ETİ SODA A.Ş.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE POLİTİKASI
Politikanın Amacı
İklim Değişikliğiyle Mücadele Politikasının amacı; Çevreye Karşı Sorumluluklarımız kapsamında
“İklim değişikliği etkilerini önlemek ve bu kapsamda oluşan sera gazı (GHG) emisyonlarının
azaltılmasına yönelik çalışmaları geliştirmek ve sürdürmektir.
Sera Gazı (GHG): Karbon dioksit (CO2), Nitröz Oksit (N2O), Metan (CH4), Hidroflorür karbonlar
(HFCs), Sülfürhekza florid (SF6), Perfloro karbonlar (PFCs) gibi gazlardan meydana gelen ve
atmosferde farklı ısı tutma özelliklerine sahip olan bileşikleri kapsar.
Bu politika Eti Soda A.Ş.’nin; iklim değişikliğine neden olabilecek emisyonların kaynağında
kontrol edilmesi ve azaltılmasına yönelik taahhüdünü ve mücadele yaklaşımını göstermektedir.

Politika Beyanı


Bu politika, Eti Soda A.Ş. faaliyetleri ile birlikte değer zinciri içerisinde bulunan paydaşları ile
yürüttüğü faaliyetleri kapsamaktadır.

Sorumluluklar


Şirketin Yönetim Kurulu; Yasal yükümlülüklere uyulmasını sağlamak da dahil olmak üzere bu
politikadan genel olarak sorumludur.



Yönetim; Tüm çalışanların ve ilgili paydaşların politikayı anlamalarını ve bunlara uymalarını
sağlamaktan sorumludur.



Kalite Güvence & Kalite Kontrol ve Çevre Departmanı; ISO 14064 yönetim sistemleri
kapsamında politikanın etkinliğini izlemek ve tüm çalışanların 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 14064 yönetim sistemi ile ilgili
yıllık olarak Yönetime yapmaktan sorumludur.

Politikanın Uygulanması


Her seviyedeki çalışanı, öncelik sırasında üst sınırda yer alan tedarikçi firmaları, ortak proje
yürütülen müşterileri ve bunlarla sınırlı kalmaksızın Eti Soda A.Ş.’nin ticari ve sosyal ilişki
içerisinde olduğu diğer paydaşlar 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.
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İklim değişikliği ile ilgili risk görülmesi, ihlalinin tespiti veya endişe duyulması halinde
etik@etisoda.com adresine mail atılması gerekmektedir. Şirketimiz aynı zamanda İhbar
Politika ve Prosedürü’ne sahiptir.



Bu politikanın ihlal edildiğine veya edilebileceğine inanıyorsanız veya bundan
şüpheleniyorsanız, bunu en kısa sürede İhbar Politikamıza uygun olarak bildirmelisiniz.
Uygun olduğu durumlarda tedarikçilerimize kendilerinde ve tedarik zincirlerinde iklim
değişikliyle mücadeleye yönelik uygulamalarını ele almalarına yardımcı olmak için destek ve
rehberlik verebileceğimizi unutmamalısınız.

Faaliyetlerimizin her aşamasında;


Bulunduğumuz ülkedeki iklim değişikliğiyle mücadele ile ilgili tüm yasal gerekliliklere uymak,
ilgili Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Madde 13 “İklim Değişikliği ve
Etkileriyle Mücadele Konusunda Acilen Eyleme Geçilmesi” hedefi ve 3 temel ilkesi
çerçevesinde çalışmalarımızı yürütmek,



İklim değişikliğiyle ile ilgili ulusal, uluslararası yasal gereklilik ve verimlik trendlerini takip
ederek iklim değişikliyle mücadele stratejilerini ve hedeflerini belirlemek,



Enerji kullanımı ile ilgili seragazı etkisini azaltıcı, enerji verimliliği yüksek yenilikçi teknolojik
sistemleri uygulamayı taahhüt ederek takip etmek ve uygulamak,



Doğal kaynak kullanımını azaltılmak veya kullanımda optimizasyonu sağlanmak,



Her yıl Kurumsal Karbon Ayakizi çalışmasını ISO 14064 standartları çerçevesinde
gerçekleştirmek ve iklim risklerini gözden geçirmek,



Mutlak ve ton ürün başına sera gazı emisyon değerlerinin azaltılmasına yönelik SBTi - Bilimsel
Tabanlı Hedef Girişimi doğrultusunda hedeflerimizi belirlemek ve gerçekleştirmek,



Kurumsal karbon ayakizi çalışmalarımız kapsamında yer alan seragazı emisyonlarının etkin
yönetilebilmesi için gerekli izlenme ölçme ve kontrol sistemini oluşturmak,



Çevresel etki değerlendirme çalışmaları kapsamında seragazı emisyonların azaltılmasına
yönelik aksiyon planlarını geliştirmek,



İklim değişikliğiyle mücadele ile ilgili öncü çalışmalar yürütmeyi ve değer zincirini de bu
çalışmalara dahil etmeyi teşvik ve taahhüt etmek,



Değer zinciri içerisinde yer alan tedarikçilerimizi değerlendirirken seragazı emisyonları ile ilgili
konuları dahil ederek tedarikçiler açısından da farkındalık yaratmak.
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Eğitim


Eti Soda; bünyesindeki tüm çalışanların, bu politika ve prosedürlere uygun davranmaları, iklim
değişikliğiyle mücadele 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


Seragazı emisyonları yasal sınır değerlerinin aşımları 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
08.04.2022
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