
AĞUSTOS - EYLÜL 2016 HABER BÜLTENİ 

Sektörel Seminer & Proje Kapanış 
Toplantısı Gerçekleşti 
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı tarafından 
desteklenen, Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim 
Merkezi (BU-SDCPC) tarafından yürütülen ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)’nin proje ortağı olarak yer aldığı “Kişisel 
Bakım ve Kozmetik Sektöründe Ulusal Eko Etiket Yaklaşımının Geliştirilmesi ve 
Bilgi Transfer Platformunun Kurulması” isimli projemizin kapanış toplantısı 27-28 
Eylül 2016 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Özger Arnas Salonu’nda gerçekleşmiştir. 
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Bu bülten, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Kişisel Bakım ve Kozmetik Sektöründe Ulusal 
Eko Etiket Yaklaşımının Geliştirilmesi ve Bilgi Transfer Platformunun Kurulması projesi kapsamında 
hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz 
Üretim Merkezi (BU-SDCPC) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İKMİB)'ne ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.



Sektörel seminer ve kapanış toplantısının başlıca konuları kimya ve kozmetik endüstrisi 
olmak üzere, halk sağlığı, eko-etiketleme metodolojisi hakkında bilgilendirme, ilgili durum 
çalışmalarının paylaşılması ve proje kapsamında gerçekleştirilen 5 ürüne ait yaşam 
döngüsü değerlendirmesi analizinin sonuçlarının paylaşılması şeklinde tasarlanmıştır.  
Açılış konuşmalarını Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim 
Merkezi (BU-SDCPC) müdürü ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Nilgün Cılız, proje ortağı 
kurum olan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)’den 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faik Bitlis ve proje iştirakçisi kurum olan 
Sürdürülebilirlik Akademisi’nden Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sevinç yapmıştır. 


 
Sonrasında projenin tanıtımı ve hedefler ve sonuçlar sunumu ile Proje Koordinatörü 
Hacer Yıldırım konuşmasını gerçekleştirmiştir. Yaşam döngüsü değerlendirmesinin 
şirketler tarafından neden ön planda tutulması gerektiği ile ilgili araştırması ve proje 
kapsamında yapılan yaşam döngüsü değerlendirmesi çalışmalarının sonuçlarını 
paylaştığı sunumu ile proje ekibinden Teknik Eleman Şila Temizel konuşmalarını 
gerçekleştirmiştir. Bakanlık düzeyindeki eko-etiket çalışmaların  irdelenmesi için proje 
kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), İzin 
ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden davet edilen Çevre Mühendisi Aynur Çopur 
sunumunu gerçekleştirmiştir. Seminer, “Çevre Dostu Ürün Üreticilerinden Deneyimlerin 
Aktarımı” oturumunda Uzay Kimya Genel Müdürü Sevda Arıkan’ın ve Deniz Temiz 
Derneği/TURMEPA  Çevre Yüksek Mühendisi, Koruma Projeleri Koordinatörü Şeyda 
Dağdeviren Hill ‘in sunumları ile devam etmiş ve tamamlanmıştır.
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Seminerin ikinci gününde açılış konuşmasını Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir 
Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi (BU-SDCPC) müdürü ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. 
Nilgün Cılız “Sürdürülebilirlikte Yeni Trendler” adlı sunumu ile gerçekleştirmiştir. Ardından 
“Hızlı Tüketim Ürünlerinin Çevreye Etkileri” sunumu ile Proje Uzmanı Başak Burcu Yiğit 
konuşmasını yapmıştır. “Özel Sektörde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı” oturumu için BASF 
Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’den proje kapsamında davet edilen  Uygulamalı 
Sürdürülebilirlik Proje Yöneticisi Mübahat Akın, BASF’nin bu konulardaki aktif 
çalışmalarından bahsetmiştir. “Bilinçli Tüketim” başlıklı sunumu ile Yeşilist Proje 
Yöneticisi Görkem Gömeç söz aldıktan sonra proje kapsamında Hacettepe Üniversitesi 
Halk Sağlığı Enstitüsü’nden davet edilen, Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sarp Üner “Halk 
Sağlığı Yaklaşımı ve Sürdürülebilirlik” konulu sunumu ile büyük ilgi toplamıştır. İkinci 
günün son sunumu ise İstanbul Permakültür Kolektifi’nden “Zehirsiz Kozmetikler” 
sunumu ile Mine Yapar gerçekleştirmiştir. 


Kimyasalların Sağlığa Etkileri.. 
Her gün iş yerimizde, evimizde ve hatta oyun alanlarında dahi sayısız kimyasala maruz 
kalıyoruz. Bu kimyasallar genellikle zararsız olmasına rağmen, bazı durumlarda yeterince 
dikkatli olunmazsa ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. 


