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Toprak Sanayi
Ürünleri Meclisi
yeni girişimlerde
bulunacak

T

ürkiye Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi,
Meclis Başkanı Kadir Başoğlu başkanlığında; özel sektör, ilgili sivil toplum
kuruluşları ve dernek temsilcilerinin katılımlarıyla TOBB İkiz Kuleler’de toplandı.
Meclis Başkanı Kadir Başoğlu yaptığı
açılış konuşmasında, tüm Meclis üyele-

rine “Hoş geldiniz” diyerek ilk gündem
maddesi olan Piyasa Gözetim Komitesi’nin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi konusuna geçti.
Meclis Başkanı Başoğlu, konuyla ilgili
olarak son toplantıdan bu yana 14 Şubat tarihinde alt komite toplantısı gerçekleştirildiğini katılımcılarla paylaştı. Bu
toplantıda her üç sektörün temsilcileriyle
alınan kararları ileten Başoğlu, kararlarla
ilgili Meclis üyelerinin fikirlerini aldı.
Alt komitenin çalışma usul ve esasları
ile ilgili istişarelerde bulunan Meclis üyeleri; ortak fikir birliği içerisinde hazırlanan
metne nihai halini verdi.

Girişimlerde bulunulacak
18 Ocak tarihinde Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü
Yasin Kalem ziyareti hakkında detaylı bilgilendirme yapmak üzere söz alan Meclis
Başkan Yardımcısı İbrahim Sırrı Güvenç,
ziyaretin verimli geçtiğini ve iletilen konularla alakalı alınan tepkilerin olumlu
olduğunu paylaştı.
Ziyaretin temel amacı olan ve TS bünyesinde revizesine başlanacak TS 825 standartlarının hazırlık komitelerinde Meclis’in
temsil edilmesi gerektiği konusunda fikir
birliğine varan katılımcılar, TOBB nezdinde
girişimlerde bulunulmasını kararlaştırdı.

İklimlendirme sektörünün sorunları görüşüldü

T

ürkiye İklimlendirme Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk
Öztürk’ün katılımıyla İstanbul’da yapıldı.
Sektörün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
çalışmalarının ve bakanlıktan beklentilerinin
değerlendirildiği toplantıda Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima ve Otomatik Kontrol Tesisatı Teknik Şartnameleri'nde gelinen
son durum hakkında değerlendirme yapıldı.
Meclis, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile im-
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zalanan protokol kapsamında hazırlanan üç
yeterliliğin, Mesleki Yeterlilik Kurumu yönetiminin onayında olduğunu, 13 yeterliliğin ise
kurumun görüşüne sunulduğunu bildirdi.
İSMEK Eğitim Projesi
Türkiye’de soğuk zincirin desteklenmesi amacıyla yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Meclis,
konunun geliştirilmesi amacıyla çalışma

yapma kararı aldı.
Meclis toplantısında İSMEK Eğitim Projesi kapsamında eğitim programlarının hazırlandığı, Şubat sonu veya Mart başında
eğitim verilmeye başlanacağı bildirildi.
Toplantıda, 12-14 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan 13. TTMD XIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu hakkında
bilgi alan Meclis konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

