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AKDER Üyeleri Toplantımız
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AKDER / BÜLTEN

Değerli Meslektaşlarım,
Bültenimizin bu sayısında yine son gelişmelerle ilgili sizleri kısaca bilgilendirmek istiyoruz.
Dünya ve ülkemiz ciddi siyasi ve ekonomik bir belirsizlik döneminden geçmektedir. Bu durum
elbette bizim sektörümüzü de etkilemektedir.
Bizim sektörümüzün doğrudan hizmet verdiği makine imalat sektörü 2016 yılının Ocak-Ağustos
8 aylık döneminde Makine ve Aksamları ihracatı 8,8 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakam 2015
yılının aynı dönemindeki 8,6 milyar dolarlık ihracattan %2,4 daha yüksek bir seviyede
gerçekleşmiştir. Umuyoruz ki komşu ülkelerimizde devam eden olumsuz şartlar bir an evvel
biter, hem barış olur insanlar ölmez, hem de uluslar arası ticaret daha büyük bir hızla büyür,
sektörümüz de bundan kendi payını alır.

SUAT DEMİRER
Yönetim Kurulu Başkanı
(DEMİRER TEKNOLOJİK SİSTEMLER)

Geçtiğimiz Haziran ayında Almanya’nın Konstanz şehrinde düzenlenen CETOP Genel Kuruluna
katıldık. Bu toplantıda derneğimizi YK Üyemiz Servet AKKAYNAK ve Genel Sekreterimiz
Abdullah PARLAR temsil etti. Konu ile ilgili haberi ilgili sayfada görebilirsiniz.
Bir diğer konu yasal olarak yürürlüğe giren Mesleki Yeterlilik Sertifikası konusunda önemli bir
adım attık. Bu konuda TÜRKAK’dan akreditasyon almış olan ASO Ankara Sanayi Odası ile bir
işbirliği sözleşmesi imzaladık. Bundan sonra Mesleki Yeterlilik Sertifikası ile ilgili sınav
dernek merkezimizde yapılacak ve sertifikalar kişilere ulaştırılacaktır.
Bu dönemde kurumsal kimliğimiz yeniledik. Geçmiş dönemde sipariş edilen kurumsal kimlik
çalışmaları gözden geçirilmiş ve son karar verilerek siz üyelerimize de yayınlanmıştır.
Yine bu dönemde UAGEM eğitimleri başarılı bir şekilde devam etmiş olup, kurumsal taleplerin
yoğunluk kazandığı gözlenmiştir.

M. SEMİH KUMBASAR
Yönetim Kurulu Başkan Yard.
( HİDROPAR İZMİR )

ALTAN BAĞATUR
Muhasip Üye
( HYDAC )

ABD’nin Şikago şehrinde düzenlenen IMTS, MDA fuarına Eğitim Uzmanımız Levent YONTAR ile
katıldık. Bu konuda da ilgili sayfalardan ve internet sitemizden bilgi alabilirsiniz.
2017 yılında 07-11 Mart tarihlerinde Las Vegas’da yapılacak IFPE fuarına geniş bir AKDER
heyeti ile katılmak için çalışmalar yapmaktayız. Gezi programı netleştikçe sizleri de e-posta ile
bilgilendireceğiz.
Sağlıklı ve başarılı işler diler, saygılar sunarım.

OSMAN TÜRÜDÜ
Üye
( FESTO )

SERVET AKKAYNAK
Üye
( BOSCH REXROTH )

Suat DEMİRER
Yönetim Kurulu Başkanı

Akışkan Gücü Derneği Adına: Yayın Kurulu
Sahibi: Suat DEMİRER
Başkanı:
Suat DEMİRER
Yayın Yeri:
Perpa Ticaret Merkezi
Yayın Kurulu:
A Blok K:2 No:42
M. Semih KUMBASDAR
34384 Okmeydanı / Şişli
Altan BAĞATUR
Tel: 0 212 210 34 23
Süleyman KARA
Fax: 0 212 222 19 71
Servet AKKAYNAK
SEVDA KAYHAN YILMAZ
Üye
( KAYAHAN )
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SÜLEYMAN KARA
Üye
( HİD-TEK )

