
ASANSÖR ve YÜRÜYEN MERDİVEN SANAYİ 
İŞ KADINLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

 
  

I.BÖLÜM  KURULUŞ HÜKÜMLERİ 
 
 
MADDE 1 - DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ; 
Derneğin adı;   Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi  İş Kadınları Derneği’dir. Kısa adı AYSKAD’dır.  
Derneğin Merkezi: Dernek merkezi İSTANBUL’dur. 
AYSKAD yasaların öngördüğü kural ve işlemlere uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir. 
 
                           
MADDE 2 – DERNEĞİN AMACI: 

a) Sektörde yer alan kadınların Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve 
düşünce özgürlüklerine saygılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık hedef ve ilkelerine sadık bir 
toplumsal yapıyı desteklemek, Demokrasi, sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışı doğrultusunda iş 
dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak amacıyla 
yürütmekte oldukları faaliyetlerde destek olmak. 

b) Asansör ve yürüyen merdiven sanayisinin, mesleki, teknik, ahlaki ve profesyonel anlamda gelişimi 
için, resmi kurumlar, kuruluşlar ve paydaşlarla işbirliği içinde olmak, üyelerine küresel rekabete 
yönelik eğitim, enformasyon, organizasyon ve strateji desteği vererek, sektörün büyümesi ve 
gelişmesine katkı sağlamak.  

c) Asansör ve yürüyen merdiven sektörünün geleceğine temel oluşturacak, mesleki ve teknik eğitimin 
gelişimi için okullar açmak, mevcut okullarda destek faaliyetlerde bulunmak, sektörel ve mesleki 
eğitimin konusunda ülke genelinde ilgili kurum, kuruluş ve paydaşlarla ortak projeler yürütmek ve 
hayata geçirmek. 

d) Türk Asansör Sektörünü ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmek. 
 
Bu Amaç Doğrultusunda Yapılacak Faaliyetler Şunlardır: 

a. Sektörle ilgili yeni teknik ve idari ilerlemelerin uygulama olanakları ve yararları hakkında konferans, 
panel, seminer ve  toplantılar düzenlemek ve konuyla ilgili yurt içi veya yurt dışından uzmanlar davet 
etmek suretiyle üyelerine mesleki bilgi aktarılmasını sağlamak, 

b. Ulusal ve Uluslararası standartlar, talimat, yönetmelik ve şartnamelerin hazırlanmasında ilgili merciler 
nezdinde yardımcı-uyarıcı teşebbüslerde bulunmak, bu çerçevede uzmanlara danışmak, ilgili taraflarında 
biraraya getirerek toplantılara davet etmek, 

c. Fuar ve benzeri girişimlere katılımda kolaylık sağlayıcı çalışmalar yapmak, birlikte katılım olanakları                                                   
aramak, dernek adına yabancı fuar, toplantı ve benzeri kuruluşların yeniliklerini toplayıp üyelere 
duyurmak, 

d. Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin kullanılması, bakımı ve emniyet şartlarının korunması hakkında 
kamuoyuna uyarıcı yayınlar yapmak, 

e. Üyelerinin haklarını ve menfaatlerini, her derece ve sıfattaki ulusal veya uluslararası yargı organları, 
bağımsız idari otoriteler, diğer yetkili merciler ve uluslararası kurum ve kuruluşlar önünde temsil etmek, 
üyelerinin haklarını ve menfaatlerini korumak için davalar açmak, bu davaları takip etmek, başvurularda 
bulunmak, raporlar hazırlamak ve sunmak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla eşgüdümü ve ilişkileri 
sağlamak, 

f. Asansör ve yürüyen merdiven sanayisine hizmet veren kadınların kendi aralarındaki işbirliği ve 
dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede istihdam yaratacak 
kadınlara destek olmak, 

g. Asansör ve yürüyen merdiven SANAYİ sektöründe yer alan kadınların bu faaliyetleri ile ilgili olarak 
karşılaştıkları tüm güçlüklerin aşılması amacıyla gerekli desteği sağlamak, 

h. Asansör ve yürüyen merdiven SANAYİ sektöründe girişimci olabilecek kadınlara bilgi, tecrübe, eğitim, vb. 
desteği sağlayarak, sektöründe girişimci kadın sayısını artırmak, 

i. Asansör sektörü kadının ülke genelinde sosyal hayattaki ve özellikle ülke ekonomisindeki konumunu 
güçlendirmeye yönelik olarak maddi ve manevi yardım ve destekte bulunmak, 

j. Asansör ve yürüyen merdiven SANAYİnde hizmet veren kadınların ulusal medya ve basın yayın organları 
ile iş birliği içinde olmasını sağlamak, 

k. Asansör ve yürüyen merdiven SANAYİnde bulunan kadınların ülke ekonomisine katkıları yönünde ulusal 
ve uluslarararası ekonomik birimler nezdinde girişimlerde bulunmak ve düzenlemeler yapılmasına katkıda 
bulunmak, 

l. Sektörel grişimcilik bilincinin ülke çapında oluşturulması, konunun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması 
yönünde fon kaynağı sağlayacak projeler oluşturmak ve ilgili mercilere sunmak. 

