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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
açılış konuşmasında mühendisliğin bilim ve tekno-
lojiyi insanla buluşturan bir meslek olarak onurlu, 

ancak sorumlulukları fazla olan bir meslek olduğuna işaret 
ederek, şöyle konuştu:

“Biz, bir yandan insana ve insanlığa karşı işlenmiş suç-
lara karşı çıkıyoruz, öte yandan da insana ve insanlığa 
olan sorumluluklarımızı biliyoruz ve sorumluluklarımızın 
gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan 
da üyelerimizi haklarının elde edilmesine, taleplerinin 
gerçekleşmesine yönelik çabalarda bulunuyoruz.
Biz yanlış yapınca, yaptığımız binalar yıkılıyor, kazan-
lar patlıyor, trenler devriliyor, tarladan ürün alınamıyor, 
ormanlarımız, yeraltı ve yer üstü kaynaklarımız yağma-
lanıyor, yatırımlar boşa gidiyor. Mühendisler sıfır hata 
ile çalışmak zorundalar.”

ATEX Sempozyumu’nda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Konuştu…

BİLİM ve TEKNOLOJİYİ İNSANLA 
BULUŞTURUYORUZ

Soğancı, TMMOB’nin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlarda ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarını 
temsil ettiğini; onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları 
temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kül-
türel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini top-
lum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla görevli 
olduğunun altını çizdi. Bu amaçla mesleki alanlarıyla ilgili 
gelişmelerin ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve 
kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak 
ve toplumu bilgilendirmek; bu politikaların toplum yararına 
düzenlenmesi için öneriler geliştirmek ve bunların yaşama 
geçirilmesi için TMMOB’nin mücadele etmek zorunda ol-
duğunu anlatan Soğancı, “TMMOB bunların gereği olarak 
en genel anlamda bağımsız ve demokratik bir Türkiye’nin 
yaratılması yönündeki çalışmalarını bütünsel bir anlayışla 
ve etkinleştirerek sürdürmek kararlılığındadır” dedi.
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TMMOB’den İş Güvencesi 
Vurgusu

Bu amaçla düzenlenen bu sempozyuma ilişkin olarak da 
Soğancı konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün ülkemizde birçok sanayi sektöründe üretim 
aşamasında parlayıcı, yanıcı ve patlayıcı maddeler 
kullanılmakta ve ne yazık ki ülkemizde iş güvenliğine 
yeteri önemin verilmemesi, yasal mevzuatın oturmamış 
olması nedeniyle çok sayıda ölümlü iş kazaları, açık 
ifadesi ile iş cinayetleri yaşanmaktadır.
Resmi istatistikler, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği-
ne gereken önemin verilmediğini yasa, yönetmelik 
ve uygulamalarda ciddi yetersizlikler bulunduğunu 
göstermektedir. İşveren kesimi ve kamu işvereni ko-
numundaki devlet, neoliberal ekonomik politikaların 
da etkisiyle konuya gereken özeni göstermemekte-
dir. İş güvencesinin azalması, çalışma koşullarının 
ağırlaşması; özelleştirme, sendikasızlaştırma ve 
taşeronlaştırmanın yaygınlaşması, sosyal güvenlik 
ve güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik, her yıl 80 
bin civarında seyreden iş kazalarının ve kayıtlara 
giremeyen meslek hastalıklarının nedenleri ara-
sındadır.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Soğancı, alınması gere-
ken önlemlere ilişkin tespitlerini de şöyle aktardı:

“İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin kamusal bir 
hizmet olarak algılanması sağlanmalıdır. İşçi sağlığı ve 
iş güvenliği konusunda çalışma koşulları arasındaki ne-
densel ilişkileri araştırmak ve bilimsel araştırma yapacak 
kurumlar oluşturulmalı, eğitim kurumları bu konuda özen-
dirilmelidir. Eğitim ve öğretim müfredatı, orta öğrenimden 
başlanarak iş sağlığı ve güvenliği konusunu da içerecek 
şekilde yeniden düzenlenmeli, bütün okullarda iş sağlığı 
ve güvenliği eğitimi yapılmalı, üniversitelerin ilgili fakülte-
lerinde iş sağlığı ve güvenliği kürsüleri kurulmalıdır.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimine önem verilmeli, 
eğitim almamış çalışana işbaşı yaptırılmamalıdır. 
Eğitimler, ilgili meslek örgütleri tarafından verilmeli, 
bu eğitimler özerk olmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği 
önlemleri, işyeri mekanı, teknoloji, üretimde kullanılan 
hammadde, üretilen ürün, ergonomi v.b. konular proje 
aşamasında planlanmalıdır. Üretim sürecinde kullanı-
lan ekipmanlar ve kişisel koruyucular, ilgili standart ve 
mevzuata uygun olarak üretilmelidir. Bu konuda zorun-
lu standartlar oluşturulmalı, üretim, satış ve kullanım 
sırasında mutlaka denetim yapılmalıdır. Standart dışı 
malzemelerin piyasaya girişi ve sunumu engellenmeli 
ve bu konuda bir denetim ağı oluşturulmalıdır.”


