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Sürdürülebilirlik ne demek?

Sürdürülebilir kalkınma; ekonomik, çevresel ve sosyal ihtiyaçların 

dengelenmesidir - bugün ve gelecek için 

Sustainable Development

Çevre Sosyal

Sorumluluk
Ekonomi

• Sürdürülebilirlik daimi olmak demektir. Sürdürülebilir bir aktivite sonsuza kadar devam 

edebilir. 

• Yaşamak için, şu anki ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamasına 

mani olmadan gidermek demektir.
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150 years • Eğer ülkeler dramatik değişimler uygulamazsa,

dünya suları %40 azalabilir. 

• Sularımızın %75’i enerji üretimi için kullanılıyor.

• Afrika'da 658 milyon insan suya erişemiyor.

• 2025 yılında dünya nüfusunun yarısının sağlıklı suya erişim 

sağlayamayacağı öngörülüyor.

Su
• Eğer ülkeler dramatik değişimler uygulamazsa,15 yıl içerisinde 

dünya suları %40 azalabilir. 

• Afrika'da 658 milyon insan suya erişemiyor.

• 2025 yılında dünya nüfusunun yarısının sağlıklı suya erişim 

sağlayamayacağı öngörülüyor.
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• 2007’de ilk defa dünya nüfusu kırsal alandan daha fazla şehirlerde yaşamaya başladı, 3.3 milyon.

• 2000 yılından beri 1 milyar insan şehirlere göç etti.

• Yapılan araştırmalar 2050 yılında dünya nüfusunun üçte ikisinin şehirlerde yaşayacağını belirtiyor.

• Kentleşme su ve hava kirliliğine yol açıyor, iklimi bozuyor.

• Dünyadaki enerjinin %40’ını binalar tüketiyor.

Enerji

Şehirleşme
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Demografik sorunlar kimya endüstrisinin 
geleceğini belirliyor

2050’de 9 milyar insana bir Dünya yetecek mi?

Kaynaklar, Çevre & İklim Gıda & Besin Yaşam kalitesi

Kimya yenilik ve sürdürülebilirlik için önemli bir araç
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Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Environment Social 
Responsibility

Economy
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Sürdürülebilir bir gelecek için kimya 
yaratıyoruz

Bu yolda müşterilimiz ve 

diğer paydaşlarımızla ile 

birlikte istikrarla hareket 

etmeliyiz.

Toplumun ihtiyaçlarına 

daha sürdürülebilir 

yaklaşmak işletmemizin 

büyüme unsuru.

İnsanlar dünyanın 

yeniden 

üretebileceğinden daha 

fazla tüketiyor. 

En uygun sonuçları 

bulmak için ekonomik, 

çevresel ve sosyal 

ihtiyaçları dengelemek 

sürdürülebilir bir 

geleceğin temelidir.
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Sürdürülebilirlik ağları
BASF’in üyelik örnekleri

9

Çoklu hissedar 

girişimleri

Çift yönlü hissedar danışmanlıkları

Sürdürülebilirlik hissedarlarla diyalog ve ortaklık gerektirir 

Kurumsal düzeyde

iş dernekleri ve ağlar
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Tüm kararlarımızı sürdürülebilirlik açısından 
değerlendiriyoruz

Takımımızla ve toplumumuzla birlikte 

hareket ediyoruz

Müşterilerimizin daha sürdürülebilir 

çözümler geliştirmesine yardımcı 

oluyoruz

Operasyonlarımızda mükemmellik 

sağlıyoruz.

Değer yaratmak

Riski azaltmak

15.03.2016 10



Kimya’ya dayalı yenilikler 
büyüme ve teknoloji alanları

Büyüme alanları

Kaynaklar, 

çevre ve iklim

Gıda ve besin

Yaşam kalitesi Beyaz Biyoteknoloji

Malzemeler, 

sistemler & 

Nanoteknoloji

Hammadde 

değişimi 

Önemli endüstriler

Sağlık ve Beslenme

Tüketim ürünleri

Otomotiv 

Enerji ve Kaynaklar

Elektronik

Tarım

İnşaat

Teknoloji alanları

Global 

ihtiyaçlar

...