m. Asansör ve yürüyen merdiven teknolojisi hakkında bilgiler toplamak. 



 

MADDE 3 - ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET BİÇİMİ; 
a. Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve 

panel gibi eğitim çalışmaları yapmak, 
b. Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, 

sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek, 
c. Asansör ve yürüyen merdiven konusunda eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte 

bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Dernek olarak gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak 
okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek, 

d. Yasalarda zorunlu kılındığı takdirde, gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak 
ve yurt içi ve yurt dışından bağış kabul etmek, Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, 
belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için 
amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine ve ilgili herkese dağıtmak üzere 
çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, yayın yapmak, dergi, gazete, kitap ve her türlü basılı yayın 
çıkarmak, eğitim amaçlı video, kaset, belgesel film ve CD ve DVD ler ve görüntüleri yaymak amaçlı her türlü 
digital materyal hazırlamak, 

e. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş 
ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 

f. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek 
ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 

g. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf veya  yasalarda zorunlu kılınması 
durumlarında, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, 

h. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje 
bazında veya  uygun görülen şekillerde ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, 

i. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde,”5072 sayılı Dernek ve Vakıfların, Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun” hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev 
alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, 

j. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak, şube organlarını oluşturmak, 
k. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, 

sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak. 
MADDE 4 - DERNEĞİN FAALİYET ALANI: 
       Dernek, Madde 2’de belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere özellikle aşağıda belirtilenler dahil her türlü 
faaliyette bulunabilir: 
 

Kamu Yararına Yönelik Faaliyetler 
a. Sektörde kadın istihdamının ülke yararı doğrultusunda arttırılması için yasa düzenleyicisi organlar, kurumlar ve 

kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, öneriler geliştirmek ve sektörü temsilen çalışmalara katkıda 
bulunmak, 

b. Toplumda kadının konumu ve statüsünü yükseltecek, sektörde kadının mesleki eğitim alması ve çalışma 
yaşamında daha çok yer almasını sağlayacak, iş dünyasının talep ettiği bilgi ve vasfı kazandıracak, kadınlara 
toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yararlanmasını sağlayacak eğitimler için projeler oluşturmak, 

c. Sektörde kadınların ülke ekonomisine katkıları yönünde ulusal ve uluslararası ekonomik birimler nezdinde 
girişimlerde bulunmak ve düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak, 

d. Sektörel girişimcilik bilincinin ülke çapında oluşturulması, konunun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması 
yönünde fon kaynağı sağlayacak projeler oluşturmak ve ilgili mercilere sunmak.  

 
Uluslararası Entegrasyona Yönelik Faaliyetler  

a. Sektörde kadın faaliyetlerinin açılımının hızlandırılması ve bu sürecin devamlılığının sağlanması amacı 
doğrultusunda; uluslararası arenada benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlar ile ortaklaşa gerçekleştirilecek 
projelerde ve oluşturulacak platformlarda yer almak, bu kuruluşlara üye olmak, işbirliği yapmak, misyonu ve 
vizyonu doğrultusunda ortaklaşa çalışmalarda ve aktivitelerde bulunmak, 

b. Sektörde kadınların uluslararası platformda tanıtılması ve ilişkilerin güçlendirilmesi amacı ile önemli dış bölgeler 
ve otoriteler ile sürekli temas halinde bulunmak, 

c. Sektöre hizmet veren kadınların çalışmalarını desteklemek, onları eğitmek ve sayılarını arttırmak amacıyla 
Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülecek yerlerde temsilcilikler açmak, 

d. Ülkemizde sektöre hizmet veren kadınların, dünyaya tanıtılması ve dünya gelişmelerini yakından takip 
edebilmeleri amacıyla, yurt dışında ve yurt içinde uluslararası nitelikte çeşitli konferans ve eğitim fırsatları 
organize etmek veya üyelerin düzenlenen uluslararası organizasyonlarda gerek katılımcı gerekse dinleyici 
sıfatıyla yer almalarına imkân yaratmak, 

e. Bir sivil toplum kuruluşu olarak Avrupa Birliği nezdinde AB komisyonu ve AB parlamentosu temsilcileri ile 
Dernek amacı çerçevesinde temasta bulunmak ve lobi faaliyetleri sürdürmek, 

f. Uluslararası otoritelerin hazırlayacağı raporlara içerik sağlamak, bu amaç doğrultusunda görüşmelere katılmak 
veya toplantılar organize etmek, 



g. Derneğin amacı doğrultusunda uluslararası bir sektörel kadın birliği ağı oluşturulması hedefine yönelik 

