Eti Soda A.Ş.
Kölelik ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Politikası
Politikanın Amacı
Modern kölelik, global olarak mücadele edilmesi gereken temel bir insan hakları ihlalidir. Modern
kölelik terimi; kölelik, kulluk, zorla ve zorunlu çalıştırma, borç karşılığı çalıştırma, çocuk işçiliği ve
insan ticareti suçlarını kapsamaktadır. Bu suçlar içlerinde benzerlik gösterse de, yasal olarak
birbirlerinden farklıdırlar.
Kölelik: Uygun bir ücret veya takdir görmeden çalışmak zorunda olma durumu.
Kulluk: Köle olma durumu veya tamamen daha güçlü birine tabi olma hali.
Zorla ve zorunlu çalıştırma: Bir kişinin ceza tehdidi altında ve bu kişinin tam isteği olmadan
mecbur edildiği tüm iş veya hizmetler.
Borç karşılığı çalıştırma: Borçların parayla değil, doğrudan emek ve üretim gücüyle ödenmesi.
Çocuk işçiliği: Çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını
eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından zararlı işler.
İnsan ticareti: Bireylerin işgücü veya başkalarının maddi olarak yararlandığı faaliyetler
amacıyla zorla veya aldatma yoluyla yasa dışı taşınması.
Bu politika Eti Soda A.Ş.’nin modern kölelikle mücadele taahhüdünü ve modern kölelikle
mücadeleye olan yaklaşımını göstermektedir.

Politika Beyanı
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Bu politika, Eti Soda A.Ş. bünyesinde çalışan her seviye personel için geçerlidir.
Eti Soda A.Ş. olarak, operasyonlarımızda ve tedarik zincirimizde modern kölelik ve insan
kaçakçılığı suçlarının işlenmesine karşı sıfır tolerans yaklaşımına sahibiz. Modern köleliğin
kuruluşumuzun hiçbir alanında veya tedarik zincirimizin hiçbir aşamasında
gerçekleşmemesini sağlamayı amaçlayan sistemleri geliştirmeyi, uygulamayı ve kontrolünü
sağlamayı taahhüt ediyoruz.
Şirketimiz bünyesinde çalışanların sorumlulukları:
 Modern kölelik ve insan ticaretiyle mücadelede şirketle koordineli olarak çalışmak,
 Operasyonlarımızda ve tedarik zincirimizin herhangi bir aşamasında modern
kölelik ve insan ticaretine yönelik risklere karşı tetikte olmak,
 Operasyonlarımızda ve tedarik zincirimizin herhangi bir aşamasında modern
kölelik ve insan ticareti kapsamında tespit edilen suçları ilgili mercilere en kısa
sürede raporlamak,
 Şirket içi ve şirket dışında modern kölelik ve insan ticaretine yönelik şirket itibarını
zedeleyecek hiçbir suç ve konuyla bağlantılı olmamak.
Şirketimiz, tedarik zincirinde bulunan her firmanın bu politikada yer alan gerekliliklere kendi
işletmelerinde ve kendi tedarik zincirlerinde uymalarını bekler.
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Şirketimiz, şirket ve tedarik zinciri içindeki modern kölelik ve insan kaçakçılığı konularında
mevcut durum tespiti yapıp, riskleri periyodik olarak değerlendirip, gerekli önlemlerin
alınmasını sağlayacaktır.
Şirketimiz, 2021 yılı sonuna kadar tüm tedarikçi sözleşmelerine modern kölelik / davranış
hükümlerini dahil edecektir.
Şirket içinde modern kölelik ve insan kaçakçılığı suçlarının işlenmediği gerçekleştirilen
denetimlerle garanti altına alınmaktadır.
2021 yılı sonuna kadar tedarik zinciri içinde modern kölelik ve insan kaçakçılığı suçlarının
işlenmediği gerçekleştirilecek denetimlerle garanti altına alınacaktır.
Operasyonlarımızda ve tedarik zincirimizde modern kölelik ve insan ticaretiyle mücadele
sürecimizde şeffaflık ilkesiyle hareket edilmektedir.
Şirketimiz, tüm çalışanları için güvenli ve adil çalışma koşulları sağlamakta ve çocuk işçi
çalıştırılmaması konusunda İş Kanunu’na ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) anlaşmalarına uygun hareket etmektedir. Tedarik
zincirimizde yer alan firmaların da bulundukları ülkelerde geçerli olan yasal mevzuatlarla
uyum içerisinde olmaları gözetilir

Sorumluluklar
 Şirketin Yönetim Kurulu, yasal ve etik yükümlülüklere uyulmasını sağlamak da dahil olmak
üzere bu politikadan genel olarak sorumludur.
 Kalite Güvence & Kalite Kontrol 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.
 Her seviyedeki yönetim, kendilerine rapor verenlerin bu politikayı anlamalarını ve bunlara
uymalarını sağlamaktan sorumludur ve bu politikaya ve tedarik zincirlerinde modern kölelik
meselesine ilişkin yeterli ve düzenli eğitim verilir.
 Kalite Güvence & Kalite Kontrol Departmanı, bu politika hakkındaki herhangi bir soru, yorum
veya öneriyi memnuniyetle karşılayacaktır.

