
OCAK-ŞUBAT-MART  2019 BAŞKAN RAPORU 

8 Ocak – MMO İstanbul İl Başkanlığı Toplantısı 

20 Aralık’ ta İstanbul Kartal’ da, görevi başındaki kadın mühendise uygulandığı 

iddia edilen sözlü ve fiziki şiddet olayının detaylı olarak araştırılması ve 

federasyonumuza bir rapor hazırlanması için  talebimiz üzerine MMO İstanbul İl 

Başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdik. Teknik komisyon üyelerimiz Deniz 

DEMİRKAPLAN ve Özlem EFİR ile birlikte katılım sağladığımız toplantıda;  

asansör sektörünün toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan kadın sivil toplum 

kuruluşu olarak, sektörde var olan sorun sarmalının kadına şiddet olgusu 

üzerinden basına yansıtılmasından duyduğumuz rahatsızlığı kendilerine kesin 

bir dille ilettik ve bu tür menfur olayların bir daha yaşanmaması için sektörün 

tüm bileşenlerinin bir araya geleceği bir çalıştay yapılması gerektiği konusunda 

mutabakata vardık.  

11 Ocak – Bursa Has Asansör M.T.A.Lisesi ziyareti,    

Sektörümüzün  nitelikli ara eleman ihtiyacına cevap verecek mesleki eğitim 

çalışmalarımız kapsamında yönetim kurulu üyemiz Özlem ALTUNKAYA ve 

dernek üyemiz Melahat TUNCAY’ ın önderliğinde,  Ankara, İstanbul ve İzmir’ den 

gelen asansör meslek öğretmenlerimizin katılımıyla Bursa Has Asansör 

M.T.A.Lisesinde bir toplantı gerçekleştirdik. Türk Asansör sektörünün güvencesi 

olarak gördüğümüz meslek liselerimizde uygulanmakta olan meslek eğitiminin 

tüm yönleriyle ele alındığı toplantı sonunda, aşağıda belirtilen üç temel üzerinde  

çalışma yapılması konusunda fikir birliğine vardık. 

1-Okullarımızın donanım eksikliklerinin giderilmesi. 

2- Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin sağlanması. 

3- Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği dahilinde müfredat programlarının 

güncellenmesi ve eksik kalan konuların müfredat programı içine alınması.  
 

    



 

16 Ocak – MMO İstanbul İl Başkanlığı Kadın Kurulu Üyelerinin Derneğimizi 

Ziyareti, 

MMO İstanbul yönetim kurulu üyesi Aydan ADANIR ve beraberinde asansör 

denetimi yapan kadın mühendislerle dernek merkezimizde bir toplantı 

gerçekleştirdik. Sektörde yaşanılan sorunların kadına şiddet olgusu üzerinden 

ele alındığı toplantıda, sahada yaşanan sorunların ana kaynağının mesleki 

bilginin yeterli olmayışı nedeniyle oluştuğu, bu sorunun temel çözümünün ise  

eğitim olduğu ve bu konuda somut adımlar atılması gerektiği konusunda 

mutabakata vardık.  Mesleki eğitim ile ilgili yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi 

aktardığımız toplantı sonunda, MMO temsilcilerinden ,  meslek 

öğretmenlerimizin daha donanımlı olmasını sağlayacak bir eğitim programı 

hazırlamalarını talep ettik.  Talebimizi memnuniyetle karşılayan MMO İstanbul İl 

Kadın Kurulu’ nun öncülüğünde MMO Eğitim Biriminde çalışmalar başladı. 
 

      

 

1 Şubat – Basın Bildirisi yayını,  

Asansör Sektörünün Kadına Şiddet Haberleri ile Anılmasını İstemiyoruz ! 

Başlığı altında yayınladığımız basın bildirisi ile;  AYSKAD olarak bundan böyle 

asansör sektöründe içinde kadın olan olmayan tüm menfur olayların  takipçisi 

olacağımızı, sorunların çözümü noktasında objektif karar mekanizmalarımızla 

göreve hazır olduğumuzu ve sektörün gelişiminde söz söyleyecek profesyonel  

kadrolara sahip bir dernek olduğumuzu net bir şekilde kamuoyuna bildirmiş 

olduk. 

 



2 Şubat – Güncel Asansör Mevzuatı Semineri katılım, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ nün destekleriyle, 

Metroplast Asansör sponsorluğunda gerçekleştirilen “Güncel Asansör Mevzuatı” 

seminerine, yönetim kurulu üyelerimiz Gönül KAYA ve Deniz DEMİRKAPLAN ve 

dernek üyemiz Neslihan TUNÇ  ile birlikte katılım sağladık. 

              

13 Şubat – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ziyareti,  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Şube Müdürü İsrafil YILDIZ ve Müdür 

Yardımcısı Şevki ŞARLIOĞLU’ nu makamında ziyaret ederek, sektör sorunları 

hakkında istişarelerde bulunduk. Teknik Komisyon üyelerimiz, Deniz 

DEMİRKAPLAN, Özlem EFİR ve Neslihan Tunç ile gerçekleştirdiğimiz ziyarette 

aynı zamanda AYSKAD’ ın  vizyonu ve yeni dönem projeleri hakkında 

bilgilendirmeler yaptık. 

 
 



13 Şubat – MMO İstanbul İl Başkanlığı  Toplantısı, 

MMO Kadın Kuruluyla  varılan mutabakat gereği; meslek öğretmenlerimizin 

mesleki donanımı ilgili eğitim formatı oluşturulması konusunda ilk toplantımızı 

gerçekleştirdik. İstanbul  Avcılar, Çengelköy, Haydarpaşa ve Samandıra meslek 

liselerinin asansör bölüm şefleri ve meslek öğretmenlerinin hazır bulunduğu 

toplantıda MMO Eğitim Birimi temsilcilerine konunun ana hatları anlatılarak, 

bilgi alışverişinde bulunuldu. Teknik Komisyon üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz 

toplantıyla eğitimcilerin eğitimi konusunda somut bir adım atmış olduk. 

 

8 Mart – Dünya Kadınlar Günü –Arkel Elektronik’ in destekleriyle, her biri kendi 

alanında profesyonel panelistlerde gerçekleştirdiğimiz “ Asansör Sektörünün 

Sürdürülebilir Kalkınmasında Kadın İş Gücünün Önemi”  konulu  panelimizin 

tüm detaylarını  http://www.ayskad.org  bulabilirsiniz.  

   

http://www.ayskad.org/


     

         

                     

 

 



20-23 Mart – 4.Uluslararası Avrasya Asansör Fuarı 

AYSKAD olarak ilk defa katılım sağladığımız Avrasya Asansör fuarında  

standımıza yoğun ilgi gösteren; Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 

BÜYÜKDEDE, İstanbul Sanayi İl Müdürü Ümit ÜNAL, Müdür Yardımcısı Şevki 

ŞARLIOĞLU, ASFED,BURSAD, EAYSAD,KAYSAD,MASDER,OKASDER ve TASİAD  

derneklerinin başkan ve başkan yardımcıları, MMO İstanbul ve İzmir şube 

temsilcileri, Merih Akademi, Güvercinlik, Haydarpaşa ve Erkan Avcı M.T.A.Lisesi 

öğretmen ve öğrencileri ile sektör mensuplarımıza dernek çalışmalarımız 

hakkında bilgiler verdik.  AYSKAD Yönetim kurulu olarak derneğimize bu imkanı 

sağlayan CNR HOLDİNG A.Ş. Ceo’ su Ali BULUT ve ekibine de teşekkürlerimizi ilettik. 
 

      

      

      



   

 

 


