Haber

- 20 Eylül 2011 - Kızılay Kumrular Sokak'ta park
halindeki otomobilde bomba patlatıldı; 3 ölüm, 15 yaralı.

" 2015'TE NELER OLDU "
KATLİAMLAR TARİHİ

- 28 Aralık 2011'de Sırnak Uludere'de savaş uçaklarıyla
yapılan bombardıman sonucunda 34 ölüm, bir yaralı.
- 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı, Hatay'da düzenlenen iki
ayrı bombalı saldırı. 52 ölüm, 146 yaralı.

AKP iktidarı dönemi tam bir katliamlar tarihi. Rant
ve soygun mantığı ekonomik olarak da cinayet ve
katliam düzeyine çıkan iş kazalarına neden oldu.
13 Yıllık iktidarlarında Ermenek'ten Soma'ya, Kozlu'dan
Davutpaşa'ya, Ostim'den Mecidiyeköy'e hemen her yıl
büyük bir iş kazası yaşandı.

Toplam 183 ölüm 1000 den fazla yaralı

AKP iktidarının ilk gününden itibaren ülke yabancı
gizli örgütlerin cirit attığı, tüm ülkenin uluslararası
çıkar çatışmalarına kurban edildiği bir alan oldu. Siyasi
iktidar tam bir "kifayetsiz muhteris" edasıyla Ortadoğu
liderliğine
soyununca
(emperyalizmin
taşeronu
emperyalist olmaya kalkıyor) boyundan büyük işlere
kalkışmasının bedelini tüm ülke ödüyor. Orta doğudaki
gerici terör örgütlerine yardım ve yataklık etmesinin
vebalini bu ülkede özgürlük demokrasi ve barış isteyenler
çekiyor.

- 20 Temmuz 2015'te saat 12:00 civarında Şanlıurfa
ilinin Suruç ilçesinde basın açıklaması sırasında
düzenlenen bombalı intihar saldırısı. Saldırıda 34 kişi
öldü, 100 den fazla yaralı.

2015'e böyle gelindi;
- 15 Kasım 2003 Şişli ve Beyoğlu'nda sinagog
bombalamaları, 20 kasım HSBC ve beyoğlu ing.
konsolosluğu bombalaması 57 ölüm 750 yaralı.
- 2005 te 30 nisan, 10 temmuz (çeşme) ve 16 temmuzda
kuşadası kent merkezi ve minibüste patlatılan bombalarla
2 si turist 6 ölüm 20 yaralı.
-

17 Mayıs 2006 Danıştay saldırısı; 1 ölüm 4 yaralı.

- 18 Nisan 2007 Malatya Zirve Yayınevi katliamı,
yapılan baskında biri Alman ikisi Türk üç Hristiyanın
boğazları kesilerek öldürülmesi olayı.
- 22 Mayıs 2007 Ankara anafartalar çarşısı bomba
patlaması 9 ölü 121 yaralı.
- 27 Temmuz 2008 Güngören'de önce ses bombası
sonra topluluğun oluştuğu yerde bomba 5'i çocuk 18
ölüm 154 yaralı.
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Ve 2015;
- 5 Haziran 2015 HDP Diyarbakır mitinginde canlı
bomba 5 ölüm 100 ün üzerinde yaralı.

-

Ve ANKARA'da Katliam; 102 ölüm, 400 üzerinde yaralı.

Toplam 141 ölüm, 500 den fazla yaralı.
Yeni yıla da Sultanahmet katliamı ile girdik. 10 Alman
turist canlı bomba marifetiyle katledildi.
Güney doğu il ve ilçelerinde haftalardır süren sokağa
çıkma yasağı ve çatışmalar devam ediyor.
- 17 şubat 2016 saat 18:30 civarı Ankara‘da güvenliğin
en yüksek düzeyde olması gereken bölgede, güvenlik
birimi çalışanlarını taşıyan servis araçlarının arasında
bombalı bir aracın patlatılması sonucu, ilk açıklamalara
göre çoğu askeri ve sivil personel olmak üzere 28
yurttaşımız yaşamlarını kaybetmiş, 61 yurttaşımız
yaralanmıştır.
Bütün bu kanlı süreç izlenen iç ve dış politikanın
sonucudur.
Yaşama, insana, ülkemize, halkımıza düşman güçlerin
yaptığı bu katliamı da nefretle kınıyoruz. Emperyalizmin
ve işbirlikçilerinin
etnik farklılık ve mezhepçiliği
kullanarak yarattığı terör ve savaş ortamına karşı barışı,
insanı ve doğayı savunmaya devam edeceğiz.
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Haber

