
 

    

Unilever'in Hayvan Deneylerine Yönelik Duruşu 
 

Hayvanlar üzerinde test yapmıyoruz, bununla birlikte; ürünlerimizin insanlar ve 
gezegenimiz için güvenli olduğundan emin olmak için hayvanların değil bilimsel 
çalışmaların kullanılması gerektiğine inanıyoruz.  Ürünlerimizin ve içeriklerimizin 
tüketicilerimiz, çalışanlarımız ve çevremiz için güvenliğini değerlendirmek üzere 
hayvanlardan elde edilen değil, insanlara dayalı verilere dayanan güncel güvenlik 
bilimini kullanıyoruz.  Hayvanlardan elde edilen verilere dayalı olmayan güvenlik 
yaklaşımlarımızı proaktif bir biçimde başkalarıyla paylaşıyor, tüketici ürünleri için 
hayvan testlerine bugün ve gelecekte son verilmesine yardımcı olmak adına 
dünyanın dört bir yanındaki ortaklarla işbirliği yapıyoruz. Bu sayede modern bilime 
dayalı ve hayvanlardan elde edilen yeni verilerine dayanmayan "yeni nesil" 
güvenlik değerlendirmesi yaklaşımlarının kullanımının gelişmesine katkı 
sunuyoruz. 
 
Hayvan testlerini küresel olarak sona erdirme taahhüdümüzün bir parçası olarak, 
sayısı giderek artan markalarımız, ürünlerinin ve içeriklerinin tedarikçilerimiz veya 
dünyanın herhangi bir yerindeki düzenleyici otoriteler tarafından hayvanlar 
üzerinde teste tabi tutulmamasını sağlıyor. Bu markaların hayvanlar üzerinde test 
yapmama taahhüdü, küresel hayvan koruma grupları tarafından onaylanmıştır.  

Unilever ve markaları 2023 yılından itibaren kozmetik ürünlerde hayvan testini 
global olarak yasaklayan bir anlayışı destekliyor. Unilever’ in sahip olduğu geniş 
marka portföyü içerisinde, bazen kullandığımız içerik maddelerinin bazı 
piyasalarda uyulması zorunlu olan yasal ve düzenleyici gerekliliklere uymak için 
tedarikçilerimiz tarafından test edilmesi gerekiyor. Ayrıca bazı kamu makamları da 
yasal düzenlemeler gereğince belli ürünleri hayvanlar üzerinde test ediyor. Ancak, 
ürünlerimizin güvenliğini sağlamak için hayvanlar üzerinde test yapılması 
gerektiğine katılmıyoruz. 40 yılı aşkın süredir , bilim ve teknolojideki ilerlemeye 
dayalı , yenilikçi ve hayvanların kullanılmadığı yaklaşımların benimsenmesi için 
yaptığımız çalışmalar sayesinde; Hayvanlara Etik Muamele için Mücadele Edenler 
Derneği (PETA) Unilever’i ‘yasal düzenlemelerde değişiklik yapılması için çalışan 
şirket’ olarak tanımlıyor. 

Bu konudaki öncü yaklaşımımızın net bir amacı var: Hayvanların kullanılmadığı 
yaklaşımları geliştirmeye, kullanmaya devam etmek ve ürünlerimizin bu anlamda 
güvenli olduğunu garanti etmek için yaptığımız araştırmalardan herkesi haberdar 
etmek. Hayvanların kullanılmadığı güvenli bilimsel çalışmalarda dünyanın kabul 
görmüş önde gelen isimlerinden oluşan ekibimiz, düzenleyici makamlar, STK’lar, 
tedarikçilerimiz ve diğer bilim insanlarıyla birlikte çalışarak yaklaşımımızı 
paylaşıyor ve yetkili makamları bu yaklaşımları daha çok benimsemesi için teşvik 
ediyor. 

Hayvan deneyleri yerine, hayvanların kullanılmadığı güvenli bilimsel 
çalışmalarımızın takdir edilmesi sonucunda; 2019 yılında “The Humane Society 
Amerika” tarafından verilen “Kurumsal Farkındalık Ödülü” ne layık görülmekten 
ötürü gurur duyuyoruz. 

Unilever’ in endüstride öncü ‘yeni nesil’ güvenlik değerlendirme yaklaşımları 
hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız videoyu izlemek için tıklayın. 

https://www.youtube.com/watch?v=tJWG3YCXT0Y&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=tJWG3YCXT0Y&feature=emb_logo
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