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Basın Bülteni 

Buğra Kavuncu, BASF Türk’ün yeni CEO’su oldu 

 2006 yılından bu yana BASF bünyesinde çeşitli pozisyonlarda 
görev alan Buğra Kavuncu, Ocak 2016 itibarıyla BASF Türk 
Kimya CEO’su olarak atandı.  

 BASF bünyesinde 10 yıl boyunca çeşitli ülkelerde üst düzey 
yönetici olarak görev yapan Buğra Kavuncu, satış, pazarlama 
ve yatırım alanında deneyimi ile dikkat çekiyor. 

2006 yılından bu yana BASF bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev 

alan Buğra Kavuncu, Ocak 2016 itibarıyla BASF Türk Kimya CEO’su 

olarak sürdüreceği yeni görevine atandı. 

1997-2006 yılları arasında ortağı ve yönetici olduğu USTA LLP isimli 

firmasını Orta Asya’da yapı kimyasalları alanında yaptığı yatırımlarla 

büyüten Kavuncu, 2006 - 2008 arasında BASF Const-ruction 

Chemicals Central Asia LLP’de, 2008 - 2010 yılları arasında ise BASF 

Central Asia’da Genel Müdür olarak çalıştı.  

2010 - 2012 yılları arasında BASF Yapı Kimyasalları BDT Ülkeleri 

Pazar Yöneticisi olarak İsviçre’de görev almasının ardından, 2012 - 

2014 yılları arasında BDT Ülkeleri Pazar Yöneticisi olarak görev 

yapmasının yanı sıra, BASF Yapı Kimyasalları Türkiye Genel Müdürü 

olarak çalışmalarını sürdürdü. 

Buğra Kavuncu, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Tarım Ekonomisi Bölümü’nden mezuniyetinin ardından Kazakistan’ın 

Almatı şehrinde yapı kimyasalları alanında iş hayatına atıldı. Satış, 

pazarlama ve yatırım alanında edindiği deneyim ile başarılı 

çalışmalara imza atan Buğra Kavuncu, ileri derecede Rusça, İngilizce 

ve Kazakça biliyor. Kavuncu evli ve 3 çocuk babası. 
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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   
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