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8. Sonuç 
 

1. Süreç tüm hatları ile yeni ekonomik alt yapının üst yapı kurumlarını oluşturma çabasıdır. 
Böyle bir çabaya destek vermek TMMOB geçmişini ve geleneğini inkârdır. 

2. Asansör iş alanını bir mühendislik çalışma alanı olarak görmemek, tasarım gerektiren bir süreç 

olarak tanımlamamak veya görmemek, sektörün temel sorunudur. Bu sorunun çözümü 
Odamızın temel hareket noktası olmalıdır. 

3. Ülkemizde gerçekten teknolojinin ve bilimin getirdiği yeniliklere yönelik ulusal standartların 

oluşturulması için çalışmalar yapmak, AR-GE ve ÜR–GE çalışmaları ile bu standartları sürekli 
güncellemek önceliğimiz olmalıdır. 

4. İktisadi işletme kavramı yukarda da belirtildiği gibi Oda amaçlarını yerine getirme faaliyetleri 

için zorunlu değildir. Temel problem Odaların ürettikleri ikincil hizmetlerin, Oda gelirlerinin 

önemli bir kısmını oluşturduğu için, üretimi sorunudur. Yani bir tercih sorunudur. Burada Oda ve 
birlik kuruluşunda da olduğu gibi üye aidat gelirleri üzerinden kendini var eden bir örgüt 

yapılanması tercih edilmelidir. 

5. Asansör meslek alanının terk edilmemesi Odaların 1954'ten bu yana var olan yasal zorunlu 

görevlerini yerine getirmeleri ile mümkündür. 

6. A Tipi Muayene Kuruluşu, Piyasa Gözetim ve Denetimi, Onaylanmış Kuruluş vb yapılanmalar 

ve tartışmalar, asansör sektöründe çalışan üyelerimizin sorunlarını çözmeyecek, aksine daha da 
içinden çıkılmaz hale getirecektir. Şöyle ki bu sektörde mühendislik alanı ile ilgili sorunları 

çözmesi gereken kurum üyelerine işveren veya rakip olarak sektörde yer alacaktır.  

7. Böyle bir ortamda çok yönlü bir mücadele süreci için biz ilk olarak ilgili mevzuatlarda yer 
almayan ama Odamızca hazırlanan yönetmeliklerde bulunan Asansör SMM’yi kaldırıp, bu 

hizmetin de Elektrik SMM’lerce yapılabileceğini yönetmeliklerimizde sağlamalıyız.  

“Ahlâk soruları, Batı düşüncesinde bir yaşam sorusuydu. Yani ahlâk sorusu, 'Nasıl yaşamalıyız?' 

sorusudur. Ben çocukken, ahlâkı, birtakım yaşlı başlı, sakallı, büyük ölçüde de dindar insanların, 

'Bunu yapma, bu ayıp, bu günah, bu yasak' diye kafamıza sokmaya çalıştıkları ve bizim yaşama 

sevincimizi ortadan kaldıran, bizi o güzelim özgürlüğümüzden ve hayatımızdan alıkoyan, hayatı 

kurutucu ve tepeden inme birtakım kurallar olarak görürdüm.” 

“Okudukça, ahlâkın böyle hacı hoca takımının veya yaşlanmış, gençliğinde her türlü ahlâksızlığı 

yapıp, sonra ahlâk üzerine nutuk atan, vaaz veren insanların tekelinde olmadığını, ahlâkın 

aslında bir yaşama problemi olduğunu anladım. Çok ilginç, ahlâk, belki bir anlamda, bir yaşama 

mühendisliğinden başka bir şey değil. 'Nasıl yaşayacağım, insan gibi nasıl yaşayacağım, nasıl 

insan gibi insan olacağım, nasıl güzel insan olacağım? Nasıl güzel, adil, zulmün ve sömürünün 

daha az olduğu bir dünyada daha güzel bir insan olarak yaşayacağım?' sorularının tartışıldığı 

alan diye anlamak gerektiğini düşünüyorum.” 

 

“Ama şöyle bir sorun da var: 'Düzen böyle, ben ne yapayım?' düşüncesi de düzene teslim olmak 

için bir bahane olmaya başlıyor. Düzenin çok büyük bir düzen olduğunu ve büyük bir dev 

olduğunu biliyoruz; ama devlerle mücadele edebilmek için, bireysel atılımları da küçümsememek 

lazım. Mühendisin sorumluluğu içerisine, düzeni dönüştürme sorumluluğunu da katmak lazım. 

'Ben nasıl düzeni değiştireyim ki? Asgari ücretle beni işe alıyorlar ve patronun dediğini 

yapmazsam da beni kovuyorlar. Benim düzeni değiştirme gibi nasıl bir gücüm olabilir' 

düşüncesinin doğru olmadığını, dolayısıyla mühendisin sorumluluğunu -belki çoğunuz tarafından 
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gerçekçi görülmeyecek- abartmak gerektiğini düşünüyorum. Abartmak da değil, belki hakkını 

vermek.” (Mühendis Ahlakı Üzerine - Ahmet İnam- 8 Ağustos 2008 tarihli Cumhuriyet Bilim 

Teknik dergisi) 

 

II. Mühendislik Mimarlık Kurultayı’nın “Mesleki Yeterlilik – Mesleki Yetkinlik – Mesleki Eğitim” 
başlığı altında yer alan 6 no’lu kararını bir kez daha hatırlatmak gerekiyor: 

 

“TMMOB ve Odaları, gerek Dünya Ticaret Örgütü gerekse Avrupa Birliği (Gümrük Birliği) 
kanallarından gelen teknik ve mesleki mevzuat uyarınca mühendislik/mimarlık meslek 
alanlarının düzenlenmesine dönük uyumlaştırma (emperyalist/kapitalist ilişkilere tümüyle 

bağlanmak anlamında) çalışmalarına karşı durur. Bu yönde izlenen politika ve uygulamalar 
ile mücadele eder.” 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


