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Borsa İ stanbul (Bİ ST), OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş  ve Yüksek Riskli Bölgelerin 
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Adım 1: Güçlü Şirket Yönetim Sistemlerinin Kurulması  

Uyum Göstergesi ve Yorum:  

Nadir Metal, 2012 yı lı nda OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş  ve Yüksek Riskli Bölgelerin 

Madenlerine ilişkin Sorumlu Tedarik Zinciri İ çin Uyum Rehberine" uygun şirket politikası n ı  
kabul etmiş, güçlü şirket yönetim sistemleri oluşturmuş  ve uygulamaya koymuştur.2017 y ı lı nda 

gelişmelere ve ihtiyaçları na bağlı  olarak şirket politikası  güncellemiştir. Bu bağlamda Nadir 

Metal, alt ı n tedarik zincirinde `müşterini tanı ' prensiplerinin uygulanması ndan, risk bazl ı  bir 

yaklaşımla tetkik ve gözetiminin yap ı lması ndan,işlemlerin izlenebilirliğinden, bilgi ve belgelerin 

aşivlenmesinden, saklanmas ı ndan ,alt ı n ı n taşınmas ı  ve ticareti ile ilgili kontrollerin 

yap ı lması ndan ve gerekli eğitimlerin verilmesinden sorumludur.Bununla birlikte Nadir Metal, 

tedarikçilerini OECD'nin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi ve B İ ST'in Sorumlu Alt ı n 

Rehberine uymaları  konusunda teşvik etmektedir. 

Nadir Metal'in Uyum Görevlisi ve ilgili çalışanlar ı  bu bağlamdaki prosedür ve proseslerin 

uygulanması ndan sorumludur. Uyum Görevlisinin görev ve sorumlulukları  yönetim kurulu 

kararı  ile belirlenmiş  ve gerekli yetki ile donat ı lmış, doğrudan şirket üst yönetimine; Genel 

Müdürü'ne ve Risk Komitesi'ne raporlamas ı  sağlanmışt ı r. Şirket politikası nda yer alan "Yüksek 

Riskli Altı n Tedarik Zincirlerine ilişkin Kriterler" başl ı klı  bölümde yer alan olguları n ve/veya bu 

olguları n mevcudiyetine ilişkin güçlü ihtimallerin varlığı  uyum görevlisi ve gerekli durumlarda 

Risk Komitesi tarafı ndan değerlendirilir. Uyum görevlisi tarafı ndan doğrudan reddedilmemiş  ve 

ileri değerlendirme için Risk Komitesine intikal eden durumlarda nihai karar Risk Komitesi 

tarafı ndan verilir. 2014 y ı lı ndan itibaren Risk Komitesi harici avukatlar tarafı ndan oluşmaktad ı r. 

Nadir Metal, altı n tedarik zincirinde bulunan müşteri ve tedariçilerine ait profillerini,ziyaret 

raporları n ı  ve risk değerlendirmelerini CRM sisteminde, "müşterini tanı " prensiplerinin 

uygulaması  için temin edilen evrak ve belgelerini arşiv program ı nda saklamaktad ı r. Alt ı n ile 

ilgili müşteriye/tedarikçiye ait ID ve lot yap ı s ı  ile oluşan mal ve müşteri kabul sistemi, işlem 

bazl ı  risk değerlendirmesine ve işlemlerin izlenebilirliğine olanak sağlamaktadı r. Risk 

değerlendirme klavuzuna göre altı nı n kabul edilebilmesi ve işleme alı nabilmesi için 

müşterinin/tedarikçinin evrak ve belgelerinin temin edilmesinden sonra müşteriye/tedarikçiye 

ait müşteri profilinin oluşturularak risk değerlendirme prosedürünün tamamlanması  

gerekmektedir. 

Uyum konuları  ile ilgili herkesin görüş, bilgi ve bulguları nı , beklenmeyen risklerin 

paylaşı labilmesi için özel bir email adresi etiknadirmetal.com.tr  oluşturulmuştur. Uyum 

Görevlisi buradaki bilgileri takip etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde üst yönetime iletmek 

ile görevlidir. 
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2011 y ı lı ndan itibaren Nadir Metal, Suç Gelirlerinin Aklanmas ı  ve Terörün Finansman ı , Şüpheli 

işlem Çeşitleri ve Bildirimi konuları nda düzenli eğitimler organize etmektedir. Bunlara 

OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş  ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine ilişkin Sorumlu 

Tedarik Zinciri İ çin Uyum Rehberi, yaka çalışmalar ı  ile müşterini tanı  prosesi ve müşteri 

kabulünde şirket çalışma prensipleri, Risk Değerlendirme Klavuzu ışığında gerekli bilgi ve 

belgeler ile yeni ve halihazı rdak ı  müşteri/tedarikçi risk değerlendirmesi gibi başl ı klar da 

eklenerek şirket içi ve şirket dışı  eğitimlerine devam edilmektedir. Ayrı ca Nadir Metal yerli 

K ı ymetli Madenler Piyasası  oyuncular ı n konu ile ilgili bilinçlenmesi ,teşvik edilmesi ve 

uygulamalarda karşı laşı lan zorlukları n yönetilebilmesi amacı  ile bir dizi çalışmalar da 

yürütmektedir. Borsa İ stanbul nezdinde OECD Rehberi'nin Türkçe'ye çevrilmesinde, yine 

Borsa İ stanbul öncülüğünde OECD ile ortak gerçekleştirilen "Eğiticiyi Eğit (Train The Trainer)" 

çalıştay ı nı n ana sponsoru olmuştur. 2015 yı l ı nda Nadir Metal, belli başl ı  yerli oyuncular ı n kendi 

uyum şirket politika ve sistemlerini oluşturmaları nı  teşvik amacı  ile ayr ı ca bir eğitim organize 

etmiştir. 2016 y ı l ı ndan itibaren Borsa İ stanbul'a kay ı tl ı  tüm rafinerilerin Sorumlu Alt ı n Tedarik 

Zinciri'ne uyumunun gerçekleşmesi için çabaları m ı z devam etmektedir. 

