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2018 yılında da 

istikrarlı, rekabetçi, 

karlı ve her alandaki 

sorumluluklarını yerine 

getirmiş olmanın 

gururu ve sürdürebilirlik 

bilinciyle yolumuza 

devam ediyoruz.



Başlarken 

Değerli Paydaşlarımız,

2016 ve 2017 yıllarında yayınladığımız 

Sürdürülebilirlik Raporlarında olduğu gibi 2018 

yılındaki raporda da, çevresel ayak izimizi azaltıp 

pozitif sürdürülebilir etkimizi arttırdığımızı 

görüyoruz. Bu sayede vizyonumuza ulaşmamız 

için bu raporun, bize yol gösteren bir kılavuz 

olduğunu çok iyi biliyoruz.

Değişen dünyada beklentilerin değişmesi ne 

kadar normal olsa da, bu değişimde sürdürebilir 

kalarak yola devam edebilmek oldukça yüksek 

bir çaba gerektiriyor.

Yavaşlayan global ekonomik büyüme ve 

jeopolitik istikrarsızlık; gerek işletmelerin 

gerekse de dünyanın ilerlemeye kesin gözüyle 

bakamayacağını bir kez daha bizlere gösteriyor.

Her ne kadar yaptığımız işler her zaman için 

çoğalsa da istikrarlı şekilde büyüyebilmek, 

Sürdürülebilir Planımıza olan bağlılığımızı daha 

da güçlendiriyor.

En iyi ve doğru yolun bu olduğuna 

inanıyoruz. Bu yol bize kısa vadede değer 

oluşturmamızda yardımcı olurken, bir işletme 

olarak - sürdürülebilir yaşamı yaygınlaştırmak - 

hedefimizi de gerçekleştirmemizi sağlıyor.

Paydaşlarımızı desteklemek, inovasyonu teşvik 

etmek, tedarik zincirimizi güçlendirmek, maliyet 

ve risklerimizi azaltmak ve güven tahsis etmek 

bizleri daha rekabetçi kılıyor. Sürdürülebilirlik, 

hem Nadir Metal Rafineri’ye hem de topluma 

değer katıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı

Abdullah Tütüncü
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Büyümek, yeni stratejiler geliştirmek ve farklılığı sunmak
ne kadar ihtiyaçsa, doğal kaynaklarımızı korumak, 
sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamakda en az 
diğerleri kadar büyük bir ihtiyaçtır.

Nadir Metal Rafineri

Sürdürülebilirlik
Raporu

2018

Nadir Metal Rafineri olarak en iyiyi üretmek, en kaliteli hizmeti vermek veya 

daha çok istihdam yaratmanın artık tek başına yeterli gelmediğini, bunların 

tümünü yapıyorken, bunun beraberinde ve tümünde, belkide daha önemlisinin 

sürdürülebilir şekilde bunları yapabilmenin önemini her hazırladığımız raporda bir 

kez daha anlıyoruz.

Büyümek, yeni stratejiler geliştirmek ve farklılığı sunmak

ne kadar ihtiyaçsa, doğal kaynaklarımızı korumak,

sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak da en az 

diğerleri kadar ihtiyaç. Çünkü sadece bu sayede

bir değer olarak var olabileceğimize inanıyoruz.

50 yılı aşkın bir süredir faaliyetine devam eden

Nadir Metal Rafineri’nin bugün atacağı her adımı

sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendiriyor 

olması, kusursuzluk ve mükemmele ulaşma

hedefini bir gün dahi bırakmamasındandır.
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2016 ve 2017 yıllarını izleyerek bu yıl üçüncüsünü yayınladığımız 2018 Sürdürebilirlik 

Raporu’muzu; Paydaşlarımızla birlikte ekonomik ve çevresel sorumluluklarımızın bilinciyle  

dürüstlük, şeffaflık anlayışıyla ve kıymetli metal rafinasyonu alanında sektöründe öncülük 

etme yaklaşımıyla oluşturduk.

Nadir Metal Rafineri’nin 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’nda kıymetli metal rafinasyonu ve 

atık geri dönüşümü alanında yaptığımız faaliyetleri ve bundan elde ettiğimiz sonuçlarla 

birlikte taahhütlerimize yer verdik.

2018 Sürdürülebilirlik Raporu, ülke ekonomisine önemli katkısı olan altın sektöründe Nadir 

Metal  Rafineri’nin sürdürülebilirlik yaklaşımı, paydaşlarına ürün ve hizmetleriyle verdiği 

katma değer, çalışanlarına sağladığı iş gücü, iş sağlığı ve güvenliği, üretkenliğiyle oluşan 

ekonomik katma değer ve çevresel faaliyetleri kapsar.

01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında, kıymetli metal rafinasyonu ve atık geri dönüşüm 

faaliyetleri alanında çevresel, ekonomik ve üretim alanındaki çalışmalarımızı kapsar.

Rapor Hakkında

Nadir Metal Rafineri, 

dürüstlük, şeffaflık, bilinçli

çevrecilik ve sektörüne öncülük

 etmenin verdiği sorumluluklarla, 

50 yıldan uzun süredir 

faaliyetini sürdürmektedir.

Rapor Hakkında
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LBMA – Londra Külçe Piyasası Birliği’nde hem altın hem de gümüş 

rafinasyonunda akredite olan Türkiye’nin ilk ve tek firması olarak;

müşteri şartlarına en uygun ve en yüksek kalitede, kıymetli

metal rafinasyonu gerçekleştirerek altın, gümüş, 

platin ve paladyum üretiyoruz.

NADiR Sürdürülebilirlik Raporu ‘188

Türkiye kuyum ve maden sektörlerinde en hızlı ve en çağdaş hizmeti vermek, ulusal 
düzeydeki liderliğinin yanı sıra uluslararası düzeyde ilk 10 rafineriden biri olmak. 

Ulusal ve uluslararası lider rafinerilerden birisi olmak

• Değerlerimize sahip çıkmak,

• Yeni teknolojilerle sürekli gelişerek,

• Üretim kapasitemizi artan bir ivme ile yükselterek,

• Sürdürülebilirlik kapsamında çevresel etkilerimizi azaltarak,

Soy metal geri kazanımı ve rafinasyon hizmeti vermek.

Vizyonumuz

Misyonumuz

Kurumsal Profil
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Değerlerimiz

Değerlerimiz
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Rakamlarla

Rakamlarla Nadir

154
Personel

%16

%84

65.SIRA
ISO 500 Listesi

0 İSG Açısından
Kimyasal ve Ağır Metal
Maruziyeti

%99.9
Oluşan Tehlikeli Atığın

Oranında Geri Kazanımı

%31
Tehlikeli Atık Miktarında

Azalım

%38
LPG Tüketim

Miktarında Azalım

%10
Dolğalgaz Tüketiminde Azalım 50 YILLIK

TECRÜBE

Çalışan Eğitimi

58
SAAT

Değerli Metal İçeren

185   ON
SU ARITIMI

AZALIMI

Enerji
Kullanımının
Azalmasıyla

99,01 CO2
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Şirketler Grubu

1997 yılında faaliyete başlayan, İstanbul Altın Borsası’nın 076 nolu üyesi ve 

ISO 9001 belgeli Türkiye ‘deki ilk döviz bürosudur. Borsa İstanbul’daki işlem 

hacmini sürekli arttıran Nadir Döviz, son beş yıl göz önüne alındığında altın ve 

gümüşte ilk beş arasında yer almıştır. Nadir Metal tarafından üretilen ürünlerin 

Türkiye geneline satışını ve dağıtımını yapmaktadır.

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.

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.

Nadir Şirketler Grubu
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Nadir Tütüncü tarafından 1967 yılında faaliyete başlayan Nadir Metal 
Rafineri, 50 yılı aşkın bir süredir kıymetli metal konusunda faaliyet 
gösteriyor. Kusursuzluk ve mükemmele ulaşma hedefiyle çıktığı yolda 
katma değer yaratacak işlere imza atan Nadir Metal Rafineri bugün 
dinamik ve sürekli gelişen bir dünya pazarında küresel bir oyuncu olarak 
yer almaktadır. 