Osman TÜRÜDÜ

www.akder.org
akder@akder.org

Sevda KAYHAN YILMAZ

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
Abdullah PARLAR
Görsel Yönetmen:
Fatma GÖKÇEK
Baskı:
Kardeşler Matbaacılık
2. Mat.Sit. B Blok
No: ZB15
Topkapı - İstanbul
Tel: 0 212 544 18 25
Yayın Türü:
Yerel, Süreli

Akder Bülten,
Akışkan Gücü Derneği tarafından TC Yasalarına uygun olarak
yayınlanmaktadır.
AKDER Bülten’in isim
ve yayın hakkı AKDER’e aittir. Bültende
yayınlanan yazı, fotoğraf, illüstrasyon ve
konuların her hakkı
saklıdır. İzinsiz kaynak gösterilerek
dahi alıntı yapılamaz

AKDER
BÜLTEN

www.akder.org

AKDER / MAKALE

ASO Başkanı Nurettin ÖZDEBİR
“Ulusal Yeterlilik Sistemleri Yeniden Yapılandırılmalıdır.”
Ankara Sanayi Odası, Ulusal Yeterlilik Siteminin kuruluş
sürecinin her aşamasında yer almıştır. UYEP projesinin alt
bileşeni olan ve Türkiye’de toplamda 26 kuruluşun seçildiği
Voc-Test Merkezlerinin Kurulması projesini Ankara Sanayi
Odası ve çatısı altındaki 1. OSB ve 2. ve 3. OSB ile
gerçekleştirerek Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler
hazırlamış ve METES logosu altında Mesleki Test ve
Belgelendirme Merkezlerini kurmuştur.
Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun kurulması, Ulusal
Yeterlilik Sisteminin oluşturulması, yasal düzenlemeler ve
teşvikler ile zorunlu Mesleki Yeterlilik uygulamaları ile insan
kaynağı niteliğinin iyileştirilmesi konusunda önemli gelişmeler
yaşanmaktadır.

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin ÖZDEBİR
Günümüzde ülkeler hayat boyu öğrenme olgusuna bağlı
bireysel gelişmelerin, toplumsal beklentilerin ve uluslararası
uygulamaların gereklerini karşılayabilmek için eğitim ve
istihdam politikalarını gözden geçirmekte ve Ulusal Yeterlilik
Sistemlerini yeniden yapılandırmaktadır.
Birçok ülke eğitim ve istihdam sistemlerini yeniden
yapılandırmak için kendilerine özgü ulusal yeterlilik
çerçevelerini geliştirme sürecine girmiş ve birçoğu bu süreci
tamamlamıştır.
Avrupa’da 2008 yılında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi
tarafından yayımlanan « Hayat Boyu Öğrenme İçin Avrupa
Yeterlilikler Çerçevesi» (AYÇ) tavsiye kararından sonra, birlik
üyesi ve üyelik sürecinde olan 29 ülke Ulusal Yeterlilik
Çerçevelerini geliştirmeye başlamıştır. AYÇ , gönüllülük
esasına dayalı bir girişim olmasına rağmen tüm AB ülkeleri
katılım sağlamıştır.
2006 yılında 5544 Sayılı Kanunla Mesleki Yeterlilik Kurumunun
kurulmasıyla Türkiye’de Ulusal Yeterlilik Sisteminin
oluşturulması için ilk adım atılmıştır.
Mesleki Yeterlilik Kurumu 2010 yılında MEB, YÖK ve MYK
Temsilcileri ile Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Hazırlama
Komisyonunu kurmuş ve UYEP projesini yürürlüğe koyarak
Türkiye’de Yeterlilikler Çerçevesini belirleme sürecini
başlatmıştır.

