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Sektörde Son Durum!
Sektörde son durumu anlatmaya nereden başlamak gerek bilemiyorum, ancak şu var ki bu yılki salgın epey büyük bir 
soruna dönüştü. Ekonomik sebepler bir yana, işlerin zorlaştığı dönem bir de kurların yükselmesiyle, bir canlanan bir 
durağan hale gelen çalışmaları etkiliyor.
Bu dönemde, ağır taşıma ve proje çalışmaları hızla Türk firmaları tarafından, hem iç piyasadaki enerji, res projelerinde 
kanat, tribün taşımaları hızlandığı gibi son dönemde devletin rüzgâr enerjisinin %30’luk payının önemi ülke genelinde 
yapılan RES’lerin önemini de artırdı. Bu büyük projelerde taşımalar hızla olduğu gibi, tersane liman, tahmil tahliye 
projeleri devam ediyor. Yurt içi yurt dış gabari dışı yüklemeler, taşımalar ve projeler hızla sürmekte.
Sektör ve Devlet İlişkisi
Özellikle proje lojistiği konusunda Avrupa’da söz sahibi olmaya başladık. Hizmet ihracatı bütçe kaleminde önemli bir rol 
oymamaya devam ediyor. Devlet bu konuya önem vererek sektörün önünü açmaya zor şartlarda da olsa belli mevzuat 
ve yasaları çıkartmakta. Karayolları taşımalarında mevzuattan dolayı hala sorunlar devam ediyor. Ankara’da Karayolları 
Müdürlüğü’ndeki ismi belli olan bir şahsın iki dudağı arasında kalan koca bir sektör, çocuk oyuncağına dönmüş. Eski ismi 
VİNÇDER yeni ismi AKT (Ağır Kaldırma Taşıma) olan STK ile AND (Ağır Nakliyecileri Derneği) ortak yapılan ve 8 yıldır 
bekleyen yönetmeliğin çıkmaması çok garip bir durum. Sektörün sivil toplum kuruluşları yönetmeliğin çıkması için var 
gücü ile çalışmakta, Ulaştırma Bakanı ve ona bağlı Karayolları Müdürlüğünün bu konuya artık el atması gerekmektedir. 
Bu sorun son salgın döneminde hem sektördeki firmaların hem de çalışanların mağdur olduğu bir durum. 
Günümüz Türkiye’sinde Sektörün Sorunları
Proje lojistik Taşımalarında sektöründe son 10 yıldır büyük ivme gösteren dünya devleri ile yarışacak duruma gelen Ağır 
Proje Taşımacılığın sorunları bir kenara atılarak bu sektöre bir katma değer sağlanmaz. Sektörün, bu kadar mevzuatla 
uğraşması sektöre vurulan ağır darbeden başka bir şey değildir. Sektördeki sivil toplum derneklerinin her yolu deneyip, 
mağduriyetini anlatması artık bir şey değiştirmiyor. Eski hamam, eski tas misali devam ediyor. Bence, yıllardır yaptığım 
analiz ve röportajlar Ankara’daki toplantılarda yer alıp STK’ların çabalarını, bir de yönetmeliğin hala 74’lerdeki hali ile 
bizlere savunan Karayollarındaki şahısları tonajlardaki basiretsiz bilgilerin görmesem inanmazdım. Bu basiretsizliğe göz 
yumanlar kimler? Bu, sektörün gelişmesine mani olmak mı, yoksa gerçekten görmemezlik mi? Konunun çözümü yıllarca 
yaptığım analizlere göre çok basit: Sektördeki STK ile yapılacak ortak akıl toplantıları ile Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı 
özerk bir kurumun oluşması bir şirketler birliği ile işe halletme yoluna gidilmesidir. 
İstişare Kurulu Kurulsun 
Gözlemlediğim kadarıyla, karayolları ve bakanlıkta çalışanlar bu konulardan bir haber, tipik devlet memuru kafasındalar. 
09:00-18:00 mesai anlayışının dışına çıkılıp sektörde konu ile ilgili duayenler var al istişare kuruluna yürüsün. Takip 
ve denetlemesini devlet yapsın. Hem devlet kazansın hem firmalar mevzuat yükünü, bürokrasiyi üzerlerinden atsınlar. 
Böyle olunca zamandan avantaj sağlar, işi hızlandırır. Sektör istihdamını sağlar, hizmet ihracatında en büyük seviyelere 
getirir.  Sektör büyük yatırım yapıyor işine. Bu sorunu görmemezlikten gelmek yeminle günah, kul hakkı ve hainliktir 
bence. Yollar, köprüler, uluslararası havaalanı aç, milyonlarca dolar yatırım yapılsın sektörü bu işten mahrum et, bu 
nasıl bahttır? Yollar bomboş, köprüler bomboş, büyük yatırımlardan Ağır taşıma nakliye sektörü pay almasın, hala 
olması gereken yeterli yararı almasın. Son teknoloji ile üretilen araçlar hem güvenli hem de yollara zarar vermeyen, 
hidrolik sistemi üzerinde binlerce ton ağırlığı taşıyan araçlara olmaz geçemezsin, yola zarar veriyorsun demek nasıl 
bir ahmaklıktır? Gerçekten birileri mi dur diyor? Üstelik sektör geliştikçe, tedarik zinciri halkası da gelişmekte, bu da 
istihdamı sağlamakta. Hizmet ihracatını artıracak, Türkiye 2023 ihracat hamlesinde bu sektör belirleyici olması için bu 
mevzuat, yönetmeliklerin çıkması gerekiyor acil olarak. Bunlara görmemezlikten gelenleri buradan bütün Devletin en 
büyük kurumu Cumhurbaşkanlığı Kurumu, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, bağlı müdürlükler Bakanlarımız bu 
konuya lütfen bir hal çaresi bulun, işi bilmeyenlere eğitim verilsin veya liyakati uygun kişiler bu kurumlara getirilsin. 
Kimsenin, bir sözcüsü filan değilim hayatım boyunca olmadım. Biatçı olmadığım gibi para için TV’lerde, arı 
kovanına çomak sokmamak için yapılan programların boş olduğunu gördüm.  
Ülkenin ticaret hamlesi yurt içi yurt dışında gelişmesi bu sektörün veri tabanına 
bağlı değil mi sonuçta?
Ülkenin ticaret hamlesi yurt içi yurt dışında gelişmesi bu sektörün veri tabanımız yok? 
Gelişiyoruz derken birileri “göster o halde” dediğinde, bu veri tabanına göre hareket etmek 
en doğal değil mi? Bir laf vardır hani, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali, işte 
bizim yaptığımız bu. Her halükârda, anlayana davul zurna, anlamayana sivrisinek 
saz.
Treder Derneği Başkanı Yalçın ŞENTÜRK, 1 konu 1 konuk köşemizin konuğu 
oldu
Bu sayımızda Treder, Treylerciler derneği Başkanı Yalçın ŞENTÜRK, 1 konu 
1 konuk köşemizin konuğu oldu. Türkiye’de bir ilk, yerli üretime destek 
veren, yukarıda bahsettiğim Ağır taşıma sektörünün gelişmesi ile 
birlikte Treyler sektörünün dışa bağımlılığını %50 azaltan ve Treyler 
sektörüne katma değer kazandıran bu derneği bilenleriniz var mı? 
Eğer yok ise, sektörün kıdemli ismi olan TREDER Derneği Başkanı 
Yalçın ŞENTÜRK ile sektörün sorunlarına ve Derneğin faaliyetlerine 
bir sektörel sohbet şeklinde, 1 konu 1 konuk köşemizde yer verdik. 
Bu röportaj ile gördüğüm muazzam çıkışları olan Türk sanayicilerine, 
müteşebbislere teşekkür etmek gerekiyor. STK olmanın bu demek 
olduğunu gördüm. Örnek olsun bir kısım STK’lara, 1 konu 1 konukta 
Yalçın Şentürk Bey’in dediklerini lütfen okuyun.
Özel Haber ve Söyleşilerimiz
Ayrıca yine özel haberlerimiz içinde sektöre katma değer yaratan Kodaman Ağır Taşıma Yük Mühendisliği Genel Müdürü 
Salih Kodaman Bey’in verdiği röportajda sektörün sorunlarını bu sayımızda ve Net Medya TV Youtube kanalında, sektörün 
yine yarım asırlık tecrübesi Ahmet Yiğit Nakliyatın Ofis Müdürü Serhat Doğan ile yaptığımız röportajı bu sayımızda 
ve Net Medya TV YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Son dönem yazılım sektöründe kendinden bahsettiren genç ve 
dinamik kadrosu ile Zeplin teknolojileri ile yaptığımız özel röportajı, enerji RES Projelerini, Akkuyu nükleer santralindeki 
son durumu ve özel yaptığımız röportajları okumanızı tavsiye ederiz.
Sağlık ve sıhhatle kalın…