Politikanın Uygulanması
 Her seviyedeki çalışan, stajyer, yüklenici, üçüncü taraf temsilci ve tedarikçi dahil olmak üzere
herhangi bir sıfatla şirket adına çalışan herkes bu politikayı okumalı, anlamalı ve uygulamalıdır.
 Şirketin operasyonlarının ve tedarik zincirinin herhangi bir bölümünde modern köleliğin
önlenmesi, tespiti ve raporlanması çalışan herkesin sorumluluğundadır. Şirket adına
çalışanların, bu politikanın ihlaline yol açabilecek herhangi bir faaliyetten kaçınmaları
gerekmektedir.
 Bu Politika ile bir ihtilafın meydana geldiğine veya gelecekte olabileceğine inanıldığı veya
bundan şüphelenildiği durumlarda, mümkün olan en kısa sürede Etik Kurul bilgilendirilmelidir.
 Modern kölelik veya insan ticareti konularıyla 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.
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 Bu politikanın ihlal edildiğine veya olabileceğine inanıyorsanız veya bundan
şüpheleniyorsanız, bunu en kısa sürede İhbar Politikamıza uygun olarak bildirmelisiniz. Uygun
olduğu durumlarda ve yerel çalışanların refahı ve güvenliğini öncelikli olarak dikkate alarak,
tedarikçilerimize kendiişlerinde ve tedarik zincirlerinde zorlayıcı veya sömürücü çalışma
uygulamalarını ele almalarına yardımcı olmak için destek ve rehberlik verebileceğimizi
unutmamalısınız.
 Belirli bir eylemin, işçilere daha genel olarak muamele edilmesinin veya tedarik zincirlerimizin
herhangi bir kademesindeki çalışma koşullarının modern köleliğin çeşitli biçimlerinden
herhangi birini oluşturup oluşturmadığından emin değilseniz, bunu birim yöneticinize veya
etik@etisoda.com.com mail atabilirsiniz.
 Açıklığı teşvik etmeyi (şeffaflığı) amaçlıyoruz ve bu politika kapsamında iyi niyetle gerçek
kaygılarını dile getiren herkesi yanılsalar bile destekleyeceğiz. Hangi biçimde olursa olsun
modern köleliğin kendi işimizin herhangi bir bölümünde veya tedarik zincirlerimizden herhangi
birinde meydana geldiğine dair şüphelerini iyi niyetle bildirmemizin bir sonucu olarak hiç
kimsenin zararlı muameleye maruz kalmamasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Zararlı muamele
işten çıkarma, disiplin cezası, tehditler veya bir endişenin dile getirilmesiyle bağlantılı diğer
olumsuz muameleleri birim yöneticisini bilgilendirmelisiniz. Sorun çözülmezse ve bir
çalışansanız, etik@etisoda.com adresinde bulabileceğiniz İhbar Prosedürünü kullanarak resmi
olarak bildirmelisiniz.

Eğitim
 Eti Soda A.Ş., bünyesindeki tüm çalışanların, bu politika ve prosedürlere uygun davranmaları,
modern kölelik 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
 Herhangi bir Eti Soda A.Ş. çalışanının modern kölelik ve insan kaçakçılığı suçlarına dahil
olduğu ve bu politikayı ihlal ettiği durumda sıfır tolerans ilkesiyle gerekli disiplin prosedürleri
uygulanacaktır.
 Şirket operasyonlarında modern kölelik ve insan kaçakçılığına yönelik bir suç işlendiği tespit
edildiği durumda;
 Sorumlu kişi tespit edilerek, hakkında disiplin prosedürleri uygulanır,
 İlgili durumu sona erdirmek ve mağduru korumak için en kısa zaman içinde düzeltici faaliyet
uygulanır,
 Alınan önlemlerin etkinliği izlenir.
 Tedarik zincirinde yer alan bir firmada modern kölelik ve insan kaçakçılığına yönelik bir suç
işlendiği tespit edildiği durumda;
 Firmanın şeffaf davranması ve şirketimiz tarafından talep edilen bilgileri sağlaması beklenir,
 İlgili durumu sona erdirmek ve mağduru korumak için en kısa zaman içinde düzeltici faaliyet
uygulaması beklenir,
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 Alınan önlemlerin etkinliğini izlemesi beklenir,
 Atılan tüm adımlarla ilgili şirketimize rapor sunulması beklenir,
 Firmayla imzalanan sözleşme içeriğine göre, ilişki sonlandırılabilir, askıya alınabilir veya iş
hacmi azaltılabilir.

Revizyon
Bu politika, Eti Soda A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Modern Kölelik Beyanı ile eş zamanlı
olarak senede bir kez gözden geçirilecektir.

Genel Müdür
05/10/2020
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