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Bu politikanın amacı Ermetal’in çatışma mineralleri ile ilgili politikasını dokümante etmektir ve bu 

politika Ermetal’in tüm çalışanlarına, müşterilerine ve tedarikçilerine Ermetal’in çatışma minarelleri ile 

ilgili tutumunu gösteren bir kılavuz olacaktır. 

 

“Çatışma mineralleri”, “Çatışma Bölgesi” olarak adlandırılan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin 

doğusunda ve komşu ülkelerde çıkartılan mineralleri ve bileşiklerini ifade eder.  

Bu çatışma mineralleri bazen “silahlı grupların kontrolü altında” çıkartılarak ticareti yapılmaktadır. 

Dodd-Frank Yasasında da belirtildiği gibi, bu çatışma minerallerinin yasa dışı kullanımı ve ticareti son 

derece şiddetli çatışmaları finanse etmeye yardım etmektedir. Bu silahlı gruplar bölgede insan haklarının 

ihlali, hırsızlık, gasp, zorla işçi çalıştırma, çocuk işçi çalıştırma gibi ciddi sosyal ve çevresel sorunlara 

sebep olmaktadırlar. 

 

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından da belirtildiği gibi, "Çatışma 

mineralleri", Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu ülkelerdeki çatışmaları finanse edip etmediğine 

bakılmaksızın, 3TG olarak da bilinen, Tantal (Ta), Kalay (Sn), Tungsten (W) ve Altın (Au)’dır. 

Bu minerallerden bazıları otomotiv sektörü de dahil olmak üzere, tüm dünyada ürün tedarik zinciri 

içinde kendine yer bulabilmektedir. 

 

Ermetal’in kurumsal sorumluluk taahhüdünün ve insan haklarına saygısının bir parçası olarak hedefi, 

direk veya dolaylı olarak DRC veya komşu ülkelerdeki silahlı gruplara finans veya fayda sağlamamak 

için, ürünlerinde, proseslerinde, yurt içi veya yurt dışı tedarik zincirinde Tantal (Ta), Kalay (Sn), 

Tungsten (W) ve Altın (Au) kullanmamaktır. Ermetal, SEC çatışma mineralleri maddelerine uyum 

sağlamak amacıyla, Otomotiv Sanayi Eylem Grubu (AIAG) vasıtasıyla bütün bu çabaları 

desteklemektedir. 

 

Ermetal kendi tedarikçilerinden de bize sağladıkları ürün ve komponentlerin çatışma minerali 

içermemesini güvence altına alan iç politika ve kontrol yöntemlerini belirlemelerini beklemektedir. 

Ermetal, çatışma mineralleri maddelerine uyumu destekleyecek her türlü bilgiyi ve yaklaşımı paylaşmak 

amacıyla politikalarını gözden geçirmeye ve diğer kuruluş ve ticari şirketlerle iş birliği yapmaya devam 

edecektir. 
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Ermetal’s Conflict Minerals Policy 
 

This purpose of this policy is to document Ermetal’s conflict minerals policy. And this policy will 

provide all employees, customers and suppliers of Ermetal, a guidance on Ermetal’s position regarding 

conflict minerals. 

“Conflict minerals” refers to minerals or other derivatives, mined in the eastern provinces of the 

Democratic Republic of Congo (DRC) and in the adjoining countries known as Conflict Region.  

These Conflict Minerals are sometimes mined and sold, “under the control of armed groups”. 

Exploitation and trade of these “Conflict minerals” is helping to “finance conflict characterized by 

extreme levels of violence”, as indicated by Dodd-Frank Act. These armed groups cause serious social 

and environmental issues in the region such as serious human rights abuses, theft, extortion, forced and 

child labor, etc. 

As defined by the United States Securities and Exchange Commission (SEC), "Conflict minerals" are 

Tantalum (Ta), Tin (Sn), Tungsten (W) and Gold (Au), collectively known as 3TG, regardless of 

whether these minerals finance conflict in the Democratic Republic of the Congo (DRC) or adjoining 

countries. 

Some of these minerals can make their way into the supply chains of the products used around the world, 

including the automotive industry. 

As part of Ermetal’s commitment to corporate responsibility and respecting human rights, Ermetal’s goal 

is not to use tantalum (Ta), tin (Sn), tungsten (W) and gold (Au) in our products, in our own operations 

and in our local or global supply chain, in order not to directly or indirectly finance or benefit armed 

groups in the DRC or adjoining countries. Ermetal support all these efforts through the Automotive 

Industry Action Group (AIAG), in order to comply with the SEC Conflict Mineral rules. 

Ermetal expects our suppliers to have in place policies and measures that will enable us to reasonably 

assure that their products and components supplied to us are DRC conflict free. 

Ermetal will continue to evaluate our policy and collaborate with other companies and trade 

organizations to share information and approaches that aid to comply with the rule. 

 


