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NADİR METAL RAFİNERİ

2016

RAPOR HAKKINDA

Yaklaşık yarım asır önce kıymetli metal üretim faaliyetlerine başlayan Nadir Metal
Rafineri, “özenli üretim; yüksek marka değeri” mottosunu benimsemiş ve bu çalışma
prensibine 2016 yılı esas alınarak hazırlanan Nadir Metal Rafineri Sürdürülebilirlik
Raporu’nu ekleyerek şirket performansını çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan
değerlendirerek faaliyetlerini sürdürülebilirlik bakış açısı ile ölçülebilir kılmayı
amaçlamıştır.

RAPORU

Nadir Metal Rafineri, değerli metal üretim
ve geri kazanım alanında faaliyet gösterir
ve sürdürülebilir üretim yaparak ülke ekonomisine
katma değer sağlar.
Üretimi ilham verici hale getirmek adına etik ve dürüstlük değerleri
çerçevesinde paydaşlarına her gün için sürdürülebilir performans
zemini hazırlar. Küresel bir değerli metal rafinasyon şirketi ve geri
kazanımın önemli bir temsilcisi olarak, dünya genelindeki endüstrilere
ve tüketicilere ihtiyaçlarını sağlamaktadır. Yarım asırlık tecrübe ve sektör
bilgisi ile inovatif çözümler ve sürdürülebilir teknolojiler üretirken, hızla
değişen dünyanın artan taleplerini karşılayarak gelecek kuşakların
gereksinimlerini tehlikeye atmadan çevresel ve sosyal sorumlulukların
bilincinde üretim gerçekleştirir.

Başlangıçtan günümüze kadar yüksek ivmeli büyüme performansının sunulduğu
bu rapor, Nadir Metal Müşteri ilişkileri, tedarik ve değer zinciri, paydaş ilişkileri,
sorumluluk anlayışı, insan hakları, çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmaları, su- enerji
yönetimi ve sera gazı hesaplamalarını içermekte ve sürdürülebilirlik ilkelerinin tümünü
kapsamaktadır.
Nadir Metal Rafineri tarafından yayınlanan ilk Sürdürülebilirlik Raporu olan bu doküman
şeffaf ve güvenilir bir şekilde firma ile paydaşlar, müşteriler, ortaklar, çalışanlar ve kamu
iletişimi arttıran bir araç olmayı hedeflemektedir.

Merkezi İstanbul, Türkiye’de bulunan ve 3 kıtada iştirak ve bayileri olan
Nadir Metal Rafineri sürdürülebilirlik konusunda öncülüğünü bu
raporlama ile hayata geçirmektedir.
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ÜST YÖNETİM MESAJI

ÜST YÖNETİM MESAJI

KURUCUMUZUN MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,
1967 yılında 150 m2 bir atölyede başlayan değerli metal işleme yolculuğumuza bugün
Nadir Metal Rafineri A.Ş. olarak İstanbul Altın Borsası, Dubai Borsası ve LBMA – Londra
Külçe Piyasası Birliği ile birlikte devam ediyoruz.
Dünya standartlarında üretim yapabilen, Türkiye’de teknolojik anlamda kendine
yetebilen ve atıklarını geri kazanabilen bir rafineri olarak Türkiye’nin en iyi 100 firması
arasında edindiğimiz yeri sadece işimizi iyi yaparak değil aynı zamanda işimizde uzman
olarak sağlamlaştırmış bulunmaktayız.
Nadir Metal olarak sektöre katma değer sağlamaktayız. Amacımız bizlerle çalışmaktan
mutlu ve gururlu paydaşlar ve iş ortakları yaratmaktır. Biliyoruz ki; bu ancak güven
kültürüyle yoğrulmuş çalışanları ve sürekli ileriyi hedefleyen, bunun için sürekli Ar-Ge’ye
yatırım yapan işletmelerde oluşabilmektedir. Güven ise ancak şeffaf bir işleyiş yapısı
ile siz paydaşlarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize performansımızı ölçerek ve
aktararak gerçekleştirilebilir.
Yıllık ortalama 125 ton altın, 250 ton gümüş ve daha pek çok farklı kıymetli metal
işliyoruz. Bu prosesi sürdürebilmek için sadece modern teknoloji değil aynı zamanda
çalışma prensiplerimizi dürüstlük, güven sağlama ve kusursuz kaliteye ulaşma hedefleri
ile sağlamlaştırdık. Bu hedef, her gün kendimizi sorgulayarak işimize ve müşterilerimize
katma değer yaratma çabasını beraberinde getirmektedir.

Altın ve gümüş dalında LBMA – Londra Külçe Piyasası Birliği, DMCC - Dubai Çoklu
EMTIA Merkezi, BIST – Borsa İstanbul akreditasyonları; ISO 17025, ISO 14001, ISO
9001, OHSAS, ÇED ve yasal zorunlulukları arz eden tüm ruhsat ve belgelerimiz ile
hizmetlerimizi devam ettirmekteyiz. Üretim kaynaklı çevresel etkilerini her zaman
dikkate alan bir kuruluş olarak çevresel ve atık yönetimi stratejilerimizin yanı sıra
2016 yılında ISO 14064-1 uyarınca Kurumsal Karbon Ayakizi hesaplamalarımızı
gerçekleştirdik. Bu sayede sürdürülebilirlik kavramını ölçülebilir hale getirerek karar
alma mekanizmalarının içine dahil etmiş bulunmaktayız.
Bu anlayış ile 2016 yılı faaliyetlerimiz için sosyal, çevresel ve ekonomik performansımızı
değerlendirdiğimiz Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamamızı Türkiye’de altın
rafinasyon sektöründe sürdürülebilirlik raporu yayınlayan ilk firma olarak sizlerle
paylaşmaktan heyecan duyuyoruz.
Yours Sincerely,

Nadir tütüncü
Yönetim Kurulu Başkanı
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KURUMSAL PROFİL

DEĞERLERİMİZ

insani

finansal

ve toplumsal

performans

sürekli gelişim

sorumluluk

LBMA – Londra Külçe Piyasası Birliği’ne altın dalında ve de
gümüş dalında akredite olan Türkiye’nin ilk ve tek firması
olarak; müşteri şartlarına en uygun ve en yüksek kalitede,
kıymetli maden rafinasyonu gerçekleştirerek altın, gümüş,
platin ve paladyum üretiyoruz.

Vizyonumuz
Türkiye kuyum ve maden sektörlerinde en hızlı ve en çağdaş hizmeti vermeyi, giderek
artan kapasitesiyle ulusal düzeydeki liderliğinin yanı sıra uluslararası düzeyde lider
işletmelerden biri olmak.

