
1-31 Ağustos–Mesleki Eğitim Projesi için Fizibilite Çalışmaları Yapıldı. 

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi ve öğretmenlerinin derneğimize yapmış 

olduğu başvurular neticesinde, okulun 1998 yılında kurulan asansör uygulama atölyelerinin 

günümüz asansör teknolojisine uyumlu hale getirilmesi için uygulanacak projenin alt yapı 

çalışmaları yapıldı. 

    

         

         

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Asansör Uygulama Atölyesinde  öğrencilere eğitim 

verilirken kullanılan malzemeler 



 

7 Eylül 2018 –Meslek Liseleri  Asansör Uygulama Atölyeleri İyileştirme Projesi 

 Derneğimizin ilk proje çalışması olan AYSKAD AKADEMİ için Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi yönetimiyle Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzaladık. Meslek Liseleri 

Asansör Uygulama Atölyeleri İyileştirme Projesi kapsamında hayata geçirilecek olan AYSKAD 

AKADEMİ; Ülkemizde asansör eğitimi veren meslek liselerindeki ; uygulama atölyelerinin 

son teknolojiye uygun ürünlerle donatılması, müfredat programının yeni yönetmeliklere 

göre  güncellenmesi ve eğitimcilerin teorik ve pratik olarak eğitilmelerini kapsamaktadır. 

                  

 

        

 

 



29-30 Eylül 2018 – “ Asansörde Topuk Sesleri ” Şirince Gezisi   

 

Derneğimizin oluşumunun temelini oluşturan “ Asansörde Topuk Sesleri “ Grubu ile  Şirince’ 

de gerçekleştirdiğimiz “ yaza veda “toplantısında bir araya geldik. Türkiye genelinde 100’ ü 

aşkın üyesi bulunan grup , bu yıl ki toplantı temasını “ Mesleki Eğitime Destek Farkındalığı “ 

olarak belirledi. Asansör Sektörünün sürdürülebilir kalkınması için nitelikli iş gücüne her 

geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çizen grup üyeleri, AYSKAD AKADEMİ için 

yapılacak çalışmalara destek vereceklerini belirterek, sektöre de mesleki eğitim için yapılan 

tüm çalışmalara destek vermesi konusunda çağrıda bulundular.  

18-19-20 Ekim – IX. Asansör Sempozyumu ve Sergisi – MMO İzmir Şubesi 

tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Asansör Sempozyumu ve Sergisi etkinliğinde 

destekçi sivil toplum kuruluşu olarak yer aldık. Üç gün boyunca düzenlenen ve sektörün 

gelişimine katkı sağlayan sunumların yer aldığı sempozyumda, bizler de AYSKAD’ ın 

projelerini tanıtma fırsatı bulduk. AYSKAD olarak, Asansör sektörünün en prestijli 

sempozyumuna davet edilmiş olmak, derneğimizin otoriteler tarafından takip edildiğinin ve 

desteklendiğinin  göstergesi oldu. 

   

 



19 Ekim – Müzakereci, Arabulucu, Barış Yapıcı, Lider Öğrenci Projesi  

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığının 

uygulamaya koyduğu,  Akran Arabuluculuğu Projesi kapsamında İzmir Arabulucular Derneği 

İZARADER ile AYSKAD’ ın eş başkanlığında , Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 

yürütülecek “ Okullarda Müzakerecİ, Arabulucu , Barış Yapıcı, Lider Öğrenci “ ( Akran 

Arabuluculuğu ) projesi  imzalandı. 

 

 



 

 

19 Ekim – Sektörümüzün öncü STK Başkanlarının Çınarlı M.T.A.L. Ziyareti 

Asansör Sanayicileri Federasyonu ASFED Başkan Yardımcısı Abdurrahman AKSÖZ, EAYSAD 

Başkanı Mert ÖĞÜŞLÜ ve ANASDER Başkanı Mustafa DEMİRBAĞ  Çınarlı M.T.A Lisesini 

ziyaret ederek, asansör uygulama atölyelerini yerinde incelediler. Okul yönetiminden 

atölyeler hakkında detaylı bilgi edinen başkanlarımız, Meslek Lisesi Uygulama atölyeleri 

iyileştirme projemiz AYSKAD AKADEMİ olarak,  atölyelerin yeni nesil asansör teknolojileriyle 

donatılmasının ve bu çalışmalara Türkiye’ nin en eski ve köklü mesleki eğitim kurumu olan 

Çınarlı M.T.A.L. ‘ den başlamış olmamızın  çok yerinde ve doğru bir karar olduğunu ifade 

ettiler.  Biz de Ayskad Eğitim Komisyonu olarak, değerli başkanlarımıza projemize 

gösterdikleri teveccüh ve destekler için teşekkür ettik. 