2017 yı l ı nda Nadir Metal,rafineri alan ı nda ilk sürdürülebilirlik raporunu yay ı nlamış t ı r.Rapor, 

Çevresel sorumluluk, İş  sağlığı  ve Güvenliği, Yolsuzlukla Mücadele ve Kara Para Aklamay ı  

Önleme ve Terörle Mücadele'nin yan ı  s ı ra, paydaş  katı l ı m ı  ile Nadir Metal'in sürdürülebilir 

bakış  açı s ı nı  yans ı tmaktadı r. 

Adım 2: Tedarik Zincirindeki Risklerin belirlenmesi 

Uyum Göstergesi ve Yorum:  

Nadir Metal, alt ı n tedarik zinciri içerisindeki risklerin tanı mlanması  ve değerlendirilmesi 

proseslerini şirket politikası  ile risk değerlendirme klavuzunda derlemiş  ve detaylı  bir şekilde 

dökumente etmiştir. Her altı n işlemi ile ilgili müşteri/tedarikçi CRM sisteminde risk analizi ile 

birlikte tanı mlanmışt ı r ve periyodik aral ı klarla güncellenmektedir. Müşteri/tedarikçi evrak ve 

bilgileri şirketin arşiv programı nda saklanmaktad ı r. Bunları n yanı s ı ra mal kabulu ile 

izlenebilirlik sistemi işlem bazl ı  risk analizini mümkün k ı lmaktadı r. Bu sistemler ile birlikte Nadir 

Metal, tedarik zincirinde altı n ı n menşeinden başlamak üzere riskleri değerlendirmektedir. 

2017 yı l ı nda Nadir Metal, gerekli durumlarda altı n tedarik zincirinde geliştirilmiş  tetkikler 

gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda müşteri/tedarikçilerinin de tedarik zinciri incelenmiştir. Risk 

Değerlendirme Klavuzu düzenli olarak gözden geçirilerek şirket politikası ndaki değişikliklere 

ve uygulama gerekliliklerine göre güncellenmektedir. Risk Değerlendirme klavuzuna, 

madenlerin düzenli ziyaret edilmesi ile ilgili madde eklenmiştir. 

www.nadirmetal.com.tr  



Adım 3: Belirlenen Risklere Yanı t Verecebilecek Bir Stratejinin Oluşturulması  ve 
Uygulanması  

Uyum Göstergesi ve Yorum:  

Nadir Metal, Risk Değerlendirme Klavuzunda iç yönetim ve risk yönetim sistemlerinin işleyişini 

detayl ı  bir şekilde dökumente etmiştir. Sistemin kendisi düzenli olarak uyum görevlisi 

tarafı ndan gözlemlenmekte ve üst yönetime raporlanmaktadı r. Şirket Politikas ı 'nda "Yüksek 

Riskli Alt ı n Tedarik Zincirlerine ilişkin Kriterler" başlı klı  bölümde yer alan olguları n ve/veya bu 

olguları n mevcudiyetine ilişkin güçlü ihtimallerin varlığı  durumundaki yüksek riskli v akalar uyum 

görevlisi tarafı ndan Risk Komitesi'ne değerlendirilmek üzere iletilir. 

Risk Komitesi ya tedarikçiyi reddeder / ticari ilişkiyi sonlad ı r ı r veya tedarikçi ile çalışı lmas ı na 

karar verebilir. Bu durumda riskin azalt ı lmas ı na ilişkin bir plan oluşturulur. Bu risk azaltı m 

planı n ı n takibi Uyum Görevlisi tarafı ndan gerçekleştirilir. Bu plan maksimum 3 aylı k bir süre 

için geçerli olabilir. Bu süre sonunda yüksek risk olguları n ı n mevcudiyeti veya bu olgular ı n 

mevcudiyet ihtimalinin devam etmesi durumunda Risk Komitesi süreyi uzatabilir veya ticari 

ilişkiyi ask ı ya alabilir veya ticari ilişkiyi sonland ı rabilir. 

Adım 4: Uyum Çalışmaları nı n Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetlenmesi 

Uyum Göstergesi ve Yorum:  

Nadir Metal, 2017 y ı lı  uyum değerlendirmesi için bağıms ı z denetim şirketi PKF İ stanbul ile 

anlaşma yapmışt ı r. Bağıms ı z denetim raporu Nadir Metal'in web sitesinde yay ı nlanmaktad ı r: 

www.nadirmetal.com.tr  

Adım 5: Uyum Çalışmaları nı n Yı llı k Olarak Raporlanması  

Uyum Göstergesi ve Yorum:  

Nadir Metal'in 2017 y ı l ı  için sistem ve prosedürlerinin, çalışma prensipleri ve süreçlerinin 

OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş  ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine Ilişkin Sorumlu 

Tedarik Zinciri İ çin Uyum Rehberi'" ile BIST'in "Sorumlu Alt ı n Rehberi'ne" uyumu konusundaki 

rapor ve bilgiler şirketimizin web sitesinde yay ı nlanan şirket politkası nda, uyum ve bağıms ı z 

denetçi raporları nda bulunabilir. 
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