ORMAN VE KAĞIT ÜRÜNLERİ POLİTİKASI
1.

AMAÇ

Bu prosedür Mavi’nin orman ve kağıt ürünlerini kullanım politikasını açıklar.
2. KAPSAM
Bu politika, Mavi’nin kendi operasyonları ile Mavi adına ürün ve hizmet sağlayan tüm iş ortakları ve
tedarikçiler için geçerlidir. Her türlü kağıt ürün ambalajı ve etiketi, insan yapımı selülozik elyaf içeren tekstil
ürünleri, oluklu mukavva, inşaat ve dekorasyon malzemeleri ve mobilya dahil tedarik edilecek tüm orman
ürünlerinin kullanım esaslarını kapsar.
3.

SORUMLULUKLAR

Bu politikada yer alan strateji ve taahhütler ile bunların uygulama çerçevelerinin ve hedeflerin
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
orman ve kağıt ürünleri performansını gözden geçirir, gerekli kararları alır ve Yönetim Kurulu’na raporlama
yapar.
Mavi, her yıl Faaliyet Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporu’nda bu politikada belirtilen orman ürünleri
üzerindeki etkilerini, aktivitelerini, hedeflerini ve iyi uygulamalarını paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde
paylaşacağını taahhüt eder.
Tüm Mavi birimleri, bu politikanın uygulanmasından sorumludur.
Mavi’nin tüm tedarikçileri ve iş ortakları bu politikaya uymakla yükümlüdür.
4.

POLİTİKA

Mavi eski ve nesli tükenmekte olan ormanları korumayı ve orman ürünlerini verimli şekilde kullanmayı
taahhüt eder. Ayrıca tedarikçilerinden orman kökenli ham maddelerin seçim ve kullanımının sürdürülebilir
şekilde gerçekleştirilmesini talep eder.
Bu politika ile aşağıdaki konular hedeflenir:
Orman Kaynaklı Ürünlerin Tüketiminin Azaltılması
Mavi, bu ürünlerin tüketimini azaltmak ve kullanımını verimli kılmak amacıyla geri dönüştürülmüş
malzemelerin kullanımını teşvik eder. Satın alma süreçlerinde mümkün oldukça (uygulanabilir, fonksiyonel
ve ekonomik olarak da desteklenen) en yüksek geri dönüştürülmüş malzeme oranına ve/veya Forest
Stewardship Council (FSC) sertifikasına sahip ürünleri tercih edeceğini taahhüt eder.

Faaliyetleri içerisinde, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği destekleyecek ham madde kaynaklarının (diğer
sektörlerin atıklarından elde edilen yan ürünler, inovatif alternatif kaynaklardan elde edilen ürünler gibi)
kullanımını destekler.
Yüksek Koruma Değeri olan ve Tehlike Altındaki Ormanların Korunması
Mavi, kullandığı orman kaynaklı malzemelerin menşeini haritalandırır ve ormancılık faaliyetleri nedeniyle
doğal ekosistemlerin dönüşümlerine neden olan üreticilerden satın alma yapmaz. Ormansızlaştırmaya veya
ekosistem dönüşümüne neden olduğu anlaşılan tedarikçiler ile ilişkisini derhal sonlandırır. Ayrıca, nesli
tükenmekte olan ya da eski, yerine yenisinin koyulmasının güç olduğu ormanlardan elde edilen orman
ürünlerini satın almayacağını ve kullanmayacağını taahhüt eder.
Kirliliğin Azaltılmasının Desteklenmesi
Mavi, katı atık geri dönüşüm prensibi çerçevesinde merkez ofis bünyesinde kağıt ve tüm ambalaj atıklarını
ayrı toplayarak geri dönüşüm için lisanslı kuruluşlara yönlendirir.
Mavi Sürdürülebilirlik Hedeflerine Katkı
Mavi sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda kullandığı etiket, karton ve kağıt ambalaj malzemelerinin
tamamının 2025 yılına kadar FSC sertifikalı olması hedefine yönelik çalışmalar gerçekleştirir.

