
 

 

Basın Bülteni 

BASF, 150. yılını interaktif  
bir programla kutluyor 

 Dünyanın lider kimya şirketi BASF, 150. kuruluş 
yıldönümünü tüm dünyada bilim insanları, iş ortakları, 
müşterileri ve çalışanlarının katılımıyla kutlayacak. 

 BASF, 150. yılında sürdürülebilir dünya için enerji, gıda ve 
şehir yaşamı gibi konulara odaklanacak. 

 BASF’nin resmi kuruluş günü olan 23 Nisan 2015 tarihinde 
Almanya Ludwigshafen'deki genel merkezde yıldönümü 
etkinlikleri gerçekleştirilecek. Aynı zamanda dünyanın dört 
bir yanında da yıldönümü kutlamaları yapılacak.  

BASF, 2015’te tüm dünyada 150. Kuruluş yılını kutlamaya hazırlanıyor. 
‘Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz’ Sloganıyla faaliyetlerini 
sürdüren şirket, 150. yılında da insanları ve düşünceleri, bu strateji 
doğrultusunda bir araya getirmeyi hedefliyor.  

BASF, yıldönümünde şehir yaşamı, akıllı enerji ve gıdayla ilgili küresel 
zorluklara yönelik çözümler geliştirmek amacıyla global bir platform olan 
Creator SpaceTM’’i hayata geçirdi. Yıldönümüyle birlikte tüm paydaşlarla 
çalışmanın yeni yollarını geliştirmek istediklerini belirten BASF İcra Kurulu 
Başkanı Dr. Kurt Bock, “Creator Space’i, BASF'nin tüm paydaşları 
ileyakınlaşması için harika bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.  

BASF’nin yıldönümü özel etkinliği, resmi kuruluş tarihi olan 23 Nisan 
2015’te Ludwigshafen'deki genel merkezde gerçekleştirilecek. Etkinlikte, 
dünyanın dört bir yanındaki BASF çalışanları tarafından kaydedilen ve 
besteci Michael Nyman’ın BASF’ye özgü 1.200'den fazla sesten 
faydalanarak düzenlediği ‘Sounds for 150’ bestesi de ilk kez konukların 
huzurunda icra edilecek.  
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Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik, Afrika ve Orta Doğu'da toplam 112 binin 
üzerinde BASF çalışanı da 150. yıldönümünü kendi kültürlerine göre farklı 
şekillerde kutlayacak.  

150. yılda Ludwigshafen'den tüm dünyaya… 

Üretime ilk olarak 1865 yılında boyayla başlayan, ardından gübre, 
amonyak ve plastik üretmeye başlayan BASF’nin portföyü, zaman içinde 
sürekli olarak gelişti ve bugün kimyasallardan plastiklere, performans 
ürünlerinden bitki koruma ürünlerine, petrol ve doğalgaza kadar birçok 
ürünü içeren bir konuma ulaştı. BASF, bugün neredeyse her sektörden 
müşterisine ürün ve çözümler sunuyor. Bunu Ar-Ge çalışmaları ve 
geliştirdiği inovasyonlarıyla da destekliyor. BASF İcra Kurulu Başkanı Dr. 
Kurt Bock, "Uzun yıllardır başarılı olmak, BASF çalışanlarının gösterdiği 
yaratıcılığın ve kararlılığın eseridir" dedi. 

Creator SpaceTM programı, yıldönümünün önemli bir öğesi 

2050 yılında dokuz milyara ulaşacak dünya nüfusunun %70'inin şehirlerde 
yaşayacağı öngörülüyor. Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren büyük 
şirketlerin, küresel sorunlar karşısında çeşitli sorumluluklar üstlenerek yerel 
konularla ilgiliçözümlere katkıda bulunması gerekiyor. Gelecekteki şehirler 
neye benzeyecek? İhtiyaç duyulan enerji nereden sağlanacak? Herkes için 
yeterli sağlıklı gıda nasıl sağlanacak? Bu soruların yanıtları, bölgeden 
bölgeye farklılıklar gösterebiliyor. 

BASF’nin geliştirdiği Creator Space programı, odaklanılan enerji, gıda ve 
şehir yaşamına ilişkin zorluklar hakkında bir araya gelerek düşünmek ve 
kişisel olarak, çözümler üzerinde çalışmak için pek çok fırsat sunacak. 
Bock, "Bu fikirlere, kimya ve diğer sektörlerden uzmanlıklarımızı 
eklediğimizde, bugünün ve yarının zorluklarına yanıtlar bulmaya daha da 
yaklaşacağımıza inanıyoruz. Toplum açısından, bu sorunlara çözüm 
olacak bu yaklaşım, BASF içinse yeni iş fırsatları oluşturacak. İhtiyaç olan 
ürünler ve yeni iş modelleri hakkında pazarı ne kadar iyi anlarsak, 
inovasyonlarımız o kadar iyi olur" dedi. 

