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Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC - U.S. Securities and Exchange Commission), ABD Dodd-

Frank Wall Street Reformu ve Tüketiciyi Koruma Yasası’nın 1502 sayılı Çatışma Madeni Raporlama 

Zorunluluğu’nun uygulanmasına ilişkin nihai kuralı Ağustos 2012 tarihinde 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 mine ralleri arasında Kalay(Sn), Tantal(Ta), Tungsten(W), Altın(Au) ve 

türevleri bulunur. ABD Dışişleri Bakanı, çatışma minerallerinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti (“DRC”)  

ve çevresindeki dokuz ülkede ça tışmaları finanse ettiğini belirlemiştir.  

ABD Kongresi’nin Dodd-Frank Yasası’nı yürürlüğe geçirmesinin nedeni, DRC ve komşu ülkelerinden 

edinilen ve ticareti yapılan belirli ham maddelerin silahlı gruplara finansman sağlaması ve dolayısıyla 

bölgedeki çatışmalara hız kazandırması yönündeki kaygılar olmuştur. Silahlı grupların madenleri kont 

rol etmek için çatıştıkları ve minerallerin çıkarılması ve nakliyesi için zorla insan çalıştırdıkları yaygın 

olarak bilinmektedir. Bu yasa dışı aktivitelerden edinilen gelirler, DRC bölgesindeki çatışmalara fi 

nansman sağlamakla beraber büyük bir insanlık krizini derinleştirmesine neden olmaktadır. 

SEC’in nihai kuralı kapsamında olan çatışma mineralleri, hem ham hem de arıtılmış Kalay (Sn), Tantal  

(Ta), Tungsten (W)  ve Altın (Au)  (3TG) metallerini kapsamaktadır. Bu kapsama alınan ülkeler Demok 

ratik Kongo Cumhuriyeti (DRC), Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti (CAR), Güney Sudan, 

Ruanda, Uganda, Zambiya, Angola, Burundi ve Tanzanya’dır.  

Yalnızca ABD’de kayıtlı şirketler Dodd-Frank Yasası’na tabi olsalar bile, tedarikçi şirketler de bu yasa ya 

uygunluk sağlamaya sözleşme yoluyla mecbur tutulur.  

Ürünlerinde 3TG’lerden herhangi birini kullanan ABD’de kayıtlı şirketlere bir Reasonable Country of 

Origin Inquiry (RCOI)  (Makul Menşe Ülke Araştırması) yürütmeleri şart koşulur. İyi niyet çerçevesinde 

yürütülmesi gereken bu araştırma, edinilen çatışma minerallerinin söz konusu ülkelerden mi yoksa 

atık/geri dönüştürülmüş kaynaklardan mı geldiğini saptayacak nitelikte olmalıdır. ABD’de kayıtlı şirket 

ler, uygulanan RCOI sürecini ve alınan sonuçları da tarif eden bir Çatışma Mineralleri Raporu’nu her yıl 

SEC’ye iletmek zorundadır. 

ABD’de kayıtlı şirketler, minerallerin atık/geri dönüştürülmüş kaynaklar yerine söz konusu ülkelerden 

gelmiş olabileceğine dair bir kanı olması durumunda, çatışma minerallerinin kaynağını ve tedarik zinci 

rini ayrıntılı olarak araştırmakla yükümlüdür. 

SEC, ABD’de kayıtlı şirketlerin ürünlerini “DRC Conflict Free” (DRC Çatışma Bölgesinden Gelmiyor), “Not 

DRC Conflict Free” (DRC Çatışma Bölgesinden Geliyor), “DRC Conflict Undeterminable” (DRC Çatışma 

Bölgesi Belirsiz) veya “Recycled, or Scrap Due Diligence” (Geri Dönüştürülmüş veya Atık Kay naklı 

Olduğu Belirlenmiş) olarak sınıflandırmaktadır. ABD’de kayıtlı şirketler, SEC’ye 31 Mayıs 2014 tarihinde 

ilk Çatışma Mineralleri Raporlarını (2013 yılına dair) iletmiş olup, bu tarihten sonrada her yıl iletmeye 

devam etmektedirler.  

ABD’de kayıtlı şirketler, ürünlerinde kullandıkları çatışma minerallerinin içeriği ve menşei hakkında tam 

bilgi sağlamak zorundadır. Bu nedenle, kendi tedarikçilerine çatışma minerallerinin içeriği ve menşei 

hakkında ve hatta müşteriye teslim edilen tüm ürünlerin “DRC Conflict Free” kategorisinde ol duğuna 

dair beyannamede bulunmalarını şart koşarlar.  

