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Dünyanın lider kimya şirketi BASF, 23-24 Eylül tarihlerinde
Raffles İstanbul Otel’de düzenlenen Yeşil İş Konferansı’na
katıldı. Konferansta konuşan BASF Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey
Afrika Bölge Başkanı ve BASF Türk CEO’su Volker Hammes,
“Sürdürülebilirlikte bizim önceliğimiz; ekonomik başarıları,
çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile birleştirerek
topluma değer katmak” dedi.
Bu yıl altıncısı düzenlenen Yeşil İş Konferansı’na katılan BASF Türkiye,
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Başkanı ve BASF Türk CEO’su Volker
Hammes, doğal kaynakların bu şekilde tüketilmeye devam edilmesi
halinde 2050 yılında 3 dünya gerekeceğine dikkat çekti.
İş Dünyasının Yeni Parametreleri 2014: CEO Ajandaları oturumunda The
Guardian Gazetesi Sürdürülebilir İş Bölümü Başkanı ve Editörü Jo
Confino’nun sorularını yanıtlayan Hammes, “Seneye 150. yılımızı
bir

şirket

olarak,

‘Biz kimya

yaratıyoruz’

söylememizi

vurguluyoruz. Çünkü BASF olarak, sürdürülebilir bir gelecek için hem iş
ortaklarımıza hem de kamuoyuna değer sağlayan işler yapıyoruz.”
şeklinde konuştu. Hammes, “Tüm çalışanlarımızın ve kamuoyunun dahil
olup, paylaşımlarda bulunabileceği Creator Space platformunda iletişimi
arttırmayı hedefledik” dedi.
BASF’nin çözüm ortağı olarak desteklediği Yeşil İş Konferansı 6. Yılında
“Değişimi Yönetmek” temasıyla gerçekleşti. Konferansta, iş dünyasının ve
dünyanın

sürdürülebilirlik

konusunda

önde

gelen
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“Sürdürülebilirlik bizim DNA’mızda var”

kutlayacak

23 Eylül 2014

isimleri

daha

sürdürülebilir bir gelecek için yeni fikirler oluşturmak üzere bir araya geldi.
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BASF Hakkında
BASF’de “Biz kimya yaratıyoruz” ve BASF olarak 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. Toplumun
bugüne ve geleceğe dair ihtiyaçlarını karşılamak adına, hemen hemen bütün endüstriyel
alanlarda bilim ve inovasyon aracılığıyla müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Ürünlerimiz ve
çözümlerimizle kaynakların korunmasına, sağlıklı gıda teminine ve hayat kalitesinin
artırılmasına katkı sağlıyoruz. Bu katkıları kurumsal amacımızda şu şekilde özetledik:
Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. 2013 yılsonu itibarıyla dünya çapında 112
binin üzerinde çalışanı bulunan ve bu dönemde satışları yaklaşık 74 milyar Avro olarak
gerçekleşen BASF’nin hisseleri Frankfurt (BAS), Londra (BFA) ve Zürih (AN) borsalarında
işlem görüyor. BASF hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.basf.com.tr internet sitesinden
ulaşılabiliyor

