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BASF Bakım Kimyasalları, ilk Bebek Bakımı Yetkinlik Merkezi'ni 

Türkiye’de açtı. 

◼ Bebek Bakımı Yetkinlik Merkezi, bebek bakım ürünlerine yönelik 
sürdürülebilir ve etkili çözümler sunuyor 

◼ Merkez, küresel trendlerin yanı sıra, Türkiye ve Orta Doğu'daki 
müşterilerin bölgesel ihtiyaçlarını da karşılayacak.  

 

İstanbul – 4 Temmuz 2022 – BASF Bakım Kimyasalları, ilk ve tek Bebek Bakımı 

Yetkinlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Merkezde, BASF müşterilerinin 

ihtiyaçlarına uygun olarak yenilikçi formüller geliştirecek ve performans testleri 

yapılacak.  

BASF Türkiye İnovasyon Merkezi içinde yer alan Bebek Bakımı Yetkinlik Merkezi; 

şampuan, yıkama jeli, bebek yağı, krem, losyon, pişik kremi ve ıslak mendil gibi 

geniş bir bebek bakımı ürün yelpazesi için özel bileşenlerle sürdürülebilir ve etkili 

çözümler geliştiriyor. Türkiye'de konumlanan merkez ile bölgede ve çevresinde hızla 

büyüyen bebek bakım pazarının değişen ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.  

Bebek Bakımı Yetkinlik Merkezi, BASF’nin iş ortaklarına yalnızca formülasyon 

konusundaki uzmanlığıyla değil, aynı zamanda gelişmiş ham madde çözümleri ve 

farklılaşan ürün konseptleriyle de destek sağlıyor. Burada hazırlanan formüller ve 

geliştirilen çözümler dünyanın birçok yerindeki BASF müşterileri tarafından da 

kullanılacak ve küresel bebek bakım pazarının şekillendirilmesine katkı sağlanacak.  
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Bebek Bakımı Yetkinlik Merkezi, açılış töreni ile müşterilere tanıtıldı  

17 Haziran 2022 Cuma günü gerçekleştirilen açılış törenine, bebek bakımı pazarı 

müşterileri ve BASF'nin Türkiye ve Orta Doğu'daki distribütörleri katıldılar. Tören 

konuşmaları BASF Avrupa Kişisel Bakım Çözümleri, İş Yönetimi Başkan Yardımcısı 

Jason McAlpine, BASF Türkiye Genel Müdürü ve Türkiye & Azerbaycan Ülke Grubu 

Başkanı Tolga Demirözü, BASF Türkiye İnovasyon Merkezi ve Gelişmekte Olan 

Avrupa Ülkeleri Pazar Geliştirme Direktörü Mübahat Akın ile, BASF Türkiye, 

Azerbaycan ve Orta Doğu Bölgesel Kişisel Bakım Bölümü Başkanı Sema Keskin 

Altınoluk tarafından gerçekleştirildi.  

BASF’nin müşterileriyle yüz yüze bir araya geldiği törende Jason McAlpine, "BASF 

Türkiye İnovasyon Merkezi'nin bir parçası olan Bebek Bakımı Yetkinlik Merkezi, 

müşterilerimizle olan yenilikçi iş birliğimize ilham verecek ve tüm dünyada yeni pazar 

çözümleri geliştirmede çok etkili olacak" şeklinde konuştu. 

Sema Keskin Altınoluk ise: "Bebek bakımı alanında BASF müşterileri ile yakında 

gerçekleştireceğimiz iş birliğinden dolayı oldukça heyecanlıyım. Kişisel bakım 

pazarındaki bilgi birikimimizi ve deneyimimizi, yeniliğin simgesi olan Bebek Bakımı 

Yetkinlik Merkezimiz ile genişletiyor olmak bize mutluluk veriyor" dedi. 

 

BASF Türkiye İnovasyon Merkezi, faaliyetlerine 2020 yılında başladı 

Kurulduğu günden bu yana inovasyona verdiği büyük önem doğrultusunda, 

Türkiye’de de birçok endüstriyel sektöre ürün ve çözüm sağlayan BASF Türkiye, 

İnovasyon Merkezini 2020 yılında faaliyete geçirdi. BASF Türkiye İnovasyon 

Merkezi; Beslenme, Evsel Bakım ve Endüstriyel Temizlik, Kişisel Bakım, İnşaat ve 

Endüstriyel Boyalar, Otomotiv Yenileme Boyaları, Mühendislik Plastikleri ve 

Poliüretan ile Tohum Çözümleri alanlarında nitelikli çözümler geliştiriyor.  

BASF Türkiye İnovasyon Merkezi, açık ofis alanları, uygulama laboratuvarları ve 

BASF'nin yenilikçi ürünlerinin sergilendiği, eğitim ve çalıştayların gerçekleştirildiği 

Inovasyon Odası'ndan oluşuyor. 3500 metrekarelik bina, yeşil bina kriterlerine 

uygun tasarımı ve yapısı sayesinde çevre dostu özellikler taşıyor ve LEED (Enerji 

ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) GOLD sertifikasına sahip. 

 

BASF Bakım Kimyasalları Bölümü Hakkında 

BASF Bakım Kimyasalları bölümü kişisel bakım, ev bakımı, endüstriyel ve kurumsal temizlik ve 
teknik uygulamalar için geniş bir yelpazede malzeme sunar. Kozmetik, deterjan ve temizleme 
malzemeleri endüstrilerinin global olarak önde gelen tedarikçisidir ve müşterilerini yenilikçi ve 
sürdürülebilir ürünler, çözümler ve konseptlerle destekler. Bölümün yüksek performanslı ürün 



Sayfa 3  P274/22 

 

portföyü içerisinde yüzey aktifler, emülgatörler, polimerler, yumuşatıcılar, şelat ajanları, kozmetik 
aktif maddeleri ve UV filtreleri bulunmaktadır. Tüm bölgelerde üretim ve geliştirme 
tesisleri bulunmakta, gelişmekte olan pazarlarda mevcudiyetini artırmaktadır. Ayrıntılı 
bilgi www.care-chemicals.basf.com adresinde bulunmaktadır. 
 
 

BASF Hakkında 

BASF'de, sürdürülebilir bir gelecek için kimya oluşturuyoruz. Ekonomik başarıyı, çevre koruma ve 

sosyal sorumlulukla birleştiriyoruz. BASF Group'daki yaklaşık 111.000 çalışan, neredeyse tüm 

sektörlerde ve dünyanın hemen her ülkesindeki müşterilerimizin başarısına katkıda bulunuyor. 

Portföyümüz altı segmentten oluşmaktadır: Kimyasallar, Malzemeler, Endüstriyel Çözümler, Yüzey 

Teknolojileri, Beslenme ve Bakım ile Tarım Çözümleri. BASF, 2021 yılında 78,6 milyar Euro'luk bir 

satış gerçekleştirmiştir. BASF hisseleri, Frankfurt borsasında (BAS) ve ABD'de American Depositary 

Receipts (BASFY) olarak işlem görmektedir. Ayrıntılı bilgi için: www.basf.com. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.care-chemicals.basf.com%2F&data=05%7C01%7Cseda.diker%40basf.com%7C4e7164d5ea2b4c953ac908da55c62db9%7Cecaa386bc8df4ce0ad01740cbdb5ba55%7C0%7C0%7C637916606924452026%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UZ4ePX8NhWF6TF3Powaxy6JC4flaVJPd1vRc01FWIS8%3D&reserved=0
http://www.basf.com/