Misyonumuz
Türkiye’nin lider soy metal geri kazanım ve rafinasyon tesisi olmak ve koruyarak
geleceğe taşımak,
Uluslararası pazarda lider rafinasyon firmaları arasında yer almak,
Değerlerimize sahip çıkarak, sürekli gelişme vizyonu ile bütünleşmiş bir anlayışın
temsilcisi olmak,

dürüstlk ve saygı

şeffaflık

modern
işletme kültürü

yeni teknolojiler

Sosyal sorumluluk anlayışımız ile topluma katma değer sağlayacak projeler yaratmak,
Üretim kapasitemizi artan bir ivme ile yükselterek sürdürülebilirlik kapsamında
çevresel etkilerimizi azaltmak.
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RAKAMLARLA NADİR METAL
2014-2016
ciro artışı

30

%

ISO 500 listesi

99.9

saat
çalışan eğitimi

4.2

oranında geri kazanım

80

%

58

tehlikeli atık
miktarındaazalım

%

sıra

30

yıllık
tecrübe

oluşan tehlikeli atığın

53.
%

50

NADİR ŞİRKETLER GRUBU

doğalgaz
tüketiminde
azalım

atıklardan
değerli metal
geri kazanımı

153
%85

%

40

%

Nadir Döviz

1997 yılında faaliyete başlayan Nadir
Döviz, İstanbul Altın Borsası’nın 076
numaralı üyesidir ve ISO 9001 belgeli
Türkiye ‘deki ilk döviz bürosudur. İstanbul
Altın Borsası’nda işlem hacmini sürekli
arttıran Nadir Döviz, Kıymetli Madenler
Piyasası’nda işlem hacmi olarak son beş
yıldır ilk beşin içinde yer almıştır.

Ar-Ge çalışması
sonuçu iş
veriminde
artış

Nadir Gold Italy

personel

Nadir Metal Rafineri’nin 2011 yılında altın, 2012 yılında gümüş LBMA – Londra Külçe
Piyasası Birliği’ne akredite olmasıyla birlikte Avrupa bölgesindeki çalışmalar hız
kazanmış, aynı yılın sonunda da Nadir Gold Italy faaliyete başlamıştır.

%15

NMR Hediyelik

nadirgold.com online satış sitesi ile “Nadir” markalı gram altın ve gümüş ürünlerin
satışını yapan NMR Hediyelik Eşya Tic. ve San. Ltd. Şti. 2013 yılında faaliyete başlamış,
bugün internet üzerinden gram altın alımı yapan internet kullanıcıları için güvenilir bir
kaynak konumuna gelmiştir.

NMR Gayrimenkul

2013 yılında gayrimenkul yatırımları için kurulan NMR Gayrimenkul Yatırım İnşaat San.
ve Tic. A.Ş. özellikle İstanbul şehrinde pek çok projenin altına başarıyla imzasını atmıştır.
NMR Gayrimenkul, bir iştiraki olarak ağırlıklı kentsel dönüşüm kapsamında faaliyetini
sürdürmektedir.
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NADİR METAL HAKKINDA
Nadir Metal Rafineri’nin temelleri ilk olarak 1967 yılında firma kurucusu olan Nadir Tütüncü
tarafından kuyumcu ramatı işlemek üzere atılmıştır. 1975 yılından itibaren piyasa için
kıymetli metal rafinasyonuna başlamış ve 1985 yılına dek bu faaliyetleri ile birlikte
büyümeye devam etmiştir.
1985 yılında Nadir Ticaret kurulmuş ve Kapalıçarşı’da kıymetli metal ticaretine
başlamıştır. 1993 yılında ise Nadir Metal Rafineri San. Tic. Ltd. Şti. kurulmuştur. Talebin
hızla artması firmayı yatırıma yöneltmiş, 1996 yılında ülke toprağı üzerindeki ilk altın
rafinerisinin temelleri atılmıştır. 1999 yılında Alman Degussa firması ile ortaklık karşılığı
teknoloji “know-how” iş birliği yapılmış ve Nadir – Allgemeine şirketi kurulmuştur.
2001 yılında şirketin tamamını satın alarak faaliyetine Nadir Metal Rafineri San. Tic. Ltd.
Şti. olarak devam etmiştir. 2001 yılında Nadir Metal Rafineri büyüme kararı almış ve
2002 yılı içerisinde tüm temel yatırımları tamamlamıştır.
Nadir Metal Rafineri San. Tic. Ltd. Şti. 2006 yılında Nadir Metal Rafineri A.Ş. unvanını
almış Ocak 2008 yılında İstanbul Altın Borsası’na, Ekim 2009 yılında Dubai Borsası’na
ve Aralık 2011 yılında da LBMA – Londra Külçe Piyasası Birliği’ne akredite olmuştur.
Bugün, rafinasyon, ramat, atık dönüşümü ve laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra,
kıymetli metallerin (altın, gümüş, platin, paladyum, rodyum) üretimini, alım-satımını
yapmaktadır. Bunlara ilave olarak Nadir Metal ve NadirGold markalı gramlık altın,
gümüş ve platin ürünleri ile özel koleksiyon ürünleri üretmektedir.

DÜNDEN BUGÜNE
1967 Nadir Metal kuruldu.
İlk değerli metal rafinasyon
işlemleri başladı.

1975

Nadir Ticaret olarak Kapalı Çarşıda

1985 altın ticareti başladı.

Nadir Metal Rafineri San. Tic. Ltd. Şti.
kuruldu.

Türkiye’deki ilk altın rafinerisi
Nadir Metal tarafından kuruldu.

1996

Alman Degussa ile iş birliği yapıldı
ve Nadir – Allgemina kuruldu.

2001

1993

1999

Nadir – Allgemina firması
Nadir Metal Rafineri San. Tic. Ltd.
Şti. çatısı altına toplandı.

Nadir Metal Rafineri A.Ş. unvanı kazanıldı.

2006

İstanbul Altın Borsası akreditasyonuna hak kazanıldı.

2008

Dubai Borsasına akredite olundu.

2011

LBMA – Londra Külçe Piyasası Birliği’ne akredite olundu.

Sektörde tam 50 yıl.
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ÜRÜNLERİMİZ

OPERASYON HARİTASI

Yarım asırdır kusursuz
ve mükemmele
ulaşmak için ilk günkü
heyecanımız ile çalışıyoruz.
Kurumsal tanıtımlar ve
müşterilerimizin kişisel
talepleri doğrultusunda,
tamamen orijinal NADiR
ürünleriyle tüm ihtiyaçları
karşılamayı hedefliyoruz.
Ürün güvenliği en az ürün kalitesi kadar önemli bir husustur. Nadirgold sertifikalı gram
altınlar hologram ve lazer basım tekniği ile paketlenmektedir. PVC ve parçalanmadan
açılamayan yapısı ile sahtecilik ve taklit ürün yapımını engellemiş bulunmaktayız. Özel
PVC kaplama malzemesi sayesinde içerisindeki altına parçalanmadan ulaşılması ve
kopyalanması mümkün olmamaktadır.
Paketin üzerinde bulunan hologram
ve uluslararası ürün kodu ve yine
paketin üzerinde bulunan sertifika
ve altının üzerinde bulunan külçe
seri numaraları eşleşmiş bir biçimde
sunulmaktadır.

