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1. KAPSAM 

Bu Çatışma Mineralleri Politikası (buradan böyle “Politika” olarak anılacaktır) dünya genelinde GEA Grubu 
Aktiengesellschaft, GEA Grubu Aktiengesellschaft ile bağlı tüm şirketler (bundan böyle tamamı için “GEA” 
kullanılacaktır), GEA içerisindeki tüm çalışanlar ve GEA’nın tüm tedarikçileri için geçerlidir. Bu politika, 
teneke, tungsten, tantal ve altın içeren eşyaların GEA için tedarikindeki gereklilikleri belirler ve GEA’nın tüm 
tedarikçilerinin görev ve sorumluluklarını tanımlar. GEA ve bölümleri, işletme birimleri, bölgeleri ve ülkeleri, 
küresel / kurumsal fonksiyonları bu Politikaya uygun şekilde hareket etmelidir.  

2. GENEL KURALLAR 

Mineraller ve metaller modern ekonomilerde önemli bir rol oynar, zira bunlar çeşitli ürünleri ve parçalarını 
üretmek için gereklidir. Ancak, metallerin ve mineral madenlerinin ticareti, taşınması ve sömürüsü, hem 
kayda değer seviyede insan hakları ihlallerine yol açmakta hem de söz konusu bölgelerde silahlı 
çatışmaların dahil olduğu ciddi olumsuzluklar doğurmaktadır.  

Teneke, tungsten, tantal ve altının - bundan böyle “3TG’ler” veya “çatışma mineralleri” olarak anılacaktır - 
çıkarılması özel öneme sahiptir, zira geçmişte silahlı çatışmalar ve bunlara bağlı insan hakları suistimalleri 
doğrudan veya dolaylı olarak bu minerallerin çıkarılması, ticareti, işlenmesi ve ihracatı ile finanse edilmiştir.  

Bu Çatışma Mineralleri Politikasının amaçları bakımından, “çatışmasız” terimi, GEA’ya tedarik edilen 
herhangi bir üründeki 3TG mineral içeriğinin taşınması, çıkarılması ve ticaretinin, OECD'ye ait Çatışmadan 
Etkilenen ve Yüksek Riskli Alanlardan Sağduyulu Mineral Tedarik Zincirine İlişkin Özen Yükümlülüğü 
Kurallarının (OECD Due Diligence Guidance) Ek 2 bölümünde ayrıntılı biçimde ele alınan ilkelerden hiçbirini 
ihlal etmediğini ifade eder1.  

2. OECD Kuralları 

OECD, şirket faaliyetlerini insan haklarına daha uyumlu hale getirmek ve mineral kaynakları kullanımından 
doğan çatışmalara doğrudan ya da dolaylı katkıyı engellemek amacıyla, OECD Özen Yükümlülüğü 
Kurallarını geliştirmiştir.  

2.2. Özen Yükümlülüğü 

Çatışma minerallerinin kaynak kullanımına ilişkin insan hakları risklerini göz önünde bulunduran GEA 
Grubu Aktiengesellschaft ve iştirakleri; kaynak elemanları ve malzemelerini, insan hakları, dürüstlük ve 
çevre bilincine dair bizimle aynı değerleri paylaşan şirketlerden edinmeye yönelik bir politika benimsemiştir. 
OECD Özen Yükümlülüğü Kuralları altında verilen önerileri uygulayan GEA, ürün bileşenlerinde sadece 
çıkarılması, taşınması, ticareti, üretimi ve ihracatı, OECD Özen Yükümlülüğü Kuralları Ek 2'de açıklandığı 
gibi, doğrudan veya dolaylı olarak çatışmalara ve bu çatışmalardan doğan insan hakları ihlallerine sebep 
olmayan ve bunları finanse etmeyen 3TG’leri kullanmaya çaba gösterir. 

Bu politika, küresel adil ticaret, BM'nin 10 Küresel Etki İlkesi ve ILO çekirdek iş gücü standartlarının da dahil 
olduğu daha kapsamlı GEA politikasıyla uyumludur. Dahası, OECD Özen Yükümlülüğü Kurallarının 
uygulanması GEA’nın şunları yapabilmesini sağlar: 

• Tüm uygulanabilir düzenleyici yükümlülüklerle uyum sağlandığını garantilemek ve 

• Müşterilerin, kendilerini ilgilendiren tüm düzenleyici yükümlülüklere uyum sağlamasına yardımcı 
olmaya çalışmak.  

