
 

                                  1 HAZİRAN – 31 TEMMUZ BAŞKAN RAPORU 

 

- 16 MAYIS - 14 HAZİRAN – DERNEK TANITIM ÇALIŞMALARI , 

Sektör STK’ larının ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar organizasyonlarına katılım 

sağlanarak, derneğimizin kuruluş amaçları, misyonu ve vizyonu anlatıldı. Nazik 

davetleriyle bizleri onurlandıran ve çalışmalarımıza destek veren ANASDER, ASFED, 

BURSAD ve TASİAD başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür ederiz.  

                                                                                                

    

 

     

 

 

 



- 16 HAZİRAN – KİTAP KAMPANYASI,  

Adıyaman  Gölbaşı  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Erdal 

YILMAZ’ ın, okulda kütüphane oluşturmak için başlattığı  kampanyaya,   üyelerimizin 

ilgisi ve desteği ile kitap bağışında bulunuldu. Okul yönetimi, kampanyaya destek 

verdiğimiz için derneğimize ve üyelerimize teşekkür etti. 
 

                

 

               

-  17 HAZİRAN – MARKA TESCİLİ   Derneğimizin marka tescili için Türk Patent ve Marka 

Kurumu’ na  tescil  başvurusu yapıldı.  

- 18 HAZİRAN –  Derneğimizin etkinliklerini  sektörel basınımıza anlık olarak  

ileteceğimiz,  ayskad-basin-iletisim@googlegroups.com   ortak mail grubu 

oluşturuldu.  

 

 

mailto:ayskad-basin-iletisim@googlegroups.com


 

- 20 HAZİRAN –  TESCİL KILAVUZU REKLAMI, Asansör Vizyon Dergisinin çalışması olan 

“Belediyeler için Tescil Kılavuzu” kitapçığında ilk reklamımız yayınlandı. Asansörlerin 

tescili esnasında dikkat edilmesi gereken teknik konuları en ince ayrıntısına kadar 

anlatan kitapçık, Türkiye genelinde tüm belediyelere ve ilgili kurumlara dağıtıldı. 

Asansör sektörünün ilk kadın derneği sloganıyla hazırladığımız reklam çalışmamızın 

kitapçıkta yayınlanması sayesinde, derneğimizin kuruluşunu tüm Türkiye’ ye 

duyurmuş olduk.  

 

                   

 



 

 

- 28 HAZİRAN – KONYA ZİYARETLERİ, 

 Dernek tanıtım çalışmaları kapsamında, kurucu üyemiz Neslihan TUNÇ ile birlikte,  

Konya’ nın öncü firmalarına  ziyaretlerde  bulunduk.  Sektörümüzün önde gelen 

firmalarından  Akış Makina, Asır Asansör, Butkon Buton, Eker Bijon ve ÇelikRay’ a  

yapılan ziyaretlerde,  firma yetkililerine AYSKAD’ ın kuruluş amaçları  hakkında bilgiler 

verildi. Aynı zamanda sektörde kadın istihdamının araştırılmasının bir ön çalışması 

niteliğinde olan bu  ziyaretler  de, firma yetkilileri sektörde bir kadın derneği 

kurulmasının sektörün gelişimi açısından  önemli ve sevindirici olduğunu ifade ettiler. 

 

            

 

 

        

 

 

 



 

                                                28 HAZİRAN – KONYA ZİYARETLERİ 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 29 HAZİRAN –  ASFED VE ANASDER ZİYARETLERİ, 

 Kurumsal Yönetim Paydaş İlişkileri Komisyon çalışmaları çerçevesinde, Asansör 

Sanayicileri Federasyonu ve Anadolu Asansörcüler Derneği’ne ziyaret gerçekleştirildi.  