ÜYELİK ve AKREDİTASYONLAR
LBMA - Londra Külçe Piyasası Birliği
BİST - Borsa İstanbul
DMCC - Dubai Çoklu Emtia Merkezi

14
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YÖNETİM SİSTEMLERİ
Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyaya global ölçekte
tedarik sağlıyoruz.
Müşteri şartlarına en uygun ve en yüksek kalitede,
kıymetli maden rafinasyonu gerçekleştirerek
altın, gümüş, platin ve paladyum üretimi
gerçekleştirmekteyiz. Bu süreçte insan hakları, etik ve
dürüst çalışma şartları ve ülke ekonomisine bağlı kalarak
hammadde temini, tedarik zinciri, üretim, satış ve satış
sonrası destek gibi konularda müşterilerimizin güvenini
kazanmayı amaçlıyoruz.

“Müşteri Var Olma Sebebimizdir” anlayışını işletmemizin üst
yönetimden başlayıp her kademesinde benimseyerek ve
hissederek çalışıyoruz. Ulusal ve uluslararası tüm kalite ve
yönetim sistemlerini uygulayarak ve üretime entegre ederek
yol alıyoruz.
Bu kapsamda, 2011 yılından bu yana LBMA – Londra Külçe Piyasası Birliği’ne altın
dalında akreditasyonumuz bulunmaktadır. 2012 yılından bu yana ise gümüş dalında
akreditasyon olan ilk ve tek Türk rafinerisi olarak LBMA Good Delivery List’de yer
almaktayız.
Yönetim sistemleri kapsamında üretim tesislerimiz için ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi, ISO 140001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 sertifikalarımız
mevcuttur.
ÇED olumlu Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan tehlikeli ve tehlikesiz atık geri
kazanım konusunda yetki belgesi olan, çevre ve izin lisansları bulunan tesisimizde
ürünlerimiz için TURKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012, Altın üretimi için TS EN
ISO 11426 ve ISO 15093 test akreditasyonları, Gümüş ürünleri için ise ISO 15096, TS ISO
13756 ve TS 7696 test akreditasyonlarımız bulunmaktadır.
16
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POLİTİKALARIMIZ
Kalite Politikamız

• Ürün kalitemiz ile müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak,
• Şirketimizin başarısını ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli
olarak iyileştirmek,
• Personelimizin eğitim ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılayarak
çalışanlarımızınbireysel katkılarını arttırmak,
• Müşterilerimizin mevcut ve gelecek beklentilerini en iyi şekilde analiz ederek
onlaraen iyi ve en uygun şartlarda ürün ve hizmet sunmak,
• Verilen hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve müşteri memnuniyetini sürekli
enüst seviyede tutmayı görev edinmek ve sektörde ismi ile ön plana çıkan bir
işletmeolmaktır.

İSG Politikamız

• Önce “İş Sağlığı ve Güvenliği”ni ilke ve hedef edinmek,
• Tüm işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına (kanun, tüzük ve yönetmeliklere), üyesi
olduğumuz yurt içi ve yurt dışı kuruluşların şartlarına ve uluslararası anlaşmalara
uymak,
• Kaza riskini en aza indirmek,
• Çalışanların sorumluluk bilincine sahip olabilmeleri için gerekli eğitim, tatbikat ve
duyurular yapmaktır.

Çevre Politikamız
• Ulusal ve uluslararası çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,
• Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
• Çevresel faktörleri ve riskleri tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol
eden bir çevre yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamak,
• Atıkları kaynağında azaltmak, tehlikeli ve tehlikesiz atıkları geri kazanmak, geri
kazanılamayan atıkların ise en uygun teknolojilerle, çevreye zarar vermeden bertaraf
edilmesini sağlamak,
• Kirliliği ve kimyasal madde kullanım firesini en aza indirmek,
• Doğal kaynakların ve her türlü enerji kaynağının en verimli ve en ekonomik şekilde
kullanılması, su yönetimi ve enerji yönetimi programları ile doğal kaynak tüketiminin
azaltılması,
• Yeni teknoloji araçlara yatırım yaparak doğaya salınan sera gazı miktarını düşürmek,
• Doğaya daha az zararlı alternatif taşıma yollarını kullanmak,
• Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, faaliyetlerine devam etmek ve gelecek nesillere
yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.

Nadir Metal Rafineri 2017
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TEDARİK ZİNCİRİ

TEDARİK ZİNCİRİ

Sorumlu Altın Tedarik Zinciri

Ulusal/Uluslararası Uyumluluk

Değerli metal rafinasyonu ve işleme yapan bir firma olarak her zaman etki alanlarımızın
ve sorumluluklarımızın farkında olduk. Bu bağlamda ürettiğimiz altın, gümüş, paladyum
gibi külçe ve ürünlerini müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde ve en iyi standartlarda
üretmek için tedarik zinciri yönetimi ve “Uyumlu Altın” işleme süreçlerinin çok iyi bir
şekilde yönetilmesi gerektiğine inanmaktayız. Altının ve değerli metallerin ihtilaflardan
etkilenen ve yüksek riskli bölgelerde çıkarılması, ticareti ve taşınmasında ve bu
bölgelerden ihraç edilmesinden kaynaklanabilecek insan hakları ihlali veya terörün
finansmanı gibi önemli risklere katkı yapmama sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

• Tedarik zincirinin her bir noktasında değerli metallerin kara para aklamaya iştirak
ve terörizmi finanse etme, çocuk işçi çalıştırma dahil insan haklarını ihlal etme ile
ilişkilendirilmemesi amacıyla ulusal ve uluslararası standart, kılavuz ve yönergelere
uygun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
• OECD Madenlerin İhtilaflardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden Sorumluluk
Bilinci ile Tedarik için Gerekli Özeni Gösterme Rehberi ve Altın Eki (OECD Due
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from ConflictAffected
and High Risk Areas and the Supplement on Gold)
• Londra Külçe Piyasası Birliği Sorumlu Altın Yönergesi (LBMA Responsible Gold
Guidance)
• Dubai Muhtelif Emtia Merkezi Altın ve Değerli Metaller Sektörü Uygulama Yönergesi
(DMCC Practical Guidance for Market Participants in the Gold and Precious Metals
Industry)
• Dünya Altın Konseyi İhtilafsız Altın Standardı (World Gold Council Conflict Free Gold
Standard)
• Mali Suçları Araştırma Kurulu Yönetmeliği (Financial Crimes Investigation Board)
• Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri

