
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

General Motors, onuncu kez BASF'yi Yılın 
Tedarikçisi seçti  
 
 BASF Boya Bölümü, son 13 yılda 10. kez General 

Motors (GM) tarafından Yılın Tedarikçisi Ödülü’ne 

layık görüldü.  
 
BASF, son 13 yılda 10. kez General Motors (GM) tarafından 

Yılın Tedarikçisi Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, GM’nin 

Detroit'deki Cobo Center'da gerçekleştirdiği Yıllık Ödül 

Töreni’nde BASF Corporation Global Müşteriler Başkan 

Yardımcısı Joe Schmondiuk'a takdim edildi.  

Schmondiuk, törende yaptığı konuşmada BASF ekibinin, 

GM'nin ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümleri sunma konusundaki 

yeterliliğini kanıtlar nitelikteki bu ödüle layık görülmenin 

sevincini yaşadıklarını dile getirdi. Schmondiuk, “GM'yi 

otomotiv endüstrisinde önemli bir ortak olarak görüyoruz ve 

2014’te gerçekleştirdikleri pek çok kilit ürün lansmanında 

kendilerine destek vermiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz" 

dedi.  

GM Global Satın Alma ve Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı 

Steve Kiefer ise başarılı tedarikçilerle çalışmanın getirilerine 

dikkat çekerek, “Bu şirketler, en iyinin de iyisi olarak 

niteleyebileceğimiz tedarikçiler ve üstün katkıları nedeniyle özel 

bir ödülü hak ediyorlar. Sizin ekipleriniz ve sıkı çalışmanız 

olmasaydı, bugün son dönemde elde ettiğimiz yüksek 
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satışlardan, güçlü gelirlerden ve harika ödüllerden bahsediyor 

olmazdık” dedi. 

Otomobil üreticilerinin üretkenliğini ve çevresel performansını 

arttırmasını sağlayan çok çeşitli renk çözümleri ve süreçleri 

sunan BASF’nin Boya Bölümü, modern boyama süreçlerini özel 

efektli pigmentler ve teknolojilerle birleştirerek GM’ye destek 

veriyor. 

GM tarafından 1992 yılında başlatılan Yılın Tedarikçisi programı 

kapsamında satın alma, mühendislik, kalite, imalat ve lojistik 

yöneticilerinden oluşan bir ekip her yıl, Yılın Tedarikçisi 

Ödülü’nü almaya hak kazanan şirketleri belirliyor.  
 
BASF Hakkında  

BASF olarak biz kimya yaratıyoruz ve bunu 150 yıldır yapıyoruz. BASF, 

113.000 çalışanı ve 200 milyar TL’yi aşkın (74 milyar Avro) yıllık satış rakamı 

ile dünyanın lider kimya şirketi unvanını taşıyor. Ekonomik başarıyı, sosyal 

sorumluluk ve çevre korumasıyla birleştiren BASF, Ar-Ge yatırımları ve 

buluşları sayesinde neredeyse tüm endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren 

şirketlere ürün sağlıyor ve hayatı kolaylaştırıyor. Kimyasal, plastik, 

performans ürünleri, ziraat, petrol ve gaz gibi geniş bir yelpazeye yayılan 

BASF ürün ve çözümleri, yeryüzündeki kıt kaynakların korunmasına katkıda 

bulunmanın yanı sıra gıda ve besinlerin sağlıklı üretilmesini sağlıyor ve 

yaşam kalitesinin yükselmesine yardımcı oluyor. Kısacası BASF, 

sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyor. BASF hisseleri Frankfurt 

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

görmektedir.  

Ayrıntılı bilgi için www.basf.com.tr   

BASF Boya Bölümü Hakkında  

BASF Boya Bölümü, yenilikçi otomotiv boyaları, otomotiv cilaları, endüstriyel 

boyalar ve dekoratif boyalar geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. 

Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya Pasifik’teki tesislerde 

faaliyet göstermekteyiz. Bu ağ içerisinde, dünyanın dört bir yanındaki 

müşterilerimizle yakın bir işbirliği içerisindeyiz.  

Ayrıntılı bilgi için www.basf-coatings.com  
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