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BASF, yapı sektörünün yeşil dönüşümüne destek için
3. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi’nde

Dünyanın lider kimya şirketi BASF, yapı sektörünü sürdürülebilir ilkeler
ışığında

üretim

yapmaya

teşvik

etmek

amacıyla

düzenlenen

Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi’ne desteğini bu yıl da sürdürüyor.
BASF, 20-21 Şubat’ta İstanbul’da yapılacak zirvede daha sürdürülebilir
bir

dünya

için

sunduğu

çözümleri

tanıtacak

ve

deneyimlerini

paylaşacak.
Dünyanın lider kimya şirketi BASF, 20-21 Şubat tarihleri arasında Swissotel
The Bosphorus’da gerçekleştirilecek olan 3. Uluslararası Yeşil Binalar
Zirvesi’ne bu yıl da platin sponsor olarak destek veriyor. Toplumsal
farkındalığı artırmak ve yapı sektörünü sürdürülebilir ilkeler ışığında üretim
yapmaya teşvik etmek amacıyla Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği
(ÇEDBİK) öncülüğünde düzenlenen konferansa, ulusal ve uluslararası
alanda konusunda uzman konuşmacılar katılacak.
BASF Türk Pazar Geliştirme Yöneticisi Koray Uygur ‘Sürdürülebilir Yapılar
için Malzemeye İnovatif Yaklaşım’ başlıklı oturumda 20 Şubat Perşembe
günü moderatör olarak yer alacak. Oturumda, ekosistemlere negatif etkisi
minimuma indirilmiş, kapalı devre enerji döngüleri kurulmuş ve gömülü
enerjisi düşük malzemeler üretme hedefinde karşılaşılan güçlükler ve buna
yönelik çözüm önerileri tartışılacak.
Yeşil Binalar Zirvesi 2013 ile ilgili görüşlerini dile getiren BASF Türk Pazar
Geliştirme Yöneticisi Koray Uygur, “Dünyanın lider kimya şirketi BASF,
gerçekleştirdiği

tüm

faaliyetlerde,

sonraki

nesillerin

sorumluluğunu

taşımaktadır. Bu vizyonumuz ışığında, yapı sektörünün yeşil dönüşümüne
öncülük eden bu konferansta yer almaktan memnuniyet duyuyoruz.”dedi.
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BASF Hakkında
Dünyanın lider kimya şirketi BASF olarak portföyümüzde; kimyasallardan plastiklere, bitki
koruma ürünlerinden petrol ve doğalgaza kadar birçok ürün yer alıyor. Ekonomik başarıyı,
sosyal sorumluluk ve çevresel korumayla birleştiriyoruz. Toplumun bugüne ve geleceğe dair
ihtiyaçlarını karşılamak adına, hemen hemen bütün endüstriyel alanlarda bilim ve inovasyon
aracılığıyla müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Ürünlerimiz ve çözümlerimizle kaynakların
korunmasına, sağlıklı gıda teminine ve hayat kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyoruz.
Kurumsal hedefimiz doğrultusunda; sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. 2012 yılı
sonu itibarıyla dünya çapında 110 binin üzerinde çalışanı bulunan ve bu dönemde satışları
72,1 milyar Avro olarak gerçekleşen BASF’nin hisseleri Frankfurt (BAS), Londra (BFA) ve
Zürih (AN) borsalarında işlem görüyor. BASF hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.basf.com
adresindeki internet sitesinden ulaşılabiliyor.

