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Akder Bülten,

Akışkan Gücü Derne-

ği tarafından TC Yasa-

larına uygun olarak

yayınlanmaktadır.

AKDER Bülten’in isim

ve yayın hakkı AK-

DER’e aittir. Bültende

yayınlanan yazı, fo-

toğraf, illüstrasyon ve

konuların her hakkı

saklıdır. İzinsiz kay-

nak gösterilerek

dahi alıntı yapılamaz
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Değerli Meslektaşlarım,

Bugün sizlere AKDER BÜLTEN’imizin 12. Sayısını sunuyoruz. Bültenin daha zengin içerikli
olması için değerli dernek üyelerimizin desteklerine her zaman ihtiyacımız olduğunu tekrar
hatırlatmak isterim.
Hidrolik ve Pnömatik sektörünün bugünkü görünümü, ülkemizin genel ekonomik
durumundan, en yakın olarak da makine imalat sanayinin mevcut durumundan farklı
olamaz.
CETOP üzerinden gelen aylık ve 3 aylık istatistiki ve genel satış eğilimleri verilerinden
anladığımız kadarıyla tüm dünyada dengesiz bir satış grafiği izlenmekte ve gelecek ile
ilgili ön görülerde belirsizlik hakim gibi görünmektedir.
Ülkemizde ise; bir yandan iç siyasi konjonktür, diğer taraftan komşu ülkelerde devam eden
iç savaşlar, bizleri daha da fazla karamsarlığa düşürmektedir. Umarız bu komşu ülkelerde
yanan ateş söner ve biz de daha rahat nefes alma imkanına kavuşuruz. Bu dönemde
otomotiv sanayinin hız kesmemesi, elbette bizim sektörümüzü de bir nebze olsun
rahatlatıyor diyebiliriz.
Beklemekte olduğumuz sınai mülkiyet yasası nihayet meclisimizden geçti ve 10 Ocak
2017 tarih, 29944 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 6769 sayılı kanun olarak yürürlüğe
girdi. Sektörümüze ve genel olarak tüm sanayimize hayırlı olmasını diliyoruz. AKDER
olarak kendi sektörümüz için uygulanabilecek konular üzerinde çalışıyoruz.  Önümüzdeki
günlerde bu konuda tüm üyelerimizi aydınlatmaya çalışacağız.
Kısaca MTG olarak isimlendirdiğimiz Makine Tanıtım Grubu bildiğiniz gibi ülkemiz makine
sanayinin özellikle yurt dışında tanıtımı için yıllardır çok ciddi faaliyetler göstermiştir.
AKDER gibi diğer sektörel dernekleri de desteklemiştir. Ülkemiz makine sanayi için bir
lobi kuruluşu gibi çalışmıştır. Üzülerek ifade etmek zorundayız ki ihracatçı birliklerinin tüm
tanıtım grupları bir yasa ile lağvedilmiştir. Diğer tanıtım grupları için bir şey söyleyemeyiz
ama MTG Makine Tanıtım Grubu gerçekten Türk makine sanayinin yurt içinde ve yurt
dışında çok etkili faaliyetler göstermiştir. Yeni statü ile başarılı çalışmalar yapılacağını
ummak istiyoruz.
2017 yılı başlarında derneğimizde ilk MYK sınavı yapılacaktır. Konu ile ilgili gelişmeler

Genel Sekreterliğimizce tüm üyelere duyurulacaktır.
UAGEM faaliyetleri devam etmektedir. Ağırlıklı olarak firmalarda eğitim şeklinde yürütülen
bu eğitimlerle AKDER bu konuda önemli bir boşluğu doldurmaktadır.
HPKON 2017 çalışmaları sürmektedir. Üyelerimizin hem sergi katılımı olarak, hem de
yaptıkları Ar-Ge çalışmaları ile ilgili kongre bildirisi hazırlamalarını beklemekteyiz.
2017 yılında tüm sektörümüze ve sizlere sağlık ve başarılar diler, saygılar sunarım.

Suat DEMİRER
Yöenetim Kurulu Başkanı

AKDER
BÜLTEN
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Endüstrinin güç ve hareket kontrolü gibi birden çok mühendislik disiplininin
uyum içinde çalışması gerektiği, akışkan gücü tekniği gibi teknolojik
sektörlerde, deneyim, bilgi ve program oluşturmanın paylaşılıp sınandığı
ortak platformları yaratmak, hem zahmetli, hem de dikkat ve titizlik isteyen,
ama bir o kadar da yararlı ve gerekli bir uğraştır.

Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongre ve Sergisi (HPKON), deyim yerinde ise
bu “kutsal” görevi, 22-25 Kasım 2017 tarihleri arasında 8. kez yerine
getirmenin huzur ve onurunu taşıyor olacaktır.

Bu kapsamda, 1997 yılında başlayan çalışmalar sonucunda, TMMOB
Makina Mühendisleri Odası adına 1999 yılından günümüze kadar İstanbul
ve İzmir Şubelerinin sekretaryalığını üstlendiği" Sekizinci Ulusal Hidrolik
Pnömatik Kongresi ve Sergisi" bu kez yeniden İzmir’de  "uluslararası
katılımlı" olarak, 22-25 Kasım 2017 tarihleri arasında Tepekule Kongre ve
Sergi merkezinde gerçekleştirilecektir. Olgunluk dönemine ulaşmış ve
kendisinden beklenenleri bugüne kadar fazlası ile yerine getirerek,
sektörümüzün “pusulası”  olmuş  HPKON, yetkin ve deneyimli kadroların
emeği ile sektörümüzüm kilometre taşlarını döşeyen başlıca organizasyonu
olmuştur.

Her zamanki gibi, açılış konferansı ile başlayacak kongrede, bildiriler, atöl-
ye çalışmaları, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, özel oturumlar,      fo-
rum, panel ve konferanslar düzenlenecektir. 

Dinamik ve  interaktif bir platform oluşturabilme amacıyla  akışkan gücü ve
otomasyon tekniği alanında yoğunlaşmış bu etkinliklerde, hidrolik pnömatik
sektörünün bilgi birikimi ile ulaştığı bilimsel teknik düzey, yine sektörün
hizmet ve yararına çoğaltılarak sektörel gelişime katkı sağlanacak ve tüm
bu faaliyetlerin değerlendirileceği forum düzenlenecektir..

Sektörümüzün geleceği bakımından çok önem verdiğimiz Mesleki Yeterlilik
Sertifikasyonu ve bunu sağlayacak eğitimin, nitelik ve kapsam olarak
standardizasyonu ve sürekli gelişimi için çok önemli olan üniversite,
meslek odaları ve sektör kuruluşları ile Merkezi otoritenin yapması gereken
işbirliğinin tarif edilerek kurumsallaştırılması hayati önemdedir.

Sektörümüzün temel sorunlarından biri olan “Fikri mülkiyet haklarının
korunması ve kayıt altına alınması ”yaşamsal önem taşımaktadır. Ağustos
2016 çıkan yasanın bir takım eksiklerine karşın, sektörümüze olumlu katkı-
da bulunacağı düşüncesindeyim. Bu nedenle de gerek uygulamada, gerekse
takip ve denetimde, sektörümüze, işbirliği içinde olmamız gereken tüm
kurum, kuruluş ve birliklere çok önemli görevler düşmektedir. 

Tasarım ve Mühendislik hizmeti üreten sektör firmalarının akreditasyonu,
sektörde çalışan teknik elemanların yetkinlik ve bilgi düzeyinin, odaların da
katılımıyla  akredite kurumlar tarafından belgelendirilmesi, akışkan gücü
tektiğinde çalışan her kademedeki teknik elemanların eğitimi ve sınanması,
sektörle ilgili mevcut yönetmelikler gereği Bilim Teknoloji ve Sanayi
Bakanlığı‘nın bilimsel ve teknik gözetim denetim faaliyetini yaygınlaştırması,
sektör firmalarında çalışan mühendisler tarafından hazırlanan projelerin
diğer meslek grubu üyelerin sahip olduğu gibi fikri mülkiyet hakları
çerçevesinde güvence altına alınması için, bizlerin yani sektör çalışanlarının,

üniversite ve odalarımız la birlikte, ortak bir program ve hedefte buluşarak
ciddi ve kalıcı bir çaba içinde olmamız gerekmektedir. 8 Kongremizin, bu
iki temel hedefte sonuç alarak bir dönüm noktası olmasını beklemekteyiz.

