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DETOX

Teks�l ürünlerinin üre�minde küresel olarak yılda milyonlarca ton kimyasal 
madde kullanılmaktadır. 

Ancak bu kimyasallar uygunsuz veya hatalı bir şekilde kullanıldıklarında fabrika-
ların a�k sularına karışarak boşal�lır ve küresel çevre sorunlarına sebep olur. Bu 
durumda temel konu kimyasalların uygunsuz kullanılmasıdır.

Greenpeace tara�ndan başla�lan DETOX hizmetlerinin amacı, dünyada en çok 
kimyasal madde kullanan endüstrilerden biri olan teks�l üre�minden tehlikeli 
kimyasalları çıkarmak�r. 

Teks�l ve tüke�ci ürünleri endüstrisi, a�ksu ve arıtma çamuru kirliliğinin çevre 
üzerindeki etkisini en aza indirmek ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini 
geliş�rmek istemektedir.

Greenpeace DETOX, kampanya kriterlerini üre�m tesislerinde uygulamayı amaç-
layan teks�l ve deri endüstrisi için etkin bir doğrulama sistemi olup teks�l ve deri 
endüstrisinin tedarik zincirleri için tasarlanmış olup, hedeflere ulaşmada üre�m 
tesislerini desteklemektedir.
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“Sürdürülebilir bir çevre için”
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Greenpeace DETOX, Çevre ve insanın refahını iyileş�rmek için 
tedarik zincirinde tehlikeli kimyasalların kullanımını minimize 
etmeye ve sı�r deşarjına doğru ilerlemeye kararlıdır.

Üre�m sürecinde doğaya boşal�lan tehlikeli kimyasalların 
kullanımını, özel bir inceleme kapsamında yapılmaktadır. 

DETOX, tüke�cileri, işçileri ve çevreyi korumak için teks�l, deri 
ve ayakkabı endüstrisinde sürdürülebilir kimya ve en iyi üre�m 
tekniklerinin uygulanmasını desteklemektedir.

Endüstriyel a�k suyun arı�lmasından sonra ortaya çıkan deşarj 
suyu ve arıtma çamuru için çeşitli geleneksel testleri ve Üre�mi 
Kısıtlı Maddeler Listesinde(MRSL) yer alan  testlerini kapsar. 
Ayrıca, uyum için asgari şart olarak ülkeye özgü düzenleyici 
testleri de içermektedir.

ALKA Laboratuvarları, Greenpeace DETOX kapsamında teks�l, 
deri ve ayakkabı üre�ci firmalara şeffaf bir kimyasal yöne�m 
sistemi kurulması, üre�m prosesleri içerisinde yer alan zararlı 
kimyasalların kapsamlı MRSL kontrolleri ile azal�labilmesi, 
a�ksu ve arıtma çamuru ölçümlerini ve çevrenin korunması için 

koruyucu önlemlerin geliş�rilebilmesine destek vermektedir.

ALKA Laboratuvarları, tüke�cilere ve şirketlere, çevreyi 
korumalarını sağlama ve güçlendirme konusunda yön vererek 
müşterilerin üre�m süreçlerini op�mize eden ve yüksek kalite-
de, daha sürdürülebilir ürünler sunmaya yardımcı olan 
standartlaş�rılmış çözümler sunmaktadır.

Üre�cileri ve tedarik zincirindeki firmaları desteklemek için 
ALKA, Greeanpeace DETOX kapsamında kısıtlanmış tüm kimya-
sallar için çevre, a�k su ve çamur testleri yapmaktadır.

ALKA, Greenpeace DETOX kapsamında belirlenen hedeflere 
ulaşarak bu organizasyon içinde yapılan hizmetlerde ve 
MRSL’de yer alan bütün parametreler için örnekleme, test 
hizmetleri alanlarında tüm teks�l ve perakendeciler için fayda 
sağlamaktadır.

ALKA, Greenpeace DETOX kapsamında belirlenen hedeflere 
ulaşarak bu organizasyon içinde daha iyi görünürlük arayışı 
içindedir. 

www.alkalab.com.tr

Üreticileri ve tedarik zincirindeki firmaları desteklemek için ALKA,
                              DETOX kapsamında kısıtlanmış tüm kimyasallar için

çevre, atık su ve çamur testleri yapmaktadır.



Yeşil üre�m süreçlerinde artan pazar talebini karşılamak ve 
Tehlikeli kimyasalların kullanımının tüm üre�m süreçlerinde 
zararlı kimyasalların ortadan kaldırılması, yerine daha uygun 
kimyasalların ge�rilmesi, e�k ve sosyal açıdan sorumlu bir 
kurum olarak kabul edilmesini amaçlamaktadır. Üre�mde 
kimyasalların kullanımını içeren endüstriler için de yararlıdır.

ALKA Laboratuvarları, Greenpeace DETOX kapsamında MSRL’e 
uygunluğunun yanı sıra tehlikeli kimyasalların a�k sulara deşar-
jını azaltmaya yardımcı olmak için test, eği�m ve değerlendir-
me hizmetleri
sunmaktadır.

ALKA Laboratuvarları tara�ndan DETOX üre�mi kısıtlı madde-
ler listesi (MRSL) kapsamında yapılan testler aşağıda yer 
almaktadır:

• Konvensiyonel Parametreler
• Alkilfenol(AP), Alkilfenol Etoksilatlar(APEOs) ve tüm izomerle-
ri
• Klorlu Benzenler ve Klorlu Toluenler
• Klorlu Fenoller 
• Azo Boyar Maddeler 

• Kanserojen Boyalar
• Dispers Boyalar 
• Alev Gecik�riciler
• Glikoller 
• Halojenli Solventler
• Organokalaylı Bileşikler
• Perflorlu ve Poliflorlu Bileşikler(PFCs) 
• Ftalatlar
• Poli Aroma�k Hidrokarbonlar 
• Uçucu Organik Bileşikler(VOC)
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ANA BAŞLIKLARLA DİĞER ANALİZLER

Endüstrileşmenin hızlandığı ülkemizde;
* Dış Ortam Hava Kalitesi,
* Endüstriyel Hijyen, 
* Endüstriyel A�k, 
* Emisyonlar,
* Ürün Analizleri,
* Biyolojik İzleme,
başta olmak üzere; Çevre Mevzua� kapsamında yönetme-
liklerin yürürlüğe girmesi ile birlikte çevre kirliliği ölçüm ve 
analizlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılması ih�yacı 
artmış�r.

Amacımız; Gelişen dünyada yerimizi alırken, geçmişten bize 
emanet bırakılan çevrenin "Yaşanabilir Bir Çevre" olarak 
geleceğe miras bırakılmasına katkıda bulunmak�r.

1997 yılında kurulan Alka Laboratuvarları 27.07.2004 tarihin-
de Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan "LABORATUVAR YETERLİLİK 
BELGESİ" ni 12.12.2006 tarih ve AB-0034-T nolu belge ile 
"TÜRKAK BELGESİ" ni Türkiye Akreditasyon Kurumu’ndan ve İŞ 
HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST ve ANALİZ YETERLİK BELGESİ"ni Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan (ÇSGB) alarak akredite bir 
laboratuvar olmuştur. Sektörün öncü bir laboratuvarı olarak, 
kapsamı sürekli genişletmekte ve farklı sektörlere hizmet 
vermektedir.

1997’den bugüne...
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