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Vinç , öncelikle inşaat sektörü olmak 
üzere, petro kimya tesisleri, enerji 
santralleri, gemi inşaa sanayii ve li-
manlarda her türlü endüstriyel tesis-
lerin makine ekipmanın taşınması 
ve montajında önemli bir araç olarak 
yer alıyor. Türkiye’de yeni dönemde 
yapılacak nükleer santraller, bin me-
gavatlık yenilenebilir enerji kaynak 
Alanı (YEKA) projeleri, Çanakkale 
köprüsü ve buna benzer mega pro-
jeler vinç sektörünün de  iş hacmini 
artırıyor. Dernek olarak Türkiye eko-
nomisine daha fazla katkı sunma ga-
yesi yanında  kalifiye personel yetiş-
tirme çalışmalarımızı da üyelerimiz 
ile birlikte devam ettiriyoruz. 

Vinçler, ağır yüklerin taşınmasın-
da ve montajında kritik görev üstle-
niyor. Üyelerimiz Türkiye’de ve yurt-
dışında binlerce megavatlık enerji 
santrallerinin parçalarının taşınma-
sı, vinçlerle yerine kaldırılması ve 
montajını gerçekleştiriyor. Ayrıca 
Türkiye’de son dönemde yapılan Os-
mangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Se-
lim Köprüsü, Marmaray Tüp Geçidi, 
sekiz bin megavatlık rüzgar santra-
linin kurulumu gibi önemli işleri yi-
ne değerli üyelerimiz gerçekleştirdi. 

Bunun yanı sıra devam eden Üçün-
cü Havaalanı gibi bilinen projelerin 
yanında yurtdışında da TANAP boru 
hattının gaz ihtiyacını karşılayacak 
olan Şahdeniz Gaz Çıkartma Platfor-
mu gibi bilinen büyük projelerde de 
ağır kaldırma, taşıma ve montaj hiz-
metlerini veriyor.

Yurtdışında ise yerli firmalar baş-
ta Türk cumhuriyetleri olmak üze-
re Gürcistan, Irak, Suudi Arabistan, 
Yemen, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Bir-
leşik Arap Emirlikleri, Mısır, Libya, 
Cezayir, Fas, Kamerun, Kenya, Tan-
zanya, Rusya, Ukrayna ve Roman-
ya gibi pek çok ülkede altyapı, enerji 
santrallerinde ve endüstriyel mon-
taj işlerinde yer alıyor. Böylece hem 
o ülkelere katkıda bulunuyor hem de 
Türkiye’ye önemli miktarlarda döviz 
kazancı sağlanıyor.

Vinç firmaları, ticari faaliyetleri ile 
birçok sektöre katkıda bulunuyor
Dernek olarak her zaman daha ağır, 
uzun, yüksek ve geniş yüklerin taşın-
ması, kaldırılması ve başarı ile yeri-
ne konulması için yolumuza emin 
adımlarla devam ediyoruz. Ayrıca 
VİNÇDER’e bağlı işletmeler, doğru-

dan ve dolaylı yoldan ticari faaliyet-
ler neticesinde birçok sektörün ge-
lişimine katkıda bulunuyor. Bunun 
yanı sıra sektör , ülke istihdamına 
kayda değer oranda katkı veriyor. Ki-
ralama firmaları olarak yurt içi ve dı-
şı fuar katılımında öncülük ederek, 
sektörün globaldeki gelişimini ya-
kından takip ediyoruz. Türkiye’yi de 
bu konuda ileri seviyede temsil et-
menin gayreti içindeyiz. Derneği-
miz 2007 yılında ‘ağır, yüksek, geniş 
ve uzun’ yüklerin vinçlerle veya al-
ternatif tekniklerle kaldıran ve yük-
sekte çalışma platformları kiraya ve-
ren firmaların bir araya gelmesiyle 
kuruldu. Bugün gelinen noktada ise 
üyelerimiz yurt içi ve dışında ekip-
manlar ve kalifiye personel ile hiz-
met verir hale geldi.

Kapasite, her geçen yıl artırıyor
Öte yandan üyelerimizin yurt içi ve 
dışında vinç kiralamada 20 tondan, 
bin 250 tona kadar kaldırma kapasi-
tesi bulunuyor. Alternatif teknikler-
le ağır kaldırmada ise 50 tondan 2 bin 
400 tona kadar kaldırma kapasitesi-
ne sahipler. Ağır taşımada ise 25 ton-
dan 4 bin tona kadar taşıma ve çalış-

ma platformlarında 6 metreden 104 
metre yüksekliğe ulaşabilen makine-
lere sahip. Bu makine ve ekipmanları 
binlerce tecrübeli operatör, şoför ve 
montaj personelinin katkılarıyla ku-
ruluyor ve kullanımı yapılıyor. Sek-
tör her geçen yıl kaldırma, taşıma ve 
montaj alanında yük kapasitesini ar-
tırarak büyümeyi sürdürüyor. 

Diğer taraftan kalifiye personel ye-
tiştirilmesine de önem veren dernek 
üyelerimiz; her seviyede personeli-
nin yurtiçinde ve dışında yaptıkla-
rı işlerle ilgili eğitimleri almalarını 
sağlıyor. Personel eğitim faaliyetle-
rini artırarak sürdüren firmalar, yeni 
dönemde dernek olarak bünyemizde 
de personel eğitim programlarının 
geliştirilerek sürdürülmesini plan-
lıyoruz.

Birlik ve istişare
toplantıları yapacağız
3 Mart 2018 tarihinde düzenlediği-
miz Olağanüstü Genel Kurul toplan-
tısında yeni dönem yönetim ve de-
netim kurulu üyeleri seçildi. Yeni dö-
nemde derneğimizin sektör adına 
daha güçlü bir konuma gelmesi için 
yürüteceğimiz öncelikli çalışmaları-
mızdan biri de; ortak akıl ile farklı gö-
rüş ve fikirlerin ortaya konulmasının 
önemiyle, öncelikle İstanbul Anado-
lu ve Avrupa yakasında ayrı ayrı ol-
mak üzere, daha sonra ise belki de her 
bölgede ulaşabildiğimiz tüm sektör 
temsilcisi firmalarını davet ettiği-
miz istişare toplantıları gerçekleşti-
receğiz. 

Söz konusu çalışmayla amacımız; 
sektörde faaliyet gösteren firmaların 
önerilerinin ve sorunlarının bir ha-
vuzda toplanmasını sağlayarak, orta-
ya çıkacak sektör sorunları, kaynak-
çaları ve beklentilerin belirlenmesi 
ve sektör envanterinin oluşturulma-
sını amaçlıyoruz. İlki İstanbul Ana-
dolu yakasında 4 Mayıs 2018 tarihin-
de, ikincisi ise Avrupa yakasında 11 
Mayıs 2018  tarihinde düzenleyece-
ğimiz bu istişare toplantılarına, tüm 
sektör temsilcisi firmalarını davet 
ediyoruz.

Yerli firmalar, yurt içi ve dışında
büyük ölçekli projelerde yer alıyor
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