
 

 

 

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) politikasi. 
Vanilia 'nin politikasi insanlara, cevre ve temel degerlere odaklanmisdir. 
Koleksiyonlar, ürünlerimizi uzun ve mutlu bir yaşam kılan son derece kaliteli, zamana dayanıklı ve 
sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. 
 
Biz bir marka olarak, daha büyük bir bütünün parçası olduğumuzun farkındayız. 
Moda endüstrisindeki sosyal ve çevresel problemlerin farkindayiz. Sorumluluklarimizi biliyoruz ve bu 
konuda mücadele ediyoruz 
Bu problemleri kendi üretim zincirimizde birer birer ele alıyoruz. 
Vanilia, Sürdürülebilir Giyim ve Tekstil Sözleşmesini imzalayan ilk şirketlerden biri. 
Bu sözleşmenin bir parçası olarak, geçmiş yılda (yillarda) zaten cok mucadele verdik - mesela  üretim 
zincirimizi kagita doktuk (rappor yaptik); 
kullandığımız malzemelere (hammaddelere) baktık; sirketlerimizde gerceklesen surecleri yaziya 
doktuk rappor yaptik  ve bulunan bazı riskleri belirlemeye ve bu riskleri ele almaya başladık. 
Anlasmamiz hakkinda daha fazla bilgi edinmek isterseniz? - asadaki linke bakin:  
https://www.imvoconvenanten.nl/garments-textile?sc_lang=en 
 
Sürdürülebilir iş yönetimi 
Daha az paketleme/ daha az atik/atik islemesi. 
Mümkün olduğunca az (plastik) atık üretmeye çalışıyoruz. Bu nedenle ürünlerimiz tekrar kullanılabilir 
(tekstil) kiliflar içinde nakliyesini yapiyoruz. 
Giysilerimiz için ihtiyaç duyulan plastik askılar genel merkezde toplanmakta ve yeniden 
kullanılmaktadır. 
 
Bahçe / CO2 
Ana merkezimizin etrafindaki bahce ve catinin uzeri, çeşitli sebzeler ve meyveler içeren bir sebze 
bahçesine dönüştürülmüştür. Boylece sadece lezzetli ve saglikli oglen yemegi deyil, yasanabilir bir 
cevreyede katkida bulunuyoruz. 
Tüm kurye gönderileri, CO2 emisyonları için kompanse edilmektedir. 
 
Lojistik. 
 
Sürdürülebilir üretim zinciri 
Davranış Kuralları  
Tabii ki, Genel Merkezimizde ve Türkiye'deki kendi atölyemizde, Uluslararası standartlara ve kurallara 
uygun olarak Çalışma Örgütü (ILO) ve Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi gore  çalışıyoruz. 
Ortaklarımızdan ve tedarikçilerimizden çalışanlarına aynı hakları garanti etmelerini istiyoruz. Sosyal 
Diyalog / Denetleme / 
Ortaklarımızdan ve tedarikçilerimizden çalışanlarına aynı hakları garanti temin etmelerini istiyoruz. 
Bunun üzerine Sosyal Diyalog / denetim / kontrol herkesin günlük çalışmalarının bir parçası olmalidir. 
ek 1&2 Davranis Kurallari 
 
MRSL ->Manufacturing Restricted Substances List -> Imalat Kisitli Maddelerin Listesi 
Giysilerimizi üretirken çevreye ve insanlara verilen zararı sınırlandırmak için , en kisa zamanda sadece 
uretimde verilen zarari deyil ayni zamanda uretim surecinde kullanilan zarar verici maddeleride 
kisitlamaya calisacagiz (bakin ek 3&4) 

https://www.imvoconvenanten.nl/garments-textile?sc_lang=en


 
 
 
 
 
ürünler 
Vanilia'nın zararlı maddelere karşı politikası 
AB REACH mevzuatı uyarınca (Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) Vanilia; 
uzmanlarla işbirliği "Vanilia RSL" (Sınırlandırılmış Maddeler Listesi) 'nde hazırlanan yasaklı maddelerin 
/ kimyasalların bir listesi. 
ek 3 &4 – RSL 
 
 
Sürdürülebilir malzemeler 
Tekstil endüstrisi en fazla kirleten sektörler listesinde 2 numaradır, bu yüzden ekolojik olmanın 
önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Bu yuzden sürdürülebilir malzemeleri giderek daha fazla kullanmaliyiz. 
ek 5 
 
Sosyal Katılım 
 
Hayvan refahı 
Vanilia dürüst ve etik açıdan sorumlu bir girişimcilik anlamına gelir; hayvan refahı bunun önemli bir 
parçasıdır. Bizim ürünlerimizde hayvanlara zarar veya zulüm yapilmasi yoktur. 
ek 6 
 
Dairesel - daha fazla bilgiye ihtiyacınız var 
STK / yardım dernekleri 
 
 
 


