Eti Soda A.Ş.
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
Politikanın Amacı
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının amacı; Topluma ve İnsanlığa Karşı
Sorumluluklarımız kapsamında Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetleri
vermemek ve kabul etmemek, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasa ve mevzuatlarına uymak, asla
bilerek üçüncü taraflara rüşvet ve kolaylaştırma ödemelerinde bulunmamak, Rüşvet/yolsuzluk
talep ve teklif eden üçüncü taraflar (dış hizmet alımı yapılan firmalar ve iş ortakları) ile iş ilişkisini
sürdürmemektir.
Rüşvet: Bir kişiye veya bu kişiye erişimi/etkisi olan 3. şahıslara, kişinin göreviyle ilişkili karar ve
uygulamaları etkilemesi, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması ve görevinin
gereklerine aykırı olacak şekilde benzeri eylemleri gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla yasal
olmayan şekilde sağlanan nakdi veya gayri nakdi çıkarları,
Yolsuzluk: Bir kişinin, yetki alanını kendisi veya bir başkası için haksız menfaat sağlayacak
şekilde kötüye kullanması,
Hediyeler: Maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da
müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen ürünü,
Temsil ve Ağırlama: Eti Soda A.Ş.’nin sosyal etkinlikler, konaklama, yemek daveti, eğitim,
konferans, sempozyum ve seminerler ve benzeri etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği
faaliyetleri,
Bu politika Eti Soda A.Ş.’nin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele taahhüdünü ve rüşvet ve yolsuzlukla
mücadeleye olan yaklaşımını göstermektedir.

Politika Beyanı


Bu politika, pay sahipleri, Eti Soda A.Ş. bünyesinde her seviye çalışan, hizmet veren alt
yüklenici/tedarikçi firmaları, danışmanlık ve denetim hizmeti veren şirketleri ve bunlarla sınırlı
kalmaksızın Eti Soda A.Ş.’nin ticari ve sosyal ilişki içerisinde olduğu diğer tüm menfaat
sahiplerini 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 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 Departmanı, bu politika hakkındaki herhangi bir soru, yorum
veya öneriyi memnuniyetle karşılayacaktır.
 Kalite Güvence & Kalite Kontrol Departmanı, ISO 37001 yönetim sistemi ile ilgili yıllık olarak
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Uyum Koordinatörüne raporlama yapmaktan sorumludur.
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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.
 Şirketin operasyonlarının ve tedarik zincirinin herhangi bir bölümünde rüşvet ve yolsuzlukların
önlenmesi, tespiti ve raporlanması çalışan herkesin sorumluluğundadır. Şirket adına
çalışanların, bu politikanın ihlaline yol açabilecek herhangi bir faaliyetten kaçınmaları
gerekmektedir.
 Çalışanlarımız, politikaya uyum sağlamak ve işleri politikaya uyumlu bir şeklide devam
ettirmek için aşağıda yer alan temel konular kapsamında gerekli aksiyonları almalıdırlar.
Hediyeler ve Ağırlama: Gerçekten sembolik değerlerde olmadıkça hiçbir tedarikçiden asla
hediye ya da ağırlama kabul edilmeyecektir. Önerilen tüm hediyelerin ve ağırlamanın Eti Soda’nın
değerlerine uygun olduğundan emin olunacaktır.
Şirketi Temsil Etme: İş ilişkilerinde Eti Soda’nın değerlerine uygun mesleki davranışlarda
bulunulacaktır. Yasal olarak yetkilendirilmedikçe Eti Soda adına konuşmaktan ve yazmaktan
kaçınılacaktır.
Rüşvet ve Kolaylaştırma Ödemeleri: Asla bilerek üçüncü taraflara bu tip ödeme yapılmayacak
ve talebinde bulunulmayacaktır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması, verilmesi, önerilmesi
veya kara para aklanması kabul edilemez.
Bağış ödemeleri (Topluma Katkı): Sadece kamu yararına ve/veya kurumsal değerlerimize ve
çalışma stratejilerimize uygun bağış ödemeleri yapılacaktır.
Çıkar Çatışmaları: Eti Soda ile iş ilişkisi olan 3. taraf kişi veya firmalardan asla para kabul
edilmeyecektir. Amacı ne olursa olsun fayda ve menfaat sağlanması kabul edilemez.
Haklı Adil Rekabet: Çalışanlarımız, faaliyet gösteren tüm pazarlardaki rekabet yasalarına uymak
3. tarafların fikri ve mülkiyet haklarını ihlal etmemekle sorumludur.
Kara Para Aklama ile Mücadele: Çalışanlarımız, Eti Soda’nın itibarını korumak ve cezai
sorumluluk almamak için, başkalarının suç faaliyetleriyle (masum şekilde olsa da)
ilişkilendirilmekten kaçınmalıdır.
 Bu Politika ile bir ihtilafın meydana geldiğine veya gelecekte olabileceğine inanıldığı veya
bundan şüphelenildiği durumlarda, mümkün olan en kısa sürede Etik Kurul bilgilendirilmelidir.
 Rüşvet ve yolsuzluk 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.
 Bu politikanın ihlal edildiğine veya edilebileceğine inanıyorsanız veya bundan
şüpheleniyorsanız, bunu en kısa sürede İhbar Politikamıza uygun olarak bildirmelisiniz. Uygun
olduğu durumlarda tedarikçilerimize kendi işlerinde ve tedarik zincirlerinde rüşvet ve
yolsuzlukla mücadele uygulamalarını ele almalarına yardımcı olmak için destek ve rehberlik
verebileceğimizi unutmamalısınız.

 Faaliyetlerimizin her aşamasında; saydamlık (şeffaflığı), güvenilirlik ve yasalara uymaya teşvik
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etmeyi amaçlıyoruz. Bu politika kapsamında iyi niyetle gerçek kaygılarını dile getiren herkesi
destekleyeceğimizi belirtiyoruz. Hangi biçimde olursa olsun rüşvet ve yolsuzluğun (iş etiği
kodlarına uygun olmayan hediye, bağış, çıkar çatışması, hileli kayıt ve kara para aklama,
kolaylaştıra ödemeleri, vergi yükümlülükleri ihlali vb.) kendi işimizin herhangi bir bölümünde
veya tedarik zincirlerimizde meydana gelmesi durumunda hiç kimsenin zararlı muameleye
maruz kalmamasını sağlamayı taahhüt ediyoruz.

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

Revizyon
Bu politika, Eti Soda A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Beyanı ile
eş zamanlı olarak senede bir kez gözden geçirilecektir.

Genel Müdür
07/01/2021
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