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TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK)
“İMALAT SANAYİNDE SU YÖNETİMİ:GIDA SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ”
ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
bu alanda çalışan akademisyenler ve
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma
Derneği, WWF Türkiye gibi sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ile gıda ve
içecek sektöründe faaliyet gösteren özel
sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık
kırk kişi katılım sağlamıştır. Çalıştayın
organizasyonuna sanayide suyun verimli
kullanılmasına yönelik çalışmaları da
bulunan Coca Cola İçecek A.Ş. de katkıda
bulunmuştur.

Verimlilik Genel Müdürlüğü, işletmelerin
sürdürülebilir üretim faaliyetlerinin
desteklenmesi görevi kapsamında,
bilinçlendirme ve kapasite geliştirme
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu
kapsamda, sanayinin sürdürülebilir
büyümesine ve uluslararası rekabet
gücünün artırılmasına katkı sağlanması
yönünde önemli bir uygulama aracı olması
öngörülen, “Ulusal Temiz Üretim/EkoVerimlilik Programı” ve Verimlilik Genel
Müdürlüğü tarafından koordine edilen
“Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı”nda
da yer alan “Sanayi sektöründe su
tasarrufuna yönelik tedbirler artırılacaktır”
eylemi doğrultusunda, imalat sanayinde
su yönetimine yönelik çalışmalar
sürdürülmektedir.
Bu çerçevede, 25 Nisan-1 Mayıs 2016
tarihleri arasında gerçekleştirilen 2016
yılı “Verimlilik Haftası” etkinlikleri
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kapsamında, 27-28 Nisan 2016
tarihlerinde İzmir’de “İmalat Sanayi’nde
Su Yönetimi Çalıştayı: Gıda Sektörü
Örneği” başlıklı çalıştay düzenlenmiştir.
Çalıştayda, öncelikle gıda sanayinde
etkin su yönetimi kültürünün
yaygınlaştırılabilmesi için kamu,
özel sektör, akademi ve sivil toplum
kuruluşları arasındaki iletişim ve iş
birliğinin artırılmasını sağlamak, ortak
akıl yoluyla sürdürülebilir su yönetimine
ilişkin fırsatları ve engelleri belirlemek ve
bunun sonucunda ortak strateji ve aksiyon
planları hazırlanmasına zemin oluşturmak
amaçlanmıştır.
Çalıştaya, su yönetimi alanında görev ve
sorumlulukları bulunan Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları
gibi kamu kurumlarının temsilcileri;

Çalıştayda, Verimlilik Genel Müdürü
Anıl Yılmaz’ın açılış konuşmasının
ardından; Verimlilik Genel Müdürlüğü
tarafından TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz
Üretim Enstitüsü ile birlikte yürütülen
“Sanayide Kaynak Verimlilik Potansiyelinin
Belirlenmesi Projesi” ve su ve gıda sektörü
perspektifinde Genel Müdürlüğümüz
tarafından yayınlanan “Sürdürülebilir
Üretim Göstergeleri” hakkında Verimlilik
Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji
Uzmanı Özlem Durmuş tarafından bir
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kaynaklı sorunlar, idari ve hukuki
düzenlemelerden kaynaklı sorunlar, teknik
ve finansal desteklere ilişkin sorunlar
ile iş birliği ve koordinasyondan kaynaklı
sorun alanları katılımcılar tarafından
ortaya koyulmuştur. Bununla birlikte
imalat sanayinde su yönetimi alanındaki
fırsatlar da katılımcılar tarafından yeni Su
Kanunu tasarısı, AB üyelik süreci, beşeriteknik kapasite ve donanım perspektifiyle
ele alınmıştır. Çalıştayın ikinci gününde
ise paydaş grupları bazında oluşturulan
ekiplerle, önümüzdeki dönemde, başta
gıda sektöründe olmak üzere, imalat
sanayinde su yönetimi ve su verimliliği
alanında nelerin yapılabileceğine ilişkin
bir yol haritası çıkarılmasına yönelik
üretimler gerçekleştirilmiştir.

sunum yapılmıştır. Sonrasında İş Dünyası
ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneğinden
Konca Çalkıvik de “Türk İmalat Sanayinde
Suyun Durumu ve Su Yönetimi” başlıklı
bir sunum gerçekleştirmiştir. Çalıştayın
ikinci gününde ise Boğaziçi Üniversitesi
öğretim üyesi ve Yaşamboyu Eğitim
Merkezi Müdürü Dr. Tamer Atabarut
“AB Su Çerçeve Direktifinin Sanayiciye ve
Kamu Kurumlarına Getirdikleri” başlıklı

sunuşuyla katılımcıları ve ilgili tarafları
bilgilendirmiştir.
Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi
ve Teknoloji Uzmanları tarafından
moderasyonu yapılan ve bir buçuk gün
süren çalıştayda öncelikle katılımcılardan
imalat sanayi ve gıda sektörü özelinde
su yönetimine ilişkin sorun alanlarının
tespit edilmesi istenmiştir. Üreticilerden