Bu bağlamda Nadir Metal Rafineri ilgili şirket politikalarını, müşterini tanı prosesi,
risk yönetimi ve uyum prosedürlerini geliştirmektedir. Ayrıca çalışanların, bayilerin ve
diğer paydaşlarının bu prosedürlere uyumu için gerekli eğitimleri almalarına destek
olmaktadır.
• Altın Tedarik Zincirinde
Gerçekleştirilecek İncelemeyle
İlgili Şirket Politikası
• Suç Gelirlerinin Aklanmasının
ve Terörün Finansmanının
Önlenmesi Hakkındaki Şirket
Politikası
• Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Politikası
• Risk Değerlendirme Kılavuzu
• Uyum Görevlisi, İç Denetim, Risk
Komitesi
• CRM, Arşiv
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• LBMA Nadir Metal Rafineri Uyum Raporu 2016
• LBMA Nadir Metal Rafineri Bağımsız Güvence Raporu 2016
• LBMA Sorumlu Altın Sertifikası
• DMCC Nadir Metal Rafineri Uyum Raporu 2016
• DMCC Nadir Metal Rafineri Bağımsız Güvence Raporu 2016
• BIST Nadir Metal Rafineri Uyum Raporu 2016
• BIST Nadir Metal Rafineri Bağımsız Güvence Raporu 2016
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ÜRETİM VE AR-GE

LABORATUVAR HİZMETLERİMİZ

Nadir Metal Rafineri üretim tesisimizde madenlerden gelen altın ve gümüş
dorelerin, farklı ayarlardaki kuyumculuk hurdalarının ve sektörel atıkların son
teknoloji ve enerji verimli proseslerimizde rafinasyon işlemi yapılmaktadır.

Kuyumculuk sektöründe yapılan işlemler sonucu oluşan atıklar arasında tehlikeli ve
tehlikesiz ayırımını yapmak oldukça güçtür ve bazı atıklar açısından analiz yapmak
mümkün olmamaktadır. Nadir Metal Rafineri, ramat yani tehlikeli-tehlikesiz atıkların geri
kazanımı için bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir geri kazanım firması özelliğindedir
ve toplam kapasitemizin %80 kadarını tesise gelen geri kazanım potansiyeli mevcut
atıkların geri kazanım prosesleri oluşturmaktadır.
Madenden gelen dore metallerin veya kuyum
sektöründen gelen kuyum hurdaların rafinasyon
prosesinde ergitme işlemine girerek başlamaktadır.
Ergitme işleminde dore metalin yüzey alanını
genişletmek amacı ile yüksek ısıda ergimiş metal
suya dökülür. Gelen dorenin bileşimine bağlı olarak
hidrometalurji rafinasyon yöntemlerinden Kral
Suyu (aqua regia) veya Kuartasyon Prosesleri
ile altın saflaştırılmış olur. %99,99 oranındaki
saf altın talebe göre gram veya külçe olacak
biçimde kalıplanır ve gönderime hazır hale getirilir.
Elektrometalurjik işlemler ile altın tozu ayrılmış
olan nitrat çözeltilerinden gümüş ve bakır ayrı
olarak saflaştırılır. Elektrometalurjik işlemler; gümüş
redüksiyon elektrolizi, bakır redüksiyon elektrolizi
(elektrolitik bakır tozu üretimi), gümüş rafinasyon
elektrolizi (moebius yöntemi) ve bakır rafinasyon
elektrolizi bölümleridir.
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Maden ocaklarında oluşan altın ve
Hurda Atık Elde Edilen Elde Edilen
Altın, ton Gümüş, ton
gümüş geri kazanım prosesinde ortaya
2015
139,9
93,6
38,8
çıkan atıkların; margarin, asit ve petro
2016
122,7
61,4
59,4
kimya sanayisinde hidrojenasyon
tesislerinde oluşan atıklar içerisinde bulunan altın, gümüş, platin, paladyum gibi
değerli metallerin geri dönüşüm işlemlerini de tesis bünyemizde gerçekleştirerek
hammaddelerin üretim süreçlerine tekrardan girmesini sağlıyoruz.
Sektörün öncü firması olarak tedarik zinciri ve hammadde teminine verdiğimiz önem
kadar müşteri memnuniyeti ve kaliteli üretim yapmak da vazgeçilemez bir unsurdur.
Nadir Metal bünyesinde işletmeye aldığımız laboratuvarımızda alınan sonuçlar, Türk
Akreditasyon Kurumu tarafından verilen Akreditasyon Sertifikası TÜRKAK-17025 ile
tescillemiştir. TÜRKAK yetkilileri tarafından düzenli olarak denetlenen laboratuvarımız
tam donanımlı ve yüksek teknik ekipmana sahiptir ve laboratuvarlarımızda yapılan
analizler uluslararası geçerliliğe sahiptir.
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NADİR METAL RAFİNERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

“İnsanlık; doğanın gelecek kuşakların
gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye
atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek,
kalkınmayı sürekli kılma yeteneğine sahiptir.”
Birleşmiş Milletler, Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, 1987.

Yasalar

Çalışanlar

Teknoloji

İç ve Dış
Etkenler
Değerlerimiz

Performans

Organizasyon
Yapısı

Alt yapı

Birleşmiş Milletler tarafın ilk kez 1987 yılında tanımlanan bu sürdürülebilirlik kavramı
tedarik ve üretim süreçlerimizde dikkate aldığımız bir yaklaşımdır.
Özellikle madencilik gibi en üst düzeyde önem, dikkat ve sorumluluk gerektiren bir
endüstride sürdürülebilirlik bakış açısı ile çalışmak firmamızı her zaman rakiplerimizin
arasından pozitif ayrıştırmıştır. Bu bağlamda, amaçlarımızı ve stratejik planlamamızı
içine alan iç ve dış etkenleri belirleyerek oluşabilecek risklere karşı önlemler almaktayız.
22
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İçinde bulunduğumuz son 10 yılda ulusal, uluslararası ve hükümetler arası kapsamda
sürdürülebilirlik kavramı her sektörün öncelikli konusu haline gelmiştir. Yaşam döngüsü
bakış açısı ile ekonomik ve çevresel performansları daha yüksek, enerji ve doğal kaynak
kullanımı bakımından daha verimli servis ve ürünlerin tedarik zinciri içerisinde tercih
edilirliği de artmaktadır.
Nadir Metal olarak sürdürülebilirliğin sadece ekonomik değil aynı zamanda çevresel ve
sosyal açılardan incelenip değerlendirilmesi gerektiği inancımız ile ilk kez hazırlanan bu
sürdürülebilirlik raporumuzda firmamızın sürdürülebilirlik yaklaşımını değerlendiriyor ve
ölçülebilir kılıyoruz.

