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 Ağır ve Havaleli Yüklerin Taşınmasına ilişkin Yönetmelikle 

ilgili gelişmeler… 
 Yönetmeliğin yürürlüğe girebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığı 

Karayolları Genel Müdürlüğü ile çalışmalar yoğun bir şekilde devam 

etmektedir.  

 

 Break- Bulk gelişmeler… 
 Almanya’nın Bremen şehrinde yapılacak olan Break-Bulk Fuarının 

Ramazan Bayramına rastlaması sebebiyle 2020 yılında katılım 

olmayacaktır. 2021 yılında yapılacak olan fuara katılım planlanmaktadır.  

 

 Bölgesel Toplantılar Akademik destek; 

“Lojistikte Ağır Nakliyenin Önemi” 

17 Ekim 2019 Kayseri Konferansı 

 

  
Faaliyetlerini büyük şehirlerle sınırlandırmayıp farklı şehirlerde de bölgesel toplantılar 

yaparak daha büyük kesimlere ulaşmayı amaçlayan AND, bu kapsamda ilki Kayseri’de olmak 

üzere birçok şehirde bölgesel toplantılar düzenleyerek Ağır Nakliye Sektörünün Türkiye 

Ekonomisi ve Lojistik sektörü açısından önemini vurgulamayı amaçlamaktadır.  İlki 17 Ekim 

2019 tarihinde Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliği ile düzenlenen ‘Lojistikte Ağır 
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Nakliyenin Önemi’ isimli konferansa, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Görmezoğlu, Yönetim 

Kurulu Başk.Yard. Filiz Bozat, Yönetim Kurulu Başkan Yard. Yasin Bayraktar, Yönetim 

Kurulu Başkan Yard. Bülent Eker, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, AND 

üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.  

Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Görmezoğlu, 

öğrencilerin sektöre girdikten sonra 

vazgeçmeyeceklerini ve kendini ne kadar 

geliştirirlerse o kadar kalıcı olacaklarını 

söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

Lojistiğin içinde her şey var, en çok da heyecan 

var. Ben 55 yaşındayım ve hala bir heyecanla 

buralardayım. Sizler de mesleğe geldiğinizde çok 

heyecanlanacak ve hayatınızı mutlu 

geçireceksiniz. Ben lojistiğin her alanında 

bulundum ve şu an ağır nakliye sektöründeyim.  

Ağır nakliye ciddi anlamda geniş bir sektör ve bu 

sektöre adımını atan herkes, eğer sabırlı olursa bu 

sektörden emekli bile zor olur. Emin olun bu 

kişiler sektör içerisinde her zaman aranan kişiler 

olur. Bu yüzden kendini devamlı geliştiren lojistik 

sektöründeki her eleman evine hem maddi hem de 

manevi anlamda her zaman mutlu dönecektir. Bir 

sektörde en önemli faktör yatırımdır. Sizler tenteli 

tırları görüyorsunuz buralarda ama o tır için 

firmanın ayırdığı yatırımla ağır nakliye 

sektörünün yaptığı yatırım arasında emin olun 

100 kat fark var. Bu sektörde ne kadar çalışırsanız 

o kadar demirbaş ve aranan eleman olursunuz ve 

bu sektörü ciddiye alın. Sizlerden ufak bir ricam 

da İngilizcenizi muhakkak çok geliştirin çünkü 

uluslararası ticaret ve taşımacılık dili İngilizce. 

Size en büyük tavsiyem de kendinizi 

geliştirmeniz.”dedi.   
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Kayseri Üniversitesinde öğrencilerin en nitelikli 

şekilde yetişmesi için, bu tür etkinlikler 

düzenliyoruz. Biz hocalar öğrencilerimize 

akademik ve teorik vizyonlar açıyoruz ama 

öğrenmenin sonu bilginin çok farklı boyutlarda 

irdelenmesiyle bir olayın pekişerek daha iyi 

anlaşılması açıcından son derece önemlidir” dedi. 

 

 

Üniversite olarak öğrencilerin iş dünyasını daha 

iyi anlaması için pekiştirerek daha iyi 

anlaşılmasını sağladıklarını söyleyen KAYÜ 

Rektörü Kurtuluş Karamustafa, “Yol 

medeniyettir, taşıyıcılık da o medeniyetin önemli 

bir tamamlayıcısıdır. Bugün birçok ürünü 

üretebilirsiniz ve transfer edilmesinde aracılık 

edebilirsiniz ama nitelikli taşıma sistemine sahip 

değilseniz, uluslararası arenada rekabet gücüne 

sahip olamazsınız. Lojistiğin birçok bileşenleri 

var ve siz bunların en iyi şekilde eğitimini 

alıyorsunuz. Bunun en temel bileşenleri ise 

nakliye ve depolamadır. Biz Kayseri Üniversitesi 

olarak, sadece her defasında buna benzer 

toplantılarda bunu dile getiriyor ve 

vurguluyoruz ki kapalı kapılar ardında eğitim 

veren bir üniversite değiliz ve böyle olmayı tercih 

etmiyoruz. 

