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V inç İşletmecileri Derneği 
(VİNÇDER), geçtiğimiz 
günlerde düzenlediği Genel Kurul 

Toplantısı ile yeni yönetim kurulunu 
seçti. Yönetim Kurulu Başkanı seçilen 
Ahmet Altunkum ile birlikte Yönetim 

VİNÇDER Yönetim Kurulu yeni Başkanı Ahmet Altunkum oldu. Geçtiğimiz günlerde 

gerçekleştirilen VİNÇDER Genel Kurul Toplantısı'dan tek aday olan Ahmet Altunkum, yeni 

dönemde başkan seçilerek, kurulduğu günden bu yana VİNÇDER'de başkanlık yapan 

Ramazan Midilli'den görevi devraldı

VİNÇDER’de yeni dönem

Midilli görevi devretti
Seçimin ardından konuşma yapan 
VİNÇDER Yönetim Kurulu eski Başkanı 
Ramazan Midilli, derneği kurma kararı 
aldıkları 2007 yılından bu yana 11 yıl 
geçtiğini ifade ederek, “Bundan 11 yıl 

Kurulu Asli Üyeleri; Sedat Coşkun, Yiğit 
İnan, Hamza Aydın, ve Altan Dilmaç 
oldu. Yönetim Kurulu Yedek Üye isimleri 
arasında ise Kemal Akın, Suat Saral, 
Zafer İlhan, İdris Midilli ve Ümit Konak 
yer aldı. 
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Ahmet Altunkum / VINÇDER Başkanı

önce dernek olabilir miyiz, ayakta kalabilir 
miyiz sorularını kendimize yöneltiyorduk. 
Geçen bu sürede hedeflerimizin belki de 

sadece yüzde 
20’sini hayata 
geçirebildik. 
Bu süreçte en 
büyük amacımız 
ise ayakta 
kalabilmekti” 
dedi. Kurulduğu 
günden bu 
yanda derneğin 
başkanlığını 
üstlendiğini 
belirten Midilli, 
değişim 
zamanının 
geldiğini ve bu 
değişimin, derneğe yenilik katacağını 
ifade etti. Derneğin, aslında sektörel bir 
birlik çatısı olduğunu, ayakta kalabilmesi 
için de sektör temsilcilerinin daha fazla 
destek vermesi gerektiğini vurgulayan 
Midilli, “Burası ancak üyelerin sağladığı 
desteklerle ayakta durabilir. Bu nedenle 
sektörü temsil edenlerin hepsinin desteğini 
vermesi ve burayı ayakta tutması gerekiyor. 
Çünkü onları temsil eden kurum burası, 
yani VİNÇDER” dedi. Derneğin 
kuruluş yıllarında derneğe yönelik bir 
farkındalığın oluşmadığını ancak zaman 
içerisinde bilinirliğinin arttığını belirten 
Midilli, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 
“11 yılın sonunda daha bilinir bir hale 
geldik ve bu bilinirliğimiz her geçen yıl 
artmaya devam edecek. Kuruluşumuzda 
tek bir amacımız vardı; sektöre faydalı 
bir dernek oluşturmak. Elimizden geleni 
yapmaya çalıştık. Yeni yönetim, bu anlayış 
ile derneği daha da ileriye taşıyacaktır.” 
Konuşmasını tamamlayan Ramazan 
Midilli, Yönetim Kurulu yeni Başkanı 
Ahmet Altunkum’a görevini devretti. 

Birlik çağrısı
Ahmet Altunkum, 
kuruluşundan 
bu yana derneğe 
olan katkılarından 
ve emeğinden 
dolayı Ramazan 
Midilli’ye 
teşekkür ederek 
konuşmasına 
başladı. “Bizim 
açımızdan 
dernek, şu anda 
ulaşabileceği 
en üst noktaya 
ulaşmış durumda 

