
 

RAPOR ÖZETİ 

 
Greenpeace’in yürüttüğü yeni bir araştırma sonucunda1 hazır giyim, spor giyim ve lüks markalar da dâhil olmak 
üzere bir çok önemli giyim markasının çocuklara yönelik kıyafet ve ayakkabı ürünlerinde zararlı kimyasallara 
rastlandı.  
 
Bu araştırma, Greenpeace’in Detox kampanyası dâhilinde daha önce yayınladığı araştırmaların bir sonraki adımını 
oluşturmaktadır. Daha önce yapılan incelemeler sonucunda, üretim aşamasında zararlı kimyasallar kullanılan tekstil 
ve deri ürünlerinde bu zararlı kimyasalların varlığı saptanmıştır2. Bu durum, zararlı kimyasalların kullanımının hâlâ çok 
yaygın olduğunu kanıtlar niteliktedir; öyle ki çocuk ve bebek ürünlerinin üretimi sırasında dâhi bu zararlı kimyasallara 
yer verilmektedir. 
 
2013 yılı Mayıs ve Haziran aylarında, dünya çapında 25 farklı ülke/bölgedeki amiral mağazalardan veya yetkili 
satıcılardan toplamda 82 çocuk giyim ürünü satın alındı. Bu ürünler en az 12 farklı ülkede/bölgede üretilmişti. Bu 
markalar arasında American Apparel, C&A, Disney, GAP, H&M, Primark ve Uniqlo gibi hazır giyim markalarının yanı 
sıra; Adidas, LiNing, Nike, Puma gibi spor giyim markaları ve Burberry gibi lüks giyim markaları da vardı.  
 
Satın alınan ürünler, Birleşik Krallık’taki Exeter Üniversitesi’nde bulunan Greenpeace Araştırma Laboratuarları’na 
gönderildi. Ürünler burada bağımsız ve güvenilir laboratuarlara dağıtıldı. Ürünlerde nonil fenol etoksilatların (NFE) 
varlığı incelendi. Kimi ürünler ftalat, organotin, perflorlu kimyasallar veya antimon bulundurmaları açısından analiz 
edildi. Yapılan analiz, ürün türüyle bağlantılıydı3. Antimon analizi, Greenpeace Araştırma Laboratuarları’nda 
yürütüldü4. 
 
Pek çok farklı üründe, bu araştırmada kullanılan teknik saptama sınırlarının üstünde seviyelerde yukarıda bahsi geçen 
tüm zararlı kimyasalların izine rastlandı. Bu araştırma dâhilinde satın alınan tüm ürünlerin çocuk ve bebek ürünü 
olmasına rağmen, adı geçen zararlı kimyasalların analiz edildiği daha önceki çalışmalarla karşılaştırıldığında, tespit 
edilen zararlı kimyasalların çeşitliliği ve seviyelerinde kayda değer bir farklılık görülmemektedir.  
 

Temel Bulgular    
 

 Analiz edilen 82 ürünün 50’sinde, saptama sınırı olan 1mg/kg ila 17,000 mg/kg seviyelerinde  nonil fenol 
etoksilatlara (NFE) rastlanmıştır. Bu da teste tabi tutulan ürünlerin tümünün %61’ine tekabul etmektedir. 
Tüm markaların en az bir parça ürününde NFE’lere rastlanmıştır. Ürünlerinde en yüksek seviyede NFE içeren 
markalar (1,000 mg/kg’nin üstünde) C&A, Disney ve American Apparel olmuştur.  Ürünlerinden birinde tespit 
edilen 780 mg/kg’lik NFE seviyesiyle Burberry de bu markaların gerisinde kalmamaktadır. 

 12 üretim ülkesi içinden 10 ülkede üretilen ürünlerde NFE’ler saptanmıştır.  

                                                           
1 Greenpeace Uluslararası’nın yürüttüğü bu araştırma, Greenpeace Doğu Asya tarafından sunulmaktadır.  
2 Greenpeace Uluslararası (2011b). Dirty Laundry 2: Hung Out to Dry: Unravelling the toxic trail from pipes to products. Ağustos 2011.  
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Dirty-Laundry-2/ 
Greenpeace Uluslararası (2012a). Dirty Laundry: Reloaded. How big brands are making consumers unwitting accomplices in the toxic water cycle. 20 Mart 2012.  
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Toxics-reports/Dirty-Laundry-Reloaded/ 
Greenpeace Uluslararası (2012b). Toxic Threads: The Big Fashion Stitch-Up. Kasım 2012. 
http://www.greenpeace.org/international/big-fashion-stitch-up 
Greenpeace e.V. (2012), Chemistry for any weather,  Ekim 2012. 
http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/detox/Chemistry%20for%20any%20weather.pdf 
Greenpeace e.V. (2013), Chemistry for any weather II,  Aralık 2013, http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/chemie/20131212-
Greenpeace-Outdoor-Report-2013-Summary.pdf 
Greenpeace e.V. (2013b) Greenpeace: Bademoden mit gefährlichen Chemikalien belastet (Almanca).  
http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/chemie/Factsheet_Bademode.pdf 
Greenpeace e.V. (2013c) Schadstoffe in G-Star Produkten (Almanca) 
http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/chemie/20130408_Factsheet_PFOS_in_G-Star-Produkten.pdf 
3 Bazıları aynı zamanda redoks tepkimesi altında salınan kanserojen amin kalıntıları açısından da test edilmiştir. Kanserojen amin kalıntılarına bu araştırmada 
rastlanmamıştır.  
4 Numunelere, yönteme ve sonuçlara dair tüm ayrıntılar için, bkz. Greenpeace (2013), Technical note 