8. Kongremizde şekillenmesi beklenen, mesleki birliğimiz TMMOB/ MMO
ile sektör temsilcisi olarak AKDER’in Üniversiteler ile geliştireceği işbirliği
ve ortak bir girişim komitesi, bu hedefe yönelik  kilometre taşı  olabilecek-
tir. Bu amaçla çabalarımızı birleştirmek, yaygınlaştırmak ve kalıcı kurum ve
kuruluşlar yaratmak,  temel amacı hidrolik ve pnömatik disiplininin gelişimine
katkıda bulunmak olan bu kongremizi ele alacağı konularla;  Hidrolik ve
pnömatik sistemlerinin kullanım ve uygulama alanlarındaki   bilimsel ve
teknolojik gelişmelerin sunulmasını ve tartışılmasını sağlamaya çalışacaktır 

Hidrolik ve pnömatik sektörünü oluşturan firmalar, sektörel dernekler,
akademisyenler, meslek odaları ve bu alanda görev yapan mühendis ve
teknik elemanların ortak platformu olarak sektörün gelişimini ve geleceğini
planlayarak, Akışkan gücü alanındaki eğitim, araştırma ve yasal mevzuat
konularında yapılması gerekenleri belirlemek ve var olan gelişmelerin
hidrolik ve pnömatik alanında çalışan mühendis ve teknik  elemanlar ile
paylaşılmasını sağlayacaktır.  Sektörümüzde, “Endüstri 4.0” aşamasında
büyük ve kapsamlı görevlerin beklendiğini göz önüne alarak, otomasyon
tekniği ve endüstriyel kontrol sistemlerinde yarınki teknolojinin gerektirdiği
gelişim ve dönüşüme hazır olma, sektörel yatırım ve eğitim planlarımızı
geleceğin gereklerine göre gözden geçirme, elemanlarımızın bilimsel ve
teknik düzeylerini yükseltme olmazsa olmazlarımız olmalıdır. Bu amaçla
başta makine imalatçıları olmak üzere, Endüstri 4,0 değişiminin etkileyeceği
tüm alanlarda, üniversitelerle işbirliği ve yakın temas içinde olmamız
gerekmektedir. Dünyadaki bilimsel ve teknik gelişmeyi takip ederek bunu
başta ülkemiz olmak üzere, sektörümüzün hizmetine sunacak kurum ve
kuruluşlarla güç birliği ve ortak irade oluşturmalıyız. Aksi teknoloji
dünyasında “nal toplamak” olacaktır.  Bu amaçla, Kongremizde sunulacak
bildiri ve sergilenecek proje ve malzemelerin sektörümüzde çalışan teknik
elemanlara, makine imalatçıları ve kullanıcılara yol gösterecek ve anlaşılır
nitelik olması beklenmektedir. 

Bilimsel programı, sergisi, sosyal etkinlikleri ile akışkan gücü sektörünün
deneyim, bilgi ve teknolojik paylaşım platformu olacak Kongremizin Yürütme
Kurulu bu görevleri başaracak nitelik ve kapasitede deneyimli sektör
temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri ve TMMOB bünyesindeki değerli
mühendislerden oluşmuştur.

Ancak yönetim Kurulumuzun çaba ve emekleri, ancak sizler, yani akışkan
gücü tekniğinde çalışan başta mühendisler olmak üzere tüm teknik
elemanların, akademisyenlerin, sektörümüzün değerli firma ve “duayenlerinin”
ellerini taşın altına koyması ile HPKON, kalıcı sonuçlar elde edebilecektir.

Saygı ve sevgilerimle
Semih Kumbasar
Yürütme Kurulu Başkanı 

8. KONGREMİZ DÖNÜM NOKTASI OLACAK
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Blindiği gibi 5544 sayılı kanunla bazı mesleklerin icra
edilebilmesi için sertifika almak(resmi adı Mesleki Yeterlilik
Belgesi) zorunluluğu getirilmiştir. Bir AB müktesebatı olan bu
kanunla meslekler tanımlanmakta, yeterlilik kriterleri
belirlenmekte ve ancak bu yeterlilikler çerçevesinde yapılan
sınavlarda başarılı olanlar bu meslekleri icra edebilmektedir-
ler. Hidrolik-Pnömatik sektörü ile ilgili olarak da Hidrolikçi 1, 2
Pnömatikçi 1, 2 meslek tanımları yapılmış ve sertifika
verilmeye başlanmıştır.