www.akder.org
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Eğitim ve istihdam arasında, piyasa ile mesleki eğitim
arasında ilişkileri güçlendiren, uyumu artıran çabaların ortaya
konması ve buna yönelik programların uygulanması
gerekmektedir.
Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında işsizlik
gelmektedir. Bunun da temel nedeni mesleksizliktir. Dünya
ile rekabet edebilmek için daha nitelikli ürünler üretmek
zorundayız. İşgücü verimliliği düşüktür. Bunun da önemli
sebeplerinden biri nitelikli eleman sorunudur. İşgücünün
niteliğini mutlaka yükseltmek zorundayız.
Maalesef ülkemizde geçmiş yıllarda mesleki eğitim ihmal
edildi. Sanayici ve iş adamlarımız kalifiye eleman bulmakta
zorlandı. Bu durum ekonomimize zarar verdiği gibi
bilimsellikten uzak iş anlayışının ticarette ve yatırımda
egemen olmasına neden oldu. Bugün geldiğimiz noktada
birçok yatırımla, eğitim anlayışıyla mesleki eğitimde batının
vizyonu ile topraklarımızın geleneğini harmanlamış ve bugün
mesleki eğitimde önemli bir yol almış ülke konumundayız.
Ülkemizde sanayi sektörünün ihtiyaçlarına uygun işgücünün
yetiştirilmesine ve kalitesinin artırılmasına katkıda bulunma
adına paydaş kuruluşların sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmeleri ve birbirlerine destek vermeleri
gerekmektedir.
Bu anlayış içerisinde ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi
METES ile AKDER Akışkan Gücü Derneğinin Mesleki Yeterlilik
ve Belgelendirme konusunda yaptıkları işbirliğini önemli ve
anlamlı bulduğumu da ifade etmek istiyorum.

Eylül 2016

000
3

AKDER / BÜLTEN

CETOP
Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
Yardımcılığı ve 3 yıl da Başkanlık yapan VII. Dönem AKDER
Başkanı üyemiz Ahmet SERDAROĞLU bu dönem başkanlık
görevini DANFOS/Almanya'dan Stefan KÖNIG'e devretti.
Sayın SERDAROĞLU, CETOP statüsü gereği 3 yıl daha
geçmiş dönem başkanı olarak Başkanlık Konseyinde görev
yapmaya devam edecektir.
2017 yılı Genel Kurul Toplantısının Türkiye'de yapılması
teklifimiz memnuniyetle kaydedildi. Kesin karar daha sonra
verilecek.
Üyesi bulunduğumuz Avrupa Akışkan Gücü Komitesi
CETOP'un 54. Genel Kurul Toplantısı 15-17 Haziran 2016
tarihleri arasında Almanya'nın Konstanz şehrinde yapıldı.
Bu toplantıya derneğimiz adına YK Üyemiz Servet
AKKAYNAK ve Dernek Genel Sekreteri Abdullah PARLAR
katıldı.
Ayrıca CETOP Başkanlığını 3 yıldır sürdüren önceki AKDER
Başkanlarımızdan Ahmet SERDAROĞLU da, hem CETOP
hem de AKDER adına toplantılara katılmıştır.
Toplantılar esas itibariyle 5 ayrı toplantı halinde yapıldı.
Bu sene belki de ilk defa CETOP ne yapmalı, nasıl yapmalı,
vb. konularda SWOT analizi için neredeyse bir tam gün
süren bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

Yeni CETOP Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki

Bunun dışında; Ekonomik, Pazarlama ve İletişim Komitesi,
Teknik Komite, Eğitim Komitesi ve Genel Kurul toplantıları
gerçekleştirildi.

şekilde oluşmuştur.

Bu toplantı sonuçları raporlandıkça üyelerimize ulaştırılacaktır.

Geçmiş Dönem Başkanı :

Genel Kurul Toplantısında yeni Başkanlık Konseyi için seçim
yapıldı.
CETOP yönetiminde başarılı bir şekilde 3 yıl Başkan

Onur Başkanı : Amadio BOLZANI

Ahmet SERDAROĞLU/Hidroser Türkiye
Başkan : Stefan KÖNIG/Danfoss Almanya
Başkan Yard. Ekonomik İşler :
Jean-François Desmet/ERIKS Belçika
Başkan Yard.Eğitim :
Sten-Ove Claesson/HYDAC İsveç
Başkan Yard. Pazarlam ve İletişim :
Arjan Coppens/Bosch Rexroth Hollanda
Başkan Yard. Teknik : Stéphane Rakotoarivelo /
Poclain Hydraulics Fransa

