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Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği (AKT) 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, içerisinde 

yer aldıkları sektörün “Vinç sektörü” olarak anılmasının 

yanlış olduğunu ifade etti. ‘Vinç’  kelimesinin yerine tüm 

dünyada geçerliliği olan ve  litarüdürde de yer alan ‘Kran’ 

kelimesinin kullanılması gerektiğini ifade eden Altunkum, 

sektörün yeniden tanımlanarak sertifikasyon süreçlerinin 

yapılmasını gerektiğinin altını çizdi

Ahmet Altunkum: 
“Vinç değil kran” 

A ğırma kaldırma sektörü, 
Türkiye’de hem kamuoyu hem 
de sektör ile ortak projeler 

yapan firmalar tarafından vinç sektörü 
olarak tanımlanıyor. Vinçleri kullanan 
kişilere de vinççi deniliyor. Peki bu 
tanımlama ne kadar doğru? Ağır Yük 
Kaldırma ve Taşımacılar Derneği 
(AKT) Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Altunkum, sektörün bu şekilde 
tanımlanmasının oldukça yanlış 
olduğunu vurguladı. Ağır kaldırma 
sektöründe kullandıkları makinelerin 

hem dünyada hem de Türkiye’deki 
teknik üniversitelerde ‘kran’ olarak 
tanımlandığını belirten Altunkum, 
‘vinç’ ve ‘vinççi’ kelimelerini ayrı ayrı 
tanımlayarak tabiri caizse sektörün 
üstüne yapışan ve değersizleştiren bu 
kelimelerin kaldırarak sektörün yeniden 
tanımlanmasının ve sertifakasyonun 
buna uygun olarak yapılmasını 
gerektiğini ifade etti.  

Vinç ve Vinççi nedir?
AKT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 

Altunkum, sektörle iş yapan firmaların 
vinç sektörü olarak tabir ettikleri ağır 
kaldırma sektörüne bakışlarının olumsuz 
olduğunu belirtti. Sektörün vinç sektörü 
olarak anılmasından rahatsız olduğunu 
ifade eden Altunkum, 

“Aslında sektörümüz oldukça teknik 
bir iş olmasına rağmen yaptığımız işin 
firmalar ve toplum nezdinde yeterli 
değeri yok. Hem kamuoyunda hem de 
diğer sektörlerin tamamı sektörümüzü 
‘vinççi’ olarak tanımlıyor.  Bu 
tanımla ne yazikki üstümüze yapışmış 
durumda. Vinççi nedir? Vinç nedir? 
Öncelikle bunları ayrı ayrı ele alalım ve 
tanımlayalım. Hidrolik veya elektrikli 
olarak dönen ve halatın sarıldığı  
mekanizmaya vinç deniyor. Vinççi 
ise aslında çımacıdır. Çımacı da gemi 
ve vapurlarda halatın sarılmasından 
sorumlu kişiye denir. Bizim çımacı ile 
yakından uzaktan bir bağlatımız yok.  
Bu oldukça yanlış” dedi.

 Sektörde kullandığımız ve vinç 
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olarak tabir edilen makinelerin 
litaratürdeki ismi ‘kran’ olduğunu 
belirten Altunkum, “Teknik 
üniversiteler de de akedemisyenlerin 
mühendislik öğrencilerine öğrettiği 
tabir krandır. Dünya’da bu şekilde 
tabir ediliyor. İngilizce’de ‘crane’ olarak 
biliniyor ve o şekilde kullanılıyor. 
Türkiye’ye de ‘kran’ olarak giren 
bu makineler zaman içinde vinç 
şeklinde tabir edilmeye başlanmış. Bu 
kesinlikle yanlış ve bunu sektör olarak 
düzeltmemiz gerekiyor” şeklinde ifade 
etti.

“Sektör yeniden 
tanımlanmalı”
Ağır kaldırma sektörünün hem teknik 
olarak hem de önemli bir sektör 
olduğunu altını çizen Altunkum, 
“Aslında çok önemli bir sektördeyiz. 
Hem Türkiye’de hem de dünyada inşaat 
sektörünün önemli bir paydaşıyız. 
Bugün dışarı çıktığımızda hemen 
gözünüze çarpan büyük kulelerin 

yapımında çok önemli görevler 
üstlenerek istenilen yükseliklere 3-5 
ton ağırlıkları kaldırıyoruz. Yaklaşık 
1.5 milyon değerindeki presleri 
kranlarla yerine yerleştiriyoruz.  Bu bir 
beceridir ve çok önemli bir mühendislik 
çalışmasıdır. Tüm dünyada böyle kabul 
edilirken maalesef Türkiye’de böyle 
değil. Bu nedenle biz AKT olarak 
sektörün yeniden tanımlanmasını ve 
şirketlerin yeniden belgendirilmesini 
gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde 
belirtti. 

Sektörün hala kamyonculara 
verilen belgeleri kullandığını belirten 
Altunkum, “Uluslararası nakliyecilerin 
ve kamyoncuların belgeleri olduğu 
gibi ağır kaldırma firmalarının da 
belgeleri olmalıdır. Maalesef ağır 
kaldırma sektörü kamyoncu belgesi 
ile faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda 
sektörü bundan ayırarak yeniden sağlam 
temeller ile yapılandırmamız gerekiyor. 
Bu bağlamda işe ‘vinç’ kelimesini 

yerine ‘kran’ kullanarak başlamalı, 
sonrasında gerekli sertifakasyonlarla 
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sektörü yeniden tanımlamalı ve 
sektördek firmaları hızlı bir şekilde 
kurumsallaştırmalıyız.
Kurumsallaşmanın önemi
Sektörün yeniden tanımlanarak 
kurumsallaştırması gerektiğini ifade 
eden Altunkum, kurumsallaşma ile 
daha çok firmanın yurtdışı projelerinde 

yer alabileceğini belirtti.  Yurtdışında 
hem ağır kaldırma sektörüne  oldukça 
önem verildiğini ifade eden Altunkum, 
“Yapılan projelerde mühendislerin, 
supervizörlerin çalışmalarına ve projelere 
başlanmadan autocad üzerinde gerekli 
çalışmaların yapılmasına kadar her 
aşamaya önem veriliyor. Bu bağlamda 

biz sektörü  en baştan ve sağlam 
temeller ile yeniden yapılandırabilirsek 
sektörde büyük bir değişim ve dönüşüm 
sağlayabiliriz” dedi. 

“Derneğe daha çok önem 
verilmesi gerekiyor”
Tüm bu süreçlerin takipçisi, öncüsü 
ve çözüm merkezi  olarak AKT’yi 
gördüklerini belirten Altunkum, bu 
kapsamda firmaların dernek faaliyetlerine 
daha çok katılması ve önemsemesi 
gerekiyor. Eğer birlik olursak sektörü 
yeniden yapılandırmak için gerekli 
girişimleri daha hızlı yapabiliriz ve sonuç 
alabiliriz” diyerek sözlerini sonlandırdı.   n
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