Nadir Metal Rafineri 
Hakkında

Hakkımızda

2008 2011 2017

2006 2009 2016 2018

İstanbul Altın Borsası
akreditasyonuna

hak kazanıldı

LBMA - Londra
Külçe Piyasası Birliği’ne

akredite olundu

Sektörde 50.yıl
ISO sıralamasında

48. sırada

Nadir Metal
Rafineri A.Ş.

unvanı kazanıldı
Dubai Borsasına
akredite olundu

SBMA - Singapur
Külçe Piyasası Birliği’ne

Akredite olundu Sektörde 51.yıl

1967 1985 1996 2001

1975 1993 1999

Nadir Metal
Kuruldu

Nadir Ticaret olarak
Kapalı Çarşı’da

altın ticareti başladı

Türkiye’deki
ilk altın rafinerisi

Nadir Metal tarafından
kuruldu

Nadir - Allgemeine
firması Nadir Metal

Rafineri San. Tic. Ltd. Şti.
çatısı altına toplandı

İlk değerli metal
rafinasyon

işlemleri başladı

Nadir Metal
Rafineri San. Tic. Ltd. Şti.

kuruldu

Alman Degussa ile
iş birliği yapıldı ve
Nadir - Allgemeine

kuruldu
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Yıllık ortalama 125 ton altın, 250 ton gümüş ve daha pek çok faklı kıymetli metal işleyebilen 
Nadir Metal Rafineri, Ocak 2008 yılında Borsa İstanbul’a, Ekim 2009 yılında Dubai 
Borsası’na, Aralık 2011 yılında LBMA – Londra Külçe Piyasası Birliği’ne altın, Haziran 2012 
yılında da gümüş listesine akredite olmuş ve “En İyi Üreticiler” listesine girmiştir. 

Rafinasyon, ramat, atık kazanımı ve laboratuar hizmetlerinin yanı sıra kıymetli metallerin 
(altın, gümüş, platin, paladyum, rodyum) üretim, alım-satımını yapmakta, Nadir Metal 
ve NadirGold markalı gramlık altın, gümüş ve platin ürünleri ile özel koleksiyon ürünleri 
üretmektedir.

Altını kıymetli yapan NADiR olmasıdır.

Dünden Bugüne

2008 2011 2017

2006 2009 2016 2018

İstanbul Altın Borsası
akreditasyonuna

hak kazanıldı

LBMA - Londra
Külçe Piyasası Birliği’ne

akredite olundu

Sektörde 50.yıl
ISO sıralamasında

48. sırada

Nadir Metal
Rafineri A.Ş.

unvanı kazanıldı
Dubai Borsasına
akredite olundu

SBMA - Singapur
Külçe Piyasası Birliği’ne

Akredite olundu Sektörde 51.yıl

1967 1985 1996 2001

1975 1993 1999

Nadir Metal
Kuruldu

Nadir Ticaret olarak
Kapalı Çarşı’da

altın ticareti başladı

Türkiye’deki
ilk altın rafinerisi

Nadir Metal tarafından
kuruldu

Nadir - Allgemeine
firması Nadir Metal

Rafineri San. Tic. Ltd. Şti.
çatısı altına toplandı

İlk değerli metal
rafinasyon

işlemleri başladı

Nadir Metal
Rafineri San. Tic. Ltd. Şti.

kuruldu

Alman Degussa ile
iş birliği yapıldı ve
Nadir - Allgemeine

kuruldu
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“Ürün yüzeyindeki özel güvenlik noktaları ve 
deforme olmadan açılamayan sertifikanın 
özel PVC yapısı ile sahtecilik ve taklit ürün 
yapımını engellemiş bulunmaktayız.”

Ürünlerimiz

Ürünlerimiz

Logo üzerine
uygulanan

Sertifika
ve altın külçe

Arka yüz

Yüksek kalite ve özel
PVC yapısı sayesinde

iç bölümdeki altına
PVC’yi parçalamadan

ve zarar vermeden

Uluslararası standartlarda ürünler üreten Nadir Metal Rafineri, ürünü üretme sürecinden, 
ürünün ulaştığı son halkaya kadar tüm süreçlerde, ürün güvenliğini, her aşamada kontrol 
etmektedir. Ürün kalitesinde şüpheye düşürecek en ufak bir olumsuzluk, sürecin en baştan 
başlamasına ve  kusursuz sonuca ulaşılana kadar devam etmesine neden olur. Bu nedenle 
de Nadir Metal ürünleri her zaman güvenle tercih edilen ürünlerdir.
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Ürün güvenliği en az ürün kalitesi kadar önemli bir husustur.  Sertifikalı gram bar ve coins 
ürünler hologram ve lazer basım tekniği ile paketlenip ambalajlanabilmekte ve farklı güvenlik 
noktaları ile kalitesi ve saflığı güvence altına alınmaktadır. Uluslararası standartlarda, 
kredikartı boyutlarındaki sertifikalar içindeki gram bar ve coins ürünler, yüzey üzerine 
uygulanan  hologram ve şifreleme tekniği, eşleşme seri numarası, etiket hologram, UV 
basım tekniği gibi pek çok güvenlik kriterlerinde üretilebilmektedir.

Operasyon HaritasıGüvenlik

Ürünün herhangi
bir yerine

uygulanan ve
sadece mikroskop

yardımıyla
görülebilen

Uluslararası standartlarda,
son teknoloji üst düzey güvenlik;

Ürün yüzeyi üzerine uygulanan ve 
sadece mikroskop ile görülebilen şifreleme tekniği.
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Global pazarın tümüne hitap eden, sertifikasyonlar ve uluslararası akreditasyonlar ile 
kıymetli madenlerde aranan bir marka konumuna gelmiş olan Nadir Metal Rafineri, ürün ve 
hizmetleriyle ülke sınırları dışında pek çok ülkede faaliyetini sürdürmektedir.

Operasyon Haritası

Operasyon Haritası
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Operasyon Haritası

Dünya pazarında yaklaşık 30 ülkede ve İtalya’da kurduğu Nadir Gold Italy ile Avrupa 
bölgesinde en iyi hizmeti verme gücüne sahiptir.

17NADiR Sürdürülebilirlik Raporu ‘18



Altın Bankacılığı

Altın, yüz yıllardır Türk Toplumu’nun geleneksel biçimde hayatında kültür ve yatırım aracı 
olarak yer almaktadır. Özel günlerde, düğünlerde, sünnet törenlerinde, doğumlarda, hediye 
olarak altın takı, özellikle ziynet ürünlerinin takılması gelenekselleşmiştir ve hatta bir çok 
Türk kadını haftalık veya aylık toplantılarında altın günü adı altında birbirlerine altın hediye 
etmekte, tasarruf amaçlı birikim yapmaktadır. Hane halkının fiziki olarak satın aldığı sikke 
ve muhtelif formlardaki mücevheratın banka kasalarında ya da evlerinde saklanan kısmına 
‘Yastık Altı Altın’ denilmektedir. 

Nadir Metal Rafineri 2013 yılından itibaren yastık altı altının ekonomiye kazandırılması 
amacıyla bankalar ile geliştirdiği işbirliği çerçevesinde Türkiye genelindeki birçok şehirdeki 
banka şubelerinde altın ekspertiz ve rafinasyon hizmetleri vermeye başlamıştır. Alanında 
uzman ve eğitimli ekspertizlerimiz banka şubelerinde hane halkının takı, sikke ve muhtelif 
formlarındaki altınlarını değerlendirmekte ve karşılığında has miktarları ilgili bankanın altın 
mevduat hesabına yatırılmakta, rafine edilen altın ise külçe olarak ilgili bankalara fiziksel 
olarak teslim edilmektedir. 

ALTIN BANKACILIĞI 
ŞUBELERDEN ALTIN TOPLAMA GÜNLERİ 
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık mevzuatında yaptığı değişiklik ile 
bankalar uluslararası standartlardaki altın; Large Bar ve 1 kg’lık külçeler zorunlu karşılık 
olarak Merkez Bankası’na yatırılabilmektedir. Bu gelişme ile birlikte Altın Bankacılığı ivme 
kazanmış, özellikle 2013 yılından 2016 yılına kadar toplanan yastık altı altın miktarı artarak 
devam etmiştir. 2016 yılında yavaşlayan trend, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 
zorunlu karşılığa standart altın kabulü için sağlanan %30 oranına %5 oranında ilave yapılması 
ve bu oranın bankaların yurt içi yerleşkelerinden toplanan işlenmiş veya hurda altın olma 
şartını getirmesi ile tekrar yükseliş trendine geçmiştir. 