Hidrolikçi ve Pnömatikçi olarak tanımlanan bu meslekler için
sertifikalı olma zorunluluğu 25 mayıs 2015 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmiş olup çalışanların belgelerini tamamlamaları
için 1 yıl süre verilmiştir.

Derneğimiz üyelerine ve tüm konu ile ilgili meslek icra
edenlere yardımcı olabilmek için ASO Ankara Sanayi Odası
ile iş birliği yaparak sınav yapmaya başlamıştır.PERPA dernek
merkezinde yapılan bu sınavların birincisi 24 ve 25 Ocak
2017 tarihlerinde yapılmış ve bu sınavda başarılı olanlar
Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmışlardır. 

Bu sınavlar üyelerimiz elemanlarına ve tüm sanayimizde bu
mesleklerde çalışanlara açıktır.

MYK (MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU)
SERTİFİKA SINAVLARI BAŞLADI

4



5Şubat 2017www.akder.org

AKDER / HABERLER

Yarı resmi bir kuruluş olarak yasalar çerçevesinde
kurulmuş olan OAİB Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
bünyesinde bulunan MAİB Makine ve Aksamları
İhracatçıları Birliği, ihracatçı firma temsilcilerinin
yönetiminde çalışmalarını sürdürmektedir. Yapılan
her ihracatta kesilen belirli bir meblağ bu birliklerin
bütçelerini oluşturur.

Geçen yıllar içinde OAİB ve MAİB bünyesinde
makine ile ilgili 30’a yakın dernek bir çatı altında
MSSP Makine Sanayii Sektör Platformu adı ile
toplanmıştır. Bu hali ile Türkiye makine sanayini
tanıtmak için ciddi çalışmalar yapılmış, fuarlar ve
çeşitli toplantılara katılınmış, adeta bir Türkiye
makine lobisi oluşturulmuştur. 

MSSP’ye bir tüzel kişilik kazandırılmasının faydalı
olacağı düşünülerek, ilgili derneklerin katılacağı bir
federasyon kurulması planlanmıştır.

Bu çerçevede geçtiğimiz yıl kurulup faal hale
gelen MAKFED Makine İmalat Sanayii Dernekleri
Federasyonu oluşmuştur. Hedef MSSP’nin

faaliyetlerini resmi bir hüviyette sürdürmek olarak
belirlenmiştir.

Bu arada MTG, MSSP üyelerine ciddi maddi,
destekler vermiştir. Kurmuş olduğumuz UAGEM
Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi, CETOP
aidatları, CETOP toplantı giderleri, Hidrolik ve
Pnömatik kitaplarının alımı, ISO standartlarının
temini, AKDER Rehberinin basılması, AKDER Web
sitesinin tasarımı, çok sayıda yurt dışı fuarlara
katılarak sektörün tanıtımının yapılması, vb. bir çok
faaliyetimiz MTG tarafından maddi olarak
desteklenmiştir.

2017 yılbaşından sonra çıkan bir yasa ile maalesef
tüm ihracatçı birliklerine ait tanıtım grupları ile
birlikte MTG de kapatılmıştır. Bundan sonra tanıtım
faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği konusunda bilgi
sahibi değiliz. Çalışmaların etkili bir şekilde devam
etmesi temennimizdir.

Bu sayfadaki resimler,  MTG desteği ile yapılan
faaliyetlerden bazı örneklerdir.

TÜRKİYE MAKİNE SEKTÖRÜ, MAİB MAKİNE VE AKSAMLARI

İHRACATÇILARI BİRLİĞİ VE MTG MAKİNE TANITIM GRUBU

AUTOMATIKA 2016

BAUMA 2016

FABTECH-MEXICO FUARI 2016

HANNOVER EUROBLECH 2016



Derneğimiz 2004 yılından itibaren TSE ile iş birliği yaparak ISO standartlarının
Türkçeleştirilmesi için çalışmış, üyelerimizin  büyük desteği ile 100 adet civarında ISO
standardı tercüme edilmiş ve TSE’ye sunulmuştur. Bunlardan bir kısmı TS standardı olarak
yayınlanmış, diğerleri ile ilgili çalışmalar ise halen sürmektedir.

Bunların dışında bu standartların dernek arşivlerine alınması için çalışılmış ve OAİB Orta
Anadolu İhracatçı Birlikleri, Makine  Tanıtım Grubunun desteği ile birkaç yıla yayılan bir
çalışma yapılmış ve sektörümüzle ilgili tüm ISO standartları temin edilerek derneğimizde
arşivlenmiştir.

