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SORUMLU KIYMETLİ MADENLER POLİTİKASI

AgaBullion, değerli Madenlerin meşru, yasal, etik kaynaklardan elde edilmesini ve bu ürünlerin suç, silahlı çatışma 
veya insan hakları ihlali ile ilişkilendirilmemesini sağlamak için dünya çapındaki gayretleri destekler, bunlara katılır, 
işbirliği yapar ve bunları geliştirir. Yalnızca meşru, yasalara uyan müşterilerle iş yapmak ve diğerlerinin ürünlerini ve 
hizmetlerini reddetmek bizim politikamızdır.

İnsan hakları ihlalleriyle mücadele etmek, tedarik zinciri üzerindeki çatışmalara katkıda bulunmaktan kaçınmak, 
yüksek kara para aklama (AML) standartlarına uymak ve terör finansmanı (CFT) ile mücadele etmek ve çevresel ve 
sürdürülebilirlik sorumluluklarını ele almak AgaBullion’un temel çalışma ilkeleridir.

Çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli bölgelerden maden çıkarma, ticaret, işleme ve ihraç etme ile ilişkili 
olabilecek önemli olumsuz etki risklerinin farkında olarak ve insan haklarına saygı duyma ve çatışmaya katkıda 
bulunmama sorumluluğumuz bulunduğunu kabul ederek, bunlara uymayı taahhüt ederiz. Çatışmadan etkilenen 
ve yüksek riskli bölgelerden gelen madenlerin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesine ilişkin aşağıdaki politikayı 
tedarikçilerle yapılan sözleşmelerde benimsemek, geniş çapta yaymak ve dahil etmek, çatışmaya duyarlı 
kaynak kullanımı uygulamaları ve tedarikçilerin son kullanıcıya kadar olan maden çıkarılan ülkelerden gelen risk 
farkındalığını kabul eder. Çatışmanın finansmanına katkıda bulunan herhangi bir eylemden kaçınmayı taahhüt 
ederiz ve ilgili Birleşmiş Milletler yaptırım kararlarına veya uygun olduğu durumlarda bu tür kararları uygulayan yerel 
yasalara uyacağımızı taahhüt ederiz.

Değerli madenleri rafine eden, üreten, ticaretini yapan veya dağıtan AgaBullion ve iş yaptığı ortakları bu politikayı 
uygulayacak ve kullanılan her tür değerli metal için LBMA Sorumlu Altın / Gümüş Kılavuzuna ve LPPM Sorumlu Platin 
/ Palladyum Kılavuzuna uyacaktır. LBMA Sorumlu Altın Rehberi, Çatışmadan Etkilenen ve Yüksek Riskli Alanlardan 
Sorumlu Maden Tedarik Zincirleri için OECD Durum Tespiti Kılavuzunun riske dayalı durum tespiti için beş aşamalı 
çerçeveyi izler.

Bu politika, yeni ticari ilişkilere girmeden önce sıkı risk temelli durum tespitini ve risk bazlı bir yaklaşımla işlemlerin 
sürekli izlenmesini içeren kapsamlı bir yönetim sistemi aracılığıyla uygulanmıştır.

Sorumlu Değerli Madenler Politikamızın bir parçası olarak şunları taahhüt ediyoruz:

 • Aşağıdaki eylemlere müsamaha göstermeyeceğimizi, katkıda bulunmaya cağımızı, ve yardımcı  
  olmayacağımızı taahhüt ederiz:

	 	 ▶ Her türlü işkence, zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele;

	 	 ▶ Her türlü zorla veya zorunlu çalıştırma;

	 	 ▶ Yasadışı ve / veya kabul edilemez çocuk işçiliği biçimleri;

	 	 ▶ Yaygın cinsel şiddet gibi diğer insan hakları ihlalleri ve suistimalleri

	 	 ▶ Savaş suçları veya uluslararası insancıl hukukun diğer ciddi ihlalleri, insanlığa karşı suçlar veya  
   soykırım.

 • Karşı tarafın yukarıda tanımlandığı gibi ciddi ihlaller gerçekleştiren herhangi bir taraftan kaynaklandığına  
  veya bu tarafla bağlantılı olduğuna dair makul bir risk tespit ettiğimizde, karşı tarafımızla ilişkimizi derhal  
  askıya alırız veya sonlandırırız.

 • Zanaatkar ve madencilerden pazara güvenli, şeffaf, adil ticaret ve doğrulanabilir altın tedarik zincirleri  
  oluşturmaya yönelik önlemleri destekleriz.

 • Asla yasa dışı madencilik faaliyetlerinden ürün elde etmeyiz.

 • Aşağıdaki madenlerin çıkarılması, taşınması, ticareti, elleçlenmesi veya ihracatı yoluyla devlet dışı silahlı  
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gruplara doğrudan veya dolaylı herhangi bir desteğe tolerans göstermeyiz:

▶ Maden sahalarını veya nakliye yollarını, madenlerin ticaretinin yapıldığı noktaları ve tedarik zincirinde
etkin olan aktörleri yasa dışı bir şekilde kontrol etmeyiz ve / veya

▶ Maden sahalarına erişim noktalarında, nakliye yolları boyunca veya maden ticareti yapılan noktalarda
yasa dışı olarak vergi veya para veya madeni gasp etmek.