     

 



       

3 Kasım – Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı , Dernek merkezinde yoğun katılımla 

gerçekleştirdiğimiz yöneyim kurulu toplantımızda, sektörümüzün en güçlü yapılanması  

Asansör Sanayicileri Federasyonu ASFED’ e üyelik  için karar aldık. ASFED’ in 17 Kasım 

tarihinde yapılan olağan yönetim kurulu toplantısında derneğimizin üyelik başvurusu  kabul 

edildi. 

 19-20 Kasım  –  Konya Ziyaretleri 

AYSKAD olarak kurulduğumuz günden bu güne kadar,  sektörde süre gelen STK anlayışına 

farklı bir bakış açısı getireceğimizi dile getirdik. İşte bu bakış açısıyla, AYSKAD’ ın kuruluş 

amaçlarını, projelerini ve 2019 yılı hedeflerini sektörümüze en net biçimde anlatma yolunun 

birebir görüşmelerle sağlayabileceğimizi düşündük ve her ay bir ilimize sektör ziyaretleri 

yapmayı planladık. İlk ziyaretimizi asansör sanayinde son yıllarda çok ciddi gelişme gösteren 

Konya’ ya gerçekleştirdik. Çalışmalarımız hakkında bilgi paylaşımı yaptığımız görüşmelerde 

AYSKAD’ ın  bu güne kadar eğitim konusunda iki önemli projeye imza attığını, sektör 

sorunlarının çözümü noktasında bundan sonra ki çalışmalarımızın üst düzey kamu kurumları 

ve bakanlıklar düzeyinde gerçekleşeceğini bildirdik. Sektör temsilcilerinden sorunları, 

talepleri ve çözüm önerileri hakkında bilgiler aldık. Asansör sektörünün Konya’ da ki öncü 

firma temsilcileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda; AYSKAD’ ı sosyal medya üzerinden 

takip ettiklerini, kadın dayanışmasının bir çok sorunu çözeceğine inandıklarını , sektörde bir 

kadın derneği kurulmasının sektöre dinamizm getireceğini ve bizleri desteklediklerini ifade 

ettiler. Bizlerde AYSKAD yönetim kurulu olarak; derneğimize duydukları güven için 

kendilerine teşekkür ediyor, sektörümüzün sürdürülebilir kalkınması için geliştireceğimiz 

yeni projelerimizde bir arada olmayı temenni ediyoruz. Ziyaretlerde bulunduğumuz 

firmalar;  ÇELİKRAY Firma Yetkilisi  Yaşar PAŞALAK ve Yunus Emre PAŞALAK, ONAYLİFT Firma 

Yetkilisi Selçuk NAÇAR, CLİNDAS BORO MAKİNA  firma yekilisi Yunus MENTE,ASKAPISAN firma 

yetkilisi Selçuk IŞIK, HÜRAS ASANSÖR firma yetkilisi Abdullah HAMURCU , STOF ASANSÖR firma 

yetkilisi Hasan ÖZDEMİR, DHALİFT ASANSÖR firma yetkilisi Mithat ARICİNS, BAĞLİFT ASANSÖR 

firma yetkilisi Mehmet BAĞ 



 

 

 

 

 

 

 

 



21 Kasım – Akran Arabuluculuğu Eğitimi 

 

 İZARADER ile eş başkanlığına yürüttüğümüz  Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

öğrencilerine yönelik “Okullarda, Müzakereci, Arabulucu , Barış Yapıcı, Lider Öğrenci “ ( 

Akran Arabuluculuğu ) projesinin eğitim çalışmalarına başlandı. Çınarlı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi konferans salonunda , Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim 

Görevlisi Prof.Dr. Abbas  Türnüklü tarafından verilen eğitimlere, projeye gönüllü olarak 

destek veren Çınarlı M.T.A.L.’ nin branş ve rehber öğretmenleri katıldılar. 

 