http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Dirty-Laundry-2/
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Toxics-reports/Dirty-Laundry-Reloaded/
http://www.greenpeace.org/international/big-fashion-stitch-up


 
 Üzerinde plastisol boya bulunan 35 numunenin 33’ünde ftalat tespit edilmiştir. Bu numunelerin iki tanesinde 

teste tabi tutulan diğer parçalara oranla çok daha yüksek ftalat derişimlerine rastlanmıştır. Almanya’da satışa 
sunulan Primark marka bir tişörtte5  %11 oranında ftalat tespit edilirken, ABD’de satışa sürülen American 
Apparel marka6  tek parçalık bir bebek giysisi % 0.6 oranında ftalat içermektedir. Bu iki numunede rastlanılan 
ftalat seviyelerinin, AB’de satışa sunulan bazı oyuncak ve çocuk bakım ürünlerinde bulundurulması 
düzenlemelerle imkânsız hâlde getirilse de, aynı düzenlemeler kıyafetleri içermemektedir. 

 Üzerinde plastisol boya bulunan (teste tabi tutulan 21 ürün içinden) üç numunede ve (teste tabi tutulan beş 
ürün içinden) üç ayakkabıda organotinlere rastlanmıştır7.  En yüksek organotin konsantrasyonları (en yüksek 
seviye Puma tarafından üretilen bir spor ayakkabısında olmak üzere) Puma ve Adidas ürünlerinde tespit 
edilmiştir. Bütün bu ürünlerde tespit edilen organotin konsantrasyonları, hem bir çeşit “çevre dostu” etiketi 
olan Oeko-tex standartlarının8, hem de Sınırlı Kullanım Gerektiren Kimyasallar Listelerinde Adidas ve Puma 
tarafından belirlenen standartların üstündedir9.  

 Teste tabi tutulan 15 parça ürünün her birinde bir veya birden fazla perflorlu bileşiğe rastlanmıştır.  

 Adidas’a ait üç üründe10, Nike’a ait bir çocuk paltosunda11 ve Uniqlo’ya ait bir cekette12 (uçucu veya iyonik 
olmak üzere) nispeten yüksek perflorlu madde konsantrasyonlarına rastlanmıştır.  

 Adidas’a ait bir mayoda13 iyon hâlinde bulunan perflorooktanoik asit konsantrasyonu, Norveç tarafından 
2014 yılında14  1 µg/m² olarak belirlenen sınırdan ve Adidas’ın Sınırlı Kullanım Gerektiren Kimyasallar 
Listesi’nde belirttiği kendi sınırından çok daha yüksektir15.   

 Adidas marka bir ayakkabıda ve Burberry marka bir mayoda iyon hâlinde bulunan perflorlu bileşiklerin analizi 
sırasında, bu ürünlerde  perflorooktanoik asitlere rastlanmıştır.  

 36 ürünün tümünde antimona rastlanmıştır. Tüm ürünler polyesterden veya polyesterle başka elyafların 
karışımından yapılmıştır.  
 

Şirketlere düşen görev 
 

Küresel anlamda güç sahibi olan büyük tekstil şirketleri, bu sektördeki zararlı kimyasalların kullanımına son 
verilmesine giden yolda etkili çözüm yollarını hayata geçirme potansiyeline sahip. Bu şirketler, güçlerini kullanarak, 
tedarik zincirlerinde değişim sağlayabilir, çocuklarımız için zehirden arınmış bir gelecek yaratmada ilerleme 
kaydedebilirler.  

Greenpeace, moda endüstrisinin liderleri olan bu şirketleri durumun aciliyetini kavramaya ve 1 Ocak 2020 tarihine 
kadar sıfır zehirli atık politikasını hayata geçirmeye çağırıyor. Bu taahhüt, zararlı kimyasalların kullanımına derhal son 
verilmesi için iddialı olduğu kadar gerçekçi zaman çizelgeleri içermelidir ve yine gerçekçi eylemlerle sürdürülmelidir. 

