
 

 

 

Basın Bülteni   
 

DJSI World’de BASF üst üste 17. kez yer 
alıyor  

 BASF, küresel şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını 
puanlayan Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksinde 
bu yıl da yer alma başarısını gösterirken, inovasyon 
yönetimi ve sürdürülebilirlik raporlaması ile listeye kabul 
edildi.   

BASF, bir kez daha Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi'nde (DJSI 

World), yer alarak, üst üste 17. kez endekste bulunma başarısı gösterdi. 

BASF bu yıl özellikle, kapsamlı inovasyon yönetimi, çevre ve sosyal 

raporlaması ve odaklı önemlilik değerlendirmesi ile listeye kabul edildi. 

DJSI World, dünyanın en çok tanınan sürdürülebilirlik endekslerinden bir 

tanesi. Sürdürülebilirlik performanslarına dayanarak S&P Global Geniş 

Piyasa Endeksi SM'de yer alan en büyük 2.500 şirketin en iyi yüzde 

10'unu temsil ediyor.  

BASF, bu yılki başarısı ile üst üste 17. kez DJSI World'de yer almış oldu. 

Seçkin şirketler, sürdürülebilirlik açısından sürekli olarak iyileştirme 

göstermek zorunda ve varlık yöneticisi RobecoSAM'in analistleri 

tarafından değerlendiriliyor.   

BASF Sürdürülebilirlik Stratejisi Başkan Yardımcısı Dirk Voeste, 17. kez 

üst üste Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaları "Sonuçtan 

son derece mutluyuz. Sürdürülebilirlik performansımızı artırma konusunda 

sürekli olarak çalışıyoruz ve üst üste on yedinci kez listede yer almamız 

doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." dedi.  

BASF ayrıca, FTSE Group tarafından hazırlanan FTSE4Good Endeks 
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Sayfa 2  

Serisi'nde de bir kez daha yer aldı. Sadece en katı sosyal, çevresel ve 

kurumsal yönetim (ESG) kriterlerini karşılayan ve düzenli olarak 

gerçekleştirilen değerlendirmelerle bunları sürekli olarak teyit eden veya 

geliştiren şirketler bu endekslerde yer alıyor. BASF, endeks içerisinde yer 

alan kimya şirketleri arasında ESG açısından sınıfının en iyisi konumunda 

bulunuyor.  

BASF, bilim ve yenilik sayesinde müşterilerine pek çok endüstriyel 

alanlardaki mevcut ve ileriye dönük toplumsal ihtiyaçları karşılama olanağı 

sunarken, ürünleri ve sistem çözümleri ile kaynakların korunmasına 

katkıda bulunmanın yanı sıra iyi besinlerin sağlıklı üretilmesini ve yaşam 

kalitesinin yükseltilmesini sağlıyor.  

BASF’nin sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi için: 

www.basf.com/sustainability 

BASF'nin sürdürülebilirlik puanları ve sıralamaları hakkında daha fazla 

bilgi için www.basf.com/en/company/investor-relations/sustainable-

investments/sustainability-ratings-and-rankings.html   

BASF Hakkında  

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

sosyal sorumluluk ve çevre korumasıyla birleştiriyoruz. Yaklaşık 114.000 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 2016’da 58 milyar Avro’yu aşkın 

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

borsası (BFA) ve Zürih borsasında (BAS) işlem görmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için www.basf.com.tr   
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