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BASF, sürdürülebilir bir gelecek 

için kimya yaratıyor.

Sürdürülebilir gelecek, bizim iddialı ve 

sorumlu olduğumuz bir alan. 

Teknolojilerimiz, ürünlerimiz, 

fikirlerimiz ve inovasyon sayesinde, 

herkesin hayat kalitesini 

zenginleştirmek suretiyle, yaşanabilir 

bir geleceğe olabildiğince iyi şekilde 

katkıda bulunmak için çabalıyoruz. 

Yasal uyum ve iş etiği konularında 

yüksek standartlara yürekten 

bağlıyız. Davranış Kurallarımız,  

BASF çalışanları olarak bizlerin, 

yürürlükteki yasa ve dâhili politikalara 

uymaya odaklı davranışlarımızın 

sınırlarını tanımlamaktadır.  

Tedarik zincirimizdeki sürdürülebilir 

gelişme ilkelerinin uygulanmasını 

sağlamak bizim için büyük önem arz 

etmektedir. Tedarikçilerimizin tedarik 

zincirindeki sürdürülebilirlik 

performansını daha da iyileştirmek 

için kendileriyle daha derinlemesine 

ortaklığa gitmek istiyoruz. 

Tedarikçilerimizin yürürlükteki tüm 

yasalara tamamen riayet etmesini ve 

uluslararası sözleşmelerde özellikle 

düzenleme altına alınan uluslararası  

ölçekte tanınmış insan haklarına, 

çevreyle ilgili, sosyal ve kurumsal 

yönetişim standartlarına (“ÇSY 

Standartları”) bağlı olmalarını 

bekliyoruz.  

Tedarikçilerimizin bu standartları 

kendi tedarikçilerine ve alt-

yüklenicilerine uygulamalarını da 

umuyoruz..  

Tedarikçimiz olarak sizden (“Siz”), 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 

Sözleşmesinin on ilkesini, Birleşmiş 

Milletler Kılavuz İlkeleri ve İnsan 

Haklarını, Uluslararası Çalışma 

Örgütü'nün Çalışma Yaşamında 

Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesini ve 

küresel kimya sanayinin Sorumlu 

Bakım programını temel alan 

aşağıdaki EGS standartlarını 

desteklemenizi, benimsemenizi ve 

yürürlüğe koymanızı özellikle 

bekliyoruz. 

  

https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/management/code-of-conduct.html
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Çevre 

‒ Yürürlükteki tüm çevre, iş sağlığı ve 

emniyet yönetmeliklerine ve çevre 

standartlarına ilişkin uluslararası 

sözleşmelere uymanız. 

‒ Ürünlerinizin güvenli ve çevreye 

duyarlı bir şekilde geliştirilmesini, 

üretilmesini, taşınmasını, 

kullanılmasını ve elden çıkarılmasını 

teşvik etmeniz. 

‒ Uygun yönetim sistemleri kullanarak, 

ürün kalitesi ve güvenliğinin 

yürürlükteki şartları karşılamasını 

sağlamanız. 

‒ Genel halkın yanı sıra 

çalışanlarınızın ve komşularınızın 

yaşamını ve sağlığını, süreçlerinizde 

ve ürünlerinizde bulunan tehlikelere 

karşı bütünüyle korumanız. 

 

‒ Kaynakları verimli kullanmanız, 

enerji tasarruflu ve çevre dostu 

teknolojiler kullanmanız atıkları ve 

hava, su ve toprak emisyonlarını 

azaltmanız. 

‒ Biyo-çeşitlilik, iklim değişikliği ve su 

kıtlığı üzerindeki olumsuz etkilerinizi 

en aza indirmeniz. 

‒ Arazilere, ormanlara ve su 

kaynaklarına yasadışı şekilde 

alınmasını ve yasadışı şekilde 

tahliyesini yasaklamanız 
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Sosyal 

‒ Faaliyetlerinizde ve çalışanlarınız için 

uluslararası ölçekte ilan edilmiş insan 

haklarının korunmasını 

desteklediğinizden ve doğrudan veya 

dolaylı olarak zorla çalıştırma 

(modern kölelik ve insan kaçakçılığı 

dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak 

üzere) uygulamadığınızdan ve çocuk 

işçiliği ile veya bu tür işgücüne destek 

veren unsurlarla mücadele 

ettiğinizden, emin olursunuz. 

‒ Örgütlenme özgürlüğünü ve 

yürürlükteki yasalara uygun olarak 

toplu iş sözleşmesi hakkını 

savunmanız.  

‒ Çalışanlarınıza saygılı davranmanız 

ve taciz veya istismar, sert ve insanlık 

dışı muamele, yasadışı uygulama 

veya ayrımcılığının hiçbir türünün 

(örneğin etnik köken veya ulusal 

kökeni, ırk veya renk, din veya 

ideoloji, cinsiyet, cinsel yönelim, 

cinsel kimlik veya ifade, yaş, fiziksel 

veya zihinsel engel, siyasi veya 

sendika bağlılığı, vatandaşlık, 

annelik, medeni durum veya 

yürürlükteki yasaların koruduğu bir 

başka özellik esasından ayrımcılık) 

bulunmadığı bir iş yeri sağlamanız. 