Nadir Metal Rafineri 2017
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PAYDAŞLARIMIZ

Sürdürülebilirlik kapsamında performansımızı ölçtüğümüz bu raporlama ile firma olarak
faaliyetlerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz tarafından önemli ölçüde etkilenecek
veya faaliyetlerimizi, firma stratejilerini ve hedeflerimize ulaşma yeteneğimizi
etkilemesi beklenilen her türlü makam veya kişiyi paydaşlarımız olarak belirledik.
Paydaş ilişkileri sürekli gelişimde ve yükselen bir ivme ile başarılarımızın
devamlı olmasında büyük bir rol oynamaktadır. Paydaşlarımızın firmamıza
sağladığı katma değerden bu sürdürülebilirlik raporunda bahsederek firma-paydaş
ilişki süreçlerimizi şeffaf bir şekilde yine siz paydaşlarımıza sunmaktayız.

PAYDAŞ İLİŞKİLERİ

PAYDAŞLARIMIZ

İHTİYAÇ /BEKLENTİLER

İLETİŞİM YÖNTEMİ

ÇALIŞANLARIMIZ

İyi çalışma çevresi, iş güvenliği, sağlıkemniyet, terfii, eğitim, takdir edilme.

Çalışan memnuniyeti anketleri,
performans değerlendirme, istek ve
önerilerinin alınması.

MÜŞTERİLERİMİZ

Üretim kapasitesi, düşük maliyet,
teslimat şartları, yeni ürün talebi,
güvenilirlik.

Müşteri memnuniyeti anketi, şikâyet
alma ve değerlendirme formları.

TEDARİK ZİNCİRİ

Satın alma hacminde ve kapsamında
artış, uzun süreli temin sözleşmeleri,
zamanında ödeme.

Tedarikçi değerlendirme anketi,
onaylı tedarikçi listesi, girdi kontrol
sonuçları.

YÖNETİM/YÖNETİM
KURULU

Artan büyüme, satış ve karlılık,
verimlilik ve operasyonların etkinliği,
marka değeri artışı.

Üretim kapasitesi, satış-pazarlama
raporları, ithalat-ihracat raporları,
haftalık raporlar.

BANKALAR/FİNANS
SEKTÖRÜ

İyi finansal performans.

Sözleşmeler ve hukuksal kontroller.

SİGORTA ŞİRKETLERİ

Sigorta Poliçeleri.

Sözleşmeler ve hukuksal kontroller.

HUKÜMET/TOPLUM

Çevrenin korunması, etik davranış,
5 yıllık bütçe planlaması, yıllık
sosyal hizmetler, faaliyetleri ve
hedefler.
kurumları desteklemek, vergilerde artış.

SENDİKALAR

Yasalara uyum, sözleşmeye uyum,
tatmin edici ücretler.

Çalışan ile yapılan yıllık performans
toplantıları.

Nadir Metal Rafineri olarak üçüncü (kamu ve/veya gerçek) kişilere yönelik verdiğimiz
hizmette hiçbir zaman ve hiçbir şekilde tarafsızlık ilkesinden ayrılmayacağımızı,
çalışanlarımızın verdikleri teknik kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve
diğer baskılardan uzak durarak faaliyetlerin sonuçlarını etkileyebilecek hiçbir eylemde
bulunmayacağımızı, çalışanlarımızın başka bir kişi veya kuruluşla mali ve ticari
bağlantısı olmadığını, karar verme bağımsızlığına olan güveni ve ölçüm çalışmaları ile
ilgili dürüstlüğünü ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir faaliyet içinde
yer almayacağımızı tüm paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz.

YASAL OTORİTELER/
Standartlara uyum, raporların
DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR zamanında gönderilmesi, ilgili yasa ve
yönetmeliklerin tanımlanması.

Kuruluşlar ile görüşmeler, toplantılar.

SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI

STK üyelikleri, iş birliği yapma.

Görüş bildirme, eğitim, seminer vb.
Katılımları.

BAĞLI ŞİRKETLER GRUBU

Karlılık, kuruluşun pazar değerinde
artış.

Nadir Gold Italy

Şeffaflık kuruluşumuz için en önemli temel taşlarından birini oluşturmaktadır.
Kuruluşlarımızda gerçekleştirilecek veya gerçekleştirilen hizmete olan güveni
sağlamak ve sürdürülebilir kılmak için firmamıza dair bilgileri paydaşlarımızın erişimine
sunuyoruz.

3. TARAF
BELGELENDİRME
KURULUŞLARI

Belgelendirme sözleşmeleri ve
sözleşme gerekliliklerine uyum.

Belgelendirmenin devamı,
denetimler ve sözleşmelerin
yenilenmesi.

24
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ÇEVRESEL SORUMLULUK

ÇEVRESEL SORUMLULUK

Soy metal geri kazanım ve rafinasyonunda uzmanlaşmış, özgün
birikimlere sahip nitelikli yönetici ve teknik personelimiz, modern çağın
gerektirdiği tesislerimiz, proses altyapısı ve laboratuvar olanaklarımız
ile alanında uluslararası teknolojik düzeye ulaşmış, Türkiye’nin lider
soy metal geri kazanım ve rafinasyon tesisi olarak çevreyi korumak
ve geleceğe taşımak üzere sürekli gelişme vizyonu ile bütünleşmiş
bir kuruluşuz ve bu anlayışın temsilcisi olmayı hedefliyoruz.

Soy metal rafinasyonunda yatırım ve işletme giderlerinin %80’lik kısmı ürünü
elde etmek için değil, ürüne ulaşma sürecinde ortaya çıkan atıkların zararsız hale
getirilmesine, arıtımına ve geri kazanılması sürecinden ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple
gerçekleştirdiğimiz endüstriyel faaliyetlerin çevreye yükleyeceği külfeti minimize etmek
amacıyla yasalarda ve normlarda öngörülen arıtma sınırlarının ötesine geçmek için her
türlü maliyeti yakın geleceğin çevre normlarına yapılan bir yatırım olarak görüyoruz.
Bu bağlamda, çevresel sorumluluk anlayışımızı etik temellere dayanan, içinde
bulunduğumuz ve yaşadığımız çevrenin sınırları içerisinde yer bulan sorunlara karşı
oluşturduğumuz bir çözüm bulma yöntemimiz ve anlayışımız olarak tarif ediyoruz.
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Kıymetli metal üretiminde ikincil kaynak olan hurdaların ve ramat-tehlikelitehlikesiz
atıkların kullanılması teknolojik açıdan, enerji ve malzeme gerekliliği
açısından tasarruflu, çevresel açıdan ise çok temizdir. Kıymetli metal geri kazanımı,
cevherden üretime göre çok daha çevrecidir. Faaliyetlerimizde çevrenin korunması ve
iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, biyoçeşitliliğin, vahşi yaşam, ekoloji, flora
ve faunanın, su yollarının ve kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesine katkı sunan
politikalar ve stratejiler izliyoruz.
İnsanlığın ve doğal hayatın sağlıklı geleceği için çevreyi korumayı esas görevlerimizden
biri kabul ediyor; çalışanlarımıza ve taşeronlarımıza sürekli eğitimler düzenliyoruz.
Çevre konusundaki uygulamaları için teşvik ediyor, amaç ve hedeflerimizi belirleyerek
her yıl güncelliyor ve bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştiriyoruz.

