TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK)

Temiz Üretim Bilgi Platformu Açıldı
Temiz Üretim Bilgi Platformu Ocak ayı başında www.temizuretim.gov.tr
adresi üzerinden yayına başladı.
Verimlilik Genel Müdürlüğü, ekonominin verimlilik esaslarına
uygun olarak gelişmesine yönelik olarak verimlilik politika
ve stratejileri hazırlamak, sanayi işletmelerinin verimliliğini
artırmak, geliştirmek ve temiz üretim projelerini desteklemek
amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Bu doğrultuda, sanayi
ve ilgili tüm çevrelerde temiz üretime yönelik bilgi ve bilincin
artırılması amacıyla oluşturulan Temiz Üretim Bilgi Platformu,
24 Aralık 2012 tarihinde http://www.temizuretim.gov.tr
adresinde kullanıma açılmıştır.
Platformda, temiz üretim kavramsal çerçevesi aktarılmakta ve
ilgili mevzuat hakkında bilgi verilmektedir. Konu ile doğrudan
ve dolaylı olarak ilgili mevzuat; üst politika metinleri,
çevre mevzuatı ve enerji verimliliği mevzuatı başlıklarında
sınıflandırılarak sunulmaktadır.
Temiz Üretim Bilgi Platformunda, çeşitli kurum ve kuruluşlar
tarafından temiz üretimi teşvik etmek ve yaygınlaştırmak
amacıyla sağlanan desteklere de yer verilmektedir. Bu
bölümde; Kalkınma Ajansları, TTGV ve konu ile ilgili faaliyet
gösteren diğer kurum ve kuruluşlar tarafından, çevre ve
enerji kaynaklarının etkin yönetilmesi, yenilenebilir enerji
kaynakları, üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde
tüketimi ve atık üretimi için sanayide uygulanabilir ve
ekonomik değeri olan temiz üretim teknolojilerinin
uygulanmasına yönelik projelerin teşvik edilmesi gibi
konularda ilan edilen mali destek programları sunulmaktadır.
Platformda yer verilen diğer bir konu da temiz üretim iyi
uygulama örnekleridir. Bu bölümde Türkiye’de ve dünyada
kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının
temiz üretim alanında gerçekleştirdikleri iyi uygulama
örneklerine ulaşmak mümkündür.
Temiz Üretim Bilgi Platformu; referans belgeler bölümünde
konu ile ilgili çalışmalar yürüten çeşitli kuruluşların (TTGV,
Asya Verimlilik Örgütü (APO), Bölgesel Çevre Merkezi (REC),
OECD gibi) yayınları aracılığıyla bu alandaki bilgi ve kaynak
paylaşımına hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Platformda,
terimler sözlüğüne de yer verilmekte ve temiz üretim ile ilgili
kavramlar açıklanmaktadır.
Ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının aylık yayını olan
Anahtar Dergisinin temiz üretim sayfalarına da platformda
yer verilmektedir. Türkiye’de ve dünyada temiz üretimle ilgili
faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile üniversitelere ilişkin
bilgilere bağlantılar kısmından ulaşılabilmektedir.
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