
14 Şubat –  Dernek Kuruluş.  

28 kurucu üyemizin imzasıyla hazırladığımız tüzüğümüz   İl Dernekler Müdürlüğü’ nün 34-

241-027 Kütük No ile onaylandı. 

20  Şubat –  Kartal Belediye Başkanı Altınok ÖZ’ e Ziyaret. 

 

 

Sınırları içinde bulunduğumuz Kartal ilçemizin Belediye Başkanı Altınok ÖZ Gönül KAYA, 

Özlem EFİR, Songül KAYGAN ile birlikte ziyaret edildi. Başkan Altınok ÖZ’ e asansör 

kullanımına karşı toplum bilinçlendirilmesi kapsamında yapmayı düşündüğümüz eğitim 

çalışmalarımız hakkında bilgi verildi. Başkan yardımcısı Ali APAYDIN ve Makine Elektrik Şefi 

İnan ÜLGEN’ in de hazır bulunduğu görüşmede  Başkan Altınok ÖZ  toplumların gelişimi için 

STK’ ların öneminden bahsederek, özellikle asansör sektöründe bir kadın derneğinin 

kurulmuş olmasından ve bunun Kartal ilçe sınırları içinde olmasından duyduğu memnuniyeti 

ifade etti.  

26 Şubat – İstanbul MMO Odasını Ziyaret. 

Yönetim Kurulu üyelerimiz Gönül KAYA, Özlem EFİR, Songül KAYGAN, Deniz DEMİRKAPLAN, 

Neslihan TUNÇ  , MMO İstanbul Şube Müdür Yardımcısı Özgür AKSU ve İnan ÜLGEN’ le 

birlikte gerçekleştirilen toplantıda derneğimizin kuruluş amaçları, ve yakın vade hedeflerimiz 

hakkında bilgiler verildi. Asansörlerin güvenli kullanımı için Toplumsal bilinçlendirme 

eğitimlerinde  ortak hareket etmek ve dernek üyelerimize verilecek sektörel eğitimler için 

destek sözü alındı. 

 

 

 



10 Mart – STK Eğitimi  

Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği EAYSAD’ ın merkez adresinde 

gerçekleştirilen STK Eğitimi Programı kapsamında, üyelerimize STK nedir? nasıl çalışır? STK’ 

ların hukuksal yapıları, işleyiş ve sorumlulukları, sosyal- kurumsal Kimliğin oluşması, üye ve 

gönüllülük kimliğinin oluşması konularında eğitimler verildi. 

Avukat Cahit KİŞİOĞLU , Sosyolog Nilüfer AKYÜZ  ve  STK Duayeni Sema ÖVGÜN tarafından 

verilen eğitimler programa katılan üyelerimizin bilgi sahibi olmalarını sağlayan amacına 

ulaşan bir program olmuştur.  

                          

                                                                   

 



 

31 Mart -  Olağan Genel Kurul Toplantısı 

25 Kurucu üye katılımıyla gerçekleştirdiğimiz genel kurul toplantısında derneğimizin 3 yıllık 

çalışma dönemi için yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile, denetleme kurulu asil ve yedek 

üyeleri seçilmişlerdir. Derneğin işleyişini sağlayacak  çalışma komisyonların üye dağılımları 

şöyledir. 

Kurumsal Yönetim Paydaş İlişkileri Komisyonu; Yasemin BULUT, Gülay PALA, Nermin 

BOYACIOĞLU, Ela KOCATEPE, Demet AKIN, Selda BALOĞLU, Dilek DİLEK, Nurcan EKİZ, Nuray 

EYİGELE İŞLEYEN, Deniz DEMİRKAPLAN 

Üye İlişkileri ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu; Gönül KAYA, Özlem EFİR, Neslihan TUNÇ, 

Serap AYDIN, Selda BALOĞLU, Şükran DEMİR, Fulya ÜRGİNE, Ebru İLERİ, Şehnaz YÜCESOY, 

Dilek ÖĞÜŞLÜ, Songül AYDIN, Özlem ZAYİM, Özlem ALTUNKAYA, Nurcan EKİZ, Neslihan 

ÇORUK 

Eğitim ve Araştırma Komisyonu; Nurcan EKİZ, Gülgün GÜLOL, Tansel NAMLISES, Serap 

DEMİR, Özlem ZAYİM, Berrin BAYRAKTAR, Şehnaz EKİNCİ, Dilek ÖĞÜŞLÜ 

Uluslararası İlişkiler ve Strateji Geliştirme Komisyonu; Ebru İLERİ, Fulya ÜRGİNE, Meltem 