Nadir Metal Rafineri 2018 yılında yastık altı altının toplanması konusunda işbirliği yapmış 
olduğu bankalara bir yenisi ilave etmiş  ve banka şubelerindeki altın günlerinde yapmış 
olduğu yenilikler, özverili ve çözüm odaklı çalışmaları sonucunda toplamda koşulsuz müşteri 
memnuniyeti ile yıllık bazda tüm zamanların en yüksek cirosuna ulaşmıştır. Nadir Metal 
Rafineri olarak 2019 yılında işbirliği yapılan banka sayısını arttırmayı ve yastık altındaki 
altının ülke ekonomisine kazandırılmasına destek olmaya devam etmeyi hedeflemektedir.

Altın Bankacılığı

2013 2014 2015 2016 2017 2018

İstanbul

Kırklareli

Tekirdağ

Çanakkale

Balıkkesir

İzmir
 

Aydın Denizli

Uşak
Afyon

Isparta
Burdur

Muğla

Antalya

Mersin

Adana
Osmaniye

Hatay

Gaziantep Şanlıurfa

Adıyaman

Mardin
 

Batman
Siirt

Diyarbakır

Elazığ

Tunceli

Hakkari

Bingöl
 

Şırnak

 

Van

Iğdır

Ağrı

Muş

Erzurum
Bayburt

Erzincan
 SivasYozgat

Çorum
Çankırı

Karabük

Amasya Kars

Ardahan
Artvin

Rize
Trabzon 

Giresun
Ordu

Tokat

Samsun

Sinop
Kastamonu

 

Bartın

Zonguldak

Bolu

Ankara Kırıkkale

Kırşehir

Nevşehir

Konya

Karaman

Aksaray

Niğde

Kayseri

Eskişehir

BilecikBursa

Kütahya

Manisa

Sakarya

Kocaeli

Edirne

Malatya

Kahramanmaraş

Hizmet verilen iller
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Dengeli ürün ve hizmet portföyümüz, sağlam kurulum ve hedefli yatırımlarımız temelinde 
Nadir Metal Rafineri olarak geleceğe hazırlanmış, geniş çaplı; birincil ve ikincil hammadde 
kaynaklarından değerli metal geri kazanımı yapmaktayız.

Nadir Metal Rafineri, küresel bir kıymetli metal rafineri ve geri kazanım şirketi olarak 
ekonomik başarıyı sosyal sorumluluk ve çevrenin korunumu ile birleştirmektedir. Bu 
nedenle, sürdürülebilirlik, dürüstlük ve sağlıklı gelişim bizim için vazgeçilmezdir.

Değerli metal kaynakları birincil ve ikincil kaynaklar olarak iki gruba ayrılabilir.

Kompozisyon olarak birincil kaynaklar daha karışıktır ve genellikle içlerinde kazanılması 
gereken platin grubu elementleri de içerirler. Bakır rafinasyonundan gelen anot çamuru, 
kurşun rafinasyonundan 
gelen zengin köpük, gümüş 
rafinasyon elektrolizinden 
gelen anot çamuru ve 
cevherden siyanürleme yolu 
ile elde edilen kompleks, 
birincil altın kaynakları 
olarak sıralanabilir.

Değerli metalin, 
kuyumculuk, maden 
sektöründen elektronik 
ve iletişim sektörüne, 
havacılıktan dişçiliğe, 
sağlık sektöründen birçok 
endüstri dalına kadar 
yaygın şekilde kullanılması 
ve bu sektörlerde kullanılan 
değerli metalin zaman 
içinde tekrar üretime 
katılacak duruma gelmesi, 
değerli metal rafinasyonu 
için hammaddeleri 
oluşturan ikincil kaynakların 
çeşitlilik göstermesine yol 
açmıştır.

Üretim

Üretim
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Birincil ve ikincil kaynaklardan oluşan bu atıkların geri kazanılmasının çevreye olan katma 
değeri madenlerden elde edilen dore metalin rafinasyonunun katma değerinden daha 
fazladır. 

Nadir Metal Rafineri, müşterilerine geniş bir yelpazede ürün ve hizmet sunmaktadır.

Üretim

Sanayi için yarı mamul ürünler: saf değerli metaller, altın alaşımları, bileşenler ve platin 
grubu metalleri içeren tuzlar ve solüsyonlarla kimyasal, elektronik, sağlık ve otomotiv 
endüstrilerine tedarik edilmesi planlanmış olup mevcut teknoloji ile 2016 yılında üretiminin 
gerekli izinleri alınmış, 2017 yılında pilot üretimleri yapılmış, 2018 yılında bu çözeltilerin 
satışına başlanmıştır.

Nadir Metal Rafineri, yarım asır boyunca edinmiş olduğu bilgi ve beceriyi  kendisine 
önerilen projelere destek vermenin onurunu paylaşmaktadır. 2018 yılında Maden Tetkik 
Arama Genel Müdürlüğü’nün madenlerin rafinasyon işlemleri ile ilgili yürütmüş 
olduğu projeye destek vermiştir.
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Üretim

Nadir Metal Rafineri, en iyi ve sorumlu 
bir şekilde üretilmiş değerli metal ürün 
ve hizmetlerini temsil eder. Sadece 
ulusal değil uluslararası değerli metal 
pazarlarında da tanınan birinci sınıf 
marka olmayı sağlamıştır.

2018 yılı üretimdeki proses
dağılımı şekildeki gibi gerçekleşmiştir.

Hurdaların mal kabulünde kontrol prosedürünü genişleterek sahteciliğin ve mali kaybın 
önüne geçilmiş, üretilen ürünlerin piyasada taklitlerinin önüne geçmek için yeni teknolojilerle 
ürünlerin farklılığı ve güvenliği sağlanmıştır.
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Son yıllarda önem kazanan ve özellikle beyaz 
altın ve gümüş takı üretim sürecinde son 
aşamayı oluşturan, ürünün albenisini arttırarak 
aynı zamanda ürüne korozyon direnci de 
sağlayan rodyum kaplama ürünleri, Türkiye’de 
ilk olarak 2013 yılından bu yana Nadir Metal 
Rafineri İstanbul tesislerinde üretilmiş ve 
Nadir Rhodium markasıyla yurtiçi ve yurtdışı  
piyasalarına sunulmuştur.

Nadir Rhodium kaplama ürünleri, kuyumculuk 
sektöründe farklı ürün yelpazesi ile her kullanıma 
ve ürün çeşidine cevap verebilmektedir. %99,98 
gibi yüksek saflıkta metalik rodyum kullanılarak 
üretilen kaplama çözeltileri, metal yüzeyindeki 
beyazlığı, parlaklığı ve geniş çaplı satış ve 
dağıtım ağıyla sektörün beğenisini kazanmıştır.

Üretim - Rodyum

Üretim - Rodyum
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Nadir Metal Rafineri, tedarik zincirine ve iş uygulamalarına  ilişkin risklerin bilincinde olup 
belirlenen ulusal ve uluslararası standart, kılavuz ve yönergelere uygun olarak çalışmalarını 
sürdürmekte ve yapılan tüm güncellemeleri faaliyetlerine yansıtmaktadır.

Ulusal/Uluslararası Uyumluluk

•  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 Global Kıymetli Metaller Kuralları (LBMA Global Precious 
Metals Code)
 
•  Londra Külçe Piyasası Birliği Sorumlu Altın Yönergesi (LBMA Responsible Gold Guidance)

•  Londra Külçe Piyasası Birliği Sorumlu Gümüş Yönergesi (LBMA Responsible Silver 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 Yönergesi

Uyumluluk
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Üyelikler

Nadir Metal Rafineri, tedarik zinciri ve uyumlu altın konusunda üyeliği ve akreditasyonu 
bulunduğu kuruluşlar tarafından her sene düzenli olarak denetlenmektedir. Hazırlanan 
uyum ve bağımsız denetim raporları web sitemizde yayınlanmaktadır. 