ISO TC 131 grubu olarak adlandırılan bu standartlar çeşitli Hidrolik ve Pnömatik ürün
gruplarında 233 adet standardı kapsamaktadır. 

ISO STANDARTLARI
DERNEĞİMİZDE ARŞİVLENDİ
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AKDER Yönetim Kurulu 2016 yılının son toplantısını Bursa HİD-TEK tesislerinde gerçekleştirdi. Gündeminde bulunan çeşitli
konuların görüşüldüğü toplantı sonrası, davet sahibi HİD-TEK  Ltd. Şti Yönetim Kurulu Başkanı ve AKDER Yönetim Kurulu
Üyesi Süleyman KARA tesisleri gezdirerek şirket faaliyetleri hakkında bilgi sundu. 

2016 YILININ SON AKDER YÖNETİM KURULU

TOPLANTISI BURSA’DA YAPILDI

AKDER Yönetim Kurulu Toplantıları değişik yerlerde
yapılmaya devam ediyor. Konya ile başlayan bu toplantılar,
Bursa’da devam etti, en son 2017 yılının ilk toplantısı
FESTO’nun daveti üzerine Tuzla FESTO tesislerinde
06.02.2017 tarihinde yapıldı.
Gündemindeki konuları görüşüp sonuçlandıran AKDER
Yönetim Kurulu, bu toplantının devamında aynı yerde
yapılan 8. HPKON Yürütme Kurulu ve Danışmanlar Kurulu
toplantısına da katıldı.
Bu yıl tekrar İzmir’de 22-25 Kasım 2017 tarihlerinde
yapılacak bu kongrenin bu yıl başarılı ve faydalı geçmesi
için fikir ve görüşler ifade edildi. Hidrolik ve Pnömatik
sektörünün tam desteğinin alınması, kamu ve özel sanayi
tesisleri ile eğitim kurumlarının ilgi duymasının sağlanması
üzerinde duruldu.

YILIN İLK AKDER YÖNETİM KURULU

TOPLANTISI FESTO A. Ş. TESİSLERİNDE YAPILDI



UAGEM Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi tarafın-

dan, SFC Kastamonu firmasının çalışanlarına 01-03

Şubat 2017 tarihlerinde Kastamonu tesislerinde 3 gün

süreli Hidrolik eğitimi düzenlendi.

Düzenlenen bu eğitimlere firmanın bakım bölümünde

görev alan toplam 18 personel katıldı. 3 günlük süre

boyunca hidroliğin temel prensipleri, hidrolik devre

elemanları, hidrolik devrelerde iş güvenliği konusunda

teorik bilgiler verilirken hidrolik devre elemanları ile çe-

şitli devreler panoda kurup çalıştırıldı.

SFC KASTAMONU FİRMASINDA TEMEL

SEVİYE HİDROLİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

UAGEM Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi

tarafından, Yıldız Entegre firması çalışanlarına 30

Kasım 2016 ve 26 Ekim 2016 tarihlerinde 1’er gün

süreli ileri seviye hidrolik eğitimleri düzenlendi. 

Düzenlenen bu eğitimlere firmanın çeşitli

departmanlarında görev alan 25’ er personel katıldı. 

Firmada daha önceden temel seviye hidrolik

eğitimleri yine UAGEM tarafından geçtiğimiz yıllarda

düzenlenmesi sebebiyle bu eğitimde katılımcılara

temel bilgilerden ziyade ileri seviye hidrolik konuları

ve hidrolik proje okumanın detayları konusunda

bilgi verildi. Melamin presi ve panel kapı hatlarının 

hidrolik üniteleri incelendi, bu hidrolik projeler

üzerinden diyagramı üzerinden nasıl arıza takibi

yapılabileceğine ilişkin örnek çalışmalar yapıldı.

YILDIZ ENTEGRE FİRMASINDA İLERİ SEVİYE

HİDROLİK EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ
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UAGEM Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi tarafından, YÜCEL BORU
firması çalışanlarına 01-04 Kasım 2016 tarihlerinde Gebze fabrikasında,
21-24 Şubat 2017 tarihlerinde Hatay Dörtyol fabrikasında 3 gün süreli
temel hidrolik ve 1 gün süreli temel pnömatik eğitimi düzenlendi.