Potansiyel sağlık riskleri 

Kimyasal kaynaklı riskler;


•	 Kimyasal türü


•	 Maruz kalınan kimyasal miktarı


•	 Ne zaman ve ne kadar süreyle maruz kalındığı


•	 Ne yolla maruz kalındığı


•	 Yaşınız ve genel sağlık durumunuz 


gibi faktörlere bağlı olmakla birlikte, çocuklar veya yaşlılar gibi gruplar bu tür bir duruma 
karşı daha hassas olabilmektedir.


Potansiyel sağlık etkileri 

Kimyasalların sağlık üzerindeki etkileri arasında 


•	 Organ hasarı


•	 Bağışıklık sisteminin zayıflaması


•	 Üreme sorunları ve doğumda oluşan kalıcı hasarlar


•	 Çocuklarda zihinsel sorunlar veya fiziksel  gelişimde gerilikler


•	 Kanser 


bulunmaktadır ve bunların çoğu oldukça basit ve zararsız görünen ev ürünlerinin yanlış 
kullanımı kaynaklı olarak bile ortaya çıkabilmektedir.
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Bu riskleri en aza indirmenin yolu ise alınan ürünlerin etiketlerini veya kullanma 
talimatlarını dikkatle incelemek ve zararlı kimyasallar barındıran veya içinde hangi 
maddelerin bulunduğunu bilmediğiniz ürünleri kullanmamaktır. Eko etiketli ürünleri 
kullanmak ise bu konudaki en hızlı çözümlerden biridir. Daha detaylı bilgiye erişmek için 
tıklayınız.


3B Baskı: Diz, burun ve kulak kıkırdağı 
zedelenmelerinin önüne geçecek! 
Araştırmacılar 3B Biyobaskı ile kıkırdak üretme yolunun bulunduğunu açıkladı. Çok 
sayıda atlet, yaşlı ve diğer gruplardan insanlar zedelenme ve artrit gibi durumlarda 
kıkırdak kaybına uğruyor ve çok fazla acı çekiyor. Ancak yapılan son araştırmalarda bu 
sorunun önene geçebilecek gelişme olduğu açıklandı. 


Yapılan araştırmalar neticesinde araştırmacılar 3 boyutlu biyobaskının büyük bir gelişme 
olduğunu daha da ileriye taşınarak kıkırdak ve eklem zedelenmelerinde tedavi amacıyla 
kullanabileceğini açıklarken, çalışmalar sonucunda bu şekilde organ üretmenin dahi 
mümkün olacağını belirtti.


Doku mühendisliği ve yenileyici ilaç alanlarında çığır açan bu çalışmayla birlikte, 
günümüzde cerrahların onarmakta veya tedavisinde zorluk yaşadığı doku veya bölgelerin 
artık böyle büyük bir sorun olmaktan çıkacağı vurgulanıyor.


Araştırma ekibi için kahverengi alglerden elde edilen polisakkarit ve ağaç veya belki 
bakterilerden elde edilebilecek selüloz fibriller ile insan kondrositlerini karıştırarak yeni bir 
biyo ink elde etmiştir. Bu karışımı kullanarak ise belirli yapıda, örneğin kulak şeklinde, 
canlı hücre üretimi başarılmıştır. Bir sonraki adım ise bu araştırmayı geliştirerek sonuçları 
laboratuvardan çıkarıp canlı bir sisteme taşıyarak test etmek olacak.


Haberin devamı için tıklayınız.
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http://healthycanadians.gc.ca/healthy-living-vie-saine/environment-environnement/chemicals-chimiques-eng.php
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160316082721.htm


19 - 22 Ekim 2016 Tarihleri Arasında Proje 
Ekibimiz Merkezi Brüksel’de Bulunan 
COSMOS-standard AISBL’yi Ziyaret Etti 
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Projemiz Tamamlanmıştır 
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2015 Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı 
kapsamında desteklenen, Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim 
Merkezi (BU-SDCPC) tarafından yürütülen, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) ’nin proje ortağı olarak yer aldığı Kişisel Bakım ve Kozmetik 
Sektöründe Ulusal Eko Etiket Yaklaşımının Geliştirilmesi ve Bilgi Transfer 
Platformunun Kurulması adlı ve TR10/15/YNK/0069 kodlu projesi 31 Ekim 2016 itibari 
ile tamamlanmıştır. 


Tüm proje platformu katılımcılarına ve proje süresince ekibimize destek olan tüm kurum 
ve kuruluşlara teşekkür ederiz.
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