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AMAÇ
22 Ağustos 2012 tarihinde, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (“SEC”), ABD Dodd-Frank Wall Street
Reformu ve Tüketiciyi Koruma Yasası’nın 1502 sayılı Çatışma Madeni Raporlama Zorunluluğu’nın
uygulanmasına ilişkin nihai kuralı onayladı. Kural, bazı SEC raporları hazırlayan şirketlerin ürettikleri veya
ürettikleri sözleşmelerin, ürünlerinin üretimi veya işlevselliği için gerekli olan “çakışma mineralleri” içerip
içermediğini açıklamalarını gerektirir. Kuralda tanımlandığı gibi, çakışma mineralleri arasında kasiterit (kalay),
kolumbit-tantalit (tantal), wolframit (tungsten), altın ve türevleri bulunur. ABD Dışişleri Bakanı, çatışma
minerallerinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevresindeki dokuz ülkede (“DRC”) çatışmaları finanse
ettiğini belirlemiştir. Nesan Otomotiv A.Ş (“Nesan”), sosyal açıdan sorumlu bir tedarik zinciri sürdürmeyi
taahhüt eder ve materyallerini Nesan'ın insan haklarına, dürüstlüğüne ve çevresel sorumluluğa saygı gösterme
değerlerini paylaşan şirketlerden tedarik etmeye çaba gösterir. Bu nedenle Nesan, bu değerleri daha da
arttırmak ve SEC çakışma mineralleri kuralına uyumu sağlamak için bu politikayı yayınlamaktadır.
POLİTİKA
Nesan , faaliyetlerini çatışan minerallerle ilgili yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uygun bir şekilde
yürütmeyi taahhüt eder. Nesan’ın DRC Çatışmasız olarak doğrulanmayan çatışan mineralleri içeren herhangi
bir ürün, bileşen ya da materyalleri bilerek satın almaktan kaçınmak politikasıdır. Nesan, kalay, tantal, tungsten
veya altın (“3TG”) 'ı doğrudan eriticilerden veya madenlerden satın almaz. Nesan, bu politika şartlarına göre
farkındalık ve uyum sağlamak için tedarikçileriyle birlikte çalışır.
RAPORLAMA
Nesan, bu bilgileri müşterilerinin ve diğer paydaşların kullanımına sunmanın önemini biliyor. Bu nedenle
Nesan, her yıl SEC çakışma mineralleri kuralının yürürlükte kaldığı endüstri standardı Çatışma Mineralleri
Raporlama Şablonunu (“CMRT”) güncellemek için tedarikçi bilgilerini toplar. Bu politika ile ilgili herhangi bir
sorunuz olursa, lütfen info@nesan.com.tr ile iletişime geçin.

Bu dokuman elektronik ortamda günceldir .Kağıt ortamdaki doküman yayınlayan tarafından
onaylanmadıkça "Kontrolsüz Kopya" dır.
KGF-100/REV.0

ÇATIŞMALARA NEDEN
OLAN MİNERALLER
POLİTİKASI
CONFLICT MINERALS
POLICY

Tarih/Date
Rev.No
Kodu/Code

17.04.2019
0
CMP1

Sayfa/Page 2

Purpose
On August 22, 2012, the Securities and Exchange Commission (“SEC”) approved the final rule to implement
Section 1502, the conflict mineral reporting obligations, of the U.S. Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act. The rule requires companies that file certain SEC reports to disclose whether
products they manufacture or contract to manufacture contain “conflict minerals” that are necessary to the
production or functionality of their products. As defined in the rule, conflict minerals include cassiterite (tin),
columbite-tantalite (tantalum), wolframite (tungsten), gold and their derivatives. The U.S. Secretary of State has
determined that conflict minerals are financing conflict in the Democratic Republic of Congo and its nine
surrounding countries (the “DRC”). Nesan Otomotiv A.Ş (“NESAN”) is committed to maintaining a socially
responsible supply chain and endeavors to source its materials from companies that share Nesan’ values of
demonstrating respect for human rights, integrity, and environmental responsibility. Therefore, Nesan is issuing
this policy to further promote these values and ensure compliance with the SEC conflict minerals rule.
Policy
Nesan is committed to conducting its worldwide operations in a manner that complies with all applicable laws
and regulations regarding conflict minerals. It is Nesan’ policy to refrain from knowingly purchasing any
products, components, or materials that contain conflict minerals which have not been verified as DRC
Conflict-Free. Nesan does not purchase tin, tantalum, tungsten, or gold (“3TG”) directly from smelters or
mines. Nesan works with its suppliers to ensure awareness and compliance with the terms of this policy
Reporting
Nesan understands the importance of making this information available to its customers and other stakeholders.
Therefore, Nesan collects supplier information in order to update the industry standard Conflict Minerals
Reporting Template (“CMRT”) each year that the SEC conflict minerals rule remains in effect. If you have any
questions regarding this policy, please contact info@nesan.com.tr
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