Bu hususlara tedarikçilerinizi ve alt-

yüklenicilerinizi seçerken de destek 

vermeniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ Çalışanlarınızın ve diğer 

paydaşlarınızın iş yerindeki sorunları 

veya potansiyel olarak yasa dışı 

uygulamaları bildirmelerine olanak 

sağlamanız. 

‒ Yerel yasalara göre asgari ücret ve 

çalışma saatlerine uymanız ve yerel 

yaşam koşullarına göre geçinmeye 

yetecek bir ücret ödenmesini 

sağlamanız. 

‒ İşletmenizin projesinin korunmasına 

yönelik tüm güvenlik güçlerinin 

yürürlükteki yasalara uygun olmasını 

sağlamanız.  
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‒ Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek 

Riskli Ülkelerin (OECD DDG) 

Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik 

Zincirleri için OECD Rehberi Ek II'de 

belirtildiği gibi, silahlı grupları 

doğrudan veya dolaylı olarak finanse 

eden veya bunlara fayda sağlayan ve 

insan hakları ihlallerine neden olan 

çatışma mineralleri içeren ürünler 

tedarik etmediğinizden emin 

olmalısınız. OECD DDG'de özetlenen 

tavsiyelere göre maden tedarik 

zincirleri konusunda gereken özeni 

göstermenizi bekliyoruz. 
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Yönetişim 

‒ Antitröst, ticari kontroller ve yaptırım 

rejimleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı 

olmamak üzere, yürürlükteki tüm 

ulusal ve uluslararası ticaret 

yasalarına ve yönetmeliklerine 

uymanız. 

‒ Dürüst iş yapmayı, iş ilişkilerinin 

temeli olarak görmeniz. 

‒ Rüşvet, yolsuzluk ve kara para 

aklamanın her türünü yasaklamanız. 

‒ Özel veya kamu sektörü görevlilerine, 

iş kararlarını etkilemeyi amaçlayan 

hediyeler verilmesini ya da 

yükümlülüklerine aykırı hareket 

etmeye teşvik edilmelerini 

yasaklamanız.  

‒ Tüm çalışanlarınızın ve iş 

ortaklarınızın mahremiyetine ve gizli 

bilgilerine saygı duymanız ve verilerin 

ve fikri mülkiyetlerin kötüye kullanıma 

karşı korumanız.

 

‒ Yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere 

ve standartlara uyumu kolaylaştıran 

uygun bir Uyum Yönetim Sistemi 

uygulamanız.  

‒ Yöneticilerinizin ve çalışanlarınızın 

işbu Tedarikçi Davranış Kurallarının 

içeriğini, yürürlükteki yasa ve 

yönetmelikleri ve tanınmış 

standartları gereken seviyede 

anlamasını ve bilmesini sağlamak 

adına eğitim tedbirleri tesis etmeniz. 
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Yukarıda belirtilen esasları kabul edebilir ya da bu standartlara uyan kendi davranış 

kurallarınıza veya şirket politikalarınıza uymak suretiyle bağlılığınızı gösterebilirsiniz.  

BASF, uyumunuzu sağlamaya yönelik denetim veya değerlendirmeler yapma hakkını 

saklı tutar ve endişelenmeyi gerektirecek için bir neden olması durumunda, sizinle olan 

ilişkimizle ilgili uygun önlemleri alır ve işlemleri yapar. BASF, uluslararası esasları 

uyulmaması, ihlallerin düzeltilmemesi veya bu standartlara uymama davranışları 

sergilenmesi gibi hallerde ilişkiyi sürdürmeme hakkını saklı tutar. 

Sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler, işbu Tedarikçi Davranış Koşullarından 

etkilenmeyecektir ve buradaki hükümlere nazaran öncelikli olacaktır. Bu husus, özellikle, 

tedarik zinciri mevzuatı (örneğin Alman Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası) 

çerçevesindeki belirli ÇYS Standartlarına ve/ veya şartlarına uymakla yükümlü 

olduğunuz sözleşme hükümleri için geçerlidir. 

Yasa dışı veya uygunsuz davranışlarla ilgili endişeleriniz varsa, lütfen aşağıdaki 

bağlantıyı kullanarak sorumlu BASF Uyum Hattı ile iletişime geçin:  EthicsPoint - BASF 

SİZ, tedarik zincirimizin bir parçasısınız –  

BASF, bağlılığınıza güveniyor!  

Geçici 

kariyer 

kuruluşları 

için Taahhüt 

Yazısı 

Supplier 

Code of 

Conduct 

(basf.com) 

Supply 

Chain Policy 

for Conflict 

Minerals 

Daha fazla ayrıntı ve bilgi için lütfen 
aşağıdaki adresi ziyaret edin 

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/49157/index.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement.html
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