ve bu süreçte Ramazan Midilli’nin 
büyük bir katkısı var” diyen Altunkum, 
“Derneğimizi ve sektörümüzü, ülkemizde 
ve dünyada gelir ve itibar olarak çok 
daha ileriye taşıma görevini bizlere 
vermiş olduğunuz için ayrıca teşekkür 
ederiz” dedi. VİNÇDER’in kar amacı 
gütmeyen bir organizasyon olduğunu 
hatırlatan Altunkum, ülke ekonomisinin 
güçlü olmasının, sektörel birlikteliğe 
bağlı olduğunu hatırlattı. Üyelerimiz 
inşaat, endüstriyel tesisler, gemi inşa 
sanayini, enerji petrokimya sanayi ve 
benzeri sektörlere  hizmet vererek  Türkiye 
ekonomisine ciddi katkılar sunmaktadır. 
Söktörümüzün iş hacimlerinin milyar 
dolarlarla ifade edildiğini belirten 
Altunkum, “iş dünyasındaki   gücümüzün 
tam anlaşılması için bazı rakamsal 
verilerinin doğru ve güvenilir toplanması 
gerekiyor. Ayrıca insan kaynağının 
kalifiye ve kaliteli olması, birliğin 
kurumsallaşmasının hızla tamamlanması, 
ancak sağılıklı ve etkili bir iletişim ile 
mümkündür” dedi. Derneğin aslında bir 

Ramazan MIDILLI / VINÇDER Eski Başkanı
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birlik anlamına geldiğini ve VİNÇDER’in 
de en temelde sektörel birliği ifade ettiğini 
belirten Altunkum, “Her şeyden önce bir 
olmalıyız, birlik olmalıyız. Ancak bu sayede 
sektörümüzü büyütüp ticari kazançlarımızı 
arttırabiliriz. Bu sayede ülke ekonomisine 
olan katkımız da arttırmış oluruz” dedi. 

Hedeflere doğur adım adım
VİNÇDER’in ileriye dönük olarak 
hedefleri hakkında bilgi veren Altunkum, 
vinç sektörünün itibarını, ticari hacmini 
büyütmek ve sektörü en iyi şekilde 
temsil etmenin temel amaçları arasında 
olduğunu belirtti. Türkiye başta olmak 
üzere uluslararası iş dünyası ve hükumetler 
arası ticari ilişkileri geliştirmeye 
odaklanacaklarını da belirten Altunkum, 
“Bunların yanı sıra üyelerin ortak iş 
çıkarlarını korumak ve iş konusundaki 
her türlü görüşlerinin dile getirilmesini 
teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca 
Türkiye’deki sektörümüzün iş ortamının 
geliştirilmesi için gerekli yatırımların 
yapılması, iş yönetmeliklerindeki 
iyileştirmeleri sağlanması de çok önemli. 
Özellikle sektörümüzü ilgilendiren 
yasal değişiklikler odaklanacağımızı 
bir diğer önemli konu olacak” dedi. 
Birlikte hareket ederek güçlü ve etkili 
bir birlik oluşturulacağına ve bu sayede 
ticari kazançların artacağına dikkat 
çeken Altunkum, “Birliğimizin kısa, 
orta ve uzun vadede hedeflerini en yakın 
tarihte sizlerle oluşturmayı planlıyoruz. 
Burada önerilerinizi son haline getirerek 
sizinle paylaşmayı planlıyoruz. Bilgi 
ve tecrübelerimizi üst üste ekleyerek 
büyüyeceğiz. Problemlerimizi birlikte 
çözeceğiz” diyerek konuşmasını 
tamamladı. 

Üyeler yorumladı 
Genel Kurul toplantısına katılım gösteren 

VİNÇDER üyeleri, yönetim değişiminin 
olumlu bir katkısı olacağını düşünüyor. 
Derneğin, kurulduğu tarihten bu yana 
ayakta kalabilmiş olmasını bir başarı olarak 
nitelendiren üyelerin, yönetim değişimine 
yönelik yorumlarını dinledik. 

Hedeflere doğru
Yaklaşık 11 yıl önce kurulmuş olan 
VİNÇDER’in günümüze kadar ayakta 
kalabilmiş olmasının büyük bir başarı 
olarak nitelendiren Konakoğlu Nakliyat 
ve Vinç Hizmetleri yetkilisi Ümit Konak, 
“Bu süre içerisinde amaçlarımızın çoğunu 
hayata geçiremedik. Ancak dernek 
yönetimi bunu başarmak için elinden 
geleni yaptı. Zaten en büyük çaba, 
derneğin ayakta kalması ve sürdürülebilir 
olması için verildi” dedi. Yeni yönetimin 
derneğe vizyon katacağını ve hedeflere 
ulaşma yolunda aynı çabayı göstereceğini 
belirten Konak, “Yeni dönemde güzel 
şeylerin olacağını düşünüyorum. 
Umuyoruz, hedeflere ulaşacağımız bir 
dönem olur” dedi. 

