
 

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik olarak 
yine bir eğitim çalışması gerçekleştirdi. Oda hizmet binasında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Valiliği 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ‘Sanayi ve Çevre’ konulu panele Manisa 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yaşar Coşkun, Adnan Erbil, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa 
Yılmaz, Milli Eğitim İl Müdürü Mustafa Altınsoy, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri ve sanayiciler katıldı. 

Panelin açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Coşkun, 
‘Çevreyi genel olarak insanın içinde yaşayarak sürekli olarak yararlandığı, etkileşim halinde olduğu sistemler 
bütünü olarak tanımlayabiliriz. Ve bu sistemler bütününü her anlamda korumalıyız, Gerek hukuki, gerekse de 
insani yollarla. Öte yandan bir diğer önemli konu da sanayimiz, çünkü artık sanayi de yaşam demek. Takdir 
edersiniz ki iş olmadan, aş, aş olmadan da yaşam olmuyor. İşte bu iki önemli olguyu paralel bir şekilde 
yürütmemize yardımcı olanlar, siz değerli sanayicilerimize önemli bilgiler vermek, mevzuat ve uygulamalarda 
tıkanan konular varsa diyalog ile çözmek için aramızdalar. Bu duygu ve düşünceler ile Çevre ve Şehircilik 
müdürlüğümüze, üyelerimizle bir araya gelerek bizlerle değerli bilgi ve tecrübelerini paylaştığı için teşekkür ediyor, 
kendilerinin çevre haftasını kutluyor,ve siz değerli üyelerimizle de birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade 
ederek saygılarımı sunuyorum’ dedi. 

Panel öncesinde söz alan Çevre ve Şehircilik Müdürü Mustafa Yılmaz, sanayici ve işletme sahiplerinin çevre 
mevzuatı konusunda bilgi eksikliklerinin olduğunu tespit ettiklerini belirterek, ‘Yaklaşık bir ay önce Ticaret ve 
Sanayi Odası’na yapmış olduğum ziyarette sanayici ve işletme sahiplerinin çevre mevzuatı konusunda bilgi 
eksikliklerinin olduğu, neticesinde de idari yaptırımlarla ve diğer adli cezalarla karşı karşıya kaldıklarını tespit ettik. 
Bu durum inanın ki bizim içimizi acıtıyor. Bu nedenle odamızla yaptığımız görüşmede böyle bir panel düzenleyip 
sanayicimizi ve işletme sahiplerini bilgilendirelim istedik. Odamız bizlere gereken desteği sağladı. Bu bağlamda 
kendilerine teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız sizlere çevre mevzuatı ile ilgili teknik bilgiler verecekler. Ayrıca 
sizlere yardımcı olması amacıyla da el broşürlerimizi hazırladık. Bu broşürün hazırlanmasında da odamızın 
desteğini aldık. Biz sizlerle bir aileyiz. Ailede huzur ve uyum varsa başarı gelecektir. Bizler her zaman sizlerin 
emrindeyiz. Daima yardımcı oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. Biz sizleri seviyoruz. Çünkü bu ülkenin 
lokomotifi sizlersiniz. Sizlerden ricam işletmenizin kuruluş öncesi ve işletme sürecinde çevre konularına duyarlı 
olmanız. Mutlaka çevre danışmanlık firmalarıyla çalışın veya çevre görevlisi çalıştırın. Danışmanlık firmalarıyla güzel 
sözleşmeler yapın. Veya çevre görevliniz firmanızın çevre konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesinde kural 
hatası yapmasın. Çevre konularında yapılan hataların bedeli çok ağır. Ağır para cezaları ve adli yargılarla karşı 
karşıya kalmayın. Manisa ülkemizin gelişmiş şehirleri arasında ilk 10’da yer almakta. Fakat üzülerek ifade etmem 
gerekirse halen arıtma tesislerimiz yok. Gediz havzası ve Gediz nehrini kirletmekteyiz. Katı atık ayrıştırma, bertaraf 
tesislerimiz yok. Vahşi depolamaya devam etmekteyiz. Onun için lütfen hepimiz üzerimize düşen 
sorumluluklarımızı yerine getirelim. Bu gezegende bizler yaşıyoruz. Yaşanabilir çevre ve marka şehirlerde oturmak 
hepimizin hakkı. Bu konuda üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek için var gücümüzle 
çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz’ diye konuştu. 

Konuşmaların ardından Çevre Mühendisi Saime Özgüç ÇED, Çevre izni ve Yasal Sorumluluklar, Çevre Yüksek 
Mühendisi İlyas Öztok ise katılımcılara Çevre Yönetimi ve Atıklar konusunda sunum yaptılar. 
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