" 2015'TE NELER OLDU "
SOMA KATLİAMINA KARŞI ETKİNLİKLER

13 Mayıs 2014'te Soma'da "maden kazası" adı altında resmi rakamlara göre 301 işçi kardeşimiz katledildi.

Haber

TMMOB ve Meslek Odalarının hala yasal süreç ve diğer platformlarda takipçisi olduğu katliam patronların serbest
bırakılıp, mühendislerin sorumlu tutulması, dönemin başbakanının ve yardımcılarının işçi ailelerine tekme tokat
saldırıları ile hafızalara kazındı.

" 2015'TE NELER OLDU "
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE "İŞÇİLERİN GEZİSİ"

Bursa’da Bosch işçileri ile diğer işçiler arasındaki ücret farkından çıkan ve Renault, Tofaş, Mako, Coşkunöz’de başlayan
direniş dalga dalga yayıldı. Önce Gebze’ye sonra Ankara’ya sıçradı. Metal iş kolundaki yaklaşık 10.000 işçi iş bıraktı. Hak
arama mücadelesini bir sınıf dayanışmasına evriltti, Sendikalar yasasını deldi; yetkili sendikayı "yetkisiz" kıldı. Toplu iş
Sözleşmesi yasasını deldi; yapılmış sözleşmeye rağmen masaya oturarak hakkını aldı.
Metal işçisinin Mayıs 2015 direnişi; nedenleri, kitleselliği, talepleri ve sonucu itibariyle ülkemiz demokrasi mücadelesi ve
işçi sınıfının mücadele tarihi açısından bir dönüm noktasıdır.
12 Eylül ‘80 darbesi ile başlayıp, yıllardır devam eden sendikal hakların adım adım kısıtlanmasının gelinen noktada
işçileri var olan ama "işçilerin" olmayan sendikalara mahkum ettiği gerçeği tüm çıplaklığı ile ortaya çıktı.
Sektörümüzü ve meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren ve toplumu derinlemesine etkileyen bu süreci elden geldiğince
yakından izledik ve destek olmaya çalıştık.
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Haber

" 2015'TE NELER OLDU "
SURUÇ KATLİAMI

20 Temmuz 2015'te Suruç'ta; Kobane'nin yeniden inşa sürecine destek vermek için gidecek SGDF üyelerine yönelik
canlı bomba saldırısında 34 genç kardeşimiz katledildi.

Haber

Ülkede canlı bomba katliamlarının başlangıcı sayılabilecek bu katliamı tüm demokratik güçlerle birlikte kınadık ve
takipçisi olduk.

" 2015'TE NELER OLDU "
ANKARA KATLİAMI

10 Ekim 2015'te DİSK, KESK, TTB ve TMMOB'nin düzenlediği Ankara'daki miting iki canlı bomba tarafından
kana bulandı. Ülke tarihinin gördüğü en büyük katliamda yine "barış ve özgürlük" isteyenler, işçiler, emekçiler,
doktorlar, mühendisler katledildi.
Yastayız, İsyandayız, Katİlleri Biliyoruz. şiarlarıyla başlatılan tepkiler her ayın 10. günü Anakara garının önündeki
"Emek Barış ve Özgürlük Meydanında toplanarak devam ettiriliyor.
Katliama ilişkin sağlık, hukuki ve diğer süreçlerde her türlü destek TMMOB koordinasyonunda sağlanıyor.
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