Mobilite için piller 

Enzimler

İnşaat için ısı yönetimi

Organik Elektronikler

Fonksiyonel ekin bakımı

Bitki Biyoteknoloji

E-Güç yönetimi

Rüzgar enerjisi

Hafif Bileşenler

Su çözümleri
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Satışlar

Sağlığı koruma: Sağlık Perfomans İndeksi

İş güvenliği3

Sera gazları1

Durum
2013

Su sorunu olan yerlerdeki üretim tesislerinde 

sürdürülebilir su yönetimi2

Hedef
2020 

100%

-34.0 %

11.1 %

-40%

1 her bir metrik ton satış ürünü için (petrol va gaz bölümü hariç)
2 petrol va gaz bölümü hariç 
3 her milyon çalışma saati için kayıp zamanlı yaralanma oranı 

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz üç konuyu 
da kapsıyor

Üretim proseslerinde enerji verimliliği2

-58.0 %

0.89 >0.9

74.0 milyar € 110

milyar €

-80% (2002 baz alınarak)

(yıllık hedef)

Ekonomi

Çevre

Sosyal 

Seçilmiş Hedefler

+19.8 % +35%

12

(2002 baz alınarak)

(2002 baz alınarak)

(2002 baz alınarak)
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Sağlık
Sağlık performans indeksi 5 kriterden oluşur; Amaç: Puan >0.9  (max. 1.0)

 Tespit edilen mesleki hastalıklar

 Acil tıbbi planlama

 İlk yardım

 Koruyucu ilaç

 Sağlığı iyileştirme

Hedeflerimizden örnekler

Çevre
(2020’ye kadar)

Sağlık
(her yıl)

Emniyet ve 

Güvenlik 
(2020’ye kadar)

Su

 Üretimde içme         -50 % 

suyu kullanımı

 Su sorunu olan 100%

yerlerdeki üretim 

tesislerinde sürdürülebilir su 
yönetimi 

İş Güvenliği

 İş kazaları -80 %

Nakliye emniyeti

 Nakliye kazaları -70%

Ürün emniyeti

 %99’dan fazla üründe risk 
değerlendirmesi

Enerji ve iklim koruma

 Sera gazları -40%
(belirli) 

 Enerji verimliliği +35%

 Taşınan gazların -10%
(belirli) sera gazı 
emisyonlarını düşürmek

Su emisyonu

 Organik maddeler -80%

 Nitrojen -80%

 Ağır metaller -60%

Hava emisyonu

 Havayı kirletenler     -70%
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Karbon emisyonunda küresel yıllık 
azalma 6.1 milyon metrik ton 

değerindedir ve atıklar 
azaltılmaktadır

Entegre Enerji 

>300 milyon €’luk yıllık maliyet 
tasarrufu

Ludwigshafen örneği: yıllık 7 milyon 
metrik tonluk nakliyenin 

azaltılması= 280.000 daha az 
kamyon yükü

Entegre Lojistik 

>600 milyon €’luk yıllık maliyet 
tasarrufu

Fabrika imkanlarının ortak 
kullanımı: itfaiye, güvenlik, kirli su 

arıtılması ve analizler

Entegre Altyapı

>100 milyon €’luk yıllık maliyet 
tasarrufu

Sorumlu Üretim
Verbund (BASF’in entegre tesisi) ile sürdürülebilirlik
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Isı ve güç tesislerinin birleştirilmesi

 Birleşik ısı ve güç tesisleri elektrik ve buhar üretmek 
için doğal gazı kullanan tesislerdir.

 İklim korumasına yararları:

Ayrı olan elektrik ve buhar üreten metotlarla 
karşılaştırdığımızda, 2013 yılında 13 milyon MWh fosil 
yakıtı tasarruf ettik ve 2.6 milyon ton karbon emisyonu 
önledik.