Üyelik ve Akreditasyonlar

Londra Külçe
Piyasası Birliği

Borsa 
İstanbul

Dubai Çoklu 
Emtia Merkezi

Singapur Külçe 
Piyasası Birliği
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Nadir Metal Rafineri, tedarik zinciri yönetimini şirketin gelişiminde önemli bir mihenk 
taşı olarak görmektedir. Tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için bu zincirin 
herhangi bir noktasında değerli metallerin, kara para aklamaya iştirak etmeme, çatışmalara 
ve terörün finansmanına katkıda bulunmama, çocuk işçi istihdamına olanak sağlamama ve 
insan haklarını ihlal etmeme dâhil iş sağlığı ve güvenliği ile çevre ilkelerine uyumlu olması 
konusundaki mesuliyetinin farkındadır. Özellikle çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli 
bölgelerden girdi temin edilmesi, taşınması ve ticaretinin yapılmasıyla sonuçlanabilecek 
tüm olumsuz durumlar karşısında gerekli tedbirleri almaya özen ve dikkat göstermektedir. 

Nadir Metal Rafineri, oluşmuş veya oluşması muhtemel risklerin tanımlanması ve minimize 
edilebilmesi amacı ile Sorumlu Altın ve Gümüş Tedariği proseslerini yerinde ve doğru bir 
şekilde uygulayarak izlenmesi gerektiğinin bilincindedir. Tedarik zincirindeki Sorumlu Altın 
/ Gümüş proseslerinin uyumunun devamlılığı için 5 adım esas alınmaktadır.

Altın ve Gümüş Tedarik Zincirine İlişkin Gerekli Özenin Gösterilmesi kapsamındaki Şirket 
Politikamız, Ekonomi ve Kalkınma İşbirliği Örgütü’nün (OECD) Madenlerin İhtilaflardan 
Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden Sorumluluk Bilinciyle Tedariki için Gerekli Özeni 
Gösterme Rehberi, Londra Külçe Piyasası Birliği’nin (LBMA) Sorumlu Altın /Gümüş 
Rehberi’nin ve Dubai Muhtelif Emtia Piyasası’nın (DMCC) Altın ve Kıymetli Metallerin 
Sorumlu Tedariği Rehberi’nin gereklilikleri çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanı’nın önlenmesiyle ilgili şirket 
Politikamızla birlikte, hem Türkiye’de hem de faaliyette bulunduğumuz diğer ülkelerde, 
suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve bağlantılı diğer suç faaliyetlerinin 
önlenmesi hakkındaki yasal düzenlemelere uyum sağlayacak şekilde bir program geliştirilmiş 
ve uygulanmaya başlanmıştır. 

Nadir Metal Rafineri faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa 
ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyum sağlanması amacıyla 
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nı oluşturmuştur.

•  Güçlü şirket yönetim sistemlerinin kurulması
•  Tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
•  Belirtilen risklere yanıt verebilecek bir stratejinin tasarlanması ve uygulanması
•  Uyum çalışmalarının bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmesi
•  Tedarik zinciri uyum çalışmalarının yıllık olarak raporlanması

Uyum

Politikalarımız

Uyum - Politikalarımız
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Bilgi Uçurma Politikası, değerli metal tedarik zincirinde yer alan herhangi bir çalışanın, dış 
paydaşın veya benzer şekildeki kişilerin, değerli metal tedarik zinciri ile ilgili endişelerini 
veya tespit edilen herhangi bir riski dile getirmelerini ve kamu yararını korumak amacıyla 
şüpheli bir işlemi suistimal ve/veya yasadışı bir eylem hakkında bilgi ifşa etmelerini mümkün 
kılacak şekilde tasarlanmıştır. Nadir Metal Rafineri çalışanları, hem de diğer paydaşlar gizlilik 
prensibi çerçevesinde, olası kaygı ve riskli durumları belirtmek için     “etik@nadirmetal.
com.tr “ adresine e-posta bildirimlerini iletebilmektedirler.

Rüşvet ve
yolsuzlukla
mücadele
politikası

Altın ve gümüş
tedarik zincirinde
gerçekleştirilecek
incelemeyle ilgili
şirket politikası

Suç gelirlerinin
aklanmasının ve

terörün finansmanının
önlenmesi hk politikası

POLİTİKALARIMIZ
Bilgi Uçurma

Politikası

Uyum - Politikalarımız
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Uyum - Politikalarımız

Nadir Metal Rafineri, tedarik zinciri 
yönetiminde ortaya çıkabilecek riskleri 
detaylı olarak ele almaktadır. Piyasa 
koşullarından, sevkiyat/taşımadan, ülkenin 
durumundan, tedarikçiden/müşteriden 
veya üretimden kaynaklı risklerle birlikte 
ön görülmesi zor olabilecek riskler de 
göz önüne alınarak yürürlükte bulunan 
politika, prosedür ve uygulamalarını 
devamlı iyileştirmektedir. Bu bağlamda 
ülkenin yerel mevzuatın ve uluslararası 
standartların gerekliliklerine uygun olarak 
çalışmalarını yürütmektedir. Tedarik 
zinciri yönetimi ve uyum kapsamında 
yapılan değişiklikler ve güncellemeler 
şirket içindeki ilgili departmanların ve tüm 
çalışanların katılımıyla yürütülmektedir.

Şirketin ve tedarik zincirinin varlığını, 
gelişmesini ve devamını tehlikeye 
düşürebilecek risklerin tanımlanması, 
erken teşhisi, tespit edilen risklerin 
değerlendirilmesi, gerekli önlemlerin 
uygulanması ve risklerin yönetilmesiyle 
ilgili parametreler şirket politikası ile Risk 
Değerlendirme Kılavuzumuzda detaylı 
bir şekilde belirtilmektedir. Bu kapsamda 
özellikle Yönetim Kurulu’na bağlı  bir Risk 
Komitesi bulunmaktadır. Şirket Politikamız 
ile Risk Değerlendirme Kılavuzumuzda 
“Yüksek Riskli Altın ve Gümüş Tedarik 
Zincirine İlişkin Kriterler” başlığı altında 
yer alan parametrelerin olma ihtimali veya 
olması durumunda uyum görevlisi ve/veya 
Risk Komitesi tarafından değerlendirmeye 
tabi tutulmakta ve iş ilişkisinin tesisi 
veya devamı konusundaki yetki Risk 
Komitesi’nde bulunmaktadır.
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Uyum Politikaları çerçevesinde uygulanan Müşterini Tanı uygulaması ile 
çalışmaya başlanacak müşteri/tedarikçilerden gerekli olan tüm bilgi ve belgeler 
temin edilmektedir. Bu bilgi ve belgeler periyodik olarak takip edilmekte 
gerekli görüldüğünde güncellenmeleri sağlanarak güvenli bir şekilde arşiv 
programında saklanmaktadır. Müşterileri/Tedarikçileri ile kurduğu ilişkinin daha 
verimli ve etkin hale gelmesi için kullanılan CRM sisteminde, ziyaret ve görüşme 
raporları, profiller ve risk değerlendirmeleri kayıt altında tutulmaktadır.

Altın ve Gümüş Tedarik Zinciri’nde işlemlerin takibinin yapılması amacıyla mal 
kabulü ile başlayan izlenebilirlik sistemi; müşteri profilleri ile sunulan hizmetin 
uyumuna, işlem bazlı risklerin belirlenmesine ve değerlendirilmesine olanak 
sağlamaktadır. 

Müşteri ve tedarikçi ilişkilerinde şeffaf, paylaşımcı, verimli ve uyumlu 
olunmasının önemini bilen Nadir Metal Rafineri, tedarik zincirinin bütünlüğü, 
uyumluluğu ve sürdürülebilirliği için zincire dâhil olan piyasa oyuncuları ve 
bayiler başta olmak üzere tüm paydaşlarının bu anlayış ve sorumluluklarını 
yerine getirmeleri ve uyum konusundaki farkındalıklarını arttırma konusunda 
destek vermektedir. Bu kapsamda ilgili yasal düzenlemeler ve şirket politikaları 
hakkında bilgi paylaşımları yaparak ortak bir anlayışının benimsenmesine imkân 
sağlamaktadır. Şirket içi eğitimlerin yanı sıra Nadir Metal Rafineri tarafından 
yıllık olarak harici Hukuk Müşavirliği firması ile birlikte düzenlenen Uyum konulu 
eğitime, grup şirketleri ve bayilerin katılımı sağlanmaktadır. 