▶ Yukarıda tanımlandığı gibi, devlet dışı silahlı gruplara doğrudan veya dolaylı destek sağlayan herhangi
bir taraftan kaynak sağladıklarını veya bunlarla bağlantılı olduklarını belirlediğimizde, üst düzey
tedarikçilerle etkileşimi derhal askıya alırız veya sonlandırırız.

• Doğrudan veya dolaylı destek sağlayan herhangi bir taraftan kaynak sağladıkları veya bunlarla bağlantılı 
oldukları yukarıda tanımlanan devlet dışı silahlı gruplar gibi, muhtemel bir durum tespit ettiğimizde, üst 
tedarikçilerle olan etkileşimi derhal askıya alır veya sonlandırırız.

• Maden sahalarında ve / veya çevredeki alanlarda ve / veya ulaşım yolları boyunca kamu veya özel 
güvenlik güçlerinin rolünün, insan haklarının korunması, maden işçilerinin, ekipmanların ve tesislerin 
güvenliğinin sağlanması dahil olmak üzere, maden sahasını veya nakliye yollarını meşru maden çıkarma 
ve ticarete müdahaleden korumak gibi yalnızca hukukun üstünlüğünü sürdürmek olması gerektiğini 
kabul ederiz.

• Kamu veya özel güvenlik güçlerine yasa dışı uygulamalarla veya insan hakları ihlallerinde bulunarak 
doğrudan veya dolaylı destek sağlayan herhangi bir taraftan kaynak sağladıkları veya bağlantılı 
oldukları olası bir olayı tespit ettiğimizde, tedarikçileri derhal askıya alırız veya sonlandırırız.

• Herhangi bir rüşvet teklif etmez, vaat etmez, vermez veya talep etmeyiz ve madenlerin kökenini 
gizlemek veya gizlemek, madenlerin çıkarılması, ticareti, elleçlenmesi, taşınması ve ihracatı için rüşvet 
taleplerine direnmeyiz.

• İnsan hakları ihlalleri ile mücadele etmek, tedarik zincirimiz üzerindeki çatışmaya katkıda bulunmaktan 
kaçınmak, kara para aklamayı önleme (AML) ve terörün finansmanıyla mücadele (CFT) ile ilgili yüksek 
standartlara uymak ve çevresel ve sürdürülebilirlik sorumlulukları kabul ederiz.

• Dünya Mirası Alanı olarak belirlenmiş alandan değerli madenler tedarik etmeyiz.

• Çatışmaya, kara para aklamaya, terörün finansmanına ve ciddi insan hakları suistimaline ve çevre ve 
sürdürülebilirliğe uyumsuzluk riskini değerlendirmek için herhangi bir iş yapmadan ve ilişkiyi sürekli 
olarak izlemeden önce karşı taraflar üzerinde risk temelli bir yaklaşımla uygun durum tespiti yapar, 
yasal gereklilikler ve belirlenen riske yanıt vermek için bir strateji uygularız.

• Risk temelli bir yaklaşım uygulayarak işlemlerin uygun şekilde incelenmesini ve izlenmesini sağlarız. 
Uygun ve sürekli durum tespiti uygulandığını göstermek için yeterli kayıtlar tutarız.

• Resmi bankacılık kanalları aracılığıyla değerli metal işlemleri için ödeme yaparız ve alırız.

• Kara paranın aklanmasının ve terörizmin finansmanının etkin bir şekilde ortadan kaldırılmasına katkıda 
bulunmak için adımlar atın. Fonların veya değerli Madenlerin bir suç faaliyetinin getirisi olduğundan ve / 
veya terör finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelenirsek veya şüphelenmek için makul gerekçelerimiz 
olursa, şüphelerimizi derhal yerel mali istihbarat birimine (FIU) bildiririz.

• Sorumlu bir tedarik zinciri oluşturmak ve desteklemek için değerli metal tedarikçileri ve müşterileriyle 
uzun vadeli ilişkiler kurarız.

• Değerli metal tedarikçilerimizi, bu politikanın hükümlerinin çalışanlarına ve kendi tedarik zincirlerine 
iletilmesini sağlamak için uygun adımları atmaya ve tedarikçilerimizi OECD Sorumlu Tedarik Zincirleri 
için Uygun Muamele Kılavuzu (Ek II) ile uyumlu bir altın tedarik zinciri politikasına uymaya teşvik etmeye 
teşvik ederiz.
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AgaBullion, herhangi bir çalışanın, tedarik zinciri aktörünün veya paydaşın tedarik zinciri veya yeni tanımlanmış 
riskle ilgili endişelerini dile getirmesine olanak tanıyan aşağıdaki eposta adresini compliance@agabullion.com 
oluşturmuştur.

Çalışanlarımızın, temsilcilerimizin, danışmanlarımızın ve iş ortaklarımızın bu politikaya uymalarını şart koşuyoruz 
ve bu politikayı, istihdamın veya sözleşmelerin feshine kadar ve dahil olmak üzere uygun disiplin önlemleriyle 
uygulayacağız.


