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ZERO DISCHARGE OF HAZARDOUS CHEMICALS

Teks�l endüstrisi, dünyada en çok kimyasal madde kullanan endüstrilerden biri 
olarak kabul edilmektedir.

Teks�l ürünlerinin üre�minde küresel olarak yılda yaklaşık 9,3 milyon ton 
kimyasal madde kullanılmaktadır. Bu kimyasalların teks�l ürünlerinde kullanıl-
masının amacı istenilen renk, etki ve işlevin elde edilmesidir. 

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. Bu sorun 
kimyasal akış yöne�minde ve girdi kimyasalları hakkındaki sınırlı ve yetersiz bilgi, 
etkin olmayan risk tanımlama ve uygun kimyasal stokunun eksikliğinden kaynak-
lanır. 

Yasal otorite ve tedarik zincirindeki teknik boşluklarla birleşmesi, endüstrideki 
temel sorunların nedenlerinin anlaşılmasına ve üre�cilerin çevresel olarak 
sorumlu üre�me yönelmesine engel olur.

www.alkalab.com.tr

“Sürdürülebilir bir çevre için”



Marka sahipleri ve dünya piyasasına yön veren kurum ve 
kuruluşlar, bu hedefe ulaşmanın sektörde, kapasite geliş�rme, 
zaman, teknoloji ve inovasyonda işbirliğine dayalı çabalar 
gerek�rdiğinin farkına vararak ZDHC’nin kurulmasına destek 
vermek ve bunun işlevselliğini ar�rmak için çaba göstermekte-
dirler. 

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 için artan bir baskı 
al�ndadır. 

Üre�m sürecinde doğaya boşal�lan tehlikeli kimyasalların 
kullanımını, ZDHC özel bir inceleme kapsamında sayısız girişim-
lerde bulunarak gerçekleş�rmektedir. Program, tüke�cileri, 
işçileri ve çevreyi korumak için teks�l, deri ve ayakkabı endüs-
trisinde sürdürülebilir kimya ve en iyi üre�m tekniklerin 
uygulanmasını desteklemektedir.

ZDHC ve ilgili paydaşları, çevre ve insanın refahını iyileş�rmek 
için tedarik zincirindeki tehlikeli kimyasalların sı�r deşarjına 
doğru ilerlemeye kararlıdır.

ZDHC Gateway, endüstriyel a�k suyun arı�lmasından sonra 
ortaya çıkan deşarj suyu ve arıtma çamuru için çeşitli gelenek-
sel testleri ve Üre�mi Kısıtlı Maddeler Listesi (MRSL) testlerini 
kapsar. Ayrıca, uyum için asgari şart olarak ülkeye özgü düzen-
leyici testleri de içermektedir.

Üre�cileri ve tedarik zincirinde yer alan firmaları desteklemek 
için ALKA, ZDHC Gateway kapsamında kısıtlanmış tüm kimyasa-
llar için a�k su ve arıtma çamuru testleri yapmaktadır.

ALKA, ZDHC MRSL’de yer alan bütün parametreler için 
örnekleme ve test hizmetlerinde, tüm teks�l, giyim eşyası, deri, 
ayakkabı, perakendecileri ve tedarikçileri için faydalıdır.

ALKA, ZDHC grubu tara�ndan belirlenen Gateway hedeflerine 
ulaşarak bu organizasyon içinde daha iyi görünürlük arayışı 
içindedir. 

www.alkalab.com.tr
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Sektörün İhtiyaçlarınıza Uygun Araçlar ile
Sorumlu Kimyasal Yönetim Yapımında Desteklenmesi



ZDHC (ZERO DISCHARGE OF HAZARDOUS) SIFIR TEHLİKELİ ATIK
Yeşil üre�m süreçlerinde artan pazar talebini karşılamak ve 
tehlikeli kimyasalların kullanımının tüm üre�m süreçlerinde 
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 fayda sağlamaktadır.

ALKA Laboratuvarları ZDHC programında ülkemiz şartlarında 
yerel olarak hizmet veren tek laboratuvardır. 

ALKA Laboratuvarları, ZDHC Programının resmi bir ka�lımcısı 
olarak, Üre�mi Kısıtlı Maddeler Listesi'ne (MSRL) uygun-
luğunun yanı sıra tehlikeli kimyasalların a�k sulara deşarjını 
azaltmaya yardımcı olmak için test, eği�m, raporlama ve dene-
�m hizmetleri sunmaktadır.
 
ALKA Laboratuvarları tara�ndan ZDHC üre�mi kısıtlı maddel-
er listesi (MRSL) kapsamında yapılan testler aşağıda yer 
almaktadır:

•Konvensiyonel Parametreler
• Alkilfenol(AP), Alkilfenol Etoksilatlar(APEOs) ve tüm izomer-
leri
• 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)

www.alkalab.com.tr

Laboratuvarlar

Danışmanlık

Üre�ciler

İthalat ve İhracatçılar

Kimyasalcılar

Markalar



TUZLA Deri OSB Laboratuvarları / İSTANBUL  Tel: (0216) 446 91 22
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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.

Alka Laboratuvarları 27.07.2004 tarihinde Çevre ve Orman 
Bakanlığı'ndan "LABORATUVAR YETERLİLİK BELGESİ" ni 
12.12.2006 tarih ve AB-0034-T nolu belge ile "TÜRKAK BELGE-
Sİ" 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 olmuş ve bu alandaki hedeflerini büyütmüştür. 

1997’den bugüne...
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