Greenpeace’in başlattığı Detox kampanyasının Haziran 2011 tarihinde duyurulmasından bu yana, moda sektörünün 
liderleri arasında olan 18 dev şirket, tedarik zincirlerinden zararı kimyasalları çıkarma sözünü verdi. Bu şirketlerin 
çoğu, verdikleri söz doğrultusunda ilerleme kaydederek gerçek birer lider olduklarını gösterse de, üç marka (Adidas, 
Nike ve LiNing) verdikleri sözlere uygun gelişim göstermiyor. Bu sırada, kullandıkları zehirli kimyasalların sebep 
olduğu tahribat pek çok Greenpeace raporunda belirtilmiş olsa da, hâlâ ürünlerini zehirden arındırma sözü vermemiş 
pek çok marka var. Bu araştırma sonucunda her markanın bir veya birden fazla çocuk giyimi ürününde zehirli 

                                                           
5 Numune numarası TX13094 
6 Numune numarası TX13015 
7 Numune numaraları: Adidas TX13004; Puma TX13097 ve TX13100 
8 2 mg/kg di-octyl tin. Bkz. Oeko-tex, Limit values and fastness, https://www.oeko-tex.com/en/manufacturers/test_criteria/limit_values/limit_values.html 
9 Puma’nın internet sitesi (2013), http://about.puma.com/wp-content/themes/aboutPUMA_theme/media/pdf/2013/PUMARSLMRSLV_01_13.pdf; Adidas’ın 
internet sitesi (2013), http://www.adidas-group.com/media/filer_public/85/09/850915ac-f85f-4533-8e87-3c84c8093193/a01_sept_2013_en.pdf.    
10 Numune numaraları: TX13003, 2420 ug/kg uçucu PFC, TX13004 499 ug/kg uçucu PFC, TX 13006 68 ug/kg iyon durumunda PFC 
11 Numune numaraları TX13082, 6967 ug/kg uçucu PFC 
12 Numune numarası TX13108, 2346 ug/kg uçucu PFC 
13 Numune numarası TX 13006, 15.3 µg/m² 
14 Norveç Çevre Ajansı (2013), 1 µg/m²  seviyesinin üstünde PFOA içeren tekstil ürünlerinin satışı 2014 yılı Haziran ayından itibaren Norveç’te yasaklanacaktır. Bu 
ürün Almanya’da satın alınmış olsa da, Norveç, tekstil ürünlerindeki PFOA seviyelerine düzenleme getiren ilk ve tek ülke konumunda olduğundan, karşılaştırma 
bu sınırlara göre yapılmıştır. NEA (2013) Flere stoffer på verstinglista (ek maddeler öncelik listesine eklenmiştir); 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2013/November-2013/Flere-stoffer-pa-verstinglista/ (Norveç dili). 
15 adidas Group Policy for the Control and Monitoring of Hazardous Substances A-01 1 Eylül 2013, 1 µg/m² (p.26)  http://www.adidas-
group.com/media/filer_public/85/09/850915ac-f85f-4533-8e87-3c84c8093193/a01_sept_2013_en.pdf 

http://about.puma.com/wp-content/themes/aboutPUMA_theme/media/pdf/2013/PUMARSLMRSLV_01_13.pdf
http://www.adidas-group.com/media/filer_public/85/09/850915ac-f85f-4533-8e87-3c84c8093193/a01_sept_2013_en.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2013/November-2013/Flere-stoffer-pa-verstinglista/
http://www.adidas-group.com/media/filer_public/85/09/850915ac-f85f-4533-8e87-3c84c8093193/a01_sept_2013_en.pdf
http://www.adidas-group.com/media/filer_public/85/09/850915ac-f85f-4533-8e87-3c84c8093193/a01_sept_2013_en.pdf


 
kimyasalların izine rastlanmış olması, bu markaların gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak adına tedarik 
zincirlerini bir an önce zehirden arındırmasının aciliyetini gözler önüne sermektedir.  
 
Greenpeace, tüm zararlı kimyasalların kullanımının denetlenmesini gerektiren “sıfır atık” politikasını benimsemeleri 
için hükümetlere çağrıda bulunuyor. İhtiyat prensibine dayalı olması gereken bu politika, zararlı kimyasalların 
üretimine ve kullanımına engel olarak, bu kimyasalların atık olarak üretilmesinin de önüne geçen, düzenleyici bir 
yaklaşım taşımalıdır. Bu politikaya, zararlı kimyasalların üretimini ve kullanımını kısa sürede engellemeyi hedef alan, 
(yer değiştirme ilkesine dayalı olarak) acil eylem gerektiren zararlı maddelerin güncel listesini sunabilen ve zararlı 
maddelerin atıklarına, salımlarına ve kayıplarına dair herkesin erişebileceği türden veri sunan kimyasal madde 
yönetimine dair kapsamlı politikalar ve düzenlemeler eşlik etmelidir. 