çalışmalarda bulunmak, 
h. Bu faaliyetler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi için her türlü iletişim, temsil, koordinasyon ve 

bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak. 
 

TEMEL FAALİYETLER  

a. Sektörde kadınlara, idari, mali ve hukuki konular, bilişim teknolojisi, elektronik ticaret ve bu alanlarda meydana 
gelen son gelişmeler hakkında bilgi vermek, belirtilen konularda üyelerinden gelen talepleri diğer üyeleri veya 
uzmanları aracılığıyla yanıtlamak ve yaratıcı fikirleri olan kadınlara, sektörel faaliyetleri için ihtiyaç duyacakları 
teknik ve mali desteğe ulaşmalarında yardımcı olmak, 

b. Üyeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini artırıcı her türlü faaliyette bulunmak, 
c. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, konferanslar, paneller, sosyal etkinlikler, yarışmalar düzenlemek, 

jüriler oluşturmak, ödüller vermek, 
d. Amaç ve faaliyetleri dâhilinde radyo ve televizyon, dergi, gazete, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından 

faydalanmak;  belgesel film, ilan-reklam tasarımları ve web sitesi gibi her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine 
dayalı platform, radyo ve televizyon kurmak, arşiv oluşturmak; Dernek adına dergi, gazete, kitap, broşür ve 
süreli yayın çıkartmak, faaliyetlerin geniş bir kamuoyu tarafından bilinmesi ve faydalanılması için yurtiçi ve 
yurtdışı tanıtım çalışmaları yapmak, 

e. Mevcut ve ileride kurulacak, ulusal ve uluslararası, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, 
mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon veya her türlü üst kuruluş, birlik ve benzerleriyle 
doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve üye olmak ve üyelikten ayrılmak. 

f. Yurtiçi ve yurtdışından şartlı ya da şartsız bağış, vasiyet kabul etmek, kamuya yararlı statüsünü haiz olanlar da 
dahil özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, 
federasyon, konfederasyon veya bir üst kuruluş, birlik ve benzeri teşekküllere ayni ve nakdi bağışta bulunmak. 

g. Dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınır ve taşınmazları satın almak, her türlü ayni hakka sahip olmak, 
gerektiği takdirde sahip olunan taşınmazlar üzerinde ipotek dahil her türlü takyidat tesis etmek, tesis edilmiş 
olanları fek etmek, kullanım hakkını almak ya da işletmek, kiralamak, sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya 
vermek, lokal ve diğer sosyal tesisler açmak, işletmek, burs vermek, kredi almak, borçlanmak için gerekli olan 
her türlü hukuka uygun eylem ve işlemleri yapmak. 

h. Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıf ve 
yardımlaşma sandığı kurmak ve/veya anılan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. 

i. Amaç ve hizmet konuları dâhilinde proje geliştirmek, projeler için fon oluşturmak, söz konusu fonları yönetmek 
ve fon kapsamında her türlü tasarrufta bulunmak, projeleri gerçekleştirmek üzere yurtiçinde veya yurtdışında 
başka sivil toplum kuruluşları ile işbirliği kurmak, gerekli olduğu takdirde ortak çalışma ve proje grupları 
oluşturmak ve ortak projelerden elde edilecek gelirin bir kısmını ilgili sivil toplum kuruluşlarına bağışlamak. 

j. Üyelerine çevre bilincini yaymak üzere projeler geliştirmek, düşük karbonlu işletme ve sürdürülebilirlik 
anlayışının özendirilmesi amacıyla panel, konferans, eğitim ve seminerler düzenlemek, yeşil işletmelerin 
yaygınlaşmasına yönelik sertifika programları oluşturmak, bu kapsamda ilgili yerli ve yabancı sivil toplum 
kuruluşları ile ortak proje ve çalışmalar yürütmek. 

k. Yönetim Kurulu’nun kararı ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi koşulları ile yurtiçinde ve yurtdışında gerekli 
görülen yerlerde şube açmak. 

 


