
 

 

 

 

 

Ankara Şubat 2018,  

Konu: 28 Mart 2018 günü Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsünde yapılacak olan FREM on 

GREEN Konferansına davetimiz. 

 

Sayın Katılımcılar, 

Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Group-FSA / Hollanda 

işbirliği ile 28 Mart 2018 tarihinde Ankara’da Başkent Üniversitesi'nde düzenlenecek FREM on 

GREEN Konferansına sizleri davet ediyoruz.  

Dünya üzerinde hemen her alanda çevresel sürdürülebilirliğe yönelik ve giderek artan bir eğilim 

oluşmaktadır. Günümüzde özellikle fosil kökenli enerji kaynaklarının tükenebilecek boyuta 

ulaşmasına bağlı olarak; bu kaynakların verimli ve akılcı kullanılmasına ve bina teknolojilerinde enerji 

verimli tasarım konularına verilen önem de giderek artmaktadır. Bu olgu, büyük oranda, 'yeşil binalar' 

ve ‘sıfıra yakın net enerjili binalar’ olarak adlandırılan uygulamalar şeklinde gerçekleştirilmektedir.  

Başkent Üniversitesi ve Grup-FSA olarak, bu konferans kapsamında “yaşam döngüsü” kavramını 

bütün bir yapı halinde ele almayı teşvik ederken, bir binanın tasarım aşamasından işletimine kadarki 

evrelerde tüm sürdürülebilirlik yollarını göstermeyi, en önemlisi yapılı çevrenin sürdürülebilir 

kılınması yönünde farkındalığın artmasını hedeflemektedir. 

Konferansın temel amacı, üreticiler, bilim insanları, uygulayıcılar, akademisyenler, mühendisler, 

tasarımcılar, yükleniciler, devlet kurumları ve sivil toplum kuruşları ve proje gruplarından gelen 

izleyiciler arasında aynı platformda bilinçli ve uzun soluklu kararlar almalarını sağlayacak güvenilir 

bilgilerin sunumu ve paylaşılmasıdır. Ayrıca bu konferans sizlere sürdürülebilirlik ve yeşil bina 

konularında öncü olan profesyonel kuruluşlarla bağlantı kurmak ve kapsamlı bir sürdürülebilir iş 

ortamı yaratmaya katkı sağlamak için yeni imkânlar sunacaktır. 

 Yapılı Çevrede Sürdürülebilirlik başlığı altında, binaların sürdürülebilir ve enerji açısından verimli bir 

şekilde nasıl işletileceği, çevresel etkilerin azaltılması, sürdürülebilir akıllı tasarımda farklı 

yaklaşımlar, bugünün binalarını yarının iklimi için uyumlu hale getirme,  iklim değişikliğiyle binaların 

adaptasyonu gibi konuları FREM ON GREEN konferansında bulabilirsiniz.   

Konferans 09.30–18.00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Konferansa katılım ücretsizdir. Katılım için 

lütfen http://www.group-fsa.com/index.php/subscribe/tfrem-on-green adresindeki abonelik formunu 

doldurun veya office@groupfsa.com  ve bucem@baskent.edu.tr  adresine e-posta göndererek bize 

ulaşın. Ayrıca (Group-FSA/Hollanda):+31(0) 85 273 0146 veya (Başkent Üniversitesi):+90 312 

2466717 telefon edebilirsiniz. Ayrıca konferans programına erişim için http://group-

fsa.com/fremongreen/  ve http://bucem.baskent.edu.tr linkini kullanabilirsiniz.  

Başkent Üniversitesi ve Group-FSA olarak 28 Mart 2018'de, “Yapılı Çevrede Sürdürülebilirlik ve 

Yeşil Bina” konularına ilgi duyan ve ilgilenen herkesi davet etmekteyiz. 

 

Saygılarımızla, 
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