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BASF, Bayer'den iş birimi ve varlık alımlarını tamamlıyor 

BASF ve Bayer arasında gerçekleştirilen şirket ve varlık alımlarına yönelik 

anlaşma, BASF’nin bitki koruma, biyo-teknolojik ve dijital aktivitelerini 

tamamlarken, grubun tohum, seçici olmayan herbisitler, nematisit tohum 

ilaçlamaya girişini sağlıyor. İnovasyon ve büyüme için yeni fırsatlar da 

yaratan anlaşma ile yaklaşık 4,500 tecrübeli personel Tarım Çözümleri 

ekibine katılıyor. 

 

BASF, Bayer'den çeşitli şirket ve varlıkların alımını tamamladı.  Bu alım, BASF'nin 

bitki koruma, biyo-teknolojik ve dijital aktivitelerini stratejik şekilde tamamlıyor ve  

tohum, seçici olmayan herbisitler, nematisit tohum ilaçlama alanlarına girişini 

sağlıyor.  

BASF SE CEO'su ve Teknolojiden Sorumlu Başkanı Dr. Martin Brudermüller konu 

ile ilgili olarak "Bu stratejik hareket güçlü tarım çözümleri portföyümüze mükemmel 

değerler ekliyor ve inovasyon potansiyelimizi artırıyor. Genel olarak, müşterilerimize 

daha da kapsamlı ve cazip teklifler verebilmemizi sağlıyor." şeklinde konuştu. 

"Bu alım, tarım alanında BASF'yi dönüştürüyor.” 

Bu alımın tarım çözümleri alanında BASF’nin pazar konumunu güçlendirdiğini ve 

büyüme için yeni fırsatlar yarattığını belirten BASF SE Tarım Çözümleri 

segmentinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Saori Dubourg ise " "Birlikte 

çıkacağımız yolculuğu merakla bekliyor ve yeni iş arkadaşlarımıza BASF'ye hoş 

geldiniz diyoruz." dedi. 
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BASF, Ekim 2017 ve Nisan 2018’de, Bayer’in elden çıkarmayı teklif ettiği iş birimleri 

ve varlıkları için, satışın tamamlanması sırasında bazı düzeltmelere tabi olacak 

şekilde, nakit 7,6 milyar Euro değerinde anlaşmalar imzaladı. Bu satın almayla 

yaklaşık 4.500 yeni personel de BASF'ye katıldı.  

Anlaşmalar Bayer'in; global glufosinat işini, tohum teknolojileri araştırma ve 

geliştirme imkanlarını, seçili pazarlarda önemli tarla bitkileri tohum şirketlerini, sebze 

tohumları şirketini, hibrit buğday için Ar&Ge platformunu, çeşitli tohum ilaçlama 

ürünlerini, Avrupa'da endüstriyel uygulamalar için kullanılan bazı glifosat-bazlı 

herbisitleri, dijital tarım platformu xarvioTM’yu ve total herbisit ve nematisit araştırma 

projelerini içeriyor.   

Ağustos 2018 ortalarında tamamlanması beklenen sebze tohumları işi hariç söz 

konusu alımlar böylelikle tamamlanırken, bu satın alma; mahsul kalitesini, 

karlılıklarını ve verimlerini arttırmak isteyen çiftçilere fayda sağlayacak.   

BASF Tarım Çözümleri İş Birimi Başkanı Markus Heldt konuyla ilgili olarak, 

"Tohumdan hasata kadar çok daha güçlü çözümler ile pazardaki rekabeti 

artıracağız. Bu çözümler ile müşterilerimiz bugün ve gelecekte gerçek bir seçim 

yapma şansına sahip olacaklar.” dedi.  

Markus Heldt ayrıca “İş birimleri ve varlıkların sorunsuzca transferi ve çalışanların 

problemsiz şekilde entegrasyonuna yönelik aylar süren hazırlıklardan sonra, herkes 

artık yeni bir ekip olarak çalışmaya başlamak için heyecanlı." şeklinde konuştu.  

Tarım işinin genişleyen kapsamını yansıtmak üzere BASF, Bitki Koruma olan iş 

biriminin ismini Tarım Çözümleri (Agricultural Solutions) olarak değiştirdi.  Ayrıca 

bölüm, tohum ve tohum teknolojileri için yeni bir global iş birimi de oluşturdu. 
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BASF Tarım Çözümleri (Agricultural Solutions) İş Birimi Hakkında  

Hızla büyüyen nüfus ile dünya sürdürebilir tarım ile sağlıklı çevreyi geliştirmek ve korumak 

konusundaki becerilerimize gittikçe daha bağımlı hale geliyor. Görevimiz çiftçiler, tarım çalışanları, 

bitki zararlıları yönetim uzmanları ve diğer paydaşlarla çalışarak bunun mümkün olmasına yardımcı 

olmaktır. Güçlü bir AR&GE hattı ile birlikte tohum ve özel tohumlar, kimyasal ve biyolojik ürün üretimi, 

toprak yönetimi, bitki sağlığı, bitki zararlısı kontrolü ve dijital tarımın dahil olduğu geniş bir portföye 

yatırım yapmamızın nedeni de budur. Laboratuvarda, sahada, ofis ve üretimde uzman ekipler ile 

çiftçiler, toplum ve gezegenimiz için gerçek dünya fikirleri yaratmak üzere inovatif düşünme ile 

pratikteki faaliyetleri birbirine bağlıyoruz. 2017 yılında bölümümüz 5,7 milyar Euro'luk satış yaptı. 

Daha fazla bilgi için www.agriculture.basf.com adresini veya sosyal medya hesaplarımızı ziyaret 

edebilirsiniz.    

BASF Hakkında 

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

ve çevre korumasıyla birleştiriyoruz. 115.000'in üzerinde BASF Grup çalışanı, neredeyse her ülke ve 

sektörde faaliyet gösteren müşterilerimizin başarısı için gayret gösteriyor. Portföyümüz beş 

segmentten oluşmaktadır: Kimyasal Ürünler, Performans Ürünleri, Fonksiyonel Malzemeler ve 

Çözümler, Tarım Çözümleri, ve Petrol ve Gaz. BASF, 2017 yılında 64,5 milyar Euro'nun üzerinde 

satış gerçekleştirdi. BASF hisseleri Frankfurt borsası (BAS), Londra borsası (BFA) ve Zürih 

borsasında (BAS) işlem görmektedir. Ayrıntılı bilgi için www.basf.com. 
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