Yayımlayan
NMR Net Medya Reklamcılık

NMR NET MEDYA ADINA İMTİYAZ SAHİBİ

Yazı İşleri Müdürü
H. Metin Şendil

metin@netmedyareklamcilik.com

Haber Müdürü
Ahmet Doğan

Web Bilişim 
(Net Medya Ajans Sorumlusu)

Habib Er
habip@netmedyaajans.com

İngilizce Çeviri / Editörü
Eren Altun

Görsel Tasarım
Net Medya Grafik

Tuğba Eskiköy

Arzu Erten Yıldız 
arzu@atolyereklam.com

Net Medya Ajans 
(İletişim Sorumlusu)

iletişim@netmedyajans.com 
Kaan TOSUN 

Halkla İlişkiler
Elif Şendil Bayram

elif@netmedyareklamcilik.com

Baskı
Ritim Baskı Sanatları Matbaacılık Sanayi 

Tic. Ltd. Şti. 
Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Cad. No: 44

Keyap Çarşısı F1 Blok 92 Ümraniye / İstanbul
Tel : (0216) 518 20 20 Fax: (0216) 508 20 45

Sertifika No: 45252

Basım Tarihi: Ekim - Kasım - Aralık 2020

Dağıtım  
Etkin Dağıtım

Ptt Kargo

Gazetemiz Basın Ahlak Yasası’na uymayı taahhüt 
eder, yayınlanan reklamlar, makale ve yazılardan 

sahipleri sorumludur. Taşıma & Kaldırma Üniteleri 
Gazetesi Ulusal, Yaygın süreli yayındır, iki ayda bir 
yayımlanır. Gazetede yer alan yazı ve fotoğraflar 

kaynak göstererek dahi kullanılamaz.

NMR Net Medya Reklamcılık
Hacıhalil Mahallesi 1207 Sokak No: 

1A/11 Match Plaza GEBZE /KOCAELİ 
Tel:   0262 674 43 20 

0541 592 50 83 -0532 263 01 34
İrtibat Bürosu:  (Kartepe Şb.) 

Fatih Sultan Mehmet Mah. 17 Ağustos 
Cad Yasa Sk. No:29/B 

Kocaeli/Kartepe /Köseköy
info@netmedyareklamcilik.com
www.netmedyareklamcilik.com

www.tasimakaldirmauniteleri.com
Sektörel Yayıncılar Derneği üyesiyiz

EDİTÖRDEN

www.tasimakaldirmauniteleri.comMetin
ŞENDİL

M erhabalar;

MAGAZİN�


















































































