 

 

İş dünyasıyla bütünleşen diyoruz ve 

bütünleşiyoruz, uygulama ve proje odaklı 

diyoruz, uygulamayı bazen sektöre giderek ve 

bazen de sektörü buraya davet ederek paylaşacak 

ve tartışacağız. 
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Yaklaşık 450 kişinin katılım sağladığı konferans, öğrencilerden gelen soruların 

cevaplanmasıyla son buldu.  

 

 Ro-Ro / Limanlarla İlişkiler … 
 

AND Yönetimi DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffman 

Görüşmesi.. 

 

  

AND Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk GÖRMEZOĞLU, Başkan Yardımcısı Yasin 

BAYRAKTAR ve EKSA TRANSPORT Genel Müdürü Ekrem KARAOĞLU Sektörün sorunları 

ve çözüm önerileri için DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Sn. Lars HOFFMAN ve Akdeniz İş 

Birimi Başkan Yardımcısı Sn. Fuat Pamukçu' yu ziyaret etti. 

  

Ziyaret kapsamında Ağır Nakliye sektörünün Ro-Ro hatlarında yaşadığı sıkıntılar ve çözüm 

önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 

  

Görüşme kapsamında Fransa Toulon hattının Sete hattına geçirilmesi ve Türkiye ayağında 

Yalova limanını kullanılacak olmasının sektöre ek maliyetler çıkardığı ve zaman kaybına 

uğranabileceği dile getirildi. 

  

Ayrıca Ağır ve Gabari taşıma yapan firmalarım özellikle ithalat hattında rezervasyon 

haklarının olmamasından kaynaklı uzun süreler bekletilmesinden kaynaklı  taşımasını 
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gerçekleştirdiğimiz müşterilerin mağduriyet yaşadığı ve bazı üyelerimizin müşteri 

kaybettiği dile getirilmiştir. 

  

2020 yılı ilk çeyreğinde DFDS' in Ağır ve Gabari taşıma yapan firmalara rezervasyon 

yapmaları için imkan oluşturulacağı ve buna paralel olarak yüksek kapasiteli gemilerin Fransa 

hattında kullanılacağı bildirilmiş sefer sayısının haftada 3 güne çıkarılmasından ötürü 

beklemelerin minimum seviyeye indirileceği bildirilmiştir. 

  

Yalova limanı ile ilgili olarak Topçular-Eskihisar arası özellikle gabari araçların geçişi için Ro-

Ro firmaları ile görüşme yapacakları ve daha az maliyetli olarak limana ulaşımın sağlanması 

konusunda çalışmalar yaptıkları belirtilmiştir. 

  

Yalova Liman sahasında komple araçlarını bırakan şoförler için İstanbul ve çevre illere ulaşımı 

için düzenli servislerin konulacağı bilgisi verilmiştir. 

  

2020 yılı için Toplu bilet Sözleşmeleri yapılabileceğinin değerlendirildiği, navlun 

hesaplamalarında iyileştirme yapılabileceği dile getirilip ortak bir çalışma grubu kurulması 

üzerinde çalışmalara başlanacağı bildirilmiştir. 

  

Ağır Nakliye Sektörüne ayrı bir önem verdiklerini dile getiren, sorunlarımıza çözümsel 

yaklaşımları ve misafirperverliklerinden ötürü Sayın Lars Hoffman ve Sayın Fuat Pamukçu' 

ya Sektörümüz adına Teşekkür ederiz. 

  

 Yeni Üyelerimiz… 

 

 
 

 ABC Uluslararası 

Transport 

 Boznak Lojistik 

 Cihan Işık Ağır Nakliyat 

 Kılıç Ağır Nakliyat 

 Şen Işık Ağır Nakliyat 

 Turhan Ağır Nakliyat 

 Kanaç Ağır Nakliyat 
Ağır Nakliye Sektörünün öncü 

kuruluşlarından biri olan ABC Lojistiğin 

üyelik sertifikasını Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Bülent EKER takdim etti.  

 

Aramıza katılan üyelerimizle beraber üye 

sayımız 73 olmuştur.  
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 Üye Aidatları 
Sektörümüzün her türlü sorununa çözüm üretebilmek ve gelecek için projeler 

oluşturabilmek amaçlı faaliyetlerimizin artarak devam edebilmesi için yıllık 

üyelik aidatlarının  zamanında ödenmesi hususu önem arz etmektedir.  

 

Bu hususta siz değerli üyelerimizin desteğini talep eder ilginiz için şimdiden 

teşekkür ederiz. AND üyelerinden ve paydaşlarından aldığı güç ve destekle, 

Türkiye’nin aydınlık yarınlarının şekillendirilmesinde görev almayı ve bir 

referans kaynağı olmayı sürdürecektir.  

 

 Basında AND 

 

 

 

 

 

 

PUSULAHABER 
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 HABERTÜRK 

 

 

 


