
Ünver Group olarak, Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Komitemizin ana projesi olan “Kadına Karşı Şiddete Dur 
De!” seminerimizi düzenledik.
Uzm. Psk. Şeyma KAMA ve Avukat Özlem ÜNSAL 
DAL’ın sunumlarıyla yapılan seminerde kadınlarımızın 
özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları 
konularında bilinçlenmelerine yönelik eğitimler verildi, 
uygulamalardan örnekler gösterildi. Ünver Group olarak 
kadına yönelik şiddetin, kız çocuklarımızın eğitimindeki 
engellerin ve kadınların iş hayatında karşılaştıkları 
zorlukların her zaman karşısında olduk, olmaya da 
devam edeceğiz

KADINA KARŞI ŞİDDETE 
DUR DE! Seminer

MEME KANSERİ 
Bilinçlendirme Semineri 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi’nin farklı 
alanlardaki projeleri hız kesmeden gerçekleşmeye 
devam ediyor.   Günümüzde kadınların karşılaştığı 

en önemli sağlık sorunlarından olan Meme Kanseri 
konusunda Dr. Murat ÇALIKAPAN desteği ile bir 

seminer düzenledik. Meme Kanserinde erken 
teşhisin önemi, başlıca tedavi yöntemleri vb. birçok 

konuda katılımcılara değerli bilgiler veren Dr. 
ÇALIKAPAN’a bir kez daha teşekkür ediyoruz.

www.unvergroup.com
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EKİM AYI ÖNERİ 
ÖDÜLLERİ

Ünver Group olarak sürekli gelişmeyi ve 
iyileşmeyi kendimize ilke ediniyor, bu 

dinamiklerin odak noktası çalışan katılım 
gücünü arkamıza alarak emin adımlarla işimize 
ve firmamıza değer katmaya devam ediyoruz. 
Bu çerçevede Ekim ayının en iyi öneri ödülünü 

alan personelimiz Mucayit Baysal ile Ekim 
ayının iyi öneri ödüllerini alan Hakan Babat, 

İlkay Çakır ve Muhammed Akkaş’ı tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.                

Birlikte daima ileriye…

ÖNERİ

KAZANANLARI
ÖDÜLLERİ

Ekim Ayının İyi Öneri Ödülü

Hakan BABAT
Ekim Ayının En İyi Öneri Ödülü

Mucayit BAYSAL

Ekim Ayının İyi Öneri Ödülü

Muhammed AKKAŞ
Ekim Ayının İyi Öneri Ödülü

İlkay ÇAKIR

/unvergrup

www.unvergroup.com

Kayapa Sanayi BölgesiSarı Cd. No:4 
Nilüfer-Bursa / TÜRKİYE

İŞYERİNDE ENERJİ 
TASARRUFU

Enerji tüketiminde temel felsefe, tüketici yerine kullanıcı olmak ve 
gerektiği kadar kullanmak olmalıdır. Bu şekilde baktığımızda 
aslında verimli tüketmek de bir tür üretmektir.

Kömür, fueloil, doğal gaz gibi fosil yakıtları yakılarak üretilen ve 
bunun sonucunda atmosferimizin sera gazlarıyla dolmasına 
neden olan enerji kaynaklarımızı daha etkin ve verimli 
kullanabiliriz. Bunun için özetle;

• Doğal ışıkla çalışabildiğimiz sürece, gündüz ışıkları 
açmayabiliriz. 

• Çalıştığımız yerden ayrılınca kısa süreler de olsa elektrik 
lambalarını kapatabiliriz.

• Gerekli olmadıkça klimaları kapatabiliriz.
• Ofis sıcaklığını kışın en ideal olan 20-22 derecede ve yazın 24 

derecede tutabiliriz. 
• Ofis araç ve gereçlerinin düzenli bakımını yaptırarak enerji 

tasarruf edebiliriz. 

İşyerlerinde gündelik su kullanımının önemli bir kısmını 
tuvaletlerde harcamaktayız. Tuvalet ve lavabolarda gereksiz su 
kullanmaktan kaçınmalıyız. 

Yeniden değerlendirilen bir ton ofis káğıdı ise 1410 litre petrol 
tasarrufu ve büyük miktarda sera gazının atmosfere 
salınmamasını sağlar. Bu da bize İşyerlerinde káğıt tasarrufunun 
ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Ağaç kesimini engelleyip 
ağaçların sera gazlarının havada birikmesini engelleyebilmek 
için;

• Gereksiz yazışma yapmayarak daha az káğıt kullanabiliriz,
• Káğıtların iki tarafını da kullanabiliriz,
• Kullandığımız ıslak olmayan káğıt, karton, naylon, plastik ve 

cam atıkları geri dönüşüm kutularına atabiliriz.
• İçinde çay, kahve olan bardakları veya benzeri ıslak çöpleri, 

geri dönüşüm kutularına değil, çöp kutularına atarak geri 
dönüşebilecek olan bu tür atıkların kirlenmesini ve evsel atık 
durumuna dönüşmesini engellemiş oluruz.

Özetle işyerinde ufak alışkanlıklar kazanarak, daha az atık 
üretebilir, daha az su ve elektrik tüketebiliriz. Bu davranışımız, 
çevre kirliliğini önlenmesine, doğal kaynakların korunmasına ve 
enerji tasarrufuna katkı sağlayacaktır

#Unver Team

Serap Kurtmakas
İSG ve ÇEVRE SORUMLUSU


