
TEKSTİL VE AYAKKABI ENDÜSTRİSİ İÇİN SIFIR ATIK
YÖNETİMİNDE SGS’DEN BÜTÜNSEL ÇÖZÜM
Tekstil endüstrisi, dünyada en çok 
kimyasal madde kullanan endüstrilerden 
biri olarak kabul edilmektedir.

Tekstil ürünlerinin üretiminde küresel 
olarak yılda yaklaşık 9,3 milyon ton 
kimyasal madde kullanılmaktadır. 
Bu kimyasalların tekstil ürünlerinde 
kullanılmasının amacı istenilen renk, 
etki ve işlevin elde edilmesidir. Ancak 
bu kimyasallar uygunsuz veya hatalı bir 
şekilde kullanıldıklarında fabrikaların atık 
sularına karışarak boşaltılır ve küresel 
çevre sorunlarına sebep olur.

Bu durumda temel konu kimyasalların 
uygunsuz kullanılmasıdır. Bu sorun 
kimyasal akış yönetiminde ve girdi 
kimyasalları hakkındaki sınırlı ve yetersiz 
bilgi, etkin olmayan risk tanımlama ve 
uygun kimyasal stoğunun eksikliğinden 
kaynaklanır. İzlenebilirlikteki eksikliğin 

SIFIR ATIK BÜTÜNSEL ÇÖZÜMLER

tedarik zincirindeki teknik boşluklarla birleşmesi, endüstrideki temel sorunların 
nedenlerinin anlaşılmasına ve üreticilerin çevresel olarak sorumlu üretime 
yönelmesine engel olur.

SGS’nin sunduğu Sıfır Atık Yönetimi Bütünsel Çözümü tedarik zincirindeki kimyasal 
ve çevresel sorunlara değinerek markalara, perakendecilere ve değer zincirindeki 
diğer paydaşlara aşağıdaki üç  temel stratejik hizmet alanı aracılığıyla teknik destek ve 
uygulanabilir çözümler sunar:

ENDÜSTRİ SORUNUNUN YÖNETİMİNDE ÜÇLÜ YAKLAŞIM

SEMİNER DEĞERLENDİRME UYGULAMA

Teknik yeterlilik ve bilgi birikimi 
oluşturmasında tedarik zincirine yardımcı 
olur

Karşılaştırmalı değerlendirme yapmak, 
gelecekteki gelişmeleri ve veri 
paylaşımını sağlamak için bir temel 
oluşturma amacıyla yerinde numune 
alma, test ve fabrika değerlendirme 
hizmetlerini sunar

Etkili kimyasal madde yönetim 
sistemlerinin geliştirilmesini teşvik eder 
ve tedarik zincirinde en iyi uygulamaların 
hayata geçirilmesini sağlar

Seminer ve Bilgi Yönetimi Kimyasal Risk Değerlendirmesi En İyi Uygulama ve Sistemi 
Hayata Geçirme

 
 

 



ÜÇLÜ YAKLAŞIMIMIZ
1. SEMİNER VE BİLGİ YÖNETİMİ

H C
Training for Professional

SGS tarafından düzenlenen bu 
seminerlerin sıfır atık anlayışını ve 
kimyasal madde yönetimi hakkında 
tedarik zincirinin bilgisini güçlendirmenin 
önemli bir yöntemi olarak görürüz. 
Seminer, endüstri paydaşlarının sahip 
olabileceği bilgi eksikliklerini giderir. 
SGS, tekstil endüstrisini farklı çözümlerle 
destekler:

TEHLİKELİ MADDE KONTROLÜ (HSC) 
SEMİNERİ

Tehlikeli Madde Kontrolü (HSC), 
Kimyasal Madde Akış Yönetimi (CFM) 
metodolojisi göz önünde bulundurularak 
tasarlanmış modüler ve sürece özgü 
bir seminer çalışmasıdır. Katılımcılar, 
iş yerlerinde güvenilir kimyasal madde 
yönetim sistemlerini uygulamak 
ve kimyasal madde kullanımının 
izlenebilirliğini ve şeffaflığını sağlamak 
konusunda gereken düzeyde bilgi edinir.

