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Basın Bülteni 
 

BASF’nin Çayırova tesisi, Net Sıfır 2050 hedefine doğru emin 
adımlarla ilerliyor   

 

◼ 2030 yılı için belirlediği karbon emisyonu hedeflerine bugünden ulaşan 
BASF Çayırova üretim tesisi, Sera Gazı Protokolü (GHGP) gibi önemli 
raporlama çerçeveleri tarafından kabul gören Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji Sertifikası (I-REC) almaya hak kazandı.  

İstanbul – 13 Mart 2023 – BASF'nin kişisel bakım sektörüne yönelik faaliyet gösteren 

Çayırova üretim tesisi, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) alarak 

emisyon hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım attı. Söz konusu sertifika, 

üretim tesisi tarafından tüketilen elektriğin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan 

elde edildiğini gösteriyor. 

Çayırova üretim tesisi, yeşil elektrik ihtiyacı ve karbon emisyonlarından kaynaklanan 

karbon ayak izini 2018 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 65 oranında azaltırken, tesis, 

2015'ten bu yana hammadde, buhar ve elektrik tüketimini optimize etmeye yönelik 

operasyonel mükemmellik projelerine odaklanarak sera gazı emisyonlarını önemli 

ölçüde düşürdü. 

Mevcut üretim hacimleriyle ilgili olarak 2030 yılı için belirlediği karbon emisyon 

miktarındaki azaltma hedefine bugünden ulaşan Çayırova tesisi, 2050 yılına kadar 

karbon ayak izini sıfıra indirme hedefine bir adım daha yaklaştı.  

Son yıllarda operasyonel mükemmelliğe odaklandıklarını ve tesislerde karbon 

azaltımı sağlayan iyileştirmeler uyguladıklarını belirten BASF Çayırova Tesis 

Müdürü Turgay Kocatürk, “Yerel yetkili kurumlar da bu çabalarımızı fark etti ve bizi 
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2021 yılı Düşük Karbon Kahramanı Ödülü’ne layık gördüler.  Çayırova tesisi olarak 

yüzde 100 yeşil enerji sağlayarak ve faaliyet gideri tedbirlerini uygulayarak, 

sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.” dedi.  

BASF, dünya genelinde 2030 yılına kadar üretim tesislerinden ve enerji alımlarından 

kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 2018 yılına kıyasla yüzde 25 oranında 

azaltmayı hedefliyor. BASF ayrıca, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna 

ulaşmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. 

 

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 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 

için  www.carecreations.basf.com  

 

BASF Hakkında 

BASF olarak sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. Ekonomik başarıyı, sosyal sorumluluk 

ve çevre korumasıyla birleştiriyoruz. 111 binin üzerinde BASF Grup çalışanı, neredeyse her ülke ve 

sektörde faaliyet gösteren müşterilerimizin başarısı için katkı sağlıyor. Portföyümüz, altı segmentten 

oluşmaktadır: Kimyasallar, Malzemeler, Endüstriyel Çözümler, Yüzey Teknolojileri, Beslenme & 

Bakım ve Tarım Çözümleri. BASF, 2022 yılında 87,3 milyar Euro'luk satış gerçekleştirdi. BASF 

hisseleri, Frankfurt borsası (BAS) ve Amerika Birleşik Devletleri ADR’de (BASFY) işlem görmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için www.basf.com 

 

mailto:asli.celikten@basf.com
http://www.basf.com.tr/
http://www.carecreations.basf.com/
http://www.basf.com/