Nadir Metal Rafineri 2017
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ATIK YÖNETİMİ
Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye
atmadan hem bugünün hem de gelecek kuşakların yaşam alanını oluşturan tüm çevre
değerlerinin her alanda ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecindeki rolümüzün
farkındayız ve sürdürülebilir çevre konusuna önem vermekteyiz. Çevre Kanunu’na
uygun şekilde hareket ederek profesyonel bir şekilde atık yönetim planı uyguluyoruz.
Üretim tesisi bünyesinde atık yönetimi için geçici atık depolama sahası oluşturarak
plastik, karton gibi ambalaj atıkları teknik olarak mümkün olduğunda iç süreçlerimizde
değerlendirilirken diğer durumlarda geri kazanılmak üzere çevreye zarar vermeden
kontrollü şekilde tasnif edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş lisanslı firmalara gönderilmektedir.
Bakım faaliyetleri esnasında ortaya çıkan atık makine yağları, kontamine bezler,
koruyucu giysiler vb., numune alma işlemi sırasında çıkan metal parçaları ve numuneler
değerli metal içerdiği için firma içinde geri kazanımı yapılmaktadır. Jeneratör ve
forklift bakımı sırasında çıkan atık yağlar, kontamine ambalaj atıkları, metal parçalar,
floresan lambalar gibi tehlikeli atık kategorisine giren atıklarımız ise sözleşmeli olarak
çalıştığımız lisanslı firmalar tarafından bertaraf edilmektedir.

Tehlikesiz

Tehlikeli

Atık Türü
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2015 (kg/yıl)

2016 (kg/yıl)

Bertaraf
Yöntemi

Flüoresan
Lambalar

20

24

Depolama

Atık Piller

1

1

Depolama

Bitkisel Atık Yağ

270

280

Tekrar Kullanım

Kontamine
Ambalaj

140

460

Geri Dönüşüm

Atık Çamur

275240

264080

Geri Dönüşüm

Atık yağlar

362

2

Geri Kazanım

Bakım Atık Yağları

5

362

Tesiste Geri
Kazanım

Sprey Kutuları

--

2

Geri Dönüşüm

Kontamine bez,
koruyucu giysi vb.

600

5

Tesiste Geri
Kazanım

Kâğıt Karton

500

500

Geri Kazanım

Plastik

500

500

Geri Kazanım

Cam

500

500

Geri Kazanım

Katı Atık

30.780

30.780

Bertaraf

Metaller

--

4920

Geri Kazanım

Değerli Metal
içeren tozlar,
parçalar

300

300

Geri Kazanım
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ENERJİ YÖNETİMİ
2015

2016

Doğrudan
Enerji Tüktimi,
kwh

3.713.679

3.691.014

Dolaylı Enerji
Tüketimi, kwh

3.371.060

3.305.557

Üretim ve destek birimlerinde, enerji
tüketimi ve maliyetlerini azaltmanın
yanı sıra enerji tüketimi kaynaklı
çevresel etkilerimizi de düşürmeyi ve
faaliyetlerimizin uzun vadeli ekonomik
ve çevresel etkilerini optimize etmeyi
ve geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Enerji yönetimi amaçlarımız;
Enerji verimliliği için eğitimlerimize, bilinç yaratma ve
farkındalığı sağlama çalışmalarımıza sistematik bir şekilde
devam ederek ulusal ve uluslararası düzeyde şirketimizi
ilgilendiren enerji konusundaki yasal ve diğer koşullara
uygunluğu sağlamak öncelikle hedeflerimiz arasında yer
almaktadır. Her türlü iyileştirme ve tasarım faaliyetlerinde
enerji verimliliğini göz önünde bulundurarak yüksek
performanslı süreçler geliştirmeyi amaçlamaktayız.
Hammadde, makine, ekipman, yardımcı malzeme ve
doğal kaynak kullanımında verimlilik sağlayarak enerji
performansında sürekli gelişim yaratmayı amaçlıyoruz.

Neler Yaptık..
Üretimde ergitme işlemlerinin yapıldığı indüksiyon
ocaklarında elektrik enerjisi kullanılmaktadır ve
kullanılan enerji miktarlarının yıllık olarak takibi
yapılmaktadır. Sürekli olarak küresel ölçekte gelişen
teknolojilerin takibini yaparak 2016 yılında üretim
sahasındaki indüksiyon ocaklarında yenileme kararı
alıp yüksek verimli ve iş gücünü azaltan son teknoloji
indüksiyon ocaklarına yatırım yaptık.
2012 yılında enerji verimliliği ve üretimde Ar-Ge çalışmalarına başlayarak, üretim
içinde yüksek miktarda kullanılan doğalgaz miktarını %30 oranında azaltmayı
başardık. Doğalgaz kullanımının azalmasının yanı sıra iş verimliliğinde ise %40
oranında iyileştirme sağladık. Tesis içindeki floresan lambaları LED aydınlatmalar ile
değiştirilerek enerji verimliliğinde artışa gidilmesini ve karbon ayakizimizi azaltmayı
planladık.
Nadir Metal Rafineri 2017
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KARBON AYAKİZİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

KURUMSAL KARBON AYAKİZİ, ton CO2 e
Yıl

2015

2016

Kapsam 1

1052

1046

Kapsam 2

1986

1947

Toplam

3037

2993

2015 ve 2016 yılı faaliyetlerimizi baz alarak hesaplamış olduğumuz Kurumsal Karbon
Ayakizi sonuçlarımızı ilk kez hazırladığımız Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporumuzda
beyan ediyoruz. Uluslararası Sera Gazı Emisyon Hesaplama metodolojisi olan ISO
14064-1 standardı ve GHG Protokol’ü doğrultusunda 2015 ve 2016 yılı için Kapsam 1
ve Kapsam 2 emisyon miktarlarımız ton karbondioksit eşdeğeri cinsinden hesapladık.
Başlıca sera gazı emisyon kaynaklarımızı üretim kaynaklı sabit ve hareketli yanma
dolaylı fosil yakıt tüketimi, soğutucu gaz sızıntısı ve satın alınan elektrik tüketimi
kaynaklı olarak belirledik.
2015

