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Basın Bülteni 

BASF, Forbes’un "En İyi İşveren" listesinde  

 BASF, dünyaca ünlü Forbes Dergisi tarafından faaliyet 
gösterdiği sektörlerde ABD’nin en iyi işverenleri arasında yer 
aldı.  

 BASF, 500 şirketin bulunduğu genel sıralamada 84. sırada 
bulunuyor.  

 

BASF, dünyaca ünlü ekonomi ve iş dünyası yayını Forbes tarafından 

faaliyet gösterdiği sektörlerde “en iyi işveren” seçildi. Forbes 

tarafından yapılan genel değerlendirme sonucu belirlenen 

"Amerika'nın En İyi 500 İşvereni" listesinde 84. sırada yer aldı.  

Bu başarı, BASF’nin tüm çalışanlarının sürdürülebilir bir gelecek 

oluşturma ve BASF'yi ülkenin en iyi işvereni yapma konusundaki 

çabalarının ve katkılarının tescil edilmesi olarak görülüyor. BASF, 

faaliyet gösterdiği Yapı, Petrol ve Gaz Operasyonları, Madencilik ve 

Kimyasal Ürünler kategorilerinde ilk üç şirket arasında yer aldı.  

ABD'nin 25 sektörde faaliyet gösteren en büyük şirketleri ve 

kurumlarında görev yapan 30 bin çalışan arasında gerçekleştirilen 

bağımsız bir anketin sonuçlarına göre oluşturulan sıralamada bu yıl 

daha önceki yıllardan farklı olarak eğitim kurumları da 

değerlendirmeye alındı. Bu nedenle geçen yıl 20 bin çalışan ile 

yapılan anket bu yıl yüzde 50 oranında daha fazla çalışan ile yapıldı. 

Yapılan değişiklik ile birlikte pek çok şirketin geçtiğimiz yıla göre 

sıralamadaki yeri önemli ölçüde değişiklik gösterdi.  
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Sayfa 2  

BASF Hakkında  

BASF olarak sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. Ekonomik başarıyı, 

sosyal sorumluluk ve çevre korumasıyla birleştiriyoruz. Yaklaşık 112.000 BASF 

Grup çalışanı, neredeyse her ülke ve sektörde faaliyet gösteren müşterilerimizin 

başarısı için gayret gösteriyor. Ürün portföyümüz; Kimyasallar, Performans Ürünleri, 

Fonksiyonel Ürün ve Çözümler, Tarımsal Çözümler ile Petrol ve Gaz şeklinde beş 

segment altında toplanıyor. BASF 2015’te 200 milyar TL’yi aşkın (70 milyar Avro) 

yıllık satış rakamına ulaştı. BASF hisseleri Frankfurt borsası (BAS), Londra borsası 

(BFA) ve Zürih borsasında (AN) işlem görmektedir. Ayrıntılı bilgi için 

www.basf.com.tr  
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