
 

 

 

ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKASI 

1. AMAÇ 

Bu politika, Mavi’nin genel çevre performansını, hedeflerini ve hedef belirlemesiyle ilgili niyet ve ilkelerini 
tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

2. KAPSAM 

Mavi’nin tüm operasyonları ve tedarik zincirini kapsamaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardı 
çalışmalarda yol göstericidir.  

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 defa toplanarak 
Mavi’nin çevre performansını gözden geçirir, gerekli kararları alır ve Yönetim Kurulu’na raporlama yapar. 

Mavi Global Satın Alma ve Tedarik Zinciri Direktörlüğü ve ilgili tüm departmanlar bu politikanın 
uygulanmasından sorumludur. 

Mavi’nin tüm tedarikçileri ve iş ortakları bu politikaya uymakla yükümlüdür. 

 
4. POLİTİKA 

4.1.  Çevresel Sürdürülebilirlik Perspektifi 

Mavi, kaliteyle sürdürülebilir büyüme üzerine kurduğu; İnsan, Çevre, Toplum ve Denim’i odağına alan 
All Blue stratejisi ile çevresel etkisini azaltmayı ve aynı zamanda içinde yer aldığı toplumlar için değer 
yaratmayı hedeflemektedir. 

4.2. Çevresel Sürdürülebilirlik Yönetimi  
Mavi, operasyonlarında kullandığı ham maddelerin büyük çoğunluğunun doğal kaynaklardan elde 
edildiğinin bilincinde olarak çevresel performansını iyileştirmek için çalışır. Sürdürülebilir kalkınma 
amaçlarını tüm faaliyet alanlarına entegre ederek çevre ve ekosistemlerin uygun şekilde korunmasına 
katkı sağlar. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bu bağlamda Mavi; 

 
• Faaliyet gösterdiği bölgelerde ulusal ve uluslararası yasal mevzuata ve diğer uygunluk gerekliliklerine 

uyum gösterir. Yasal yükümlülüklerin ötesinde çevreye duyarlı yenilikçi uygulamalar geliştirir. Daha 
sürdürülebilir malzemeler (organik ve BCI pamuk, ileri ve geri dönüştürülmüş malzemeler)  
kullanılarak, daha az su ve enerjiyle üretilen doğa dostu All Blue koleksiyonunu her geçen gün 
genişletmeyi hedefler. 

• Tüm iş faaliyetlerinde Çevre ve Enerji Politikası’nı dikkate alır ve karar alma süreçlerinde faaliyetlerinin 
çevresel boyutlarını gözetir.  

• Faaliyetlerinin ve ürünlerinin çevreye olan etkisini sürekli olarak azaltmaya çalışır ve sorumlu üretim 
yaklaşımıyla ölçülebilir hedefler koyar. Çevresel performansını hedefler üzerinden düzenli olarak takip 
eder, iyileştirir ve raporlar.  

• Başta çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortakları olmak üzere tüm değer zincirini çevre alanında sorumlu 
faaliyetler sürdürmeleri yönünde teşvik eder. 

• Çevre yönetimi konusunda ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler, kamu otoriteleri, STK'lar ve diğer 
paydaşlarla ilişki kurar ve iş birliği yapar. 

• Şirket genelinde çevre bilincini geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefler. Bu bağlamda, çevresel 
önceliklerini ve hedeflerini çalışanları ile paylaşır ve farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler.  

• Düzenli şekilde takip ettiği çevresel performansını yıllık olarak yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu 
ve/veya Faaliyet Raporu aracılığıyla paylaşır. Sürdürülebilirlik öncelikleri belirlenirken çevre ile ilgili 
konularda paydaşların görüşlerini dikkate alır.  

• Çevre performansını artırarak Çevre yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi amaçlar. 
 

Mavi Çevre ve Enerji politikası özetle aşağıdaki temel gereksinimleri içermektedir: 

• Enerji ve iklim değişikliği 
• Doğal ham madde kaynakları 
• Su ve atık su 
• Ambalaj ve atık yönetimi 
• Biyoçeşitlilik 
• Hayvan refahı 
• Orman ve kağıt ürünleri 

 
 
4.3.Temel Gereksinimler 
 
Aşağıdaki maddelerde açıklanan uygulamalar, Mavi’nin çevresel sorumlulukları açısından benimsediği 
temel ve vazgeçilmez konulardır: 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ENERJİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: 

 
Mavi iklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik yaşamı olumsuz etkileyebileceğinin ve  iş 
yapışına doğrudan veya dolaylı yollardan getirebileceği risklerin bilincindedir.  
 