Yalnızca ABD’de kayıtlı şirketler Dodd-Frank Yasası’na tabi olsalar bile, ABD’de kayıtlı şirketlerin teda 

rikçileri de RCOI ve ayrıntılı araştırma yürütmeye mecbur tutulur. 
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Fil Filtre,  Kaliteli yaşam ve Temiz Bir Dünya sloganıyla tedarikçileri arasında en yüksek etik, işçilik ve 

çevre standartlarını sürdürme taahhüdünün bir parçası olarak, Çatışma bölgelerinden kaynak kulla 

nılmaması yönündeki prensiplerimizin ve ilkemizin altını çizen, çatışmalardan etkilenen ve yüksek 

riskli bölgelerden minerallerin sorumlu bir şekilde alınmasına ilişkin politika benimsemiştir. 

Ürettiğimiz Yağ, Yakıt ve Hava Filtreleri ile diğer ürünlerin imalatında Kalay(Sn), Tantal(Ta), Tungsten 

(W), Altın(Au) (3TG) kullanılmamaktadır.   

Fil Filtre,  

 Ürünlerinde kullanılmak üzere Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki veya komşu ülkelerdeki çatış 

mayı dolaylı veya dolaysız şekilde finanse eden tüzel kişilerden direkt Kalay(Sn), Tantal(Ta), Tungsten 

(W), Altın(Au) temin edilmemesini, temin edilen malzemelerin içinde karıştırılmış "çatışma mineral 

lerini" içermediğini, 

 Çatışmanın finansmanına katkıda bulunan herhangi bir eylemden kaçınmayı ve ilgili Birleşmiş Millet 

ler yaptırım kararlarına uymayı ya da uygulanabilir olduğunda bu kararları uygulayan yerel yasaları, 

tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı desteklemeyi taahhüt ediyoruz. 

 Fil Filtre bu nedenle, bu değerleri daha da arttırmak ve SEC çakışma mineralleri kuralına uyumu sağ 

lamak için bu politikayı yayınlamaktadır. Politika, faaliyetlerini çatışan minerallerle ilgili yürürlükteki 

tüm yasa ve düzenlemelere uygun bir şekilde yürütmeyi taahhüt eder.  

Fil Filtre, çatışma minerallerinin (3TG) kaynakları hakkında tam bilgi sağlanması yönünde çalışmakta 

dır. Uluslararası tedarik zincirimizin boyutları ve kompleks yapısı nedeniyle, bilgi sağlama zorunlulukla 

rını yerine getirebilmeleri için müşterilerimize tüm gerekli bilgileri sağlamamız belli bir zaman alabilir. 

Fil Filtre, özel bir şirket olup Dodd-Frank Kanunu’nun SEC açıklaması gerekliliğine tabi olmamakla bir 

likte, çevresel uyum ve insan haklarını koruma taahhüdümüzün bir parçası olarak, ürünlerimizin hiç 

bir şekilde “çatışma mineralleri” (Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ve komşu ülkelerden elde 

edilen ve buradaki çatışmalara katkıda bulunan metaller (Kalay(Sn), Tantal(Ta), Tungsten (W), Altın 

(Au) ) içermemesini sağlamak konusunda kararlıyız. 

Fil Filtre,  sosyal açıdan sorumlu bir tedarik zinciri sürdürmeyi taahhüt eder ve materyallerini insan 

haklarına, dürüstlüğüne ve çevresel sorumluluğa saygı gösterme değerlerini paylaşan şirketlerden te 

darik etmeye çaba gösterir.  

Fil Filtre, aşağıdaki önlemleri almıştır: 

 Fil Filtre politikası gereği  ‘’DRC Çatışmasız ‘’ olarak doğrulanmayan çatışan mineralleri içeren her 

hangi bir ürün, bileşen ya da materyalleri bilerek satın almaktan kaçınmaktadır. Fil filtre, Kalay(Sn), 

Tantal(Ta), Tungsten(W), Altın(Au)  (“3TG”) 'ı doğrudan eriticilerden veya madenlerden satın almaz. 

