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 Ürünlerimiz neredeyse tüm sektörlerde kullanılıyor. 

 Ekonomik başarı, sosyal sorumluluk ve çevrenin 

korunması konularını bir araya getiriyoruz. 

 Çalışan sayısı (31 Aralık 2021 itibariyle): 111.047 

 6 Verbund (entegre) tesisi ve 238 diğer üretim tesisi 

 Türkiye’de 3 Tüzel Şirket altında 4 üretim tesisi ve 1 

Innovasyon merkezi 

BASF - Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz 
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Ajanda 

 Kimyasal Madde Çalışma Talimatı 

Depolama Matrisi 

 Kimyasal Değişim Süreci 

 Tıbbi Klavuz 
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Kimyasal Madde Çalışma Talimatı 

 Elleçlenen tüm kimyasallar EHS Database sistemine 

aktarılır. 

 Faaliyet bazlı olarak yapılan risk değerlendirmelerinde 

kullanılan kimyasalların tamamı için «Kimyasal Risk 

Değerlendirmesi» yapılmaktadır.   

 Kimyasal Risk Değerlendirmesinde; elleçlenen kimyasalın 

tehlike sınıfı-miktarı-elleçleme süresi-operasyon sıcaklığı 

vb. gibi birden fazla değişken değerlendirilerek KKD’ ler 

belirlenir ve Kimyasal Madde Çalışma Talimatları 

hazırlanır. 
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Kimyasal Madde Çalışma Talimatı 

 

 İnsan ve Çevre İçin Tehlikeler 

Kullanılması gereken KKD’ ler 

Acil Durum Müdahale 

 İlkyardım 

Atık Bertaraf 

  …bilgileri  

    Kimyasal Madde Çalışma Talimatları içerisinde yer alır 
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Depolama Matrisi 

 Sınıflandırma yapılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 
rehber kullanılır. 

 
 Ek Olarak, 

 MSDS 10. bölümde yer alan Kaçınılması gereken maddeler  
 SAP BASIS modulü ( BASF veri bankasında yer alan bilgiler) 
 ECHA 
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Kimyasal Değişim Süreci 

 Prosese yeni bir kimyasal eklenmesi 
 

 Hammadde ya da Ürün spesifikasyonundaki değişiklikler  
 Tedarikçi 
 Paket ağırlığı 
 Paketleme tipi 
 Malzeme formu / konsantrasyonu 
 Sınıflandırması 

 Atık oluşum süreçlerindeki değişimler (yeni atık oluşumu, komposizyonu, paketlemesi, 
sınıflandırılması vb.)  
 

 Kimyasal ya da depolama sınıfı ya da elleçleme şartlarındaki değişiklikler  
 
 Tehlikeli kimyasal malzemelerin depolama alanlarındaki değişiklikeri 
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Tıbbi Klavuz 

 Elleçlenen tüm kimyasallar için hangi birimde kim tarafından, ne kadar sıklıkla 
elleçlendiğine dair isim listeleri tutulmaktadır.  

 
 Kimyasal bazlı Tıbbi Klavuzlar oluşturulup, işyeri hekimi ile  
     paylaşılır. 
 
 İlgili veriler ürün kayıt dosyalarındaki verilerden ve toksikoloji 

departmanından alınarak BASF SE iş yeri hekimleri tarafından 
hazırlanmaktadır.  

 
 Klavuzlar 4 ana başlıktan oluşmaktadır. 

 İlk karşılaşanlar için bilgiler ve öneriler 

 İş yerindeki paramedikal personel ve doktorlar için bilgiler ve öneriler 
 Hastanelerdeki/acil servislerdeki doktorlar için bilgiler ve öneriler 
 Hastalar için bilgiler ve öneriler 
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FUAR İÇİ 41040 İZMİT/KOCAELİ  

TEL: +90 262 315 80 00 

FAX: +90 262 321 90 70 

WEB: www.kosano.org.tr   

E-MAIL: kso@kosano.org.tr  