Nitekim 2018 yılında yapılan mevzuatsal değişiklikler ile yetkili müessese 
olarak faaliyet gösteren şirketlerin tabi oldukları mevzuatlarda yer alan suç 
gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi konularındaki 
yükümlülüklerine ek olarak, 30.01.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 
2018-32/45 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 
Tebliğ ile birlikte, müesseseleri bünyesinde etkin iç kontrol sistemleri kurularak 
geliştirilmek suretiyle hem izlenebilirliğin hem de hesap verilebilirliğin etkin 
bir biçimde sağlanması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, yalnızca yetkili 
müessese olarak faaliyet gösterenler ile Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve 
Kıymetli Taşlar Piyasası aracı kurumu olarak faaliyet gösteren firmaların A ve 
B grubu olarak ayrılmasıyla birlikte, bu firmaların sorumlu altın/gümüş tedariği 
kapsamındaki sorumlulukları ayrıştırılarak, denetimlerini kolaylaştıracak 
sistemler geliştirilmiştir.

Nadir Metal Rafineri, sorumlu altın ve gümüş tedarik zinciri konusunda her 
sene düzenli olarak bağımsız denetçiler tarafından denetlenmekte ve ilgili 
uyum ve bağımsız denetim raporları web sitemizde “Uyumlu Altın Gümüş” 
başlığı altında yayınlanmaktadır.

Uyum - Politikalarımız
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NADiR Sürdürülebilirlik Raporu ‘1830

2872 sayılı Çevre Kanunu’un ilgili hükümleri gereğince 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği (SKHKKY) (Rev.20.12.2014 tarih, 29211 sayı)  gereği üretim içerisindeki emisyon 
azaltımı için tüm teknolojik yatırımları yapmış olup, düzenli olarak mevcut bacaların 
ölçümlerini yaptırmakta ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşmaktadır.

2872 sayılı Çevre Kanun’un ilgili hükümleri gereğince 08.06.2012 tarih ve 27605 sayılı 
Resmi Gazete ’de yayımlanan “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş 
Sahalara Dair Yönetmelik” (TKKNKKSDY) toprak kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut 
olduğu veya olması muhtemel sahaların ve sektörlerin tespiti, kayıt altına alınması, kirlenmiş 
toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesine ilişkin teknik ve idari usul ve esasları 
düzenlemektedir. 

Nadir Metal Rafineri, sorumluluklarını yerine getirmiş olup mevcut sahasının toprak ve 
yeraltı suyu kalite analizi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkilendirilmiş bir firma 
tarafından numuneler alınmıştır. Değerlendirmeler sonucunda hazırlanan ve Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nün oluşturmuş olduğu komisyona sunulan Saha Örnekleme Analiz 
Planı (SÖAP) ve Saha Durum ve Risk Değerlendirmesi Nihai Raporu uygun bulunmuş 
olup Sahanın Takip Gerektirmeyen Saha olarak kabul edip ilan etmişlerdir.  Bu konudaki 
sürdürülebilirliği devam ettirmeyi taahhüt etmekteyiz.

Çevresel Sorumluluk

Hava

Toprak

Çevresel Sorumluluk
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Su

Nadir Metal Rafineri, üretim faaliyetleri sonucu oluşan endüstriyel atık suların arıtılmasını 
sağlayarak yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Arıtma sonucu deşarj edilecek suyun 
yönetmelik gereği sağlaması gereken deşarj limitlerini sağlamış olup İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ‘Deşarj İzin Belgesi’ ni almıştır. 2017 
yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tehlikeli Ve Tehlikesiz Atıkların Geri 
Kazanımı faaliyet konularında alınmış olan Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile su kirliliğinin 
önüne geçilmiştir. Bu konudaki sürdürebilirliği sağlamak için firma dışındaki değerli metal 
içeren atık suları kabul etmekte ve geri kazanım işlemini sağlamaktadır. 

Nadir Metal Rafineri, 2018 yılında Kuyum sektörü ve ramat firmalarından çıkan değerli metal  
içeren 185 ton atık suların arıtılmasını ve içerisindeki değerli metalin geri kazanılmasını 
sağlamıştır..

Çevresel Sorumluluk
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Atık Yönetimi

Atık Yönetimi

Aşağıdaki veriler ışığında Nadir Metal Rafineri,
atık yönetimi ile ilgili Sıfır Atık Prensibi’ni 
sürdürmeye devam etmektedir.

Sadece bir

metal içecek kutusunun

geri dönüşümünden 

tasarruf edilen enerji ile 

100 watt’lık bir ampul 20 

saat çalışmaktadır.

bir ton kağıt/karton 

atığın geri dönüşümü 

ile 17 ağacın kesilmesi 

önlenmektedir.

bir ton 

plastik atığın 

geri dönüşümü ile

%95 arasında enerji

tasarrufu 

sağlanmaktadır.

bir ton cam atığın

geri dönüşümü ile

100lt petrol tasarrufu

sağlanmaktadır.

bir litre

kızartmalık yağ 1 milyon 

litre suyu kirletir.

Atık yağlar kanserojen etkiye 

sahip maddeleri ihtiva ederler. 

Çevre ve insan sağlığı açısından 

tehlikelidirler.
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bir litre

kızartmalık yağ 1 milyon 

litre suyu kirletir.

Atık yağlar kanserojen etkiye 

sahip maddeleri ihtiva ederler. 

Çevre ve insan sağlığı açısından 

tehlikelidirler.

Alüminyum 

atıklar geri 

kazanıldığında %99 

oranında kirletici 

baca gazı amisyonu 

azalmaktadır.

Kullanılmış 

kızartmalık yağlar 

biyodizel üretiminde 

yada elektrik üretimi 

amacıyla geri 

kazanılabilmektedir.
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Nadir Metal Rafineri olarak çatımız altındaki fabrika ve tüm şubelerimizde 2018 yılında, 
4160 kg kağıt-karton, ambalaj atığını anlaşmalı lisanslı geri dönüşüm tesisi 4R Çevre ve 
Enerji San. Ve Tic. A.Ş.’ye yollayarak; sera gazı olan karbondioksitin havadan 51584 m3 
bertaraf edilmesini, 51584 m3 oksijen gazının üretilmeye devam edilmesini, 141 kişinin 
oksijen ihtiyacını sağlayan 71 yetişkin ağacın korunmasını, 133,12 m3 su tasarrufu, 7280 litre 
petrol tasarrufu sağladık.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 gönderdik.

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.

Nadir Metal Rafineri, fabrika lokasyonundan çıkan yıllık atıklar;

Atık Yönetimi
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Enerji yönetimi amaçlarımız doğrultusunda hareket ederek 2017 yılında yapılan ramat geri 
kazanım işlemlerinden biri olan pirometalurjik  proseste yapılan Ar-Ge çalışmasını üretimde 
2018 yılında faaliyete geçirmiş olup yıl sonunda değerlendirmelerimizde iyileştirmeleri 
gerçekleştirmiş olduğumuzu gördük. 

2018 yılında;

• Atıklardan değerli metal geri kazanımı %10 artmasına karşılık dolaylı enerji tüketimi %3  
artış göstermiştir.

• Doğalgaz kullanımı %10 azalma görülmüş olup, sera gazı olan karbondioksitin 81,99 ton 
CO2e azalmıştır.

• Motorin, LPG tüketiminde %38 azalma görülmüş olup, sera gazı olan karbondioksitin 
17,02 ton CO2e azaldığı hesaplanmıştır.

Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi
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Bu rapor Nadir Metal Rafineri tarafından hesaplanan ve yönetilen ikinci “Kurumsal Karbon 
Ayakizi” raporlaması olmakla birlikte Türkiye Kıymetli Metal Rafinasyon sektöründeki tek 
rapor olmaya devam etmektedir.

