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VİNÇDER'DEN HABERLER

V İNÇDER yönetimi, sektörün 
temsilcileri ile bir araya geldi. Sektör 
adına güçlü bir oyuncu olmakta 

kararlı olduğunu vurgulayan VİNÇDER 
Yönetimi, öncelikli çalışmalar arasında yer 
alan, ‘ortak akıl ile farklı görüş ve fikirlerin 
ortaya koyulması’ için çalışmalara başladı. Bu 
kapsamda Birliğe Davet – İstişare Toplantıları 
düzenleyen yönetim, 4-11 Mayıs tarihleri 
arasında İstanbul Anadolu ve Avrupa 
yakasında, sektör temsilcileri ile buluştu. 
Düzenlenen bu toplantılarda, neden birlik 
olmalıyız sorusuna cevap aranırken, aynı 
zamanda sektör sorunlarının ve kaynaklarının 
tartışılması, dernekten beklentilerin 
öğrenilmesi, sektörün Türkiye ekonomisine 
katkılarının belirlenmesi, sektörün gücünü 
ve itibarını ortaya koyacak rakamsal verilerin 
elde edilmesi için ihtiyaç duyulan verilerin 
toplanması konuları ele alındı. 

Toplantı sonuçları yayınlandı
Düzenlenen toplantıların sonucunda 
hazırlanan rapor, tüm sektör temsilcilerine 
iletildi ve derneğin yol haritası, rapora göre 

VİNÇDER yönetimi, ağır nakliye, platform ve vinç işletmecileri ile bir araya gelerek 

Birliğe Davet – İstişare Toplantıları düzenledi. 4 -11 Mayıs tarihleri arasında 

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında sektör temsilcileri bi araya geldi

İstişare Toplantıları 
düzenlendi

belirleneceği belirtildi. Sunulan raporda 
dikkat çeken başlıklar şunlar oldu: 
Yeni Yönetim Kurulunun bu toplantı raporu 
ile tüm sektör temsilcilerine hitaben mesajı:
“Yeni yönetim olarak, derneğimizi ve iş 
kolumuzu Ulaştırma - Lojistik sektörü 
içinde hak ettiği yere getirmek için 4 - 11 
Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul Anadolu ve 
Avrupa yakalarında iki verimli paylaşma ve 
arama toplantısı düzenledik. Bu toplantılarda, 
gelecekte olağandışı kaldırma ve taşıma 
alanında faaliyet gösteren şirketlerimizin üye 
olmak ve etkin çalışmak isteyeceği itibarlı bir 
derneğin;
n Mevcut durumunun ne olduğu,
n Neler yapması gerektiğini,
n Niçin ve nasıl yapması gerektiğini,
n Nasıl bir geleceğin bizi beklediğini,
n Neden güçlü bir birlik olmamız 
gerektiğini,
n Başarılı olmak içinde neler yapmamız 
gerektiğini sorguladık. 

Öncelikle işimizi doğru 
konumlandırmamız ve içinde bulunduğumuz 
Ulaşım - Lojistik sektöründe daha etkin 

olmamız gerektiğini ve bunun için hızla bazı 
çalışmaları ve değişiklikleri yapmamız gerektiği 
konusunda hem fikir olduk. Bu toplantılarda 
alınan dernek iş planımızda olmayan bazı 
kararları da planlarımızın içine ekledik. 

Öncelikle yaptığımız işin sadece basit 
bir vinç kiralama işi olmadığına karar verdik. 
Bu nedenle yönetim olarak derneğimizin 
isminin yaptığımız bütün işleri yani 
olağandışı kaldırma ve taşıma alanını ifade 
edecek şekilde yeniden belirlenmesine karar 
verdik. Bu konuda yaptırdığımız çalışmaları, 
sonuçlarını ve dermek olarak yapmamız 
gerekenleri çok yakında sizlerle paylaşacağız. 
Toplantılarda paylaşılan önerilere göre 
şekillendirdiğimiz 2018 iş planımızı da 
sizlerle paylaşacağız. Üyelerimizin hem fikir 
,olduğu yaptığımız işlerin ve dolayısıyla 
da derneğimizin itibarını müşterilerimiz 
ve kamu gözünde yükseltmek ve ticari 
kazançlarımızı artırmak için eskisinden çok 
daha fazla birlik içinde beraber çalışmamız 
gerekiyor. Çoklu derneksel yapımızı güçlü 
tek ve büyük bir dernek çatısı altında 
birleştirmemiz gerekiyor. Yurtiçi ve dışında 
temsil edildiğimiz alanları ve buralardaki 
sürekliliğimizi ve etkinliğimizi artırmamız 
gerekiyor. Dünya şirketlerinden ve potansiyel 
sektörlerinden daha kazançlı işler almak 
için güçlü bir sivil toplum kuruluşu 
olmamız zorunlu. Gelişmiş ekonomilerin 
olduğu bütün ülkelerde rakiplerimiz benzer 
süreçlerle bugünkü noktalara geldiklerini 
araştırdık ve gördük. Yolumuz zorlu ve 
uzun. Belirlediğimiz iş hedeflerine ulaşırken 
sektörümüzü de büyütmemiz gerecek. Bunun 
için de birlikte fedakarlıklar yapacağız. 
Derneğimizi daha çok kazanmak için birlik 
içinde, birlikte yöneteceğiz. Unutmamalıyız 
ki sivil toplum kuruluşları onları oluşturan 
şirket ve kişilerin birer aynasıdır. Hedeflerimiz 
için her zaman, her yerde, her türlü görüş, 
öneri ve katkılarınızı bekliyoruz. Bunun için 
aramanızı bekliyoruz.”   n