Düzenlenen bu eğitimlere firmanın başta bakım olmak üzere değişik
departmanlarında görev alan toplam 52 personel katıldı. 3 günlük süre boyunca hidroliğin temel prensipleri, hidrolik devre
elemanları, hidrolik devrelerde iş güvenliği, hidrolik akümülatörler konusunda teorik    bilgiler verilirken hidrolik devreler ile
çeşitli uygulamalar yapıldı. 1 gün süren pnömatik eğitiminde katılımcılara pnömatiğin temel prensipleri şartlandırıcılar, valfler
ve pnömatik aktuatörler konusunda bilgi verildi ve örnek pnömatik devreler kuruldu,  katılımcıların birebir malzemeler ile teması
sağlandı.

Tesisteki makinaların hidrolik ve pnömatik devreleri incelenerek bu devreler üzerinde arıza analizleri yapılarak olası arızaların
çözümleri tartışıldı. 

YÜCEL BORU GEBZE VE DÖRTYOL

FABRİKALARINA HİDOLİK VE PNÖMATİK

EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ.

Yücel Boru Gebze Eğitiminden kareler Yücel Boru Hatay Eğitiminden kareler



Kanlıca’da bulunan Kavram Meslek Yüksekokulu yönetiminin daveti üzerine derneğimiz Genel Sekreteri Abdullah Parlar
17.02.2017 tarihinde okulu ziyaret etmiştir. Ağırlıklı Makine   Bölümü öğrencilerinin katıldığı 1,5 saatlik bir seminer vermiştir.

Seminerde AKDER tanıtılmış, ülkemiz Hidrolik Pnömatik   sektörü ile ilgili genel bilgi verilmiştir. Konu dışında fabrikalarda ara
eleman ihtiyacının önemi, iş güvenliği tedbirleri ve iş  takibinin önemi üzerinde de durulmuştur. Öğrenciler bu seminere çok ilgi
göstermişler ve meslekleri ile ilgili soru cevap alınmasından sonra seminer tamamlanmıştır.

KANLICA KAVRAM 

MESLEK YÜKSEKOKULUNDA SEMİNER

Derneğimiz kurucu üyelerinden Okan KETEN’in oğlu Sinan

KETEN’inm ABD’deki başarısını kutlarız.

ABD’nin prestijli ödülleri arasında yer alan “Başkanlık Genç

Bilim İnsanları ve Mühendisler Ödülüne(PECASE) bu yıl 2

de Türk layık görüldü. Bunlar Doç. Dr. Sinan KETEN ve

Doç. Dr. Nurçin ÇELİK olmuşlardır.

Kurucu üyemiz Okan KETEN ve başarılı 2 bilim insanımızı

tebrik eder, başarılar dileriz.

UZUN HİDROLİK de AKDER üyesi oldu. Hidrolik sektörünün değerli firmalarından Uzun
Hidrolik geçen derneğimize üye olmak için başvurmuş ve Yönetim Kurulu, Balotaj Kurulu
ve İntihap Kurulumuzun ittifakla aldığı karar ile üyelerimiz arasına katılmıştır.  Mustafa
UZUN’un şahsında UZUN Hidrolik firmasına hoş geldin diyor, sektörümüze hayırlı olmasını
diliyoruz.

NUR-PA/Konya firması üyelikten ayrıldı. Akışkan Gücü sektöründeki işlerini tasfiye eden
NUR-PA’nın ayrılma dilekçesi Yönetim Kurulumuzca da onaylanmıştır. Seyit TÜRKMEN’in
şahsında NUR-PA firmasına bundan sonraki ticari hayatlarında başarılar dileriz. 
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Ülkemizde akışkan gücü sistemleri ile ilgili olarak; üretim,
temsilcilik, distribütörlük, projelendirme faaliyetleri yapan,
ticari etik kurallara saygılı, yerel sanayi veya ticaret
odalarına kayıtlı firma temsilcilerinin kurduğu bir sivil

toplum kuruluşu olan AKDER; gün geçtikçe büyümeye
devam ediyor. Aynı sektör mensubu üyelerinin
dayanışmasını, sektörün bir anlamda sözcülüğünü
üstelenen derneğimize kayıtlı üye listesi aşağıdaki gibidir. 

Logolarıyla Üyelerimizin Listesi 