Rapor, 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 sürecinde, firma bünyesindeki Fabrika, Şube-1 ve 
Şube-2 yerleşkelerindeki operasyon ve faaliyetlerinin karbon ayakizi hesaplamalarını 
kapsamaktadır.

Karbon Ayakizi ve İklim Değişikliği

Karbon Ayakizi ve İklim Değişikliği
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Veriler doğrultusunda hesaplamalar sonucu elde edilen karbon ayak 

izi sonuçları;

Yapılan hesaplamalar ve değerlendirmeler sonucunda 2018 yılında şirket 

araçları ile yapılan müşteri ziyaretlerinde ve özellikle Altın Bankacılığı 

alanında banka sayısı ile şube çalışmalarındaki artıştan dolayı, uçak 

seyahatleri yükselmiş bu sebeple karbon ayak izinde artış olmuştur. 

2019 yılında bu artışın önlenmesi ve/veya azaltılması konularında 

çalışmalar yapılması ve birbirine yakın şubelerin aynı zaman içinde 

organize edilmesi planlanmaktadır.
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Sürdürülebilir başarı, ancak yerleşmiş bir İSG 
kültürünün varlığı ile mümkündür. İş sağlığı ve 
güvenliği konusu Nadir Metal Rafineri’nin temel 
öncelikleri arasındadır. Üretim çalışmalarını en 
üst düzeyde güvenlik önlemleriyle sürdüren 
Nadir Metal Rafineri, tüm çalışanları için üretim 
sahalarında güvenli çalışma sahaları oluşturmayı 
amaçlar. İSG konuları iş güvenliği uzmanı, 
işyeri hekimi ve yardımcı sağlık personelinden 
oluşan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından 
yönetilmekte, doğrudan  Genel Müdür’e 
raporlama yapmaktadır. 

İş sağlığı ve güvenliği konuları Nadir Metal 
Rafineri İSG Politikası uyarınca yürütülmektedir. 
İSG Politikası ile ilgili güncellemeler, çalışanlarla 
duyuru panoları, internet sistemi ve 
eğitimler gibi iç iletişim araçları vasıtasıyla 
paylaşılmaktadır. Aynı zamanda internet 
sitesi üzerinden diğer paydaşların da bilgisine 
sunulmaktadır. OHSAS 18001 standardı 
çerçevesinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi, iş güvenliği çalışmalarının tüm birimlere 
yayılması ve iş güvenliği kültürünün gelişiminde 
hızlı bir şekilde yol alınması açısından önemli bir 
fırsat oluşturmaktadır. 

Nadir Metal Rafineri faaliyet sahalarında iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili risklerinin azaltılması ve bu 
alandaki performansın iyileştirilmesi amacıyla 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunmaktadır. 
Nadir Metal Rafineri’de bulunan İSG Kurulunda 
2’si çalışan temsilcisi olmak üzere 10 üye görev 
almaktadır. 

İş Sağlığı ve
Güvenliği

İSG
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“Önce İnsan”

İSG Kurulu faaliyetlerini ilgili yasaların belirlediği gerekliliklere uyumlu olarak yürütmektedir. 
İSG Kurul toplantılarında iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyecek her türlü konu, tehlike 
ve riskler değerlendirilmekte, alınan ve/veya alınacak olan tedbirler belirlenmektedir. 

Nadir Metal Rafineri bünyesinde OHSAS 18001 yönetim sistemi kapsamında yapılan tüm 
faaliyetler lisanslı olarak kullanılan web tabanlı bir İSG Yazılımı ile yürütülmekte, kayıt altına 
alınmaktadır.

Önce İnsan ilkesini kılavuz 
alan Nadir Metal Rafineri, 
İSG alanında sağlanan 
koruyucu donanımların ve 
yasal mevzuatın ötesinde, 
güvenlik bilincinin kişinin 
kendisinden başlayarak, 
tüm çevresini kapsayacak 
şekilde geliştirilmesini 
hedeflemektedir. Ayrıca 
iş sağlığı ve güvenliği 
kapsamında, gerekli önlemlerin 
alınması için işletmenin tüm 
birimlerinde uyarıcı levhalar ve 
talimatlar kullanılmakta, tüm 
çalışanlarının ilgili talimatlara 
uyumu sağlanmaktadır.

İSG
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Nadir Metal Rafineri çalışanlarının işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler, radyolojik 
analizler, tüm sağlık taramaları ile toksikolojik analizler, fizyolojik testler, poliklinik 
muayeneleri sürekli olarak yaptırılarak İş Yeri Hekimi tarafından kayıt ve kontrol altında 
tutulmaktadır.

Toplam Çalışan Sayısı

İSG

Kadın : 14
Beyaz Yaka: 7
Mavi Yaka: 7

Erkek : 74
Beyaz Yaka: 9
Mavi Yaka: 65

Nadir Metal’de çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak adına İSG 
eğitimleri verilmektedir. 2018 yılında bu kapsamda 
tüm çalışanlara 904 adam x saat eğitim verilmiştir.
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Nadir Metal Çalışanlarının Eğitim Durumları Tablosu

İSG

Lise ve Meslek Yüksek Okulu

Üniversite

73

13

2

EĞİTİM TÜRÜ SAYI

Yüksek Lisans

83

15

2

%
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TEHLİKELERİN VE
RİSK FAKTÖRLERİNİN

KAYNAĞINDA
YOK EDİLMESİ

KKD
(Kişisel Korucuyu

Donanım)

Tasarım ve
İş Alaşı

Değişikliği

Mekanik
Önlemler

Eğitim

Acil Durum
Planlaması ve

Tatbikatı

Dokümantasyon
(Talimat,

Tutanak, vb.)

Çalışma
Koşullarının

Değiştirilmesi

İş Başı
Bilgilendirme

Yatırım
Yasal

Gereklilikler

Uyarı
Levhaları

DÖF
(Düzeltici,

Önleyici Faaliyetler)

Performans
Ölçüm ve İzleme

2018 yılı içerisinde tüm 
birimlerin ortak çalışması 
ile “Risk Değerlendirme” 
çalışması yürütülmüştür.

İSG
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Çalışanların bulunduğu ortamdan kaynaklanabilecek sağlık tehlikelerinin değerlendirilmesi 
amacıyla risk analizi çalışmaları yürütülmektedir. Bu bağlamda 2018 yılı içerisinde tüm 
birimlerin ortak çalışması ile yenilenen risk değerlendirmelerine göre önlemler alınmış, 
iş kazaları ve ramak kala olayları hakkında bilgilendirmeler yapılarak Risk Değerlendirme 
raporu revize edilmiştir. 

Nadir Metal Rafineri, çalışanlarının mesleki ve genel hastalıklara karşı korunmasını 
amaçlamaktadır. 2018 yılı itibariyle çalışanlarda herhangi bir meslek hastalığı tespit 
edilmemiştir. Bu doğrultuda, önceden belirlenen zamanlarda tüm çalışanlara gerekli sağlık 
tetkikleri yaptırılmış ve kayıt altına alınmıştır.

Belirlenen tehlike ve risklerin bölümlere göre % dağılımı
(NMR 2018 risk değerlendirme raporuna göre)

Üretim
%75,22 Bakım - Onarım

%4,42

%10,62

Laboratuvarlar
%9,74

Makine teçhizat

İSG
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İSG

İSGK tarafından gerekli görülen alanlarda ortam ölçümleri (toz, gaz, gürültü, termal 
konfor, aydınlatma vb.) yaptırılarak, çalışma ortamlarının standartlara uygun kalması 
hedeflenmektedir.

Risk değerlendirmesine bağlı olarak kazaya sebep olabilecek nedenler
(NMR 2018 risk değerlendirme raporuna göre)

Firma bünyesinde çalışmalarda kullanılan tüm araç, gereç ve 

teçhizatın bakım ve kontrolleri ÇSGB’nın 25.04.2013 tarihli ve 

28628 sayılı Resmi Gazetede yayınladığı “İŞ EKİPMANLARININ 
KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI 
YÖNETMELİĞİ”nde belirtilen kontrol periyotlarına uyularak ve 

OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi kapsamında belirtildiği şekilde 

yaptırılmakta, sözü edilen tüm ekipmanlar uygunluk raporları ile 

çalıştırılmakta ve kullanılmaktadır.