2014’ün Eylül ayında yayına giren Creator Space online web sitesinde 
şu an 2.000'in üzerindeki katılımcı, şehir yaşamı, enerji ve gıda konusunda 
gerçek zamanlı olarak fikir alışverişinde bulunuyor. Creator Space online 
web sitesinden elde edilen fikirler ve çözümler, Creator Space turnesi gibi 
diğer yıldönümü faaliyetlerinde de kullanılacak. 
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2015yıldönümü programı kapsamında Creator Space Turu, her hafta 
birinde olmak üzere toplam altı şehre uğrayacak: Ocak ayında Mumbai’den 
başlamak üzere Şangay, New York, Sao Paulo, Barcelona ve 
Ludwigshafen’de workshoplar, konferanslar, fikir yarışmaları ve kültürel 
etkinlikler düzenlenecek. Her bir durakta, o şehir veya ülke için özellikle 
önemli olan bir zorluğa yoğunlaşılacak. 

Creator Space programının bir parçası olarak BASF, ayrıca Ludwigshafen, 
Chicago ve Şangay'da yüksek seviyeli üç bilim sempozyumu 
düzenlemeyi planlıyor. Bu etkinliklerde çeşitli disiplinlerden ünlü bilim 
insanları bir araya gelecek. Bu bilim insanları arasında fizikçi ve enerji 
siyasetçisi Steven Chu, kimyacı Jean-Marie Lehn ve bir test tüpünün 
geliştirilmesine öncülük eden Frances Arnold başta olmak üzere Nobel 
ödülü sahibi isimler de bulunuyor. Bilim, siyaset ve sektörden 1.500'ün 
üzerinde konukla tartışmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

BASF’nin 150 yılını en ilgi çekici, güzel ve duygusal anlarla aktarmak üzere 
bir de belgesel film çekilecek. Ödüllü yönetmen Thomas Grube’un imzasını 
taşıyacak film, 2016 yılının Nisan ayında gösterime girecek. Filmin 
fragmanları www.creator-space.basf.com adresinden de seyredilebilecek. 

 

BASF Hakkında 

BASF olarak kimya yaratıyoruz ve bunu 150 yıldır yapıyoruz. Ürün portföyümüz 

kimyasallardan, plastiklere, performans ürünlerinden bitki koruma ürünlerine, 

petrol ve doğal gaza kadar birçok ürünü içermektedir. Dünyanın lider kimya şirketi 

olarak ekonomik başarı, sosyal sorumluluk ve çevre korumasını bir araya 

getiriyoruz. Bilim ve yenilik sayesinde müşterilerimize neredeyse tüm endüstriyel 

alanlardaki mevcut ve ileriye dönük toplumsal ihtiyaçları karşılama olanağı 

sunuyoruz. Ürünlerimiz ve sistem çözümlerimiz kaynakların korunmasına katkıda 

bulunmanın yanı sıra gıda ve besinlerin sağlıklı üretilmesini sağlamakta, yaşam 

kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olmaktadır. Bu katkıları kurumsal amacımızda 

şu şekilde özetledik: Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. BASF 2013 

yılında yaklaşık 74 milyar Avro tutarında satış gerçekleştirdi. Yılsonu itibariyle 

şirketin çalışan sayısı 112.000’in üzerindeydi. BASF’nin hisseleri Frankfurt 

borsasında (BAS), Londra borsasında (BFA) ve Zürih borsasında (AN) işlem 

görmektedir. BASF ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.basf.com web sitesinden 

ulaşabilirsiniz. 

http://www.creator-space.basf.com/
http://www.basf.com/
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2015 yıldönümü yılının bazı etkinlikleri 

Tarih Yer Etkinlik Odak Noktası 

16-23 Ocak Mumbai Creator Space turu Su 

9-10 Mart  Ludwigshafen Creator Space bilim 
sempozyumu 

Sürdürülebilir bir 
gelecek için akıllı 
enerji 

20-27 Mart  Şangay Creator Space turu Şehir yaşamı 

23 Nisan  Ludwigshafen Yıldönümü etkinliği  

26-30 Mayıs  Ludwigshafen 50. federal genç bilim 
yarışması “Jugend forscht” 

 

26-31 Mayıs New York Creator Space turu Geleceğin evi 

23-24 Haziran Şikago Creator Space bilim 
sempozyumu 

Sürdürülebilir gıda 
zinciri - tarladan 
sofraya 

17-23 Ağustos  Sao Paulo Creator Space turu Gıda ve gıda 
kaybının önlenmesi 

26-30 Ekim  Barselona Creator Space turui Sürdürülebilir gıda 
zinciri 

10-11 Kasım  Şangay Creator Space bilim 
sempozyumu 

Sürdürülebilir şehir 
yaşamı 

20-29 Kasım Ludwigshafen Creator Space turu Akıllı enerji 
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