 

1 OECD tarafından yayımlandığı ve zaman zaman değiştirildiği haliyle.  
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3. TEDARİKÇİ ENTEGRASYON VE TAAHHÜTLERİ 
Çeşitli endüstriler için üretim ve işletim sistemleri ve parçalarının alt üreticisi olarak GEA, 3TG’lerin 
çıkarılması ve bunlara ilişkin ocak veya rafinerilerden birkaç basamak uzaktadır. Tedarik zincirindeki bu 
konum dolayısıyla GEA, 3TG kaynaklarının çatışmasız biçimde elde edildiğinden emin olabilmek için önceki 
kademe süreçlerinde özen yükümlülüğünün uygun seviyede olmasını bekler.  

Bu amaçla GEA, 3TG’lerin kendi tedarik zincirlerine dair tam şeffaflık için uğraşır. GEA’ya tedarik edilen 
herhangi bir ürünün içeriğindeki 3TG minerallerinin sadece çatışmasız kaynaklardan gelmesi amacını 
gerçekleştirmek için, işletme genelinde sürekli özen yükümlülüğü ve risk yönetimi süreci gerçekleştirilir, bu 
süreçlerde tüm 3TG’lerin kullanımı, kökeni ve kaynağı belirlenir. Bu süreçte GEA tedarikçiler ve tedarik 
zincirindeki diğer ilgili aracılarla yakın biçimde çalışır. Bu sebeple GEA tedarikçilerinin şunları sağlaması 
beklenir: 

• 3TG’ler ve/ya 3TG içeren materyallerle ilgili minimum gereklilik olarak OECD Özen Yükümlülüğü 
Kurallarında belirtilen standartları karşılayan ve GEA’ya tedarik edilen ürünlerdeki 3TG’lerin sadece 
çatışmasız ocak ve rafinerilerden sağlandığını garantileyen, uygun tedarik zinciri özen yükümlülüğü 
politikaları ve süreçlerini devreye sokması; 

• Tedarik zincirindeki belirlenmiş risklere karşılık vermek üzere, asgari bir gereksinim olarak OECD 
Özen Yükümlülüğü Kurallarında belirtilen standartları karşılayan bir risk azaltma stratejisi 
benimsemesi; 

• Tedarik zincirindeki 3TG’lerin köken, kaynak ve özen yükümlülüklerine dair tüm bilgileri, GEA’ya 
tedarik edilen 3TG’lerin ve 3TG içeren ürünlerin çatışmasız ocak ve rafinerilerden elde edildiğini 
kanıtlayan ve bunun takibini sağlayan özen yükümlülüğü iletişim araçları üzerinden GEA’ya 
açması; 

• Kendi tedarikçileri ve tedarik zincirindeki diğer ilgili aracılarında yeterli özen yükümlülüğü 
standartlarını teşvik etmesi; ve 

• GEA’ya Tedarikçinin güncel Çatışma Mineralleri Politikası koşulları ile uyumluluğunu denetleme 
izni vermeyi de içeren, GEA’nın “Tedarikçiler ve Taşeronlar için İş Ahlakı Kuralları”na tamamen 
uyması. 

4. UYUMSUZLUĞA KARŞI TEDBİRLER 
Bir tedarikçinin bu Politikaya uymaması durumunda, kontratı yapan GEA şirketi mevcut herhangi bir başka 
yasal çözüm yolunu kısıtlamaksızın, materyal ihlali sebebiyle ilgili tedarikçiyle satın alma kontratlarını 
feshetme hakkına ve/ya tedarikçinin zararı ödemesini ve GEA’yı böyle bir ihlalden doğabilecek tüm hasar, 
kayıp ve maliyete karşı korumasını talep etme hakkına sahiptir. 

5. MUHBİR SİSTEMİ 
Herhangi bir etik kaygı veya politika ihlallerini GEA Muhbir Sistemi üzerinden rapor etmeniz tavsiye edilir 
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=7GEA1.  

Bu portal üzerindeki raporunuz, GEA Altyapısından bağımsız olan Business Keeper AG, Almanya 
tarafından alınacaktır. Sadece Uyumluluk, Dahili Denetleme ve İnsan Kaynakları departmanlarından kısıtlı 
bir grup kişinin kendi yeterlilik alanlarına göre, raporunuza erişim hakkı bulunur ve bu kişiler raporunuzu 
işleme alırken gizlilik çerçevesinde hareket etmekle yükümlüdür. 

6. İLAVE SORULAR 
Bu Politika ile ilgili diğer sorularınız için, düzenli olarak birlikte çalıştığınız tedarik zinciri yönetim ekipleri ile 
iletişime geçmeniz tavsiye edilir. Alternatif olarak sorularınızı şu hesaba da gönderebilirsiniz: compliant-
minerals@gea.com 

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=7GEA1
mailto:compliant-minerals@gea.com
mailto:compliant-minerals@gea.com
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