Doğal gazın yakıt olarak kullanım verimi yüzde doksana 
ulaşabiliyor (Yaklaşık tüm ısı enerjiye dönüşüyor).

Konvansiyonel güç tesisleri sadece yarısı kadar verimli

 Dünya genelindeki enerji ihtiyacımızın yüzde 70’i gaz 
temelli birleşik ısı ve güç tesislerinden karşılanıyor

Enerji ve İklim
Birleşik ısı ve güç tesisleri enerji verimini arttırıyor 
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Sağlık
Sağlık performans indeksi 5 kriterden oluşur; Amaç: Puan >0.9  (max. 1.0)

 Tespit edilen mesleki hastalıklar

 Acil tıbbi planlama

 İlk yardım

 Koruyucu ilaç

 Sağlığı iyileştirme

Çevre
(2020’ye kadar)

Sağlık
(her yıl)

Emniyet ve 

Güvenlik 
(2020’ye kadar)

Su

 Üretimde içme         -50 % 

suyu kullanımı

 Su sorunu olan 100%

yerlerdeki üretim 

tesislerinde sürdürülebilir su 
yönetimi 

İş Güvenliği

 İş kazaları -80 %

Nakliye emniyeti

 Nakliye kazaları -70%

Ürün emniyeti

 %99’dan fazla üründe risk 
değerlendirmesi

Enerji ve iklim koruma

 Sera gazları -40%
(belirli) 

 Enerji verimliliği +35%

 Taşınan gazların -10%
(belirli) sera gazı 
emisyonlarını düşürmek

Su emisyonu

 Organik maddeler -80%

 Nitrojen -80%

 Ağır metaller -60%

Hava emisyonu

 Havayı kirletenler     -70%
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Su

Su kaynaklarının sorumlu kullanımı önemli önceliktir

Üretim yerlerimizin küresel analizi

 Tesislerimizin yüzde 22’si su sorunlu bölgelerde yer 
alıyor.

 Bu yerler BASF’in toplam su ihtiyacının yüzde 7.8’ini, 
deniz suyu da su ihtiyacının yüzde 86.9’unu karşılıyor.

Su kullanımı ve tahliyesi

 Suyumuzun yüzde 86’sı soğutma amaçlı 
kullanılıyor ve yüzde 89.2’si kirlenmemiş olarak 
tahliye ediliyor.

Avrupa Su İdaresi (EWS) Sertifikası

 BASF 2013 yılında İspanya’daki Tarragona üretim 
yerinde EWS sertifika standartlarına göre altın 
seviyesine ulaşan ilk kimya şirketidir.

 2014 yılında da Ludwigshafen’daki tesisimiz altın 
seviye sertifikaya hak kazandı.



Hissedarlarımızla olan diyaloğumuz

Açıklama – Entegre Raporlama

 Entegre raporumuz BASF’in ekonomik, çevre 

ve sosyal performansını içerir ve 

sürdürülebilirliğin BASF’in başarısına olan 

katkısını gösterir. 

 2007’den beri entegre rapor hazırlıyoruz.

 Ayrıca rapordaki bilgiler United Nation Global 

Compact’in on prensibinin uygulanmasındaki 

ilerlemeyi de gösterir. 
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Sürdürülebilirliği ölçümlemek için 
geliştirdiğimiz araçlardan örnekler

Performans ölçümleri ve risk yönetimiStratejik analiz

 Ürün Karbon Ayak izi

 Eco-Efficiency Analizi

 AgBalanceTM

 Sustainable Solution Steering

Sürdürülebilirlik Çözüm Yönetimi

 Yatırım ve iş olanaklarının ve 
risklerin analizi

 Denetim: 

– Çevre

– Sağlık

– Güvenlik

 Sosyal performans değerlendirmesi 
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Sürdürülebilirliği ölçümlemek için 
geliştirdiğimiz araçlar:
Stratejik analiz

