
LyondellBasell SEÇG Politikası
LyondellBasell dünyanın en büyük polimer, petrokimyasal ve yakıt 
üreticilerinden biridir. Responsible Care© ve ISO14001 ilkelerine ve 
gerekliliklerine bağlıyız. İşimizi çevreyi koruyacak ve çalışanların, yüklenicilerin, 
müşterilerin ve halkın sağlığını ve güvenliğini sağlayacak şekilde yürütmeye 
çalışıyoruz.
Ürettiğimiz ürünler ve materyaller, modern toplum ve global sürdürülebilirlik 
hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için kritik önem taşır. Sürekli gelişime 
güçlü biçimde bağlı kalan bir şirket olarak, kaynak verimliliğini artırırken ve 
operasyonlarımızın ve ürünlerimizin çevresel ayak izini azaltırken, güvenli ve 
sorumlu biçimde faaliyet göstermeye odaklıyız.

Taahhüdümüz:
Tesislerimizin, çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin, çevre toplumlarımızın ve 
çevrenin sağlığını ve güvenliğini sıfır yaralanma ve olay ile çevreye hiçbir zarar 
vermeme nihai hedefleriyle korumak için kurulmalarını, işletilmelerini ve idame 
edilmelerini sağlamak.
Tasarım, üretim, dağıtım, kullanım, geri dönüşüm ve bertaraf faaliyetleri 
dâhil olmak üzere ürünlerimizin yaşam döngülerinin tüm yönlerinde kimyasal 
yönetimine ve sürdürülebilirliğe yönelik kapsamlı bir yaklaşımı desteklemek.
Emisyonları, atık üretimini ve enerjinin, hammaddelerin, su ve diğer doğal 
kaynakların tüketimini azaltmak için sürekli çalışmak ve kirliliğin önlenmesini, 
çevrimsel ekonomiyi desteklemek ve iklim değişikliğini ele almak.
Suçla ilgili eylemler ve siber güvenlik olayları dâhil olmak üzere güvenlik 
tehditlerine karşı insanların, varlıkların, ürünlerin, taşımanın, bilginin ve bilgi 
sistemlerinin yeterli korumasını sağlamak.
Paydaşların kaygılarını ve beklentilerini anlamak ve ele almak için onları 
dinlemek, etkileşime geçmek ve çalışmak.

Etkinliklerimizi ve ürünlerimizi açık biçimde bildirmek, diyalogu teşvik etmek ve 
sağlık, güvenlik, çevre ve sürdürülebilirlik performansımızı raporlamak.

Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık (ÇEK), iş ve sürdürülebilirlik hedeflerinize 
ulaşmanız için önemli bir itici güçtür. Çeşitliliği artırmaya ve küresel iş 
gücümüzü ve hizmet verdiğimiz toplulukları destekleyen kapsayıcı bir çalışma 
ortamını teşvik etmeye kararlıyız.

Bu taahhütleri gerçekleştirmek için:
Operasyonel Mükemmeliyet Yönetim sistemi standartlarımıza ve 
prosedürlerimize uygun şekilde işimizi yürüteceğiz.
Yürürlükteki yasal ve diğer SEÇG gerekliliklerine uyumu sağlamak ve sürekli 
performans gelişimini teşvik etmek için tasarlanmış risk tabanlı bir yönetim 
sistemini sürdürün.
Üretim ve dağıtım süreçlerimizi; Operasyonel Mükemmeliyet programımıza 
uygun düzenli yönetim sistemi ve uyum denetimleri, risklerin sistematik 
olarak tanımlanması, iyi tanımlanmış performans göstergelerinin ve kişisel 
değerlendirmelerin izlenmesi yoluyla sürekli olarak iyileştireceğiz.
Hedefler belirleyerek ve belirlediğimiz hedeflere ulaşarak sürdürülebilirlik 
stratejimizde tanımlanan performans iyileştirmemizi sürdüreceğiz.
Seçilen harici olarak tanınmış kurumlar tarafından yapılan değerlendirmeler ve 
sertifikasyon yoluyla sürdürülebilirlik programı performansımızı harici olarak 
doğrulayacağız.
İlgili tehlikeli maddelere ilişkin daha güvenli alternatiflerin sistematik 
değerlendirmesi ve mümkün olduğunda bunların ikamelerinin desteklenmesi 
dâhil olmak üzere Risk tabanlı Ürün Koruma Yönetim Sistemimizi 
uygulayacağız. 
Sürekli olarak güvenlik tedbirlerinin geliştirilmesi ve Responsible Care© 
Güvenlik Kurallarına dayalı olarak önemli paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi 
dâhil olmak üzere çalışanlar ve yükleniciler için emniyetli, sağlıklı ve güvenli bir 
çalışma ortamı sağlayacağız.
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