BÜGER, Yasemin BULUT, Ela KOCATEPE, Serap DEMİR 

Arabuluculuk ve Uzlaşma Komisyonu; Serap DEMİR, Gülay PALA, Nermin BOYACIOĞLU, 

Gönül KAYA, Nuray EYİGELE İŞLEYEN, Berrin BAYRAKTAR, Neslihan ÇORUK, Şükran DEMİR, 

Ela KOCATEPE 



 

Genel Kurul sonrası yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapılarak, dernek 

başkanlığına Yasemin BULUT, başkan yardımcılığına Ebru İLERİ, Ela KOCATEPE, Dilek DİLEK,  

genel sekreterliğe Gülay PALA, saymanlığa Gönül KAYA seçilmişlerdir. 

26-28 Nisan – INELEX 2018 Fuar Katılımı 

 

Efor Fuarcılık Organizasyonun zarif patroniçesi değerli üyemiz Nuray EYİGELE İŞLEYEN’ in ve 

ekibinin yoğun çabaları , EAYSAD ve ASFED ‘ in destekleri ve tabi ki AYSKAD’  ın yarattığı 

sinerji ile eski canlılığına kavuşan INELEX 2018 ‘ in açılışında bulunmaktan onur duyduk. 

 



Tüm üyelerimizin katılım sağladığı, derneğimizin amaçlarının, hedeflerinin ve ortaya 

koyacağı projelerinin anlatıldığı,  aynı zamanda yeni üye başvurularının alındığı , 11. Asansör 

teknolojileri  Fuarı - INELEX 2018’ e  katılımımız derneğimizin hem sektör tarafından   hem de 

kamuoyu  tarafından  büyük ölçüde tanınmasına katkı sağlamıştır. 

                                         

INELEX 2018’  de standımızı , İzmir B.Ş.B.B. Aziz KOCAOĞLU, bakanlık yetkilileri, kamu 

kurumları, paydaş stk başkan ve üyeleri, meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri  ile sektör 

mensupları ziyaret ettiler. 

               

   

                                                                



 

INELEX 2018 ‘ in derneğimize bir diğer önemli katkısı da, B.S.T.B. Asansör Daire Başkan Vekili 

Menderes BÜYÜKLÜ’ nün bakanlık bünyesinde oluşturulan Asansör Teknik Komitesi (ASTEK) ‘ 

in alt komitesine derneğimizden temsilci gönderilmesini talep etmiş olmasıdır ki; bu da 

bakanlığın derneğimizden olumlu beklentilerinin olduğunu göstermektedir.  

 

                                                                    

                               Daha nice  yıllar  INELEX Fuarlarında buluşmak dileğiyle… 



                   

                             12 Mayıs – 2.Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı 

Dernek merkezinde yapılan yönetim kurulumuz 11 maddeden oluşan toplantı gündemini 

görüşüp aşağıdaki  şekilde oy birliği ile karara bağlamıştır. 

 Garanti Bankası Pendik E5 şubesine hesap açılması, 

 Sabit hat, cep telefonu ve internet hattı alınması, 

 Web sayfası için çalışma başlatılması, 

 B.S.T.B. Teknik Komitesine derneği temsilen Meltem BÜGER, Nermin BOYACIOĞLU ve 

Deniz DEMİRKAPLAN’ ın önerilmesi, 

 Asansör sektörünün ilk kadın derneği olarak kuruluşumuzun ELA’ ya bildirilmesine, 

 İzmir Asansör Sempozyumuna katılım konusunun araştırılmasına, 

 İzmir Çınarlı ve Bornova Seyit ŞANLI M.T.A.L. sorunlarının çözümüne yardımcı olmak 

için çalışma yapılmasına, 

 Kuruluştan günümüze kadar yapılan ayrıntıları işletme defterinde kayıtlı masrafların 

kabulüne, 

 Paydaş ziyaretlerinin bölgesel üye katılımlarıyla gerçekleştirilmesine, diğer mesleki 

derneklerin ziyaret edilmesine, 

 Derneğimize  üye olmak için başvuran, F. Evrim EROL, Özlem COŞKUNER, Türkan 

DEMİREL ALBAN, Esra AKYÜZ, Jale SAKAL, Dilay ERPULAT, Fatmagül Daşdelen, Sayime 

BARDİN, Seda YAMAN, Deniz ÖZDİNÇER KIRMIZI ‘ nın üyeliklerinin kabul edilmesine. 