• Elle taşıma
• Kayma-düşme-çarpma
• Yangın-patlama
• Doğal afetler (deprem)
• Kişisel sağlık sorunları

%21,24

KimyasallarElektrik

%26,55
%37,17

%15,04

Makine ve
Teçhizat
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Yapılan tüm kontrol ve iyileştirmelere rağmen 2018 yılında çalışanın kişisel hatası sonucu 
bir adet yaralanmalı iş kazası yaşanmış olup, kaza sonucu 121 günlük işgücü kaybı olmuştur. 
Bu kazaya sebebiyet veren tüm olumsuz şartlar ortadan kaldırılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği 
konusuna yönelik olarak birimler ve kişiler bazında performans hedefleri verilmekte ve yıllık 
çalışma programları hazırlanmaktadır. Hedeflere ve çalışma programına uyum, performans 
değerlendirmelere girdi oluşturmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği performansı yılda bir kez 
gerçekleştirilen Yönetim Gözden Geçirme toplantılarıyla değerlendirilmektedir.

İSGK, her yıl sonunda o yılki çalışmaları değerlendirmek ve elde edilen tecrübeye göre, 
ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları belirlemek maksadıyla bir rapor 
hazırlayarak üst yönetimin bilgisine sunmaktadır.

Üretim alanları, tamirat, tadilat, test yapılan alanlar, laboratuvar vb. alanlarda ortam 
kontrolleri gerçekleştirilerek özellikle kimyasal maddelerin kullanımı ile meydana 
gelmesi muhtemel iş kazalarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

İSG

Meydana gelebilecek acil durumlara hazırlıklı olmak, acil durum 

tedbirlerini gözden geçirmek, personelin acil durum hareket 

tarzlarını öğrenmesini sağlamak ve acil durum ekiplerinin olaya 

müdahale etme becerilerini geliştirmek maksatlarıyla 2018 yılında 

da planlandığı şekilde 80 personele uygulamalı yangın ve bina 

boşaltma tatbikatları ve eğitimleri verilmiştir.
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Laboratuvar

Laboratuvar

Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş.’nin laboratuvarı olarak, konusunda deneyimli ekibimizle, 
iş süreçlerinde uluslararası kalite standartları ve yönetim sistemlerinden yararlanarak 
analizlerimizi en doğru, en hassas şekilde, gizlilik prensibine dayanarak güvenilir ve tarafsız 
olarak yapılmasını benimsemekteyiz. 

Laboratuvarımız ‘ISO/IEC 17025 Laboratuvar Gereklillikleri ve ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi’’ standartları çerçevesinde oluşturulan sürekli iyileştirmelerle, bilimsel temellere 
dayalı, iyi mesleki ve teknik uygulamalar ile en kısa sürede, en doğru, en hassas şekilde kaliteli 
ve tarafsız olarak çalışmaktadır. Hizmet kapsamımızda, düzenli olarak her yıl uluslararası 
yeterlilik testlerine katılarak, yetkinliğimizi kanıtlamaktayız. Prosedür ve talimatlar ile 
yaptığımız işleri standartlara uygun yerine getirerek düzenli olarak ulusal ve uluslararası 
teknik uygulamaları ve mevzuatları takip edip, personelimizi sürekli geliştirip, kalitemizi 
sürekli iyileştirmeyi ve bunlarla birlikte sürekliliği sağlamayı hedefliyoruz

TS EN ISO 11426 Kupelasyon Yöntemi (Ateş Deneyi), ISO 15093 ICP-OES Fark Yöntemi 
(Altın safsızlığı analizi), ISO 15096 ICP-OES Fark Yöntemi (Gümüş safsızlığı analizi), TS 
ISO 13756 Potansiyometrik Yöntem (Gümüş tayini), TS 7696 Gravimetrik Yöntem (Gümüş

30395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlan Tebliğe istinaden, Kıymetli Maden ve Taş Ayar 

Raporu İzlenebilirlik Sistemiyle ilgili hazırlık çalışmaları başlatılmış olup, 2019 Yılından 

itibaren ayar raporlarının kontrolünün bu sistem üzerinden yapılması öngörülmektedir.
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tayini) standartlarına göre çalışmaktadır. Ayrıca laboratuvarımız, platin grubu analizleri ve 
toprak analizleride yapmaktadır. Bu kapsamda, laboratuvarlarımızda üretimini yapmakta 
olduğumuz Rodyum Sülfatın, kimyasal tuzların ve rodaj banyolarının analizleri, prosesimizin 
her aşamasının ara ürün kontrolü, ulusal ve uluslararası pazara sunulacak altın, gümüş ürün 
analizleri ve atıksuların analizleri yapılarak uygun şekilde deşarj edilmesi ve uygun nitelikte 
ürünlerin üretilmesi garanti altına alınmaktadır.

Nadir Metal Rafineri Laboratuvarı Ar-Ge vizyonumuz doğrultusunda, üretimimizin tam 
anlamıyla ihitiyaçlarını karşılayan çözüm odaklı bir ekiple çalışmaktayız. Ar-Ge stratejimiz, 
Nadir Metal Rafineri’nin hedeflerine ulaşabilmesi için birbirini besleyen ve geliştiren, 
laboratuvar çalışanlarının yeteneklerini artırmak ve tüm bunların sonucunda kendi bilgi, 
birikim ve teknolojisini geliştirebilir aşamaya gelmek üzerine kuruludur.

Laboratuvarımız, iç/dış eğitimlerle sürekli gelişen bir kalite sistemi oluşturur, geliştirir ve 
çalışanlarına benimsetir. Laboratuvar personeli 2018 yılında teknik ve kişisel gelişim olmak 
üzere toplam 34 saat eğitim almıştır. Bu eğitimleri, gelişen teknolojiler, değişen ve yeni 
ortaya çıkan risklere uygun olarak sürekli yenilenmekte ve planlı olarak personellerimizin 
ihtiyaçlarına göre tekrarlanmaktadır.

Atıkları kaynağında azaltmayı ve mümkün olduğunca fazla geri kazanımı hedefleyerek 
çalışmaktayız. Bu doğrultuda, malzeme kullanımının azaltılmasına, geri dönüştürülmüş 
ve geri dönüştürülebilir malzemelerin geniş ölçekte kullanılmasına, oluşan atık miktarının 
asgari düzeyde indirilmesine ve tamamının geri kazanılmasına odaklanıyoruz. 

Nadir Metal Rafineri Laboratuvarı olarak 
tüm faaliyetlerimizi çevre kirliliğinin 
önlenmesi, atıkların azaltılması, enerjinin 
verimli kullanılması, doğal kaynakların 
sorumlu tüketimini sağlayarak 
gerçekleştirme ilkesiyle çalışmaktayız.
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Blockchain’in geçmişi 80’li ve 90’lı yıllara dayanmakla birlikte hayatımıza girişi kripto paralar 
bazında 2000’li yıllarda gerçekleşmiştir. Ancak sistemin kendisini ve çalışma biçimini 
sadece kripto para ve türevlerine dayandırmak yanlış olacaktır. Konuyu genel bir bakış 
açısıyla değerlendirmek ve birkaç ortak başlık altında özetlemek gerekirse Blockchain 
Sistemi; sistemin parçası olan birden fazla bilgisayar veya ağ arasında paylaştırılmış, şifreli 
ve dağıtılmış bir veri tabanı yapısındadır. Bu bağlamda da yapılacak işlemlerin bir network 
üzerinden yürütülmesi, her işlemin kayıtlı kullanıcılar tarafından gerçekleştirilecek olması, 
sistemi güvenilir kılmakta ve yapılan işlemler açısından kullanıcısına kolaylık sağlamaktadır.