Eco-Efficiency Analizi

 Ürünlerin ve proseslerin tüm yaşam 
döngüsündeki ekonomik ve çevresel 
avantajlarını ve dezavantajlarını 
inceler

AgBalance®

 Tarımda sürdürülebilirliği 
değerlendirmek için eşsiz ve bütüncül 
yöntem

Son teknolojik portföyümüz

 Sürdürülebilirlik yolunda 
müşterilerimizi destekliyoruz
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Aşama 1 

Değer zincirinde 

sürdürülebilirlik 

ihtiyaçlarının ve 

akımların analizi

Aşama 2 

Ürünün pazar

uygulamasındaki 

sürdürülebilirlik

performansının

sınıflandırılması ve

değerlendirilmesi

Aşama 3 

Aksiyon planlarının 

geliştirilmesi

Strateji, araştırma ve 

geliştirme, pazar 

yaklaşımı için planların 

yapılması

Üç aşamalı süreç

Sistematik bir yaklaşım
Sürdürülebilirlik Çözüm Yönetimi
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Ürünlerimizin sürdürülebilirliğe katkıları

21
Aralık 2015 rakamları

Hedefimiz: Öncü ürün grubumuzun (Accelerators) payını 2020’ye kadar %28’e çıkarmak.

Değer zincirinde sürdürülebilirliğe önemli katkısı 

olan grup

Pazarda temel sürdürülebilirlik standartlarını 

karşılayan grup

Sürdürülebilirlik ile ilgili sorunu tespit edilmiş ve 

aksiyon planı ele alınmakta olan grup

Sürdürülebilirlik konusundaki sorunu tespit 

edilmiş ve aksiyon planı geliştirilmekte olan grup

Sustainable

Solution

Steering

2.2% 0.2%

26.6 %

71.0 %
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Satışlarımızın %26.6’sı sürdürülebilirliğe önemli 
katkısı olan grupta

22

Aralık 2015 rakamları

Hedefimiz: Öncü ürün grubumuzun (Accelerators) payını 2020’ye kadar %28’e çıkarmak.

Sustainable

Solution

Steering

26.6 %
Değer zinciri boyunca maliyet 

tasarrufu

Biyoçeşitlilik ve yenilenebilir 

kaynaklar

İklim değişikliği ve enerji

Emisyon azaltma 

Kaynak tasarrufu

Su

Sağlık ve iş güvenliği 
Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Hedefleri
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BASF İnovasyonlarından örnekler -
değişik endüstrilerdeki uzmanlıklarımız

Lifestraw® 

Yüksek performans plastiği Ultrason’dan

yapılan filtre, sudaki virüs ve bakterileri 

arındırır

BASF’s Carbonyl Iron Powder
Akıllı telefon ve tabletler için

geliştirilmiş elektrik bileşenleri

Neopor®

Airbump® 

Arabayı dış darbelerden ve çizilmelerden 

koruyan hava ile dolu airbump teknolojisi 

Ecovio® 

%100 geri dönüşümü 

global olarak 

sertifikalandırılmıştır

Infinergy™

Adidas’tan

“Enerji artışı”

Neopor®

Klasik Styropor yalıtımının 

inovatif iyileştirmesi

Basotect®  

Ses emen ve alevlenmeyi geciktiren 

köpük
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Sürdürülebilirlik Çözümleri
BASF ve Japon Tarım Kooperatifi işbirliği ile 
Tokyo’da açılan elma mağazası

2415.03.2016

Bir hastalığı 

önlemek için tek bir 

aktif maddenin 

geliştirilmesi:

10 yılı, 200 milyon 

Euro’yu, 200 ayrı 

testi 

gerektirebiliyor.

İlaç endüstrisi gibi 

uzun bir onay ve 

test süreci var.

100.000 bileşikten 

ancak bir tanesi 

pazara çıkma 

başarısını 

yakalıyor. 