%35, Kapsam 1
%65, Kapsam 2

2016

%35, Kapsam 1
%65, Kapsam 2

1 Ocak- 31 Aralık periyodunda toplanan veriler ile hesaplanan Kurumsam Karbon
Ayakizi Kapsam 1 emisyonları 1047 ton CO2 e, Kapsam 2 emisyonları ise 194 ton CO2
e olarak hesaplanmıştır. Toplam 2016 yılı salınımı 2993 ton CO2 e olan karbon ayakizi
oranında bir önceki yıla kıyasla %1,5 azalım sağlandığı gözlenmiştir.
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İçinde bulunduğumuz yüzyılda
iklim değişikliği karşı karşıya
geldiğimiz, kümülatif etkilerinin
en yüksek biçimde görüldüğü,
geleceğimizi etkileyecek

başlıca sorunlardan birini teşkil
etmektedir. İklim değişikliğini
tetikleyen en önemli faktör ise
sera gazlarının sebep olduğu
küresel ısınma olmaktadır. Ülke
bazında her sektör ve işletmenin
faaliyetleri sonucu oluşan sera
gazı emisyonları içinde Nadir
Metal Rafineri olarak sera gazı
emisyonlarımızı hesapladık.
Sektörde gönüllü olarak karbon ayakizi hesaplaması yapan ilk firma
olarak 2016 yılı içinde ilk kez gerçekleştirdiğimiz karbon ayakizi
hesaplamalarımıza gelecek yıllarda da devam edeceğimizi taahhüt
ediyoruz. Nadir Metal Rafineri olarak ISO 14064-1 standartlarını
ve Sera Gazı Yönetim planı oluşturarak her yıl kurumsal seviyede
karbon ayakizimizi hesaplayarak, kurum olarak iklim değişikliğine
olan etkimizi değerlendireceğiz.
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İNSAN KAYNAKLARI

Nadir Metal Rafineri bünyesinde çalışmakta olan kadrolu personeller, dış kaynaklı
denetçiler, taşeron personel veya Nadir Metal Rafineri bünyesindeki görevleri sebebiyle
firma faaliyetlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek diğer personel için
işe ilk girişte ve daha sonra periyodik olarak ya da ihtiyaç durumlarında verilecek olan
eğitimlerin tanımlanması, eğitim planlarının yapılması, eğitim etkinlik değerlendirme
yöntemlerinin tanımlanması ve eğitim ile ilgili kayıtların tutulması ile ilgili bir İK yönetim
prosedürü hazırladık ve bu prosedüre göre bir İK politikası benimsedik.

Nadir Metal Rafineri ’de çalışanlarımızı ailemizin birer parçası olarak görüyoruz. Esenyurt
fabrikamızda 92, Kuyumcukent, Kapalıçarşı ve İkitelli’de bulunan 62 çalışan ve 6 taşeron
olmak üzere ile toplamda 159 kişilik büyük bir aileyiz.

EĞİTİM

Çalışanlarımızın görevleriyle ilgili pratik ve teorik
bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin beceriler
kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde
geliştirilmesi için hazırlanan Hizmet İçi Eğitimlerimiz
ile hizmette verim, tasarruf ve etkinlik sağlamayı;
Oryantasyon Eğitimleri ile işe yeni başlayan çalışanların
organizasyona uyum sağlamasını; İşbaşı Eğitimleri
ile de çalışanların mesleki eğitimini sağlamak için
gerçek iş ortamında işin nasıl daha verimli yapılacağını
öğretmeyi ve çalışanların ilgisini arttırmayı
amaçlıyoruz.

Kadrolara göre çalışan sayımız

2016 yılı çalışan dağılımı
Fabrika

92

Şube

17

Şube

14

Şube

2

Şube

28

Şube

153

2016 yılı çalışanlarımız

Beyaz Yaka, 18

Mavi Yaka, 135

Eğitim Saatleri

İlk okul mezunu
Lise Mezunu
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans

55
73
0
24
1

Mavi Yaka
Beyaz Yaka

2015
Cinsiyete göre dağılım
Kadın, 23

•
Çalışma şekli
Taşeron, 6

Mavi Yaka ve
Beyaz Yaka

•
•
•

Erkek, 130

İş Sağlığı ve Güvenliği
Temel Eğitimi
Kimyasallarla çalışmalarda
İSG eğitimi
Meslek hastalıkları ve
korunma prensipleri
eğitimi
Yangın Eğitimi

29
29
58

2016
29
29
58

2016
•
•
•
•
•
•
•
•

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme
eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Mesleki eğitimi
Meslek hastalıkları ve korunma prensipleri
eğitimi
Temel yangın eğitimi
İlk yardım tatbikatı
Acil durum ve toplanma tatbikatı
MEB Mesleki Eğitimler

Sözleşmeli, 153
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ETİK İLKELERİMİZ
NADİR METAL RAFİNERİ olarak;
Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi: Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve
desteklememeyi, çocuk işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,
Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi: Hiçbir çalışanımızın hiçbir konuda baskı altında
ve borca dayalı çalıştırmamayı, tüm çalışanlarımızın eşit şartlar altında kendi rızaları ile
uygun pozisyonlarda istihdam etmeyi,
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması: Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için
yasal gereklilikleri yerine getirmeyi, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbiri
almayı, çalışanlarımıza yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını
karşılayacakları hijyenik her türlü imkânı sunmayı,
Ücretler ve Ödemeler: Tüm çalışanlarımıza yasalar çerçevesinde belirlenen ücret ve
sosyal hakları sağlamayı,
Ayrımcılığın Önlenmesi: Çalışanlarımızı istihdam ederken iş yapabilme becerilerini esas
almayı; kişileri dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, hamilelik, medeni durum ve fiziksel engel
ayrımı yapmamayı,
Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi: Çalışanlarımıza kurumsal cezalandırma yapmamayı,
kötü muamele ve tacizde bulunmamayı; çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranmayı,
Temsil Edilme Özgürlüğü: Çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi,
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre
dostu politikalar ve standartlar belirlemeyi ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmeyi,
Yasa ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Mevcut kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin
ve iş ortaklarımızın kurallarına ve gönüllü olarak uyguladığımız kalite yönetim sistemlerine
uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi,

İSG YAKLAŞIMIMIZ
Nadir Metal Rafineri, çalışanlarının iş
sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli
olanın yapılmasını, bu husustaki koşulların
sağlanmasını, araçların ve gereçlerin noksansız
olarak bulundurulmasını hedef ilke olarak
benimsemekte ve “ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ”
ilkesine inanmaktadır; zira hiçbir iş, çalışanların
can güvenliği ve sağlığından daha acil veya
önemli değildir. Bu bağlamda çalışılan ülkede
bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
mevzuatına (kanun, tüzük ve yönetmeliklere),
üyesi olduğu yurt içi ve yurt dışı kuruluşların
şartlarına ve uluslararası anlaşmalara uymayı
taahhüt etmektedir.

Nadir Metal Rafineri tüm faaliyetlerinde,
işçi sağlığı ve iş güvenliğinin temini ve
sürekliliğinin sağlanması için OHSAS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Standardında belirtilen gereksinimleri yerine
getirecek yönetim sistemini kurmuş ve
yazılı hale getirmiştir. Kurulan sistemin ve
alınan önlemlerin verimliliği ve yeterliliği iç
denetimler ile ölçülmekte ve üst yönetimce
gözden geçirilerek değerlendirilmektedir.
Ayrıca alt yüklenici ve tedarikçilerimizin de
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi Standardına uygun çalışmaları teşvik
edilmektedir.

