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Ülkemizin en büyük maden felaketi olan 
Soma Faciasının sekizinci yıldönümünde 
DİSK, KESK, TMMOB, Bursa Tabip Odası, 
TÜMTİS Bursa Bileşenleri tarafından BAOB 
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda ger-
çekleştirdikleri basın açıklamasıyla hayatını 
kaybedenler anıldı ve dava sürecinde yaşa-
nan hukuksuzluklara dikkat çekildi. Açıkla-

mayı TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Ferudun Tetik yaptı. Tetik tarafın-
dan yapılan açıklama şöyle:

“13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve ülke 
tarihimizin en büyük madencilik felaketi 
olarak tarihe geçen Soma Maden Faciası’nda 
hayatını kaybeden 301 madencimizi saygıyla 

DİSK, KESK, TMMOB, BURSA 
TABİP ODASI, TÜMTİS 
BURSA BİLEŞENLERİ: 

SOMA`YI UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ... SOMA 

FACİASI MADEN FELAKETİ 
OLDUĞU KADAR AYNI ZAMANDA 

BİR HUKUK FELAKETİDİR
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anıyoruz.

Soma Maden Faciası görünmez bir kaza de-
ğil, neoliberal anlayışın sonucu olarak kamu 
madenciliğinin yok edilmesinin, işçilerin 
sendikasızlaştırılmasının ve köleci çalışma 
sisteminin dayatılmasının ürünüdür.

Soma Faciası, basit bir ihmal değil, maden-
cilik bilgi ve birikiminin yok sayılmasının, 
teknik bilgi ve alt yapı yetersizliğinin, iş gü-
venliği anlayışının görmezden gelinmesinin 
sonucudur.

Maden şirketlerinin kârlarını artırabilmek 
için dayattığı çalışma koşullarının ve siyasi 
iktidarın emekçilerin hayatlarına değer ver-
meyen politikalarının bedeli Soma’da 301 ma-
denci hayatlarıyla ödemiştir.

Aradan geçen 8 yıl içinde Soma Faciası 
sadece bir maden felaketinin değil, aynı za-
manda bir hukuk felaketinin de adı haline 
gelmiştir. Dava süreci boyunca yaşananlar ve 
mahkemenin verdiği karar sonucunda, facia-
da kaybettiğimiz 301 madencinin acısı üzeri-
ne, adaletsizlik ve haksızlık duygusunun de-
rin üzüntüsü da eklenmiştir.

Kamu kurumlarının sorumluluğunu yok 
sayan, maden şirketin sahiplerinin suçunu 
hafifleten yargılama süreci sonunda sorum-
lulara adeta göstermelik cezalar verilmiş, ik-
tidar tarafından çıkarılan infaz indirimiyle 
de sorumlular neredeyse hapis bile yatmadan 
serbest kalmıştır. Bugün Soma Faciasının so-
rumluları dışarıdayken, acılı ailelerin gönül-
lü avukatlığını üstlenen Can Atalay ve Selçuk 
Kozağaçlı’nın cezaevinde olması, hukukun 
içinde bulunduğu içler acısı durumun göster-
gesidir.

Soma Davası, tıpkı Gezi Davası, Çorlu Tren 
Kazası Davası, 10 Ekim Davası gibi toplumun 
adalet duygusunu ve hukuka inancını zedele-
yen bir biçimde sonuçlanmıştır. Soma Dava-
sı mutlaka yeniden görülmeli ve sorumlular 
hak ettikleri biçimde cezalandırılmalıdır.

Üzerinden kaç yıl geçerse geçsin 301 ma-
dencinin ölümünü, siyasi iktidarın ve kamu 
kurumlarının sorumluluğunu, madenci şirke-
tin açgözlü sahiplerini ve faciaya sebep olan 
kişileri asla unutmayacağız.

İnsanca yaşayabileceğimiz bir ülke ve in-
sani koşullarda çalışabileceğimiz iş koşulları 
için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Açıklamanın ardından, Bursa Barosu Baş-
kanı Av. Metin Öztosun ve TÜMTİS Bursa 
Şube Başkanı Özdemir Aslan da konuşma 
yaptılar.

Konuşmaların ardından, Soma’da hayatını 
kaybeden 301 Madencinin anısına BAOB Öz-
gürlük ve Demokrasi Meydanı’na yerleştiri-
len baretlere karanfil bırakıldı.
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