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CİNAYET

UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ.
İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI 16 MAYIS’TA
SOMA’DAYDIK

Manisa`nın Soma ilçesinde, 301 madencinin hayatını
kaybettiği maden faciasının birinci yılında DİSK, KESK,
TMMOB ve TTB, iş cinayetlerine, taşeron köleliğine ve
sefalet ücretine karşı yaşamı savunmak için yürüdü.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla Soma’da
16 Mayıs 2015 Cumartesi günü düzenlenen ve
Şubemiz üye ve yöneticilerinin de yer aldığı yürüyüş
ve mitinge işçi, memur, esnaf binlerce kişi katıldı.
Mitinge CHP, HDP gibi siyasi partiler ile çok sayıda
demokratik kitle örgütü üyeleri de destek verdi.
Otobüslerle ilçeye ulaşanlar, İstasyon Meydanı‘nda
toplandı. Saat 12.00 olarak planlanan yürüyüşe
katılımın kitleselliği nedeniyle saat 12.30‘da başlandı.
En önde madenci ailelerinin bulunduğu yürüyüşçüler,

önce TKİ Ege Linyit İşletmeleri önünden geçerek
Beşyol Kavşağındaki Madenci Heykeli‘ne yürüdü,
hayatını kaybedenler anısına heykele karanfiller
bırakıldı.
Kortej yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüşün ardından,
mitingin yapılacağı kaymakamlık binası önündeki
Cengiz Topel Meydanı‘na ulaştı.
Sık sık ‘Soma‘nın hesabı sorulacak‘, ‘Soma‘yı unutma
unutturma‘, ‘Taşeron sistemine hayır‘, ‘Soma‘nın ateşi,
AKP‘yi yakacak‘ sloganları atılan mitingde düzenleyici
örgütler adına DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş
Başkanı Şaziye Köse, TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konseyi
Başkanı Beyazıt İlhan birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Soma Çocuk ve Madenci
Korosu da mini bir konser verdi.

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB`NİN ÇAĞRISIYLA
SOMA KATLİAMININ 1. YILINDA İSTANBUL'DA
ANMA YAPILDI
Soma‘da 13 Mayıs 2014 günü meydana gelen maden faciasında, 301
işçinin yaşamını yitirmesinin üzerinden bir yıl geçti. Katliama ilişkin DİSK,
KESK, TMMOB ve TTB‘nin çağrısıyla birçok kentte eylemler yapılırken
İstanbul‘daki eylemin merkezi Beyoğlu oldu. Soma`da katledilenleri anmak
için Taksim Tünel‘de toplanan ve içinde Şubemiz üye ve yöneticilerinin de
olduğu binlerce insan katliamı Galatasaray‘a yaptığı yürüyüşle protesto
etti, "Soma‘yı unutmadık, hesabını soracağız" dedi.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB`nin çağrısıyla yapılan anma etkinliğinde toplanan binlerce insan, Tünel’den
Galatasaray Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Yapılan konuşmalarda, Soma katliamının sorumlusunun,
gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemi almayan patronların ve bunu denetlemeyen devletin olduğu belirtildi
ve 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü Soma‘da yapılacak olan yürüyüşe çağrı yapıldı.
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