kadar belki de sadece yüzde 30’unu 
başarabilmiş durumdayız. Ancak yine 
de herkes elinden geleni yaptı” dedi. 
Yeni yönetimin dernek için yeni bir kan 
olduğunu belirten Şahin, “Yeni yönetim 
ile birlikte hedefleri yüzde 50’ye bile 
çıkartsak, bunu başarı olarak kabul etmek 
gerekiyor. Çünkü bu noktaya ulaşmak, 
sorunlarımızı ciddi oranda çözmüş 
olacağımız anlamına geliyor” dedi. Şahin, 
dernekten en büyük beklentisinin ise 
birlik olduğunu belirterek, şöyle devam 
etti; “Birlik olmamız gerekiyor. Çok 
büyük bir sektöre hitap ediyoruz ve çok 
fazla oyuncu var. Ancak derneğe olan 
üye sayısı, sektöre göre kıyaslandığında 
oldukça düşük. Bu nedenle birliğin 
büyümesi, en temel beklentim.” 

“Dernek büyümeli”
VİNÇDER’în kurulduğu günden 
bu güne kadar belirli aşamaları 
katetmiş olmasına rağmen henüz 
istenilen noktaya varamamış olduğuna 
dikkat çeken Öz Şahin Vinç yetkilisi 
Ziya Şahin, “Hedefleri göz önünde 
bulundurduğumuzda, bu güne 

“En büyük öncelik, birlik 
oluşturmak”
VİNÇDER’in kurucu üyeleri 
arasında yer aldığını belirten Çelik 
Vinç yetkilisi Recep Çelik, “Aslında 
dernek kurulurken, bu günleri bile 
görebileceğini düşünmemiştim. Çünkü 
sürdürülebilir bir yapı oluşturmak çok 
zordu. Ancak yapılan çalışmalar ve 
harcanan emekler, derneği günümüze 
kadar ulaştırdı” dedi. Hedeflere ulaşmak 
için önlerinde epey uzun bir yol 
olduğuna dikkat çeken Çelik, “Gelecekte 
beklentilerimiz yüksek. Ancak her 
şeyden önce sektör olarak birbirimize 

Ümit Konak

Ziya Şahin
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NEW ERA IN VINÇDER
Ahmet Altunkum has become the 

new Chairman of the Board of Directors of 
VİNÇDER. Ahmet Altunkum, was the only 
candidate of the General Assembly Meeting 
of the VINÇDER, that was held in the past 
days, and he was elected the president for 
the new period and took over the task from 
Ramadan Midilli, who has been the president 
of the VİNÇDER since the day it was founded. 
Together with Ahmet Altunkum, who was 
elected as the Chairman of the Board of 

Directors; Sedat Coşkun, Yiğit İnan, Hamza 
Aydin, and Altan Dilmaç became the permanent 
members of the Board of Dİrectors. Kemal 
Akın, Suat Saral, Zafer Ilhan, Idris Midilli and 
Ümit Konak were among the reserve members 
of the Board of Directors. Altunkum gave 
information on the future targets of VİNÇDER, 
and he stated that increasing reputation and 
commercial volume of crane industry and 
representing the industry in the best way are 
among their main objectives.

değer vermemiz ve birlik içerisinde 
hareket etmemiz lazım. Sektörün belki 
de en büyük sorunu, istenilen birliği 
oluşmamış olması. Birlik, bu sektör için 
en büyük öncelik” dedi. 

doğuracağını belirten Bayramoğlu, “Biz 
de yaşanacak sürece destek vermek için 
geldik. Burada bulunan herkesin temel 
hedefi, sektörü daha da yukarılara taşımak. 
Umuyoruz ki yeni yönetimle beraber bunu 
daha çok sağlamış oluruz” dedi. 

Son iki yıllık süreçte dernekte aktif bir 
şekilde yer aldığını ifade eden Hareket Proje 
Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Operasyon 
Müdürü Samet Gürsu, bu süre içerisinde 
sektörün en büyük sorunlarından biri olan 
izin belgeleri ile ilgili önemli çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini söyledi. Hazırlanan 
yönetmelik taslağını ilgili kamu birimlerine 
yönelttiklerini belirten Gürsu, “Şu anda bu 
alanda yönetmelikte bir değişiklik bekliyoruz. 
Kısa vadede bu sorunun önüne geçmek, 
derneğin yapacağı en önemli çalışmalardan 
biri olacaktır” dedi. Yönetim değişikliğinin, 
derneğin gelişimi için olumlu sonuçları 
olacağını da hatırlatan Gürsu, “Sonuçta bu 
bir bayrak yarışı. Bayrağı bu günlere kadar 
taşıyanların yerini başkası alacak ve gelecek 
nesiller için taşıyacak. Önemli olan derneğin, 
sektöre fayda sağlayabilmesi” dedi. 