Teknik değerlendirmenin yanı sıra genel bağlamda Blockchain Teknolojisi;
• Merkezi otoritede yaşanan herhangi bir sıkıntının tüm sistemi etkilemesinin
(ya da durdurmasını) önlenmesinde,
• Aracıları ortadan kaldırarak yüksek komisyonları minimize etmede,
• Bürokrasinin getirdiği zaman ve emek kaybını minimuma indirmede,
• Geriye yönelik olarak tutarlı, değiştirilemez kayıt bilgisi oluşturmada,
• Bireyler için dijital alanda tüm haklarını ellerinde tuttukları dijital kimlikler oluşturmada 
fayda sağlayabilmektedir.

Blockchain Teknolojisine Genel Bakış ve 
Nadir Metal Rafineri

Dünyamızda uzun bir süredir birçok işlem dijitalize olurken bu genel 
faydalar Blockchain Teknolojisi’nin farklı sektörlerde farklı uygulama 
alanlarının oluşturulması konusunda çalışmaların çoğalmasına neden 
olmaktadır. 

Blockchain
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Kıymetli metal sektörü için ayrıca yorumlanacak olursa Blockchain altyapısına dayanan; 
üreticilerin, finansal kuruluşların, toptan ve perakende kuruluş/şahısların yer aldığı alım/
satım platformlarının oluşmaya başladığı gözlenmektedir. Özellikle kıymetli madenlerin 
saydam bir şekilde alım satımlarının blockchain alt yapısında online yapılması, sistem 
gereği verilerin değiştirilemez olması sonucu denetimlerde de kolaylık sağlanacağı ön 
görülmektedir.

Blockchain teknojisinin kullanım alanı bulup hızla yaygınlaşan bir diğer uygulama alanı ise 
sektörümüzde özellikle son 10 yılda uluslararası konsensüs ile önemi artan ‘Sorumlu Tedarik 
Zinciri’ uygulamalarıdır. Özellikle aracıların bulunmaması veya farklı piyasa oyuncularının 
kendilerine ait verileri Blockchain altyapısında kayıt edebilmeleri, kıymetli madenlerin 
kaynağından perakende tüketicisine olan yolculuğunun izlenebilirliğini ve Sorumlu Tedarik 
Zinciri yönetimi kolaylığının sağlanmasında büyük önem arz etmektedir. 

Blockchain ile ilgili bütün bu avantajların yanı sıra, mücbir sebepler olması durumunda 
neler yapılabileceğinin netlik kazanmaması, yapılan işlemlerin kesinlikle geriye dönük 
düzeltilememesi gibi özellikleri kullanımı ile ilgili kaygıları artırsa da genel yaşantıya getirecek 
olduğu pratik çözümlerin yadsınamaz olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple, Blockchain 
sisteminin teknolojiyi kucaklayanların kullanacağı bir sistem olabileceği, dijital varlıkların 
da birçok pazarda ortak kullanıma açılacağı ve zamanla yeni oluşan bu dijital pazara tüm 
tarafların uyum sağlayarak ekonominin bir parçası olacağı gelecekteki gelişmeler olarak ön 
görülmektedir. Bu bağlamda Nadir Metal Rafineri, farklı sektörlerde Blockchain altyapısı ile 
sistemler geliştirip hizmet veren uzmanlar tarafından eğitimler organize ederek öncelikli 
olarak çalışanlarının Blockchain Dünyası ile tanışmalarını sağlayarak ve belki de yakın 
zamanda Kıymetli Madenler sektörünü köklü bir biçimde değiştirecek olan bu altyapının  
anlaşılmasını hedeflemektedir.

Blockchain
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Projeleri

   Hayvanlar ve Biz

Sosyal Sorumluluk

“Farklıyız ama biz de varız”,
“Sevgi paylaştıkça büyür ve engeller azalır” ve 
“Okuyan Çocuklar, Güçlü Yarınlar” gibi kapsamlı 
sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Nadir 
Metal Rafineri, İZEV İstanbul Zihinsel Engelliler 
İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile sosyal 
sorumluluk kapsamını bir adım ötesine taşımış, 
sahip olduğu konunumun bilinciyle tüm kesimlere 
sosyal anlamda da erişme gayretinde olmuştur. 
Nadir Metal Rafineri, özellikle gençlere yönelik 
projelerde de sadece destekleyici değil aktif 
olarak da yer almıştır.

İZEV Vakfı “Farklıyız ve hayatın her alanında 
biz de varız!” şeklinde ifade ettiği, 3 etap ve 
3 yılı kapsayan “Hayat ve Biz” kapsamında 
yürüttüğü, 2017 yılında “Sanat ve Biz” adıyla 
yapılan farkındalık projesine 2018 yılında da 
“Hayvanlar ve Biz” adıyla gerçekleştirdi.

“Hayvanlar ve Biz” projesi ana sponsoru Nadir 
Metal Rafineri’nin desteğiyle hazırlanan bu 
farkındalık projesi, down sendromlu, otizmli ve 
mental geriliği bulunan 14 genç ile çalışarak, 
insana dair tüm duyguları temsil edecek 
kavramlarla, doğada bu duyguların karşılığı 
olan hayvanları eşleştirerek, her bir gencin bir 
duygu ve hayvanla aynı karede yer almasını 
sağlandı.

14 eserden oluşan bu fotoğraf sergisi, 
yaradılış değerlerinin en saf halinin doğada 

ve doğallıklarıyla bu bireylerde var olduğunu 
anlatmayı hedefleyerek kurgulandı. Yurt 

içi ve yurt dışında yaklaşık 30 sergiyle 
milyonlarca insanın zihnindeki negatif 

algılamaları ortadan kaldırmayı hedefleyen 
projede, pek çok sergi etkinliklerinde 

ve projenin tanıtım aktivitelerinde aktif 
olarak yer alan Nadir Metal Rafineri, 

projenin beklenin üstünde bir başarıyla 
tamamlanmasına katkıda bulunmuştur.
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   Yaşam Hakkı - Duvar

   “Farkındalık” Temalı Yeni Yıl Balosu

Sosyal Sorumluluk

   Dünyanın en uzun pankartıyla
farkındalık yaratmak

Tüm İstanbul halkının davetli olduğu 500 duvar yıkıcı, 
500 metre uzunluğunda dünyanın en uzun farkındalık 
pankartı ile zihinlerdeki duvarları yıkmak için yapılan 
yürüyüşte, Nadir Metal Rafineri sosyal sorumluluk 
bilinciyle projeyi destekledi. Zihinlerdeki duvarı temsil 
eden yapay duvarın zihinsel engelli özel gençlerimiz 
tarafından yıkmasıyla tamamlanan etkinlikte, eşi 
olmayan bir farkındalık projesine imza atılmış oldu.

İZEV Vakfı’nın gerçektirdiği Cumhuriyet Balosu 
“Farkındalık” etkinliğinde, dönemin klasik  otomobili 
ve down sendromlu yaveri ile baloya gelen Atatürk’ü 
tiyatro sanatçıcı Özgür Özgülgün canlandırmış, 
usta makyör Corci makyajı ve Atatürk kostümlerini 
Kordonciyan ailesi orjinal Atatürk kostümünü tedarik 
etmiştir. Renkli sahnelerin yer aldığı baloda gece 
yarışmalar düzenlenerek tamamlanmıştır. . Nadir Metal 
Rafineri’nin desteği ve aktif olarak yer aldığı projede, 
pek çok sanatçının da yer alması, “Farkındalık” temalı 
baloya sosyal ve basılı medyanın büyük ilgi göstermesini 
ve projenin istenilen hedefe ulaşmasını sağlamıştır. 

Roger Waters’ın klasikleşmiş parçası Another Brick 
in the Wall parçasının iki yıllık hakkını alarak “Yıkılmak 
zorunda olan zihinlerdeki duvar” diye haykıran İZEV 
İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma 

Vakfı’nın gençleri, dünyada eşi olmayan büyük 
bir projeye imza attılar. Milyonların ezbere bildiği 
kült şarkının hakları 1979 yılından bu yana ilk kez 

Türkiye’deki down sendromlu bireylere verilmiş oldu. 
Çok kapsamlı olan bu büyük projede Nadir Metal 

Rafineri, produksiyon tarafında üstlendiği görevlerini 
başarıyla tamamlayarak projenin yaklaşık 5 milyon 

izleyiciyle buluşmasını sağladı.
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