Nadir Metal Rafineri, faaliyetleri sırasında
kaza olasılığını kaynağında önleyerek kaza
riskini en aza indirmeyi ve meslek hastalığı
oluşmasını engellemeyi ana hedefi olarak
kabul etmektedir. Ayrıca risklerin bilinen en
iyi tekniklerle çalışanlara, tesise ve doğaya
zarar vermeyecek şekilde önlenmesi de
hedeflenmektedir.

Çalıştığımız ülkeler ve bölgelerdeki yürürlükte
bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
mevzuatına (kanun, tüzük ve yönetmeliklere)
ve üyesi olduğu yurtiçi ve yurtdışı kuruluşların
şartlarına, uluslararası anlaşmalara, işverenle
imzalanan sözleşme ve şartnamelere uygun
olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Birimlerimizde çalışan herkesin, iş sağlığı
ve güvenliği konusundaki görev, yetki
ve sorumlulukları belirlenip ilgililere
duyurulmaktadır. Tüm çalışanların koruyucu
ekipmanlarını kullanmaları gibi gerekli
güvenlik önlemlerini almaları zorunluluk arz
etmektedir. Çalışanların sorumluluk bilincine
sahip olabilmeleri için gerekli eğitim, tatbikat
ve duyurular yapılmaktadır. Acil durum
riskleri planlanmakta ve fiili uygulamalar
ile oluşabilecek risklerin önlenmesi
amaçlanmaktadır.

Rüşvetin Önlenmesi: Tüm çalışan ve tedarikçilerimizden maddi kazanç sağlayacak hiçbir
ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı,

Sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için
amaç ve hedefler belirlenmiş, bu amaç
ve hedefler doğrultusunda İş Sağlığı ve
Güvenliği yönetim programları oluşturulmuş,
kişilerin yetki ve sorumlulukları tariflenmiş,
eğitim, bilgilendirme, denetleme çalışmaları
ile sürekliliği sağlanmıştır. Alt yüklenici ve
tedarikçilerimizin de TS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun
çalışma yapmaları talep edilmektedir.
Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemimize ilgili tarafların ulaşabilmesi
için kontrollü olarak internet sitemizden
yayınlayarak ve şirket politikalarımızı internet
sitemizde kamuoyunun incelemesi adına
erişime açık tutulmaktadır.

taahhüt ediyoruz.
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SOSYAL SORUMLULUK

FİNANSAL SORUMLULUK
Altın Toplama Nedir?

Nadir Metal Rafineri Eksperleri’nin
banka şubelerinde görev alarak,
vatandaşın şubeye getirdiği altının
değerinin belirlenmesi işlemi ile başlar,
banka müşterilerinin açtığı hesaplarda
değeri karşılığı kayıt altına alındıktan
sonra rafinerimizde işlenip 24 ayar 1
kilo bar haline dönüştürülür ve bunun
sonucunda da kayıt altına alınmış olan
altın Borsa İstanbul’da kayda geçirilerek
ilgili bankanın yetkililerine teslim edilir.

Altın Bankacılığı

2014 yılında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü - OECD tarafından iki kez Borsa
İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Türkiye Altın Tedarik Zincirinde Sorumlu ve
İhtilafsız Satın Alma Çalıştayı”na bilgi birikimi ve tecrübelerimiz ile birlikte sponsor ve
ana sponsor olarak destek sağladık.

Paydaşlarımıza ve faaliyetlerimizden etkilenen kişi
ve çevrelere verdiğimiz önem Nadir Metal Rafineri
bünyesinden her zaman ilk sıralarda yer almaktadır.
Faaliyet gösterdiğimiz alanda oluşabilecek risklerin
farkındayız ve sürekli olarak farkındalık yaratmaya
devam ediyoruz. Risk Yönetimi kapsamında maden
tedarikçilerimiz tarafında da sorumluluklarımızın
bilincindeyiz. Bu bağlamda, OECD tarafından
hazırlanan Sorumlu Tedarik Zinciri OECD Uyum
Rehberi’ni Türkçe ’ye tercüme edilmesi ve yayınlanması
sağlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız
işlerde elimizden gelen tüm gayret ve çaba ile dürüst
ve sorumluluk anlayışı ile ilerliyoruz.
36
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Altın Bankacılığı, vatandaşın sahip olduğu altını, bankanın “altın hesabı” aracılığıyla
yatırıma dönüştürmesi olarak tanımlanabilir. Bu vatandaş tarafından görünen biçimi
olsa da altın bankacılığı sayesinde kayıt dışındaki altın, kayıt altına alınarak ülke
ekonomisine katılımı sağlanmış olur.
Bu katılımı sağlama görevini üslenen Nadir Metal Rafineri, ilgili bankaların belirlenen
şube ve günlerinde, uzman eksperleriyle hizmet vermektedir. Gelen takı, kolye, bilezik,
yüzük ve ziynet benzeri altınların değerini titizlikle belirler, gelen hurda altının tam
karşılığında miligram cinsinden saf altın hesabı oluşturulmasına olanak sağlar. Bu
sayede hurda altının ekonomiye kazandırılma işlemi Nadir Metal Rafineri’nin “Altın
Toplama Günleri” uygulamasıyla yastık altından çıkarak kayıtlı ekonomiye katılımı
sağlanır.
Altın Sahibi > Banka > Uzman Eksper, üçlemesiyle işleyen Altın Bankacılığı’na,
Türkiye’nin her bölgesinde görev alarak -altın değer tespit- işleminde bunulnan Nadir
Metal Rafineri, bugüne kadar pek çok banka ile çözüm ortaklığı yapmış, 2.5 ton altın
toplaması gerçekleştirmiştir. Bu sayede Nadir Metal Rafineri toplanan bu miktarın Türk
Lirası karşılığının likiditeye dönüşerek ülke ekonomisine girmesinde pay sahibi olmuştur.
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Bu doküman geri dönüşümlü kağıdın üzerine basılmıştır.
Bu raporda yasal konularla ilgili genel bilgiler yer alabilir ve bu bilgiler tavsiye niteliğinde değildir.
Bu bilgiler açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın “olduğu gibi” sunulmaktadır
ve Nadir Metal Rafineri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu raporda yer alan yasal bilgilere ilişkin hiçbir beyan
veya garanti vermemektedir. Bu bilgilere ilişkin olarak bilgilerin eksiksiz, doğru, güncel veya yanıltıcı
olmayacağı, sürekli ve değişmez olacağı garanti edilmemektedir. Bu raporda sunulan bilgilerin
kullanımı dolayısıyla oluşabilecek zararlardan Nadir Metal Rafineri, çalışanları, yöneticileri ve rapor
sürecine dahil olmuş diğer kişi ve kurumlar sorumlu tutulamaz.
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