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AKT HABER

A ğır Yük Kaldırma ve Taşımacılar 
Derneği (AKT) Yönetimi, 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

Trafik Güvenliği Daire Başkanlığı Ulaşım 
Güvenliği Şefi Hüseyin Hüsnü İlgün’ü 
ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, 
sektörün en büyük sorunlarından biri olan 
izin belgeleri ve ‘Ağır ve Havaleli Yüklerin 
Taşınmasına İlişkin Yönetmelik’ taslağı 
çalışmaları hakkında bilgi aldı. 
AKT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Altunkum, izin belgeleri ile ilgili önemli 
çalışmalar gerçekleştiğini, hazırlanan 
yönetmelik taslağının ilgili kamu 
birimlerine yöneltildiğini söyledi. 
Altunkum, hali hazırda bu alanda 
yönetmelikte bir değişiklik beklediklerini, 
kısa vadede bu sorunun önüne geçmek, 
derneğin yapacağı en önemli çalışmalardan 
biri olacağını ifade etti. 

Operatör eğitimi için  
adım atıldı
Dernek yönetiminin Ankara ziyaretinde 
yine sektörün en önemli sorunu olan 

AKT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, “Bürokrasi ile görüşmelerimiz, taleplerimizin 

iletilmesi alanında yaptığımız çalışmalarımız hızla devam edecek. Sektörün sorunları hakkında 

yapacağımız görüşmeler listemizde, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, TÜİK, TÜV, TSE ile 

görüşmeler bulunuyor” dedi

AKT, bürokratik 
görüşmeler gerçekleştirdi

kalifiye operatör eğitimi konusunda 
müfredatın geliştirilmesi ve vinç 
operatörlüğü mesleği için özel meslek lisesi 
açılması konularında da Trafik ve Sürücü 
Eğitim Daire Başkanı Ercan Alpay ve 
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü 
Dr. Muammer Yıldız ile görüşmeler 

gerçekleştirdi. Özel Öğretim Kurumları 
Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız, her 
iki konuda da AKT’ye gerekli desteğin 
kurumlarınca verileceğini ifade etti.

Çalıştay için girişimler yapıldı
AKT Yönetimi, Ankara ziyareti sırasında 
ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede ile de görüştü. 
Görüşmede sektörün en önemli sorunları 
olan makine üretimi, ağır kaldırma ve 
taşıma makinelerinin güvenli çalışma 
problemi, makine ve mazot alımlarında 
uygulanan ÖTV, kredilendirme, ithalat, 
sektör envanteri, yerli üretimin desteklenmesi 
ve problemlerin çözümü için üreticiler, 
işletmeciler, kullanıcılar ve bakanlık ile 

ortak bir çalıştay düzenlenmesi talebinde 
bulunularak, sektörün problemleri ve çözüm 
önerileri dile getirildi. Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede, AKT’ye ve sektöre gerekli 
desteğin kurumlarınca verileceğini ifade 
ederek, ortak bir çalıştay düzenleme fikrini 
yararlı bulduklarını söyledi.   n

KGM Trafik Güvenliği Daire Başkanlığı 
Ulaşım Güvenliği görüşmesi

Trafik ve Sürücü Eğitim Daire Başkanlığı ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
görüşmesi




