ETİ SODA A.Ş.
SU POLİTİKASI
Politikanın Amacı
Su Politikasının amacı; Çevreye Karşı Sorumluluklarımız kapsamında “suyun bilinçsiz, kötü
kullanımın önlemek ve WRI Aqueduct Water Risk Atlası’nda belirtilen su stresini senaryolarını
azaltılmaya yönelik çalışmaları geliştirmek ve sürdürmektir.
Üretim faaliyetimiz, üretim tekniğimizden kaynaklı olarak su ile doğrudan bağlantılıdır. Bu bağlantı
suya erişememizin belli bir sürenin üzerine çıkması durumunda, üretim miktarını ciddi anlamda
olumsuz etkileyecek hatta üretimi durduracak noktaya getirebilecek kadar önemlidir.
Eti Soda A.Ş olarak yer üstü sularını üretim sürecimizde kullandıktan sonra eşit ya da daha az
kirlilik yükünde alıcı ortama deşarj ederek su üzerinde etki oluşturmaktayız. Bu kapsamda
yürütmüş olduğumuz Kurumsal Su Ayak İzi çalışmalarımızın temelini su tüketim, deşarj ve su
kalitesi parametrelerine ait bilgiler oluşturmaktadır.
Su Stresi:
Bu politika Eti Soda A.Ş.’nin; su kuraklığına neden olabilecek su israflarının 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 14046 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 14046 yönetim sistemi ile ilgili
gerçekleşmeleri yıllık olarak Yönetime raporlamaktan 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
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bundan şüphelenildiği durumlarda, mümkün olan en kısa sürede Etik Kurul bilgilendirilmelidir.
 Su güvenliği 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 kendi işlerinde ve tedarik zincirlerinde biyoçeşitliliğin
korunmasına yönelik uygulamalarını ele almalarına yardımcı olmak için destek ve rehberlik
verebileceğimizi unutmamalısınız.
Faaliyetlerimizin her aşamasında;



Bulunduğumuz ülkedeki su ile ilgili tüm yasal gerekliliklere uymak, ilgili Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Madde 6 ve CEO Water Mandate’in altı temel ilkesi
çerçevesinde çalışmalarımızı yürütmek,
İlgili yasal gerekliliklere uymakla kalmayıp proaktif yaklaşımla mümkün olan alanlarda ileri
seviye önlemler almak,

 Su ile ilgili ulusal, uluslararası yasal gereklilik ve verimlik trendlerini takip ederek su stratejilerini
ve hedeflerini belirlemek,
 Su arıtımı ve kullanımı ile ilgili kirlilik yükünü azaltıcı, verimliği yüksek yenilikçi teknolojik
sistemleri uygulamayı taahhüt ederek takip etmek ve uygulamak
 Her yıl Kurumsal Su Ayak İzi çalışmasını ISO 14046 standartları çerçevesinde gerçekleştirmek
ve WRI Aqueduct Water Risk Atlası’na göre su risklerini gözden geçirmek
 Kurumsal su ayakizi kapsamımızda yer alan suyun etkin yönetilebilmesi için gerekli izlenme
ölçme ve kontrol sistemini oluşturmak,
 Çevresel etki değerlendirme çalışmaları kapsamında suyun etkin kullanımı ve korunmasına
yönelik aksiyon planlarını geliştirmek,
 İklim değişikliği politikamız kapsamında su kıtlığına doğrudan etkisi bulunan karbon
emisyonlarının azaltılmasını destekleyen çalışmalar yürütmek,



Suyla ilgili öncü çalışmalar yürütmeyi ve değer zincirini de bu çalışmalara dahil etmeyi teşvik
ve taahhüt etmek,
 Değer zinciri içerisinde yer alan tedarikçilerimizi değerlendirirken su ile ilgili konuları dahil
ederek tedarikçiler açısından da farkındalık yaratmak,
 Çalışanlarımızın temiz suya erişim hakkını sağlamak amacıyla gerekli su şartlandırma
çalışmaları yürütmek,
 Herkesin temiz suya erişim ve kullanım temel hakkını kabul ederek, zarar verebilecek her türlü
kirletici faaliyetlerden kaçınmak.

Eğitim
 Eti Soda; bünyesindeki tüm çalışanların, bu politika ve prosedürlere uygun davranmaları, su
güvenliği tehlikeleri kapsamındaki suçları tanıyabilmeleri ve kaçınmaları için gerekli eğitimleri
almalarını sağlamaktadır.
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 Şirketimiz, değer zincirinde yer alan tedarikçilerimizin de kendi çalışanlarına bu kapsamda
eğitim vermelerini beklemektedir.

İhlal Durumu
 Suyun kirletilmesi ve 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
14.06.2021
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