000
4

Eylül 2016

www.akder.org

AKDER / HABERLER

Kurumsal Kimlik Tasarımımızı
Yeniledik
Derneğimizin kuruluşu sırasında amatör bir ruhla kabul edilmiş olan kurumsal kimliğimizi bu güne kadar
kullandık. Aslında başarılı da bir kimlik idi. Ancak zaman içinde biraz değişiklik ihtiyacı, biraz modernleşme
ihtiyacı dolayısıyla bizden önceki X. dönem Yönetim Kurulu arkadaşlarımızın başlattığı yeni Kurumsal
Kimliğimiz Yönetim Kurulumuzca onaylanarak kabul edildi.
Aşağıda PDF dosyaları formatında gördüğünüz logolar; zarf, antetli kağıt, dosya, poster, flama, bloknot,
kartvizit, fatura,vb. derneğimiz gereçlerinde kullanılacaktır.
http://www.akder.org/images/haberler/yenilogo/AkderLogo_Secim.pdf
Yeni tasarım Kurumsal Kimlik; üyelerimiz, CETOP Üyesi dernekler, MAKFED ve üyesi dernekler, OAİB,
sektörel medya vb. kuruluşlarla paylaşılmıştır."

www.akder.org

Eylül 2016
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Nordex 4.Grup da
Hidrolik Eğitimi Aldı

UAGEM Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi tarafından,
Nordex firması çalışanlarına 03-07 Ekim 2016 tarihlerinde
3 gün süreli Hidrolik ve 1 gün süreli özel Akümülatör eğitimi
düzenlendi.
Düzenlenen bu eğitimlere firmanın servis bölümünde görev
alan toplam 12 personel katıldı. 4 günlük süre boyunca
hidroliğin temel prensipleri, hidrolik devre elemanları, hidrolik
devrelerde iş güvenliği, hidrolik akümülatörler konusunda
teorik bilgiler verilirken akümülatör dolumu ve hidrolik
devreler ile çeşitli uygulamalar yapılarak katılımcıların birebir
malzemeler ile teması sağlandı.

Türbinlerde kullanılan Hawe ve Hydac olarak iki farklı hidrolik
proje özel olarak incelenmiş devredeki her elemanın sisteme
etkisi incelenmiştir. Türbinde meydana gelebilecek arızların
hangilerinin hidrolik kaynaklı olabileceği ve bu arızların hangi
hidrolik devre elemanından kaynaklanabileceği konusunda
çeşitli senaryolar üzerinden arıza analizi yapıldı.
07 Ekim tarihinde düzenlenen sınavda başarılı olan 12
personelin tamamı CETOP sertifikası almaya hak kazandı.
Böylece Nordex firmasında CETOP sertifikası bulunan
personel sayısı elliye ulaşmış oldu.

Modern Ambalaj Firmasında
Pnömatik Eğitimi Düzenlendi
UAGEM Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi tarafından, Modern Ambalaj firması çalışanlarına 31 Ağusto-02 Eylül ve
05-07 Eylül 2016 tarihlerinde 2 gün süreli Pnömatik Seviye 1 ve 1 gün süreli Hidrolik Farkındalık Eğitimi 2 farklı grup için
düzenlendi.
Düzenlenen bu eğitimlere firmanın elektrik ve mekanik bakım ekibinde görev alan toplam 13 personel katıldı.
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AKDER / EĞİTİM

Üyemiz Altan Hidrolik Firmasında
Eğitim Programımız Tamamlandı

Altan Hidrolik firmasında Ar-Ge, Satış Pazarlama ve Üretim gibi çeşitli departmanlarda görev alan 34 personele farklı
zamanlar da toplam 4 gün süreli hidrolik eğitimi verildi.
Hidrolik sistemlerin temel prensiplerinin yanı sıra firmanın ürün gamında yer alan çeşitli valf ve pompa grupları ayrıca
eğitim içeriğinde yer aldı.

