
 

Çevre için 24 saat hizmet 
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Müdürü Mustafa Yılmaz, sanayici ve işletme sahiplerinin daha yaşanabilir bir 
çevre için kendisini günün 24 saati çekinmeden arayabileceklerini söyledi. 
06.06.2013 / 13:27 

 
1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda 
kabul edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 
‘Sanayi ve Çevre’ konulu panel düzenledi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle oda 
üyelerine düzenlenen panele oda üyeleri de ilgi gösterdi. Panelde konuşan MTSO Başkan 
Yardımcısı Yaşar Coşkun, panelin çevre mevzuatı ile önemli bilgiler vermek, mevzuat ve 
uygulamalarda tıkanan konuları diyalog ile çözmek için düzenlediklerini belirterek, Çevre 
Ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bilgi ve tecrübelerini paylaştığı için teşekkür etti. 
 
“ÇEVRE MEVZUATI BİLİNMİYOR” 
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Yılmaz ise, konuşmasında çevre mevzuatının yeterli 



derecede bilinmemesinden yakındı. Sanayi ve işletme sahiplerinin çevre mevzuatı 
konusunda bilgi eksikliklerini olduğunu, neticesinde de idari yaptırımlarla ve diğer adli 
cezalarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Mustafa Yılmaz, içini acıtan bu durum 
karşısında bilgilendirme yapmak istediklerini söyledi. 
 
“DANIŞMANLIK FİRMALARIYLA ÇALIŞIN” 
 
Mustafa Yılmaz, oda üyelerinden mutlaka çevre danışmanlık firmalarıyla çalışmalarını ya 
da bünyelerinde çevre görevlisi çalıştırmalarını istedi. Çevre kanununda yapılan hataların 
bedelinin çok ağır olduğunu, idari alamda en yüksek para cezalarının çevre konusunda 
kesildiğini vurgulayan Yılmaz, ufak bir belge eksikliğinde dahi 17 bin TL ceza kesildiğini 
hatırlattı. 
 
“24 SAAT ARAYABİLİRSİNİZ” 
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yılmaz, Manisa’nın ülkenin en gelişmiş 10 şehri arasında yer 
almasına rağmen hala arıtma tesislerinin bulunmasının çok üzücü olduğunu dile getirdi. 
 
Gediz Havzası ve nehrinin kirlenmeye devam ettiğini kaydeden Yılmaz; “Katı atık 
ayrıştırma, bertarafa tesislerimiz yok, vahşi depolamaya devam ediyoruz. Gürültü ve 
hava kirliliğimiz de had safhada” şeklinde konuştu. Yılmaz, daha yaşanibilir bir çevre için 
sanayici ve işletme sahiplerinin çevreyle ilgili konularda kendisini 24 saat günün her 
saatinde arayabileceklerini, her zaman soruları cevaplamaya ve yardımcı olmaya hazır 
olduğunu sözlerine ekledi. Ardından Müdürlük Çevre mühendisi Saime Özgüç, ÇED 
Raporları, Çevre Yüksek Mühendisi İlyas Öztok da Çevre Yönetimi ve Atıklar konusunda 
MTSO üyelerine bilgilendirme sunumu yaptı. 
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