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İş yapmanın ön koşulu olarak sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirlik BASF’ın kurumsal amacının temelinde yer almaktadır: “Sürdürülebilir bir gelecek için kimya 
oluşturuyoruz”. Bu aynı zamanda iş stratejimizin de zorunlu bir bileşenidir. Yeryüzünün kaynakları sınırlıdır ve bu 
yüzden artan dünya nüfusu ve buna bağlı olarak artan talepler küresel bir zorluk olarak karşımıza çıkmakta ve bu 
zorluk gelecekte daha da çok artacaktır. Kimyadaki yenilikler sürdürülebilir bir gelecek temin etmede önemli bir rol 
oynayabilir. Ürünlerimizi geliştirirken, ekonomik uygulanabilirliği sosyal sorumluluk ve çevre koruması ile 
dengelemeye çalışırız. Bunu yapabilmek için çevresel etkilerle ilgili risk ve fırsat analizleri gerçekleştiririz. 

 
Ürün sürdürebilirliği 

Sürdürebilirlik yeni üretim geliştirmenin önemli bir bileşeni olup, hammaddelerin sürdürülebilir şekilde tedarik 
edilmesinden ürünün nihai uygulamasının sağlanmasına kadarki süreçte topluma sürdürülebilir bir katkı sağlar. 
Ürünlerimizi hem performans profilleri hem de sürdürülebilirlikleri açısından inceleriz. BASF ürün, süreç ve 
sistemlerin ekonomik, sosyal ve/veya ekolojik etkilerinin ölçülmesini desteklemek amacıyla çeşitli araçlar 
geliştirmiştir. Bu yaklaşım, biz ve müşterilerimiz için uzun süreli iş başarısına yönelik sağlam bir temel sunmaktadır. 

 
Çevreyi korumak ve kaynakları verimli şekilde kullanmak 

Çevre koruması günlük faaliyetlerimizde önemli bir rol oynamaktadır. Tüm tesislerimizde iklim, toprak ve suyun 
korunmasına yönelik aktif katkıda bulunuruz. Çevre, ekonomi, güvenlik ve sosyal sorumluluk söz konusu olduğunda 
kendimiz için uzun vadeli hedefler koyarız. Bu hedefler BASF’ta sürdürülebilirliği şeffaf ve doğrulanabilir hale 
getirmektedir. En büyük önceliklerimizden bir tanesi enerji ve hammadde tüketiminde sürdürülebilir verim 
arttırımının sağlanmasıdır. Tesislerimizde yüksek verimli üretim ve enerji tedariki, yenilikçi ürünler ve süreçler ve 
uygun olan yerlerde fosil hammaddelerin (örn. RSPO onaylı) yenilenebilir hammaddelerle ikame edilmesi yoluyla 
akıllı kaynak kullanımı sağlarız. 

 
Düzenli denetimlerle uygunluk 

Sağlık, güvenlik ve çevre korumasına ilişkin yasal ve diğer gereklilikler de dahil, yüksek standartlarımıza devamlı 
surette uygunluğun sağlanması amacıyla tesislerimizi rutin olarak dahili ve harici denetimlere (örn. ISO 14001, ISO 
50001) tabi tutarız. Bu denetimler sonucunda elde edilen bilgiler ve çıkarılan dersler en iyi uygulama çözümlerini 
tespit etmemize ve uygulamamıza olanak sağlar. 

 
Ortaklarımıza karşı dürüstlük  

Sorumlu şirket yönetimini ve yürürlükteki yönetmeliklere uyumu şirketimizin tüm kademelerinde zorunlu bir 
uygulama olarak kabul ederiz. Bunlar şirket standartlarımızın temelini oluşturur. Tedarikçilerimizin de uluslararası 
düzeyde kabul edilen çevre, sosyal ve kurumsal yönetim standartlarına (ESG standartları) uymasını bekleriz. 
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