Ülkemizde önümüzdeki dönemde suyun
yönetimi ve verimli kullanımına yönelik
olarak gerçekleştirilecek çalışmalar
açısından yol gösterici olacağına inanılan
çalıştayın çıktıları doğrultusunda
Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından
çalışmalar sürdürülecektir.
Çalıştay raporuna
http://temizuretim.gov.tr/h030516.aspx
ve http://vgm.sanayi.gov.tr/NewsDetails.
aspx?newsID=23405&Ing=tr
adreslerinden ulaşılabilir.
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TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK)
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
ulaşmaması için, her
zamankinden daha fazla
insanın, artan baskıyı önlemek
amacıyla harekete geçmesini
amaçlamaktadır. 2016 yılı
Dünya Çevre Günü teması,
“Vahşi Yaşamdaki İllegal
Ticarete Karşı Savaş” olarak
belirlenmiştir. İllegal ticaret,
biyoçeşitliliği yok etmekte
ve ayrıca fil, gergedan ve
daha bir çok türün yaşamını
tehdit etmektedir. Ayrıca
ekonomileri, toplumları ve
güvenliği zayıflatmaktadır. Bu
yılın sloganı olarak belirlenen
“Vahşi Yaşam İçin Harekete
Geç! - Go Wild for Life!”, sizi
doğal yaşamdaki suçları ve
bunun zararlarını duyurmanız
ve çevrenizdeki herkese
bunu önlemek için neler
yapabileceklerini göstermeniz konusunda
teşvik etmektedir.

Bu türleri korumak için gösterilen
çabalar, bazı başarılara ulaşmıştır. Fakat
uluslararası kampanyalara ve yatırımlara
karşın, çok sayıdaki diğer tür risk altındadır.
Bu durumu değiştirmek için daha
fazla insanın; çevreye, ekonomilere,
topluluklara ve güvenliğe zarar getiren
yasa dışı bu olayın farkına varması
gerekmektedir. Ayrıca, alışkanlıkların
ve davranışların yasal olmayan vahşi
yaşam ürünlerine olan talebi azaltacak
şekilde değiştirilmesine ihtiyaç vardır.
Farkındalığın artırılması, hükümetlerin ve
uluslararası kuruluşların, daha zorlayıcı
yasalar uygulamasını sağlayacaktır.
Bu yıl Dünya Çevre Günü, tehlike altındaki
türlere karşı harekete geçmenizi ve bu
türleri gelecek kuşaklar için korumanızı
teşvik etmektedir. Bu durum, yaşadığınız
yerde, ulusal ve küresel düzeyde tehlike
altındaki bitki ve hayvan türleriyle ilişkili
olabilir. Çok sayıdaki yerel tükenme,
nihayetinde küresel düzeyde türlerin yok
olmasında neden olacaktır. Kim olursanız
olun, nerede yaşarsanız yaşayın, vahşi
yaşamdaki yasa dışı ticaret için sıfır
tolerans gösterin ve bir fark yaratın.

Dünya Çevre Günü, Birleşmiş Milletler Çevre
Programı’nın (UNEP), çevremizi korumak
amacıyla dünya çapında farkındalığı
artırmak ve harekete geçmek için belirlediği
en önemli günüdür. 1974 yılından bu yana
Doğal Hayattaki İllegal Ticaret İçin Sıfır
büyüyerek küresel bir platforma dönüşmüş
Tolerans
olup 100’ün üzerinde ülkede kutlanmaktadır. Yasa dışı ticaret; filleri, gergedanları,
kaplanları, gorilleri ve deniz
Her yıl farklı bir ülkenin ev sahipliğinde
kaplumbağalarını tehlikeye sokmaktadır.
gerçekleştirilen Dünya Çevre Günü,
2011 yılında Vietnam’da Javan
Detaylı bilgiye
bu yıl Angola’nın ev sahipliğinde
gergedanının bir türünün soyu tükenmiştir. http://web.unep.org/wed/2016
gerçekleştirilecektir.
Aynı yıl, Kamerun’da son siyah batı
adresinden ulaşılabilir.
gergedanı yok olmuştur. Daha az bilinen
2016 Dünya Çevre Günü
türler arasında yer alan miğferli guguk
Dünya Çevre Günü; dünyanın doğal
kuşu, karıncayiyen ve yaban orkideleri de
sistemlerinin kırılma noktasına
tehlike altında bulunmaktadır.
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