Eğitime öncelik
Derneğe geçtiğimiz yıl üye olduklarını 
belirten SİF İş Makinaları Ürün 
Müdürü Mustafa Çağa, VİNÇDER’in 
sektörel olarak çok önemli bir noktada 
yer aldığına dikkat çekti. Sektördeki 
dinamikleri ölçebilecek bir yapıya sahip 
olduklarını ifade eden Çağa, “Yeni 
yönetim ile birlikte çok hareketli bir 
dönem olacağını düşünüyoruz. Bizim 
asıl amacımız ise sektörün gerçek 
ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlamak. 
Çünkü ihtiyaçları doğru anlarsak, onlara 
uygun çözümleri de üretebiliriz. Ayrıca 
yeni dönemde eğitim konusu daha 
çok gündemde olacak gibi gözüküyor. 
Çünkü eğitim, bu sektörün en önemli 
ihtiyaçlarından biri. Eğitim sayesinde 
hem kalifiye eleman sayısı artacak, hem 
de sektörün kurumsallaşmasına imkan 
tanıyacaktır” dedi. 

“Sektörü yukarı taşımalıyız”
Sektörün en büyük imalatçılarından biri 
olarak derneğin faaliyetlerini yakından 
takip ettiklerini belirten Hidrokon 
Türkiye Satış Müdürü Hakan Sülayman 
Bayramoğlu, “Vinç sektörünü geliştirmeye 
ve bu sektör için emek harcayanların 
arkasında durmaya çalışıyoruz. VİNÇDER, 
kendi içindeki sorunları çözmek için 
sürekli çaba gösteriyor ve bu çabaların 
başarılı olacağını düşünüyorum” dede. 
Yeni bir yönetimle, taze bir kanla yola 
devam edilecek olmasının olumlu sonuçlar 

Recep Çelik

Hakan Süleyman

Samet Gürsu Emre Apa
Mustafa Çağa

Sektör 2-5 Mayıs’ta  
bir arada olacak
Genel Kurul toplantısına, 2-5 Mayıs tarihleri 
arasında ilk defa düzenlenecek olan ve vinç, 
istifleme, platform ve ağır nakliyat sektörünün 
bir araya getirecek "VİPP 2018" hakkında 
bilgi veren Apa Yayıncılık Genel Koordinatörü 
Emre Apa, katılımcılar için bir sunum 
gerçekleştirdi. VİPP 2018 Fuarı’nın iş ve inşaat 
makineleri sektöründeki öncü yayınlarıyla 
dikkatleri üzerine çeken Apa Yayıncılık ile 
Komatek Fuarlar'nın organizatörü SADA 
Uzmanlık Fuarları A.Ş,  tarafından organize 
edildiğini belirten Apa, “İstanbul Tuzla’da 
Viaport Marina’da gerçekleşecek olan Fuar’da 
bütün vinç, istifleme, platform ve ağır nakliyat 
sektörleri ilk defa bir araya gelmiş olacak” dedi. 
Fuarı, sektörlerinin önde gelen dernekleri 
VİNÇDER, PLATFORMDER ve AND’nin 
desteklediğini ifade eden Apa, şöyle devam 
etti; “Fuar ulaşım açısından Ankara yönünden 
İstanbul’a gelirken hem E5 hem TEM 
Otoyolu’na çok yakın ve uygun bir konumda. 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan fuar 
alanına ulaşmak için ise İstanbul’un yoğun 
trafiğine girmeye gerek kalmayacak. Viaport 
Marina deniz manzarasına sahip olan nadir 
fuar alanlarından birisi olarak dikkat çekiyor. 
Toplam 25 bin m2 fuar alanı, ziyaretçiler ve 
katılımcılara ayrılmış farklı otopark alanları 
dışında tesis bir çok rekreasyonel imkanı 
da barındırıyor. Alışveriş merkezi, lokanta 
ve kafeler, luna park, sinemalar ve hatta bir 
akvaryum dahi barındırmakta olan Viaport 
Marina’yı her hafta on binlerce kişi tarafından 
ziyaret ediliyor.”   n




