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“Düşük

Karbon

Kahramanı” ödülüne layık görüldü.
Bu sene ikincisi düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi’nde büyük ödülü BASF aldı.
Üretim tesislerindeki enerji verimliliği uygulamaları sayesinde “Düşük Karbon
Kahramanı” ödülüne layık görülen BASF, sürdürülebilir bir gelecek için yürüttüğü
çalışmalarıyla biliniyor.
BASF, 150. yıl dönümünü kutladığı bu sene yeryüzünün kıt kaynaklarına dikkat
çeken etkinlikler düzenliyor. Bu amaçla kurduğu Creator Space platformu ile 2015’te
akıllı enerji, gıda ve şehir yaşamı konularına odaklanan BASF, sürdürülebilir bir
gelecek stratejisi çerçevesinde II. İstanbul Karbon Zirvesi’ne sponsor oldu.
BASF Karbon Zirvesi’nde akıllı enerjiyi anlattı
Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen II. İstanbul Karbon Zirvesi’nde temiz enerjiye
geçiş teknolojileri, karbon piyasaları ve uygulanacak bir emisyon ticareti sisteminin
etkinliği tartışıldı. Üretim ve tüketim kalıplarının sürdürülebilirlik çerçevesinde nasıl
ele alınması gerektiği gibi çeşitli konuların da ele alındığı zirvede, BASF Türk
Fabrikalar Direktörü Doç. Dr. Selçuk Denizligil de enerji ve iklim koruma hakkında bir
sunum gerçekleştirdi. Sera gazı emisyonlarının iklim sisteminde daha fazla ısınmaya
ve uzun süreli değişikliklere neden olduğunu anlatan Dr. Denizligil, zirvede yaptığı
konuşmasında “İnşaattan otomotive kadar birçok sektörde kimyasal çözümler üreten
BASF’nin ürünleri kullanıldığında karbon salınımı neredeyse yarı yarıya azalıyor. Bunun
yüzde 11'i doğrudan BASF çözümleri sayesinde gerçekleşiyor” dedi. Dünyanın lider
kimya şirketi olarak BASF, sürdürülebilir bir gelecek için inovatif kimya çözümleri üretmek
amacıyla geçen sene Ar-Ge yatırımlarına 1,9 milyar Avro harcadı.
FOTO ALTI: Düşük Karbon Kahramanı ödülünü BASF adına BASF Türkiye
Sürdürülebilirlik Çözümleri Direktörü Galip Sayıl (sağda) aldı.

Sayfa 2
BASF Hakkında
BASF olarak biz kimya yaratıyoruz ve bunu 150 yıldır yapıyoruz. BASF, 113.000
çalışanı ve 200 milyar TL’yi aşkın (74 milyar Avro) yıllık satış rakamı ile dünyanın lider
kimya şirketi unvanını taşıyor. Ekonomik başarıyı, sosyal sorumluluk ve çevre
korumasıyla birleştiren BASF, Ar-Ge yatırımları ve buluşları sayesinde neredeyse tüm
endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren şirketlere ürün sağlıyor ve hayatı kolaylaştırıyor.
Kimyasal, plastik, performans ürünleri, ziraat, petrol ve gaz gibi geniş bir yelpazeye
yayılan BASF ürün ve çözümleri, yeryüzündeki kıt kaynakların korunmasına katkıda
bulunmanın yanı sıra gıda ve besinlerin sağlıklı üretilmesini sağlıyor ve yaşam
kalitesinin yükselmesine yardımcı oluyor. Kısacası BASF, sürdürülebilir bir gelecek için
kimya yaratıyor. BASF hisseleri Frankfurt borsası (BAS), Londra borsası (BFA) ve
Zürih borsasında (AN) işlem görmektedir.
Ayrıntılı bilgi için www.basf.com.tr

