ETİ SODA A.Ş.
BİYOÇEŞİTLİLİK POLİTİKASI
Politikanın Amacı
Biyoçeşitlilik Politikasının amacı; Çevreye Karşı Sorumluluklarımız kapsamında “Biyoçeşitlilik
Koruma ve İzleme” çalışmaları ile karasal-sucul biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesini
sürdürmektir.
Flora/ Fauna: Belirli bir bölgede, devirde ve/ya biyosferde yaşayan hayvanların tümünü ifade
eden fauna ekolojik olarak sınırlanabilir (bölge, ülke, alan ve benzeri) bir yaşam alanında bulunan
hayvan türlerinin tamamını kapsar.
Bu politika Eti Soda A.Ş.’nin biyoçeşitliliğin korunmasına ait taahhüdünü ve mücadeleye olan
yaklaşımını göstermektedir.

Politika Beyanı


Bu politika, Eti Soda A.Ş. faaliyetini yürüttüğü ruhsat sahası içerisinde bulunan flora ve
faunayı kapsamaktadır.

Sorumluluklar
 Şirketin Yönetim Kurulu, yasal ve etik yükümlülüklere uyulmasını sağlamak da dahil olmak
üzere bu politikadan genel olarak sorumludur.
 Yönetim, kendilerine rapor verenlerin bu politikayı anlamalarını ve bunlara uymalarını
sağlamaktan sorumludur.
 Kalite Güvence & Kalite Kontrol ve Çevre Departmanı, politikanın etkinliğini izlemek ve tüm
personelin politikayı bilmesini, anlamasını ve buna uymasını sağlamak da dahil olmak üzere
politikanın aktif olarak uygulanmasından birincil derecede sorumludur.
 Kalite Güvence & Kalite Kontrol ve Çevre Departmanı, bu politika hakkındaki herhangi bir
soru, yorum veya öneriyi memnuniyetle karşılayacaktır.
 Kalite Güvence & Kalite Kontrol ve Çevre Departmanı, ISO 14001 yönetim sistemi ile ilgili yıllık
olarak Yönetime yapmaktan sorumludur.

Politikanın Uygulanması
 Her seviyedeki çalışan, hizmet veren alt yüklenici/tedarikçi firmaları, danışmanlık ve denetim
hizmeti veren şirketleri ve bunlarla sınırlı kalmaksızın Eti Soda A.Ş.’niın ticari ve sosyal ilişki
içerisinde olduğu diğer tüm menfaat sahipleri de dahil olmak üzere herhangi bir sıfatla şirket
adına çalışan herkes bu politikayı okumalı, anlamalı ve uygulamalıdır.
 Bu Politika ile bir ihtilafın meydana geldiğine veya gelecekte olabileceğine inanıldığı veya
bundan şüphelenildiği durumlarda, mümkün olan en kısa sürede Etik Kurul bilgilendirilmelidir.
 Biyoçeşitlliğin tahribatı ile ilgili risk görülmesi, ihlal tespiti veya endişe duyulması halinde
etik@etisoda.com adresine mail atılması gerekmektedir. Şirketimiz aynı zamanda İhbar
Politika ve Prosedürü’ne sahiptir.
 Bu
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şüpheleniyorsanız, bunu en kısa sürede İhbar Politikamıza uygun olarak bildirmelisiniz. Uygun
olduğu durumlarda tedarikçilerimize kendiişlerinde ve tedarik zincirlerinde biyoçeşitliliğin
korunmasına yönelik uygulamalarını ele almalarına yardımcı olmak için destek ve rehberlik
verebileceğimizi unutmamalısınız.
Faaliyetlerimizin her aşamasında;
 Flora ve fauna üzerindeki negatif etkilerini en aza indirecek önlemleri almak,
 Yaşam döngüsü bakış açısıyla sürdürülebilir ekosistemin desteklenmesine katkı sağlamak,
 Yöreye ait biyoçeşitlilik envanterinin oluşturulması, izlenmesi ve endemik türlerin koruma altına
alınmasını sağlamak,
 Çevresel etki değerlendirme çalışmaları kapsamında biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik
aksiyon planlarını geliştirilmek ve tedarik zincirinde yer alan paydaşlarımız için farkındalık
yaratmak,
 Yerel halkın geçim kaynağı olan tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve geliştirilmesini
sağlamaktır.

Eğitim
 Eti Soda; bünyesindeki tüm çalışanların, bu politika ve prosedürlere uygun davranmaları,
biyoçeşitliliğin korunması kapsamındaki suçları tanıyabilmeleri ve kaçınmaları için gerekli
eğitimleri almalarını sağlamaktadır.
 Şirketimiz, tedarik zincirinde yer alan firmaların da kendi çalışanlarına bu kapsamda eğitim
vermesini beklemektedir.

İhlal Durumu
 Biyoçeşitlliğin tahribatı ile ilgili risk görülmesi, ihlal tespiti veya endişe duyulması halinde
etik@etisoda.com adresine mail atılması gerekmektedir.
 İlgili durumu sona erdirmek için en kısa zaman içinde düzeltici faaliyet uygulanır, alınan
önlemlerin etkinliği izlenir.

Revizyon
Bu politika, Eti Soda A.Ş. Yönetimi tarafından senede bir kez gözden geçirilecektir.

Genel Müdür
22.03.2021
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