








































Türkiye‘de özellikle AKP iktidarı döneminde 
uygulanan politikalarla üretim; teknik bilgi ve alt 
yapı olarak yetersiz, deneyimi ve deneyimli uzma-
nı bulunmayan kişi ve şirketlere bırakılmıştır. Ka-
musal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde 
yapılamaması iş cinayetlerinin Soma‘da olduğu 
gibi katliama dönüşmesine neden olmuştur.

Bugüne kadar uyarılarımızın hiçbirini dikkate 
almayan hükümet; “Bu işin fıtratında var” diyerek 
bilim ve tekniğin karşısında olduğunu ilan etmiş-
tir. Katliamın baş sorumlusu siyasi iktidardır.

Kuralsız ve denetimsiz çalışma yaşamına mah-
kum edilen emekçilerle birlikte mühendisler, 
mimarlar ve şehir plancıları da faciaların odağına 
konularak, sorumlu tutulmaya çalışılmaktadır. Bu 
ortamı yaratan gerçek sorumlular, devlet, hükü-
met, işyeri sahipleri bu şekilde kendilerini temi-
ze çıkarmaya çalışmaktadır. Bizlere düşen görev, 
gerçek sorumlulardan hesap sorulması için mü-
cadele etmektir. Soma faciasında yaşamlarını kay-
beden meslektaşlarımızın ve işçilerin ailelerinin 
haklarını savunmak, aynı zamanda bundan son-
raki katliamların önüne geçecek, yeni can kayıp-
larının engelleyecektir.

Soma faciası bizlere bir kez daha göstermiştir 
ki; kuralsız, esnek çalışma dayatması, resmiyette 
olup fiiliyatta olmayan sendikal anlayışlar, resmi-
yette olup gerçekte olmayan denetimler sürdüğü 
sürece facialar son bulmayacaktır. Türkiye‘nin en 
büyük işçi katliamının yaşandığı Soma katliamının 
bugün başlayan davasında gerçek sorumluların 
ortaya çıkarılması ve hesap sorulması için bu da-
vanın sonuna kadar takipçisi olacağız.

Hepimiz biliyoruz. TMMOB İş cinayetlerine karşı 
duyarlılığın artması için Kozluca faciasının yıldö-
nümü olan 3 Mart tarihini İş cinayetleri ile müca-
dele günü olarak ilan etmiştir. Geçtiğimiz 3 Martta 
da diğer emek meslek örgütleri ile birlikte ülkemi-
zin örgütlü olduğumuz her yerinde kitlesel basın 
açıklamaları yaptık.

İş Güvenliği ile ilgili olarak başlattığımız ve yeni 
meclisin oluşmasına kadar sürecek olan imza 
kampanyasında da “Kaza, Kader, Fıtrat Değil Ci-
nayet” diyerek iş cinayetlerinin durdurulmasını ve 
somut taleplerimizi paylaştık. Bu kampanyamıza 
ilgi her geçen gün büyüyerek artmaktadır.

Ayrıca Soma katliamının yıldönümünde 13 
Mayıs 2015 tarihinde başta Soma olmak üzere 
ülkenin her yerinde emek meslek örgütleri olarak 
kitlesel basın açıklamaları yaparak işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili gerçekleri kamuoyu ile payla-
şacağız. 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü Soma‘da 
hep birlikte bir miting yaparak Soma halkı ve 
maden emekçileri ile birlikte “Kaza Değil Cinayet, 
Kader Değil Katliam” gerçeğini bir kez daha dile 
getireceğiz.

İş cinayetleri kader değildir! İş cinayetleri engel-
lenebilir, yeter ki bilimin ve tekniğin gereği yapıl-
sın! Yeter ki; her çalışmanın öznesi insan olsun!

Hepinize saygılar sunuyorum.”










