Bu seminer uygulamalı ve interaktif 
olarak tasarlanmıştır. Ayrıca üretim 
sürecinin her aşaması (boyama, baskı, 
yıkama ve apreleme) düşünülerek 
özelleştirildiğinden ötürü katılımcıların 
çalışmaları ile yakından ilgili bir 
programdır.

Aynı zamanda katılımcılara tanıtılan ve 
sunulan uygulamalı araç kiti sayesinde, 
katılımcılar iş yerlerine döndüklerinde 
risk belirleme konusunda edindikleri yeni 
bilgileri hemen uygulayabileceklerdir.  

ÇIKTI HAM MADDE

KİMYASALLAR

YARI MAMÜLLER

HIGG INDEX ÖZ DEĞERLENDİRME SEMİNERİ

Higg Index Tesis Çevre Modülü, Sustainable Apparel Coalition (Sürdürülebilir Giysi 
Koalisyonu) (SAC) tarafından yönetilir ve çevresel etkileri ölçmenin yanı sıra sürekli 
gelişmeyi sağlamak için öz değerlendirme araçlarından oluşan bir paket sunar.

Farklı değerlendirme modülleri vardır ancak hepsi esas uygunluk koşullarından 
oluşan temel düzeydeki soruların yanı sıra gelişmiş ve ileri seviye sürdürülebilirlik 
uygulamalarını kapsayan temel seviyedeki sorulardan oluşur.

Higg Index öz değerlendirme semineri, fabrikaların mevcut öz değerlendirme web 
aracından nasıl yararlanabileceklerini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Ayrıca, 
Higg Index/SAC web tabanlı arayüzünün nasıl kullanılacağının yanı sıra tesislerde 
ortaya çıkan soruların yorumlanması hakkında genel bir değerlendirme de sağlar. 
(www.apparelcoalition.org/higgindex/)

Bunlara ek olarak, seminer katılımcılara aşağıdaki konularda da bilgi sağlar:

 • Piyasa eğilimlerini anlama
 • Higg Index‘inin kapsamını ayrıntılarıyla anlama
 • Higg Index ölçütlerine uyumlulukları ile ilgili öz değerlendirme yapabilme
 • Sürekli gelişimin uygulanmasıyla ilişkili olabilecek fırsatları anlama

http://www.apparelcoalition.org/higgindex/


2. KİMYASAL RİSK DEĞERLENDİRME
KİMYASAL TARAMA TESTİ  
(SGS BRS400-16)

Bu kimyasal tarama testi, pratik, 
uygulanabilir ve ulaşılabilir şekilde 
tasarlanmıştır ve piyasada bulunan 
kimyasal formülasyonlar için yenilikçi ve 
özgün bir çözümdür.

Tekstil ve deri kimyası alanında yetkin 
çokdisiplinli teknik uzmanlarımız hedef 
analitlerin uygunluğunu araştırmış ve 
değerlendirmiştir. Tarama hizmetimizin 
geniş kapsamlı bir madde listesinden 
oluşması, tekstil ve deri ürünlerinde 
kullanılan kimyasalları detaylı şekilde 
değerlendirmemizi sağlar.

ÜRETİMİ KISITLANMIŞ MADDE LİSTESİ 
(MRSL) TESTİ

SGS, kimyasal taramaya alternatif olarak 
Grup A (Ham Maddeler) ve Grup B 
(Kimyasal Formüller) üzerinde Sıfır Atık 
Bütünsel Çözüm (ZDHC) Kısıtlanmış 
Madde Üretim Listesi (MRSL) için hedef 
kantitatif analizi de sunar. Bu, analitik 
kimya teknolojisi kullanarak piyasanın 
gerektirebileceği, gerçekleştirilebilir 
en düşük ve erişilebilir seviye saptama 
sınırına ulaşmak için yapılır.

