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Teks�l sektörü ülkemizin ekonomik kalkınması, ihracat hacminin ar�şının yanın-
da is�hdam olanaklarında da önemli katkıları olan bir sektördür. Ülkemizin dışa 
açılmasında önemli bir görev üstlenmiş�r ve küreselleşen dünyanın birçok 
ülkesinde ülkemizde üre�len teks�l ürünleri kullanılmaktadır. 

Teks�l ve perakende ürünlerinde ham maddenin elde edilişinden başlayarak 
bitmiş mamüle kadar gerçekleş�rilen bir çok süreçte kullanılan çeşitli kimyasallar 
ve boyarmaddeler; kullanım aşamasında çevre ve insan sağlığında önemli olum-
suzluklara yol açabilmektedir. 

Bunun yanı sıra üre�m aşamasında ortaya çıkan a�k maddeler de benzer riskler 
oluşturabilmektedir. 

Bu sektör içerisinde yer alan firmaların üre�m süreçleri boyunca düzenli test ve 
analizleri yap�rması hem uluslararası rekabet düzeyinin artması, hem insan 
sağlığının korunması hem de çevreye verilecek zararın önlenmesi açısından 
büyük bir önem taşımaktadır.
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“Sürdürülebilir bir çevre için”



Uluslararası kurum ve kuruluş tara�ndan insan ve çevre sağlığı-
nın yanında ekolojik açıdan zararlı olan birçok kimyasal madde-
nin tespit edilmesi ve bu kimyasal maddeler için sınır değerler 
ile kıyaslanarak belirli kısıtlamalar ge�rilmektedir. 
Teks�l ve perakende sektöründe üre�m yapan tesisler ve 
fabrikalar, müşteri memnuniye�ni en üst seviyede tutabilecek 
şekilde üre�m yapmaya çalışmaktadır. Müşteri memnuniye� 
sağlamanın yolu ise kaliteli üre�mden geçmektedir. Bunun için 
de üre�len ürünlerin bir dizi kalite tes�nden geçirilmesi ve 
onaylanmış olması gerekmektedir. Bu test ve analizler ulusal ve 
uluslarası kuruluşlar tara�ndan belirlenen standartlara göre 
hem üre�m aşamalarında hem de ürün bazında gerçekleş�ril-
mektedir.

Üre�min kaliteli olması, sağlıklı üre�m yapılması ve müşteri 
taleplerine uygun ürünlerin piyasaya sunulması için, ulusal ve 
uluslararası alanda kabul gören test yöntemlerinin, her aşama-
sında uygulanması gerekmektedir. Süreçlerin kontrol al�nda 
tutulması ve ürünlerin uygunluk kontrollerinin yapılması gerek-
mektedir.

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 teks�l, ürünlerinde tehdit 
unsuru olan zararlı kimyasalların TS EN ISO 17025 standartları-
na göre akredite laboratuvarlar tara�ndan tespit edilmesi 
gerekmektedir.

ALKA Laboratuvarları sektörde yer alan firmalara doğru, hızlı ve 
güvenilir test hizmetleri gerçekleş�rmektedir. Teks�l ve 
perakende sektöründe yapılması gereken testler için en son 
teknolojik cihaz ve ekipmanlar kullanılarak laboratuvar hizmet-
leri verilmektedir.
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Küreselleşen dünyanın birçok ülkesinde ülkemizde üretilen
tekstil ürünleri kullanılmaktadır.



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 teks�l kapsamında yapılan 
testler aşağıda yer almaktadır:

• Azo Boyar Maddeler 
• Ftalatlar
• Organik Kalayların Tayini, DOT
• Ağır Metallerin Tayini
• Formaldehit Tayini
• Perflorooktansülfonat (PFOs) ve Perfluorooktanoik Asit 
(PFOA) Tayini 
• Derilerde Cr+ 6 Tayini, (Krom VI)
• Dime�l Fumarat (DMFu), Dime�l Formamid (DMFa)

• APEO ve NPEO
• Poli Aroma�k Hidrokarbonlar (PAH) Tayini
• Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi (PCP)
• Klorlu Organik Taşıyıcıların Tayini (COC)
• Alerjen ve Kanserojen Boyar Maddeler
• Kısa Zincirli Parafinler (SCCP-MCCP)
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Özellikle Avrupa Birliğine üye üyelerde ve diğer potansiyel 
tüketicilerde insan ve çevre sağlığına yönelik bilincin artması ile 

birlikte; kullanımı yasaklanmış 
veya kısıtlanmış kimyasalların 
testleri talep edilmektedir.
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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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