Türkiye’de karbon ayak izini şeffaf bir şekilde raporlayan ilk hazır giyim markası olan Mavi, iklim krizi 
ile mücadelede sıfır karbon ekonomisine geçişi destekler ve tüm operasyonlarında karbon ayak izini 
azaltmayı hedefler.  Enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve sera gazı salımlarını 
düşürmek için çalışmalar yürütür. 
 
Faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazları dışındaki diğer hava emisyonlarını izler ve azaltmayı 
hedefler. 

 
 

DOĞAL HAM MADDE KAYNAKLARI: 
 
Mavi faaliyet gösterdiği tüm alanlarda doğal ham madde kaynaklarının korunmasını hedefleyecek 
şekilde iş planlaması yapmaya çalışır. Sürdürülebilir ham maddeleri tercih eder ve çevreye duyarlılığı 
sertifikalandırılmış malzemelerin ürünlerinde kullanımını teşvik eder.  

 
Kimyasal yönetim sistemi Mavi satın alma sürecinin odak noktalarından biridir. Tüm kimyasalların 
güvenli bir şekilde kullanılmasını, depolanmasını ve yasal ve bilimsel olarak kabul edilebilir şekilde 
bertaraf edilmesini sağlar ve talep eder. Ham madde ve ürünlerde kullanılacak malzemelerde yasaklı 
ve tehlikeli kimyasalların kullanımını onaylamaz ve bu kimyasalların ürünlerinde bulunması ihtimaline 
karşın testler gerçekleştirir.  
 
Ham madde kaynakları, Orman ve Kağıt Ürünleri Politikası’nda belirtilen gerekliliklere uygun olarak 
seçilir ve kullanılır. 
 
SU VE ATIK SU: 

 
Su tüketiminin en fazla olduğu sektörlerden biri olan tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 
Mavi için suyun varlığı kritik öneme sahiptir. Mavi temiz içme suyu ve sanitasyona erişimin bir insan 
hakkı olduğu bilinciyle, suyun verimli kullanımına yönelik aksiyonlar alır. CEO Water Mandate imzacısı 
olarak, faaliyetleri kapsamında kullanılan su miktarını azaltmaya ve atık suları en az seviyeye indirmeye 
çalışır. İş ortaklarıyla birlikte su tüketimini ve atık su miktarını mümkün olan en aza indirgemek adına 
inovatif uygulamalar geliştirir. Su ve atık su konularında yasal çerçeveye uymayan şirketlerden ürün 
tedariği yapmaz. 

 
Mavi, Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 14: Sudaki Yaşam ile paralel olarak, tedarik zincirindeki tesislerin 
bulunduğu havzalarda deniz ve kıyı eko-sistemlerini korumayı hedefler. Faaliyetlerinden kaynaklanan 
su emisyonlarının kalitesini iyileştirmek için çalışır.  
 
 
 
 



 

 

 
AMBALAJ VE ATIK YÖNETİMİ: 

 
Mavi kullandığı ambalajlarda hacim ve ağırlığı optimize eder ve daha düşük karbon ayak izine sahip, 
sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmiş ya da yeniden kullanılabilir malzemeleri kullanmaya çalışır. 
Ambalaj malzemesi üreten tedarikçileriyle iş birlikleri yaparak, operasyonları için sürdürülebilir ham 
maddelerden üretilen ve üretiminde daha az malzeme kullanılan ambalaj seçeneklerinin 
geliştirilmesine katkı sağlar. 

 
Mavi atık yönetiminin odak noktası, kaynakların verimli kullanımı yoluyla atık oluşumunu en aza 
indirgemektir. Faaliyetlerini, atıkların kaynağında önlenmesi önceliğinde planlar. Katı atıkları 
kaynağında sınıflandırarak, yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım oranlarını maksimuma 
çıkaracak şekilde toprak, su ve hava kirliliğini önlemeye çalışır. Atıkları çevreye zarar vermeyecek 
şekilde tasfiye etmek için gerekli kaynağı sağlar. 
 
Mavi’nin Biyoçeşitlilik, Hayvan Refahı ve Orman ve Kağıt Ürünleri konusundaki yaklaşımı ilgili 
politikalarda yer alır.  

 
 