Geleneksel bir test yaklaşımıdır  
ve müşteriye, ürün güvenliği 
uyumluluğunun daha iyi bir seviyede 
olmasını sağlamak için mutlak veriler 
sağlar.

ATIKSU TESTİ VE KARŞILAŞTIRMALI 
DEĞERLENDİRME

SGS, tüm dünyada yerinde atık su ve 
çamur numune alımı ve ZDHC 2016 
Atık Su Yönergeleri’nin son sürümüne 
uygun olarak hedef nicel test düzenleme 
yetkinliğine sahiptir. Bu yönergeler 
şunları içerir:

 • Geleneksel parametreler (Ör. 
biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOD), 
kimyasal oksijen ihtiyacı (COD), ağır 
metaller vb.)

 • ZDHC MRSL Parametreleri

Test verileri, sürekli gelişim için atık su 
ve çamur boşaltımında bir temel değer 
belirleme ve veri paylaşımı amacıyla 
kullanılabilir.

 
SGS BRS400-16 ANALİT LİSTESİ

 • 2016’da yayınlanan Üretimi 
Kısıtlanmış Madde Listesi’ndeki 
(MRSL) tam analit listesi

 • Yaygın olarak kullanılan RSL’ler 
ve ürün düzeyinde mevzuat 
gereklilikleri göz önünde 
bulundurularak risk düzeyi 
temelinde belirlenen analitlerin 
seçili listesi

HIGG INDEX DENETİMİ
SGS, Sürdürülebilir Giysi Koalisyonu 
(SAC) tarafından Higg Index Tesis 
Çevre Modülü (Higg FEM) denetimini 
gerçekleştirebilen bir kuruluş olarak da 
onaylanmıştır.

SGS’nin Higg FEM denetimine 
yaklaşımı SAC Higg denetim 
protokolüyle uyumludur. SGS, Higg 
yetkin denetçilerinden oluşan geniş ağı 
sayesinde yerel çevre koşulları hakkında 
yüksek düzeyde bilgiye sahip ve yerel 

dilde tesis ziyaretleri gerçekleştirebilen 
denetçiler sağlar. Bu sayede hizmet çok 
daha ekonomik hale gelir. Higg Index 
denetim raporu tesislere aittir. Böylece, 
tesisler denetim tekrarlarını azaltarak 
performanslarını başka Markalar/
Perakendeciler ile paylaşabilir. Bu güvenli 
değerlendirme tedarik zincirindeki iş 
ortakları arasında yüksek düzeyde güven 
sağlar ve sürekli gelişimi desteklemek 
için tasarlanmıştır.

 



3. EN İYİ UYGULAMA VE SİSTEMİ HAYATA GEÇİRME

KÖK NEDEN ANALİZİNİN 
FAYDALARI

HAKKIMIZDA

KÖK NEDEN ANALİZİ

Kök Neden Analizi’miz kimyasal madde 
yönetimindeki teknik eksikliklerin üzerine 
gitmeyi amaçlar. Bu analiz tekstil ve 
ayakkabı ürünlerinin imalatında kullanılan 
yüksek riskli kısıtlanmış maddeleri ortaya 
çıkarmak için tasarlanmıştır. Yerinde 
fabrika ziyareti ve test için yerinde 
ürün ve kimyasal madde numune alımı 
işlemlerini birleştirir.

KİMYASAL ENVANTER ÇÖZÜMÜ

GELİŞTİRME

Kimyasal Envanter Listesi (CIL) 
geliştirme hizmeti, fabrikaların kimyasal 
madde girdilerini anlamalarına yardımcı 
olur ve kimyasal madde yönetimi için kilit 
verileri izleyerek sistem izlenebilirliğini 
ve şeffaflığını artırma konusunda destek 
olur.

