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Dünyanın lider kimya şirketi BASF’nin 25 kişilik Koşu Takımı, 16
Kasım Pazar günü ‘yeşil maraton’ konseptiyle yapılan 36.
Vodafone Avrasya Maratonu’nda, Arama Kurtarma Derneği
(AKUT) için koştu.
BASF Koşu Takımı, 16 Kasım Pazar günü ‘Her adım bir nefes’ sloganıyla
36. Vodafone Avrasya Maratonu'nda katıldı. BASF çalışanlarından oluşan
koşu takımının elde ettiği bağışlar, Türkiye'nin arama kurtarma konusunda ilk
sivil toplum kuruluşu olan AKUT’a arama ve kurtarma çalışmalarında
kullanılan araçlar, tıbbi ve teknik malzeme gibi ihtiyaçların karşılanması için
aktarıldı.
BASF Koşu Takımı her yıl doğal afetler sonucu binlerce insanın yitirildiği
felaketlerde hayatları kurtaran AKUT’a destek için toplam 10 kilometrelik
parkuru başarıyla tamamladı. Startı Boğaziçi Köprüsü’nde verilen 36.
Vodafone Avrasya Maratonu’na katılan BASF koşucularının Adım Adım
organizasyonu aracılığıyla AKUT için bağış topladı.
BASF: “Yeşil maraton konseptini önemsiyoruz”
Bu yıl ‘yeşil maraton’ konseptinde gerçekleşen 36. Vodafone İstanbul
Maratonu'nun BASF’nin ‘Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratma’
misyonuyla örtüştüğünü belirten BASF Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü
Selin Çınar Tunguç, “BASF Koşu Takımı’ndaki yabancı sporcular da dahil
olmak üzere, 118 farklı ülkeye mensup katılımcıdan ‘Maraton Hatıra Ormanı’
için kendilerine özgü fidanlar getirilmesi istendi. Sürdürülebilirliğin dünyadaki
en önemli temsilcilerinden biri olarak bu konsepti çok önemsiyoruz. Çünkü
BASF olarak, sürdürülebilir bir gelecek için hem iş ortaklarımıza hem de
kamuoyuna değer sağlayan işler yapıyoruz.” diye konuştu.
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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

