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BASF TÜRKİYE 
İş Sağlığı, Güvenliği, Çevre ve Kalite Politikası 
BASF kurumsal stratejisi, müşteri odaklıdır ve sosyal sorumluluğun yanı sıra sürdürülebilirliği de taahhüt eder. Üçlü 

Sorumluluk®, kalite yönetimi (QM) ve diğer ilgili yönetim standartlarının kılavuz ilkeleri üzerine inşa edilen Çevre Koruma, 

Sağlık, Güvenlik ve Kalite (EHSQ) Yönetim Sistemimiz ile BASF' nin sürdürülebilir bir gelecek için kimya üretmesine imkân 

veriyoruz. Güvenlik, sağlık, çevrenin korunması, kalite, enerji ve kaynakların verimliliği ve sosyal sorumluluğun sürekli 

olarak geliştirilmesi, stratejimizin temel bir parçasıdır ve tüm çalışmalarımızı yaparken ve üçüncü taraflarla işlerimizi 

yürütürken kullandığımız felsefenin temelinde yatmaktadır. Bu politika, tüm EHSQ disiplinlerimiz ve süreçlerimizdeki genel 

kapsayıcı ilkeleri ortaya koymaktadır. BASF olarak bizim sorumluluğumuz: 

• Yasalar, mevzuatlar ve ticaretle ilgili şartlara uymak. 

• BASF İş Ahlakı değer ve prensiplerini ve tüm BASF standartları uygulamak. 

• Hedeflerimizi müşteri beklentilerine bağlayarak ve müşteri memnuniyetini izleyerek, ürünlerimizin ve 

hizmetlerimizin, iç süreç akışlarımızın ve teslimat güvenilirliğinin müşterilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve 

gereksinimlerinin karşılamasını sağlamak. 

• Güvenli ve sürdürülebilir ürünler üretmek ve pazarlamak. Ürünlerimizi güvenli bir şekilde taşımak, saklamak, 

elleçlemek, kullanmak ve imha etmek için müşterilerimize yeterli bilgiyi sağlamak. 

• Sürekli olarak tehlikeleri tanımlayarak, bertaraf ederek ve riskleri azaltarak, çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin, 

komşu toplulukların sağlık ve güvenliğini korumak. 

• Ürünlerimizin, operasyonlarımızın, tedarik zincirimizin ve hizmetimizin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek. 

• Uygun kriz yönetimi ve acil durum müdahalesini sağlamak ve tedarikçileri veya müşterileri ilgilendiren 

uygunsuzlukları aktif olarak yönetmek. 

• EHSQ Yönetim Sistemimizi, operasyonlarımızın enerji verimliliğini sürekli olarak iyileştirmek ve kaynaklardan 

tasarruf sağlayan bir üretim için çalışmak ve mümkün olduğunda zararlı maddeleri daha güvenli alternatiflerle ikame 

etmek. 

• Çalışanlarımızın ve mülkiyetimizin güvenliğini sağlamak. 

• Tüm dahili ve harici paydaşlarla EHSQ konularında açık ve şeffaf bir iletişim yürütmek, BASF ve ilgili taraflarının 

performansının artmasıyla sonuçlanan iyi bir dış ilişki yönetimi için çaba göstermek ve çevre bilincini oluşturmak. 

• Çalışanlarımızın, kendi güvenlikleri sağlamak, sağlıklarını ve çevreyi korumak ve kalite gereksinimleri için uygun 

eğitimler almalarını sağlamak. 

• BASF ile çalışan tüm iş ortaklarının güvenlik, sağlık, çevrenin korunmasına ve kalite taahhüdümüzü paylaşmasını 

sağlamak. 

Kurumsal EHSQ politikamızın uygulanması, EHSQ Yönetim Sistemimize dayanmaktadır. Şirketin EHSQ performansı 
düzenli olarak izlenerek ve uygun şekilde raporlanarak etkinlik ve uygunluk hem içeride hem de dışarıda yeterince 
denetlenir.  

Bugün ve gelecekte, ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve süreçlerimizin kalitesinin yanı sıra iş ve çevre koruma, sağlık ve 
güvenlik (EHS) mükemmelliği, dünya pazarındaki BASF Grubunun en önemli başarı faktörü ve temel ayırt edici özelliği 
olmaya devam edecektir. 

    

  