 Tedarik zincirimizdeki Kalay (Sn), Tantal  (Ta), Tungsten (W)  veya Altın (Au) minerallerini (3TG) tes 

pit etmek ve bu metallerin menşe ülkelerini kabul edilebilir ölçüde saptamak amacıyla RCOI’ler 

(Makul Menşe Ülke Araştırmaları) yürütmekteyiz. Bu işlemleri yürütmemizdeki amaç, tedarik zinciri 

mizdeki firmaların kullanımlarını tespit ederek, DRC çatışma bölgelerinden gelmeyen kaynakların 

kullanımını sağlamaktır. 

 Bu politikamızdaki prensipleri Satın Alma şartlarımıza dâhil etmiş bulunmaktayız ve tedarik zinciri 

mizdeki şeffaflığı artırmak amacıyla tedarikçilerimiz ile yakın iş birliği içerisindeyiz. Politikamızı teda 

rikçilerimize bildiriyoruz ve çatışma minerallerinin ürünlerimize karışmasını önlemek amacıyla ilgili 

endüstriyel girişimleri desteklemekteyiz.  
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 3TG’ler içeren parçalar veya malzemeler sağlayan tedarikçilerin, DRC çatışma bölgesinden gelme 

yen kaynaklar kullanma yönünde aktif olarak çalışmaları şart koşulmaktadır. Fil Filtre’nin tedarikçileri, 

DRC çatışma bölgesinden gelmeyen kaynak kullanımını güvenilir biçimde sağlamak amacıyla, kendi 

RCOI ve ayrıntılı araştırma işlemlerini yürütmek zorundadır. Çatışma mineralleri içeren malzemelerin 

temin edildiği tesislerin tespit edilebilmesi için, tedarikçilerimizin kendi tedarikçileri ile de aynı şekilde 

çalışmalarını beklemekteyiz. Tedarikçiler, raporlarını Fil Filtre’ye doğrudan göndermeleri yönünde teş 

vik edilmektedir.  

Fil filtre, bu tür minerallerin durum tespitini yapmayı ve bu durum tespitinin sonuçlarını ifşa etmeyi 

gerekli kılan Dodd-Frank Yasası’nın 1502. kısmına tam olarak riayet etmeyi hedeflemektedir. Bu 

doğrultuda tedarikçilerinin; 

 Tarafımıza satışını yaptıkları malzemelerin Kalay(Sn), Tantal(Ta), Tungsten(W), Altın(Au) içerip içer 

mediğini ve içeriyor ise bu metallerin çatışmaya taraf olmayan ergitme tesislerinden elde edilip edil 

mediğini ve ne ölçüde elde edildiğini belirlemek üzere kendi tedarik zincirlerinde yeterli ölçüde du 

rum tespiti yapmalarını; 
 Fi Filtre’nin kendi yasal yükümlülüklerine ve politika hedeflerine uyabilmesi için bu durum tespiti 

sonuçlarını Fil Fitre’ye rapor etmelerini ve bu gibi metallerin hepsinin yalnızca çatışmaya taraf 

olmayan ergitme tesislerinden elde edilebilmesi için "çatışmasız" olmayı veya bu duruma gelmeyi,  
 Çatışma Bölgelerinden Çatışma Mineralleri kullanmayı reddetmelerini ve önce veya sonradan 

Minerals Conflict-Free (Minerals Çatışmasız) gereksinimlerini takip etmelerini bildirmelerini,  
 Uygun zaman aralıklarında atılan ölçülebilir adımlarla olumsuz etki risklerinin önlenmesi veya azal 

tılması amacıyla performansın iyileştirilmesi ve izlenmesi amacıyla tedarikçiler, ulusal veya uluslar 

arası hükümet otoriteleri, örgütleri, sivil toplum ve etkilenen üçüncü taraflarla etkileşimde bulunma 

larını taahhüt etmelerini talep etmektedir. 

Bu metalleri içeren bileşenlerin tedarikçilerinden, metalleri yalnızca çatışmayla ilgili olmayan kaynak 

lardan temin etmelerini ve uygun tedariki sağlamak için bu gerekliliği tedarik zincirine kadar iletme 
lerini ve bu metallerin “çatışmasız” olduğunu belgelemelerini bekleriz. 

Fil filtre,  Kalay(Sn), Tantal(Ta), Tungsten(W), Altın(Au) metalleri için "DRC Çatışmasız" olmasını sağ 

lamak için tedarik zincirimizde gerekli özen gösteride bulunacak ve alacaktır.  

Fil Filtre, bu politika şartlarına göre farkındalık ve uyum sağlamak için tedarikçileriyle birlikte çalışır.  

Fil filtre ve tedarikçilerimiz, müşterilerimiz sürdürülebilir memnuniyetinden sorumludur 
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