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AKT HABER

Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği (AKT), 
yeni yüzü ve yeni kurumsal kimliği ile aktif bir 
şekilde sektörü layıkıyla temsil edebilmek için tüm 
hızı ile çalışmaya devam ediyor. Çalışmalarında 
öncelikle, yurt içi ve dışında temsil edildiği alanları 
ve buralardaki sürekliliği ve etkinliklerini artırma 
gerektiği düşüncesi hareket eden AKT, European 
Association of Abnormal Road Transport and Mobile 
Cranes Rental Industry (ESTA)  (Avrupa Sıradışı 
Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinç Kiralama 
Endüstrisi Birliği) üyesi oldu.

Ağır Yük Kaldırma ve 
Taşımacılar Derneği (AKT), 
sektörün en önemli 
sorunları olan sigorta, 
riskler - iş güvenliği, 
iş kazaları konusunda 
yaşanan sorunları, 
çözümleri ve alınması 

gereken önlemleri masaya 
yatırıyor. 27 Nisan 2019’da 

Bostancı Dedeman Otel’de 
gerçekleştirilecek olan “Sigorta 

ve İş Güvenliği Sempozyum”unda 
konusunda uzman kişiler tarafından 

sunumlar yapılacak ve sempozyum 

AKT uzun zamandır her ayın 3. haftası Salı günleri 
düzenli olarak farklı bölgelerdeki bir firmanın konuğu 
olarak, kahvaltılı - istişare toplantıları düzenleyerek 
gündemin nabzını, sektörel gelişmeleri, sorunlar ve çözüm 
önerilerini üyeleri ile birlikte değerlendiriyor.

soru-cevap şeklinde gerçekleşecek. 
Ağır Kaldırma ve Taşıma, işletmecileri, 
üreticileri ve bu alanda çalışan, proje 
yürütülen tüm sektör temsilcilerini 
davet edileceği bu önemli sempozyuma 
katılım için şimdiden AKT Genel 
Sekreteliği ile iletişime geçilebilir.

Sempozyum Oturumları
n İş Kazaları-Hukuki sorunlar ve 
çözümleri
n İş Güvenliği – Riskler Sorunlar ve 
çözümleri
n Sigorta – Risk Sorunları ve 
çözümleri

AKT artık 
ESTA üyesi 

Sigorta ve iş güvenliği 
sempozyumu 

AKT istişare 
toplantıları 
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AKT HABER

AKT 2019 yılı Başarı Ödülleri Töreni, 
Türkiye’nin öncü ağır kaldırma ve ağır 
taşımacılık sektörünün profesyonellerini bir 
araya getiriyor. Sektörün, yapılan işlerin ve 
firmaların değerinin ortaya çıkabilmesi için 
İlk defa 2019 yılında verilmesi planlanan 
AKT 2019 yılı Başarı Ödülleri bundan 
sonra her yıl düzenli olarak organize 
edilmesi planlıyor. İstanbul’da düzenlenecek 
Ödül Töreni’nin son kullanıcılar, ağır 
taşıma ve kaldırma sektörünün üyeleri için 
Türkiye’nin en prestijli etkinliği haline 
getirilmesi amaçlanıyor. Sektörün bir araya 
gelmesi ve yapılan güzel işlerin paylaşılması 
için gerçekleştirilecek olan ‘AKT Başarı 
Ödülleri Töreni’ etkinliğinin, sektörün 
değeri ve kalitesinin artmasına katkıda 
bulunacağını düşünülüyor. 2019 yılında 
İstanbul’da birincisi düzenlenecek olan ödül 
töreninde 2018 yılı projeleri çeşitli kriterlere 
göre ödül alacak. Sektöre hizmet veren ve 
bu konuda uzmanlaşmış seçkin bir jüriden 
oluşan değerlendirme kurulunun vereceği 
oylar ile finalistler arasında kalan projelerden 
birinci seçilecek. Ağır taşıma ve ağır nakliyat 
firmalarının profesyonellerinin dışında, bu 
sektörün hizmet verdiği inşaat, enerji sanayi 
kuruluşlarının yöneticileri, mal, hizmet 
tedarikçileri, akademisyen ve ilgili kamu 
kuruluşlarından da katılımcıların yer alacağı 
gala gecesinde sektörün tüm paydaşlarının 
bir araya gelmiş olacak. Bu prestijli ödülü 
alabilmek için katılım formlarınızı AKT’den 
gecikmeden talep edebilirsiniz.

Ödül Kriterleri
1) Kombine projeler
2) Taşıma
n 120 ton gross ağırlık altı
n 120 ton gross ağırlık üstü
3) Kaldırma 
n 120 ton altı teleskopik ve kırmalı 
kaldırma
n 120 ton üstü teleskopik ve kırmalı 
kaldırma
Lattice bom
4) Güvenlik
5) Inovasyon ödülü ( Üretici - Taşıma / 
kaldırma ) 
6) Inovasyon ödülü ( Son kullanıcı - Taşıma 
/ kaldırma )
7) SPMT
8) Jüri Özel ödülü (Sektöre Katkılar)

AKT – 2019 Yılı Başarı  
Ödülleri Töreni 