 

 



18 Mayıs – Tanıtım ve Eğitim Çalışmaları Kapsamında İzmir Ziyaretleri 

- Dernek tanıtım çalışmaları kapsamında, Ege bölgesinin lider firmalarından 

Löher Asansör ve Yürüyen Merdiven A.Ş.’ ye ziyaret gerçekleştirildi. Löher 

Asansör genel müdür yardımcısı ve derneğimizin yeni üyelerinden sevgili 

Özlem COŞKUNER’ in zarif ev sahipliğinde yürüyen merdiven imalatının 

gerçekleştirildiği fabrika gezisi sonrası, firma merkezinde Löher Asansör’ ün 

kurucusu Ali AKTAŞ’ la görüşme sağlandı. İzmir Bölge Sorumlusu Selda 

BALOĞLU ile birlikte gerçekleştirilen görüşme de, derneğimizin kuruluş 

amaçları ve hedefleri hakkında bilgiler verildi. Asansör sektörünün duayeni 

Ali AKTAŞ, sektörde bir kadın derneğinin kurulmuş olmasından dolayı 

duyduğu memnuniyeti belirterek,  amaçlarımız ve hedeflerimiz 

doğrultusunda yapacağımız çalışmalarımıza  Löher Asansör olarak  her 

zaman  destek vereceklerini ifade ettiler.  

                                

 

         

 



- İzmir’ de ikinci ziyaretimizi İzmir MMO yönetimiyle gerçekleştirdik. Ayskad 

Eğitim ve Araştırma Komisyonu üyelerimiz, Gülgün GÜLOL, Nuray EYİGELE 

İŞLEYEN ve Selda BALOĞLU ile İzmir MMO şube sekreteri Selda ÜNVER ve 

yönetim kurulu üyesi Ebru KARAKIRAN ile görüşüldü. Toplantımızın ana 

teması meslek liselerinde asansör bölüm öğrencilerinin ( özellikle kız 

öğrencilerin ) hem cinsiyet ayrımcılığı hem de sahadaki yetersiz İSG 

nedeniyle iş deneyimi için çok gerekli olan staj eğitimlerini tam randımanlı 

alamamaları sorunuydu. Konuyla ilgili olarak  MMO bünyesinde bulunan 

uygulamalı eğitim merkezlerinde meslek lisesi öğrencilerine staj imkanı 

sağlanması hususunda destek talep ettik. Böylelikle AYSKAD Eğitim 

komisyonu olarak mesleki eğitime destek verme noktasında ilk adımımızı 

atmış olduk. 

               

- Ziyaretimizin son adresi İzmir Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.  

Ege bölgesinin en eski meslek lisesi olan Çınarlı M.T.A.L.’ nin öğretmenleri , 

fuarda standımızı ziyaret ederek atölyeleri için malzeme ve teknik destek 

talep etmişlerdi. Eğitim komisyonu üyelerimiz  Gülgün GÜLOL ve Selda 

BALOĞLU’ nun öğrencilerin branş seçimleri aşamasında asansör bölümünü 

tercih etmeleri için sektörel tanıtım yaptıkları Çınarlı M.T.A.L.’ de ki 

ziyaretimiz esnasında , Bornova Seyit ŞANLI M.T.A.L öğretmenleri de 

bizlere katılmasıyla,  mesleki eğitimin gelişimi için yapılması gerekenler 

hakkında  istişarelerde bulunduk. Okul sanayi iş birliği çerçevesinde Meslek 

liseleriyle sektörümüz arasında bir köprü görevi yapacak olan AYSKAD 

eğitim komisyonu olarak ilk yönetim kurulu toplantısında konuyu etraflıca 

masaya yatırıp, artık icraatlara başlanılması gerektiğinin de özellikle altını 

çizmek isterim. 

 

 



Uygulama atölyelerinde ki, malzemelerin ne kadar eski ve yetersiz 

olduğunu sizlere fotoğraflarla göstermeye çalıştım. Buna rağmen, iki okul 

da,  her türlü maddi imkansızlıklara karşın asansör bölümü öğretmenlerinin 

ısrarlı çabalarıyla , asansör sektörüne nitelikli eleman yetiştirmeye devam 

ediyor.  Konu hakkında kişisel yorumları ilk yönetim kurulu toplantısında 

sizlerle daha etraflıca paylaşacağım. 

                             

                    

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


