HAYVAN REFAHI POLİTİKASI
1.

AMAÇ

Bu prosedürün amacı; Mavi’nin Hayvan Refahı politikasını açıklamak ve hayvansal malzemeler içeren
ürünlerle ilgili kriterleri ortaya koymaktır.
2. KAPSAM
Mavi Hayvan Refahı Politikası, Mavi mağazaları, e-ticaret dahil tüm satış kanalları aracılığıyla satılan Mavi
ürünleri için geçerlidir.
3.

SORUMLULUKLAR

Bu politikada yer alan strateji ve taahhütler ile bunların uygulama çerçevelerinin ve hedeflerinin
tanımlanmasından Mavi Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur. Mavi Sürdürülebilirlik Komitesi CEO ve
bütün departmanların en üst seviye yöneticilerinden oluşur. Komite yılda en az bir kez toplanarak Mavi’nin
hayvan refahı konusunda bu politikada çerçevesi belirtilen performansını gözden geçirerek kararlar alır ve
Yönetim Kurulu’na raporlama yapar.
Mavi Global Satın Alma ve Tedarik Zinciri Direktörlüğü ve ilgili tüm ekipler, bu politikanın uygulanmasından
sorumludur.
Mavi’nin tüm tedarikçileri ve iş ortakları bu politikaya uymakla yükümlüdür.
4.

POLİTİKA

4.1. Mavi Hayvan Refahı Stratejisi
Mavi, tüm hayvanlara yaşamın her aşamasında iyi davranılması gerektiğine, hayvanların adil muamele
görme hakkına sahip olduğuna ve temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine inanır. Mavi mümkün
olduğu müddetçe hayvansal malzemelerle aynı nitelikleri sunabilen ve hayvansal kaynaklı olmayan yenilikçi
alternatiflerin geliştirilmesini ve kullanılmasını destekler. Ürünleri için hayvansal malzeme kullanımı
gereken durumlarda da hammadde tedariği ya da üretim süreçlerinde hiçbir hayvana zarar verilmesini
kabul etmez. Küresel tedarik zincirlerinde hayvan refahını iyileştirmek üzere hayvansal kaynaklı tüm
malzemeleri iyi hayvan yetiştiriciliğine sahip çiftliklerden temin etmek için çalışır. Çalıştığı iş ortaklarından
ve tedarikçilerinden ürünlerinin etik ve sorumlu bir şekilde üretilmesini, üretim süreçleri boyunca
hayvanlara iyi davranılmasını ve bu politikada belirtilen gereklilik ve uygulamaları takip etme taahhüdünü
paylaşmalarını bekler. Hazır giyim sektöründe hayvan refahının iyileştirilmesi için, hayvan refahı
standartlarını araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekler.

Mavi Hayvan Refahı Politikası özetle bu temel kriterleri içermektedir;
•
•
•
•

Mavi denim ürünlerinde hayvanlardan elde edilen malzemeler kullanılamaz, denim ürünlerinin
tümü vegandır.
Kesilen hayvanlardan elde edilen hayvansal ürünler çiftliklerde yetiştirilen türlerden gelmelidir.
Sadece derileri, kabukları, boynuzları, kemiği, tüyleri için kesilmiş hayvanlardan elde edilen
ürünler asla kullanılamaz.
Üretimin herhangi bir aşamasında hayvanlar üzerinde test edilmiş veya hayvansal kökenli
içerikler bulunduran kozmetik ürünleri tedarik edilemez.

4.2. Temel Gereksinimler
Mavi, ürünlerinde kullanılacak hayvansal malzemelerin tedarikinde aşağıdaki kriterlerin sağlanmasını
zorunlu tutar;
•

Nesli tükenmekte olan veya tehdit altındaki türlerden sağlanan hiçbir malzeme ürünlerde
kullanılamaz. Söz konusu hayvanlar, Nesli Tehlike Altındaki Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin
Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı
Listesi'nde yer almaktadır.

•

Mavi ürünlerinde vahşi hayvanlar kullanılmaz.

•

Yaşam döngüsü boyunca hayvanların bakımı ve yetiştirilmesiyle ilgili çevresel etkisi daha az olan
ekolojik tarım ve çiftçilik uygulamaları desteklenir. Tarım ve çiftçilikte çevre üzerindeki etkiyi en
aza indirgemek için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve benzeri kurumlar tarafından
ifade edilen uluslararası kabul görmüş uygulamalar takip edilir. Benzer şekilde, hayvanları
besleyen, büyüten, nakleden, işleyen ve kesen işçilere ilişkin işgücü uygulamaları ve insan haklarını
düzenleyen tüm geçerli uluslararası yönetmelikler ve standartlar izlenir.

•

Hayvanların, bakım ve yetiştirilmeleri esnasında hareket özgürlüğüne sahip olması, temiz ve
güvenli koşullarda barınmaları (uygun aydınlatma, sıcaklık, nem, havalandırma gibi) güvence altına
alınır.

•

Hayvanlar, kendilerine zarar verebilecek veya gereksiz yere acı çekecek şekilde taşınmaz. Yolculuk
süresini en aza indirmek ve yolculuk sırasında hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası
kabul görmüş standartlara uygun olarak gerekli düzenlemeler yapılır.

YÜN:
•
•

Tedarik zincirindeki tüm yün üreticilerinin, hayvanlara etik muameleye ilişkin uluslararası
standartlara uyması beklenir.
Tüm tedarikçiler Sorumlu Yün Standardı (RWS) sertifikalı çiftçilerden yün tedarik etmeye teşvik
edilir.

DERİ:
•
•
•

Yalnızca yemek endüstrisinde kullanılan hayvanlardan elde edilir.
Deri ürünlerinde nesli tükenmekte olan türlerden elde edilen ham maddeler kullanılmaz.
Mavi’nin jean pantolonlarının arka etiketlerinde gerçek deri yerine hayvan kaynaklı olmayan
malzemeler tercih edilir.

KÜRK:
•
•

Mavi ürünlerinde gerçek kürk kullanılmaz.
Kürk yerine kullanılan sentetik malzemeler, ürün açıklamasında ve bakım etiketinde açıkça
belirtilir.

KUŞ TÜYÜ:
•
•
•

Tümüyle izlenebilir bir tedarik zinciri hedefini yakalamak amacıyla tedarikçilerden Responsible
Down Standard (RDS) belgesini sunmaları talep edilir.
Canlı hayvanlardan tüy elde edilmez. Yemek endüstrisinde kullanılan hayvanlardan elde edilir.
Kaz ciğeri üretmek için kullanılan kuşlardan, nesli tükenmekte olan veya tehdit altındaki türlerden
tüy elde edilmez.

DİĞER HAYVAN SAÇLARI:
•
•
•
•

Ürünlerde yalnızca iyi hayvancılık yapan üreticilerin inek, manda, yak, at, keçi ve domuz kılı
kullanır.
Saç, savunmasız veya nesli tükenmekte olan türlerden elde edilmez.
Saçlar canlı yolma ile alınmaz. Yemek endüstrisinde kullanılan hayvanlardan elde edilir.
Sentetik alternatifler, ürün açıklamasında ve bakım etiketinde açıkça belirtilir.

