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BASF, kurumsal iklim eylemi ve su güvenliği alanında global lider 
kabul edildi  

Uluslararası CDP (daha önceden Karbon Saydamlık Projesi olarak biliniyordu) 
organizasyonu, 2018 İklim Değişikliği Listesinde BASF’yi A sınıfı listesine aldı. Her 
yıl, 7.000’in üzerinde şirket kendi ticari faaliyetleriyle ilişkili çevresel etkileri, riskleri 
ve fırsatları, bir bağımsız değerlendirme için CDP’ye sunuyor. CDP, 87 trilyon 
doların üzerinde varlığa sahip 650’dan fazla yatırımcıyı ve 3,3 trilyon dolar satın 
alma gücüne sahip 115 büyük satın alma organizasyonunu temsil ediyor. BASF, 
2004 yılından beri iklimin korunmasıyla ilgili verilerin raporlanması için CDP 
programının içerisinde yer alıyor.  

 
Uzun yıllar A- puanı ile “Liderlik” statüsünde bulunan BASF’ye, 2018 yılında 
mümkün olan en yüksek puan olan A verildi. Bu seviyedeki şirketler, raporlarının 
tamlığı ve şeffaflığı, iklim değişikliğiyle ilgili fırsatların ve risklerin yönetilmesine 
ilişkin yaklaşımları ve emisyonları azaltmaya yönelik anlaşılır kurumsal stratejileri ile 
ön plana çıkıyor.  
 
İcra Kurulu Üyesi Saori Dubourg, “Bir CDP Lideri olarak kabul görmekten gurur 
duyuyoruz. CDP İklim Değişikliği A listesine dahil edilmemiz, iklim korumanın 
stratejimize iyice yerleştiğini ve bunu sahiplendiğimizi teyit ediyor. 2030 yılına kadar 
sıfır karbon ile büyümeyi hedefliyoruz.” dedi.  
 
BASF’nin iklim değişikliği hedefini tutturabilmek için şirket, sürekli olarak mevcut 
süreçlerini optimize ediyor, fosil yakıtları kademeli olarak yenilenebilir enerji 
kaynaklarıyla değiştiriyor ve tamamen yeni, düşük emisyonlu üretim süreçleri 
geliştiriyor. Şirket, bu çalışmaların tamamını iddialı karbon yönetimi programında bir 
araya getiriyor. BASF’nin iklim stratejisi, Birleşmiş Milletler’in 13. Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi olan “İklim Eylemi”ni başarıya ulaştırmada katkıda bulunuyor.  
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BASF, su güvenliği alanında da global lider  
 
CDP, sürdürülebilir su yönetimi alanında da BASF’yi bir global lider olarak gösterdi. 
Organizasyon, suyun daha sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine ilişkin 
eylemlerinden dolayı BASF’ye A- notunu verdi.  
 
Daha Fazla bilgi  
 
Diğer tüm halka açık şirketlerin skorları ile birlikte bu yılın CDP İklim Değişikliği A Listesinin tamamı 
https://www.cdp.net/en/scores adresinde yer alıyor.  
 
BASF’nin Karbon Yönetimi programı hakkında daha fazla bilgi https://on.basf.com/2AWifQh 
adresinde yer alıyor ve BASF’nin sürdürülebilir su yönetimi hakkında daha fazla bilgi ise 
https://on.basf.com/2AXXeES adresinde yer alıyor.  
 
CDP hakkında daha fazla bilgi, organizasyonun kendi web sitesinde bulunabilir:  
https://www.cdp.net/en  
 
 
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 altı 
segmentten oluşmaktadır: Kimyasallar, Malzemeler, Endüstriyel Çözümler, Yüzey Teknolojileri, 
Beslenme & Bakım ve Tarım Çözümleri. BASF, 2017 yılında 60 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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