SGS, kimyasal formüllerin piyasa 
şartlarına uyum sağlayıp sağlamadığını 
denetlemek için teknik verileri, MSDS 
ve MRSL test raporlarının yardımıyla 
kimyasal formülleri inceleyerek bu 
önemli aracı geliştirme konusunda 
fabrikalara yardımcı olur.

DENETİM

Denetim, satın alınan ve kullanılan 
tüm kimyasalların envantere uygun 
şekilde kaydedildiğini doğrulamak için 
gerçekleştirilen saha ziyaretleridir.

Bu denetim kimyasal envanter ve 
fabrikanın uyguladığı kimyasal tedarik 
sistemindeki eksiklikleri ve açıklıkları 
tespit eder. Bu sayede üreticinin 
iyileştirme faaliyetleri için harekete 
geçmesi kolaylaşır.

bluesign® bluefinderTM, kimyasal 
ürünlerin pozitif listesini (bluesign 
mavi ve gri sınıfı) içeren web tabanlı 
gelişmiş bir arama motorudur. 
bluesign® bluefinderTM üreticilerin 
bluesign® kriterini karşılaması amacıyla 
sorumlu kimyasal kaynak kullanımı için 
tasarlanmıştır.

 

Süreç verilerinin ve etkilerinin yanı sıra 
kaynak ve maliyet tasarruflarını rapor 
haline getiren web tabanlı bir hesap 
makinesidir. Hesaplamalar için özel bir 
algoritma ve şirketin kendi verilerini 
kullanarak bluesign bluetool’a dayanan 
Çevre, Sağlık ve Güvenlik verilerini temel 
alır. Bluesign® , sistemi kimyasal madde 
tedarikçi partnerleri arasındaki en iyi 
uygulama süreçlerine sahip olanların 
verilerini karşılaştırarak değerlendirir. 
Üretim öncesi kaynak ve maliyet 
tasarrufu verilerini sunarak tedarikçilere 
avantaj sağlar.

Müşterilerimize aşağıdakileri 
gerçekleştirerek yardımcı oluruz:

 •  Fabrika tarafından sağlanan 
belgelere başvurarak üretimin her 
aşamasındaki kimyasal girdileri 
onaylama

 •  Teknik açıklara neden olan temel 
nedenleri belirleme

 •  Kimyasalların iyileştirilmiş şekilde 
kullanımı için bir eylem planı 
önerme

Dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme kuruluşu olan SGS, kalite 
ve doğruluk konusunda küresel bir referanstır. Müşterilerimize, 90.000’den fazla 
çalışanımız, dünya geneline yayılmış olan 2.000’den fazla ofis ve laboratuvar ağımızla 
hizmet vermekteyiz.

SGS Global Softline, farklı birçok alandan uzman, kendini işine adamış güçlü, 
profesyonel bir ekibe ve dünya çapında 40’ın üzerinde laboratuvardan oluşan kapsamlı 
bir ağa sahiptir. Uluslararası düzeyde akredite olan gelişmiş test laboratuvarlarımız, 
bileşenler, malzemeler ve nihai ürünler alanında geniş kapsamlı fiziksel, kimyasal 
ve fonksiyonel test hizmetleri sunar. Şirketinizin, kalite ve performans ihtiyaçlarını 
karşılamasına ve dünya genelindeki uluslararası, endüstri ve mevzuat gerekliliklerine 
uymasına yardımcı oluruz.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Sıfır Atık Bütünsel Çözümümüz hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için lütfen 
bizimle iletişime geçin.

SGS SUPERVISE GÖZETME ETÜD KONTROL 
SERVİSLERİ A.Ş.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95 İş 
İstanbul Plaza Güneşli 34209 İstanbul 
Türkiye 
t: +90 212 368 40 00 
f: +90 212 296 47 82-83
w: www.sgs.com.tr
e: crsturkey@sgs.com
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