ASFED  Başkanı Yusuf ATİK ve ANASDER Başkanı Mustafa Demirbağ ve yönetim kurulu 

üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda derneğimizin misyonu, vizyonu, kuruluş 

amaçları ve çalışma komisyonları hakkında  bilgiler verildi. Derneğimiz adına Gülay 

PALA, Nermin BOYACIOĞLU ve Demet AKIN’ ın  katıldığı toplantıda  , ANASDER 

Başkanı Mustafa DEMİRBAĞ,  AYSKAD’ ın kadın bakış açısıyla üreteceği  yaklaşımların,  

sorunların çözümünde etkin rol oynayacağına inandıklarını belirtti.  ASFED Başkanı 

Yusuf ATİK , dünya asansör sektörünün  ilk kadın derneği olma özelliğini taşıyan 

AYSKAD’ tan  sektörün gelişimine katkı sağlayacak yenilikçi çalışmalar beklediğinin 

altını çizdi.  

 

 
 

 



 

 
 

- 30 HAZİRAN  - YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, 3.Olağan Yönetim Kurulu toplantımız, 

Nermin BOYACIOĞLU’ nun ev sahipliğinde Eskişehir’ de gerçekleştirildi. Verimli geçen 

toplantı sonucunda, Tansel Namlıses başkanlığında Teknik Komisyon kurulmasına, 

Ekim ayında gerçekleştirilecek İzmir Asansör Sempozyumuna katılım sağlanmasına ve 

Aycan AYCAN ile Derya VARİL’ in üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

 

 
 

 



- 12 TEMMUZ – Eğitim Komisyonu Çalışmaları için İzmir Ziyareti, Eğitim ve Araştırma 

Komisyon çalışmaları kapsamında;   İzmir bölgesinde asansör eğitimi veren  bölüm 

öğretmenlerinin uygulamalı eğitim merkezlerinde eğitilmesi ile ilgili olarak MMO 

İzmir şubesinde  toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Konak Çınarlı M.T.A.L. ile  

Bornova Seyit Şanlı M.T.A.L öğretmenleri, MMO İzmir Şube temsilcileri ile Eğitim 

Komisyonu üyelerimiz, Gülgün GÜLOL, Selda TOKOĞLU ve Dilek DİLEK  katıldılar. 

Öğretmen eğitimlerinin yanı sıra, öğrencilerin staj eğitimlerinin de Uygulamalı Eğitim 

Merkezin de yapılması hususunda fikir alış verişinde bulunulan toplantı sonrası MMO 

Uygulamalı Eğitim Merkezi ziyaret edildi. 

 

                 

            

             

 

 

 



             19 TEMMUZ -   Derneğimizin bölgesel      

          tanıtım çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz  BURSA ziyaretimiz; 

- BURSAD Başkanımız Gültekin BAKİ,  üyelerimiz Özlem ALTUNKAYA, Derya VARİL ve 

Melahat TUNÇAY ‘ ın sıcak ve samimi ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Bursa 

ziyaretleri,  derneğimizin tanıtım çalışmaları kapsamında oldukça verimli geçmiştir. 

Sektör sorunlarının istişare edildiği kahvaltı sonrası CE Mühendislik firması ziyaret 

edilmiş, firma sahibi Cem BOZDAĞ’ a derneğimizin çalışmaları hakkında bilgilendirme 

yapılmıştır. Sektörde bir kadın derneği kurulmuş olmasından dolayı duyduğu 

memnuniyeti belirten Cem BOZDAĞ,  merakla bekledikleri  AYSKAD   projelerinin, 

kadın bakış açısının sektöre yansıması bakımından önem arz ettiğini ifade etmiştir.  

Görüşme sonrası Ce Mühendislik  satış ve pazarlama sorumlusu Çiğdem TOKAY’ ın 

üyelerimiz arasına katılması bizleri ayrıca çok mutlu etmiştir.  

 

 

 

 



 

     

- Bursa EMO konferans salonunda düzenlenen “ Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 

Bilgilendirme” seminerine üyelerimizle birlikte katılım sağladık. Sektörümüze nitelik 

kazandıran  bu tür eğitim programlarını organize ettikleri ve destekledikleri için EMO 

Bursa Şube Müdürü Ayşegül DURMAYAZ’ a ve değerli sunumları için RoyalCert Bölge 

Müdürü Muzaffer YAŞAR’ a teşekkürlerimizi ve tanışmış olmaktan duyduğumuz 

memnuniyeti ilettik.  

                                   

              

 

 

  

              

   

 