Sürdürülebilirlik Çözümleri
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Global sera gazlarının
%30’unu teşkil eder

En verimli toprakları 
yerinden eder

Dünyadaki enerjinin
%40’ını tüketir

Biyoçeşitlilik ve ekosistemin yok 
yok olmasına etki eder

Dünyadaki ince toz
emisyonunun %10’una 
sebep olur

Beton: Su’dan sonra en çok 
kullanılan malzeme.
(1m3 / Kişi / Yıl)

Kimya sayesinde inşaat sanayisi
sürdürülebilir olabilir
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One World Trade Center – Manhattan NY, USA
Yeşile Duyarlı Beton ve Eko-Verimlilik analizi

57 % 

CEM 

43 % 

SCM 

Referans

28 %

CEM 

72 % 

SCM 

Yeşile Duyarlı 
Beton 

1
5

 %

1
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 %

Eko Verimlilik

Referans
Beton

Yeşile Duyarlı
Beton
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çok

çok az
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Photo Credit: Joe Woolhead

Yeşile Duyarlı Beton – BASF beton katkıları ile geliştirilen ‘’Beton 

Mix Dizayn Optimizasyon Servisi’’ ile  One World Trade Center 
projesinde aşağıdaki tasarruflar sağlanmıştır :

 tasarruf ~ 15,300 ton CO2 (by 170 kg/m³ betonda)

 tasarruf ~ 1,260.000 litre su ( 14 l/m³  betonda)
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Ferrari World - Abu Dhabi

Abu 

Dhabi’nin 

sıcağında 

ısı yalıtımını 

maksimuma 

çıkarmak 

için BASF’e 

başvuruldu. 
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BASF’in yeşil binalara katkısı

29

Platzhalter für Bild

 BASF Kuzey Amerika Genel Merkez Binası
(LEED® çift Platin sertifikasyonu, US)

 BASF Near-zero Energy Home 
(Dünyadaki 2. LEED platin sertifikalı ‘sıfıra yakın enerji’ konut 
kompleksi, Near-Zero Energy Home-Paterson, N.J. US)

 BASF Dilovası İdari Binası
(İlk LEED Gold sertifikalı bina renovasyonu, Türkiye)

 BASF Yapı Kimyasalları Laboratuvar Binası
(İlk LEED Platin sertifikalı endüstriyel bina, Turkiye)

 Godrej IT Parkı
(LEED platin, Hindistan)

 Victorian Terrace - BRE Inovasyon Parkı
(BREEAM, UK)
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Ferrari World - Abu Dhabi

Abu 

Dhabi’nin 

sıcağında 

ısı yalıtımını 

maksimuma 

çıkarmak 

için BASF’e 

başvuruldu. 
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Disclaimer

This document, or any answers or information provided herein by BASF, does not constitute a legally binding 

obligation of BASF. While the descriptions, designs, data and information contained herein are presented in good faith 

and believed to be accurate, they are provided for your guidance only. Because many factors may affect processing 

or application/use, we recommend that you make tests to determine the suitability of a product for your particular 

purpose prior to use. It does not relieve our customers of the obligation to perform a full inspection of the products 

upon delivery or any other obligation. The claims and supporting data provided in this publication have not been 

evaluated for compliance with any jurisdiction’s regulatory requirements and the results reported may not be generally 

true under other conditions or in other matrices. Users must evaluate what claims and information are appropriate and 

comply with a jurisdiction’s regulatory requirements. NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR 

IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE 

MADE REGARDING PRODUCTS DESCRIBED OR DESIGNS, DATA OR INFORMATION SET FORTH, OR THAT 

THE PRODUCTS, DESIGNS, DATA, OR INFORMATION MAY BE USED WITHOUT INFRINGING THE 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF OTHERS. IN NO CASE SHALL THE DESCRIPTIONS, INFORMATION, 

DATA, OR DESIGNS PROVIDED BE CONSIDERED A PART OF OUR TERM SAND CONDITIONS OF SALE.