Kısa Haberler

Üyemiz PARKER LTD ŞTİ. bu yıl ilk defa, pilot olarak
Otomasyon ve Racor Filtrasyon Grubu bayileri ile başlayarak
“We Parker Partners” ismini verdiği eğitim programının
ilkini geçtiğimiz Mayıs’ta tamamladı.

Üyemiz SMS TORK yeni ürettiği C82 Serisi PMW Enerji
Tasarruflu Pnömatik Soketleri medyada tanıttı.
Başarılar dileriz.

www.akder.org

ROTA TEKNİK A. Ş. Yeni Dudullu Şubesini hizmete açtı.
Başarılar dileriz.

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Makine İhracatçıları
Birliği organizatörlüğünde 05 – 09 Mart 2017 tarihleri arasında Leipzig / Almanya’ya yönelik “Makine Sektörel Ticaret Heyeti” programı yeterli sayıda katılımcı olması durumunda organize edilecektir.
İlgili üyelerimizin dikkatlerine sunulur.

Eylül 2016
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MYK Mesleki Yeterlilik Sınavı
Derneğimizde Yapılacak

Bültenimiz makale sayfasında da gördüğünüz gibi

şarttır. Bu sınav için yapılan harcamalar, başarılı olanlar

ülkemizde de artık sertifikasız meslek icra

için devlet veya AB hibesi programından geri

edilemeyecek.

ödenmektedir.

Bunun için 2006 yılında kurulmuş olan MYK Mesleki

Derneğimiz bir çok meslek dalı ile ilgili olarak TÜRKAK

Yeterlilik Kurumu çalışmalarını sürdürmekte, bir

akreditasyonu almış olan ASO Ankara Sanayi Odası

yandan meslek standartlarını belirlerken, diğer taraftan

Sertifikalandırma Merkezi Müdürü Şeref Demir

zorunlu uygulamaya geçilen meslekler için sertifika

tarafından ziyaret edilmiş, görüşmelerden sonra bir

verilmesi şartını koşmaktadır.

sözleşme imzalamış ve sektörümüzle ilgili meslekler

Sektörümüzle ilgili kısmını açıklayacak olursak; geçen
yıllarda derneğimizin de katkıları ile hazırlanan
Hidrolikçi ve Pnömatikçi Seviye 4 ve Seviye 5

için sınav yeri olarak derneğimiz merkezi seçilmiştir.
Sınav organizasyonu da keza derneğimiz tarafından
yürütülecektir.

mesleklerinin standartları belirlenmiş ve bu meslekler

Sınav konuları ile ilgili tüm detay bilgiler üyelerimize

için 26.05.2016 tarihinden itibaren zorunlu uygulama

e-posta kanalıyla duyurulmaktadır. Ayrıca bu sınava

başlatılmıştır. Başka bir deyişle şu andan itibaren

girmek için mutlaka AKDER üyesi olmak da

Hidrolikçi ve Pnömatikçi Seviye 4 ve Seviye 5 meslek-

gerekmemektedir. Herkese açıktır.

leri sertifikasız olarak icra edilemeyecektir.

Sınavda girmek için eğitim almak zorunlu değildir

Sertifika veya resmi adıyla Mesleki Yeterlilik Belgesi

demiştik ama başarılı olmak ve ödenen sınav bedelini

için her hangi bir eğitim alınması zorunluluğu yoktur,

geri alabilmek için adayların UAGEM eğitimlerine

ancak TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir kurum

katılmalarını da tavsiye ederiz.

tarafından gerçekleştirilecek bir sınavda başarılı olmak
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Tahran Sanayi Fuarına Katıldık

