
Firmanızın çözüm ortağıKimyasalların
insan sağlığı ve
çevre üzerinde
yaratabileceği
olumsuz etkilerine
karşı koruma
esastır!

DERİ ve AYAKKABI

Deri sanayisi büyük ölçüde ihracata yönelik faaliyet göstermektedir. Günümüzde 
deri sektöründe artan rekabet koşulları kalite kriterlerinin değişmesine neden 
olmuştur. Çevre bilincinin ve insan sağlığına verilen değerin artmasıyla deri 
işlemede kullanılan zararlı kimyasalların kullanımı kaldırılmakta veya sınırlandı-
rılmaktadır. 

Kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerine 
karşı koruma sağlamak amacıyla toksik ve tehlikeli özellikleri ile ilgili düzenleme-
ler ve kısıtlamalar yapılmaktadır. Son yıllarda deri endüstrisinde kısıtlanmış 
maddelere olan farkındalık çok daha önemli hale gelmiş�r.

Bunun sonucunda ihraca�a dikkat edilmesi gereken birçok parametre ortaya 
çıkmaktadır. Uluslararası yönetmeliklere uygun üre�m yapamayan firmalar 
ihraca�a önemli sıkın�lar yaşamaktadır.

Deri ve Ayakkabı sektöründe ihraca� önemli derecede etkileyen yasaklı bileşen-
ler üzerinde durulmaya devam edilmektedir. Özellikle son yıllarda gündeme 
gelen bu hususlar deri sanayi ihraç ürünlerinin kalite özelliklerinin belirlenmesin-
de anahtar rol oynamaktadır.

www.alkalab.com.tr

“Sürdürülebilir bir çevre için”
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Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, E�ketlenmesi ve 
Ambalajlanmasına ilişkin EC/1272/2008 sayılı CLP Tüzüğü 
Avrupa Parlementosu ve Konseyi Kararı 30 Aralık 2008 tarihin-
de yayımlanmış ve 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş�r.
İnsan sağlığının ve çevrenin kimyasalların etkilerinden en üst 
düzeyde korunması, kimyasallarla ilgili risk yöne�minden 
üre�cilerin ve ithalatçıların sorumlu kılınması, tehlikelerin 
değerlendirilmesinde seçimli yöntemlerin özendirilmesi gibi 
amaçlarla “Kimyasalların Tescillendirilmesi, Değerlendirilmesi, 
Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması (REACH) düzenlemeleri 
yapılmış�r. 

REACH, üre�m sürecinde kullandığı çok çeşitli kimyasal 
maddeler nedeniyle, deri ve deri ürünleri sanayini yakından 
ilgilendirmektedir. 

Deri ve ayakkabı materyallerinde toksik etkisi olan ve tespit 
edilmesi gereken kimyasallar için Avrupa ülkelerinde olduğu 
gibi Türkiye de Avrupa Birliği direk�flerine ve REACH tüzüğüne 
uygun hareket etmektedir. 

Yapılan düzenlemelerle birlikte nihai tüke�cinin kullanımına 
yönelik ayakkabı, çanta ve eldiven gibi deri ürünlerinde bazı 
tehlikeli kimyasal maddelerin miktarlarında sınırlamalar ve 
yasaklamalar yapılmış�r.

Bu konuda en büyük sorumluluk yasa koyucu ve uygulayıcılara 
ai�r. Yasak ve kanserojen ürünlerin ülkemize hiç sokulmaması 
için tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu amaçla ithal 

ürünlerin ithal edildiği ülkeden çıkmadan analizlerinin yapıldık-
tan sonra ülkemize ge�rilmesi oldukça önemlidir.

Özellikle Avrupa Birliğine üye üyelerde ve diğer potansiyel 
tüke�cilerde insan ve çevre sağlığına yönelik bilincin artması ile 
birlikte; kullanımı yasaklanmış veya kısıtlanmış kimyasalların 
testleri talep edilmektedir.

İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili olarak Ayakkabı, deri ve deri 
ürünlerinde tehdit unsuru olan zararlı kimyasallar TS EN ISO 
17025 standartlarına göre akredite laboratuvarlarımız tara�n-
dan test edilmektedir.

www.alkalab.com.tr

İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili olarak Ayakkabı, deri ve deri
ürünlerinde tehdit unsuru olan zararlı kimyasallar

TS EN ISO 17025 standartlarına göre akredite laboratuvarlarımız
tarafından test edilmektedir.



ALKA Laboratuvarları sektörde yer alan firmalara doğru, hızlı 
ve güvenilir analiz çalışmalarını gerçekleş�rmektedir. Ayakkabı, 
deri ve deri ürünleri sektörlerinde yapılması gereken kimyasal 
testler için en son teknolojik cihaz ve ekipmanlar kullanılarak 
sektöre laboratuvar hizmetleri sunulmaktadır.

ALKA Laboratuvarları, Ulusal ve uluslararası firmaların analiz 
ih�yaçlarının belirlenmesi, hızlı, doğru ve güvenilir analiz 
hizmetleri verilerek firmaların talep ve ih�yaçlarını karşılamak 
için farklı disiplinlerde uzman personelleri ile çalışmalarına 
devam etmektedir. Ayrıca sektörel alanda oluşan farklı talepler 
için araş�rma ve geliş�rme ekibi ile sürekli olarak laboratuvar 
faaliyetlerini geliş�rmeyi hedeflemektedir.

ALKA Laboratuvarları tara�ndan Ayakkabı, Deri ve Deri 
ürünleri kapsamında yapılan testler aşağıda yer almaktadır:

• Azo Boyar Maddeler 
• Ftalatlar
• Organik Kalayların Tayini, DOT
• Ağır Metallerin Tayini
• Formaldehit Tayini
• Derilerde Cr+ 6 Tayini, (Krom VI)
• APEO ve NPEO
• Klorlu Parafinler
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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...

Gebze / KOCAELİ LaboratuvarıTuzla / İSTANBUL Laboratuvarı