05-08.09.2016 tarihleri arasında Tahranda düzenlenen
sanayi fuarına OAİB, MTG desteği ile katıldık.
Bu fuar genel bir sanayi fuarı olarak düzenlendiği için çok
çeşitli sanayi dalları bir arada idi. İran yakın geçmişe kadar
ABD ve Avrupa’nın ambargo uygulaması dolayısıyla dışa
kapalı bir sanayiye sahip ülke konumunda idi. Şu anda ve
bizim genel bilgilerimize göre bu ambargonun kalktığını
biliyorduk. Çok sayıda Avrupa ve ABD şirketlerinin yoğun
katılımı bekleniyordu. Ancak fiili durum böyle olmadı. ABD
hemen hemen hiç yoktu. Avrupa temsil ediliyordu ama
daha çok İranlı temsilci firmalar tarafından. Avrupa firmaları
da ağırlıklı olarak Almanya ve İtalya göze çarpıyordu. Onlar
da küçük küçük katalog standları şeklinde düzenleme
yapmışlardı. Edindiğimiz bilgilere göre, her ne kadar
ambargolar kalktı diye biliyorsak da modern ürünlerin
sevkiyatında, hatta kataloğunda bile ambargonun devam
ettirildiğini öğrendik.

www.akder.org

Bu durum, İran’ın eskiden olduğu gibi ihtiyaçlarını başka
kaynaklardan tedarik etmeye devam edeceği anlamına
geliyor. Bu uygulamanın Türkiye için iyi bir şans olduğunu
düşünüyorum.
Türkiye’den 50 civarı firma stant kurarak fuarda faaliyet
gösterdi. 4 AKDER üyesi de stant kurarak kendilerini
tanıtma gayreti içinde bulundular.
İran; Türkiye’nin 2 katı toprağı, Türkiye kadar nüfusu,
petrol ve başka zengin doğal kaynakları olan bir ülkedir.
Kültürel olarak Türkiye’ye çok yakındır. Tahran dahil,
özellikle ülkenin kuzey kesiminde her ortamda Türkçeyi
kullanabilirsiniz. Sempatik de karşılanırsınız.
OAİB Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, MTG Makine Tanıtım
Grubu standında AKDER’i temsilen bizimle beraber,
ENOSAD, TARMAKBİR, ARÜSDER ve KBSB dernekleri hem
kendi sektörlerini, hem de genel olarak Türkiye makine
sektörünü tanıtma gayreti içinde olmuşlardır.

Eylül 2016
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Üyelerimizle İstanbul’da Toplandık

Artık geleneksel hale gelen yılda bir kez üyelerimizle bir araya
gelme faaliyetimizi bu sene de 28 Eylül 2016 tarihinde
İstanbul’da yaptık.
Boğazda bir tekne üzerinde yapılan toplantımıza katılım oldukça yüksek oldu. Davetlilerle birlikte 64 kişiyi ağırladık.

Daha sonra söz alan YK Başkan Yardımcısı Semih
KUMBASAR, 2017 yılında İzmir’de yapılması planlanan VIII.
HPKON Hidrolik-Pnömatik Kongresi ve Sergisi çalışmaları
hakkında bilgi sundu. Üyelerin yoğun katılımlarını
beklediklerini ifade etti.

Akşam saat 20:00’de başlayan yemekli toplantımız gece
23:30 civarı sona erdi.
Hafif canlı müzik ve bir kokteyl ile başlayan, daha sonra
akşam yemeği ile devam eden toplantımız sırasında
üyelerimiz birbirleri ile görüşme, güncel konularda fikir alış
verişinde bulunma imkanı buldular.
Gecemize üyelerimizin dışında; Enosad ve MMO yetkilileri,
Bosch CEO’su önceki başkanlarımızdan Steven YOUNG ve
bir kısım sektörel medya temsilcisi katılmışlardır.
Son olarak bu gece için sponsor da olan Hannover Fairs
Türkiye firması adına Pazarlama Müdürü Sena Mengül 2017
WIN fuarı hakkında bir sunum yaptı. Yapılacak ilave
faaliyetler hakkında üyelerimiz bilgilendirerek, katılım için
ilgilerini rica etti.

Yemek sonrası söz alan YK Başkanımız Suat DEMİRER
dernek faaliyetleri ile ilgili kısa bilgiler verdi. Mutat faaliyetler
yanında özellikle sınai mülkiyet hakları konusundaki
gelişmeleri üyelere aktardı.
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AKDER / ÜYE LİSTESİ

Logolarıyla Üyelerimizin Listesi
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

www.akder.org

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.
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