 
Tüketicilere düşen görev 
 
Çocuklarımız, zararlı kimyasallardan arınmış bir dünyada yaşamayı hak ediyor. Onlara bu dünyayı sağlamak, dünyanın 
dört bir yanından gelen biz yetişkinlerin elinde. Ebeveynler, dünya vatandaşları ve tüketiciler olarak birlikte hareket 
ettiğimiz takdirde büyük şirketlerden ve hükümetlerden dünyanın ihtiyacı olan değişimi sağlamalarını isteyebiliriz. 
Zehirden arınmış bir moda sektörü yaratma çağrımız, aralarında H&M, Zara, Valentino ve Puma gibi tanınmış isimler 
de bulunan 17 büyük giyim markasının zehirden arınma taahhütü vermesini sağladı bile. 
 
Fakat bu yeterli değil.  
 

Marka Numun
e sayısı 

Test sonucu pozitif çıkan numune sayısı  

NFE’ler Ftalatlar Organotinler Perforlu 
Bileşikle
r 

Antimon 

 
11 5/11 

 

6/6 

 

2/4 

 

3/3 

 

10/10 

 

 4 3/4 

 

1/1 

 

0/0 0/0 1/1 

 

 9 6/9 
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0/0 2/2 

 

1/1 

 

 

7 3/7 

 

4/4 
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1/1 

 

1/1 

 

 

5 4/5 
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0/3 

 

1/1 

 

2/2 

 

 

11 4/11 
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0/0 2/2 

 

 

7 6/7 

 

4/4 
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2/2 

 

3/3 

 

 

4 3/4 

 

2/2 

 

0/2 

 

0/0 2/2 

 

 

9 5/9 

 

3/3 

 

0/4 

 

2/2 

 

5/5 

 

 
6 5/6 

 

2/2 

 

0/2 

 

2/2 

 

3/3 

 



 

Birlikte hareket ederek, hak ettikleri temiz geleceği çocuklarımıza sunabiliriz. 
 

 

6 5/6 
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3/4 

 

1/1 

 

3/3 

 

 

3 1/3 

 
 

1/1 
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1/1 

 

3/3 

 



 
 
Tablo 1. Polyester ipliklerinde NFE’ler, ftalatlar, organotinler, perforlu bileşikler ve antimon içerdiği tespit 
edilen numune sayıları. Yapılan analiz, ürünlerin farklı dokularını ve bölümlerini içeriyordu. Elde edilen 
sonuçlar, ürünlerin markalarına göre belirtilmiştir.   

 

Ürünlerin satın alındığı ve üretildiği yerler 

 
Ürünler Asya, Güney Doğu Asya, Amerika ve Avrupa bölgeleri dâhil olmak üzere 25 ayrı ülkeden/bölgeden satın alınmıştır. 

 
 

Ürünlerin çoğu, satışa sunuldukları ülkelerde üretilmemiştir. Ürünlerin çoğu Çin’de veya başka Asya ve Güney Doğu Asya ülkelerinde ya da ABD, Türkiye, Tunus, İtalya ve Meksika’da üretilmiştir. 12 ürünün üretim 
ülkesi etiketlerinde belirtilmemiştir. Bu da olması gerektiğinin aksine, üretim sürecine dair bilgi paylaşımında bulunmayan bu endüstride sıkça karşılaşılan bir durum.  



 

 

1. SONUÇLAR – PEK ÇOK MARKADA PEK ÇOK ZARARLI KİMYASALA RASTLANDI 
 
Bu araştırma daha önce Greenpeace, tarafından yayınlanan çalışmalarda daha geniş bir yelpazede zararlı 
kimyasalların varlığını analiz etmiştir. Numuneler, nonil fenol etoksilatlar, belirli türden aminler, ftalatlar, 
organotinler, per/poli florlu kimyasallar ve antimoni içerip içermedikleri bakımından teste tabi tutulmuştur. 
Numunelerde, daha önceki araştırmalarda rastlananan, belli azoik boyalar tarafından açığa çıkarılan kanserojen 
özellikli aminler dışında bütün bu zararlı kimyasallara rastlanmıştır16.   
 
Elde edilen yeni bulgular, daha önceki araştırmalarda elde edilenlerle uyum göstermektedir: Greenpeace, pek çok 
zararlı kimyasalların tekstil ve deri ürünlerindeki varlığını daha önce tespit etmiş, bu durumun da bahsi geçen zararlı 
kimyasalların, ürünlerin üretimi sırasında kullanılmasından kaynaklandığı sonucuna varmıştır. Bu kimyasallar, tekstil 
fabrikalarındaki işlemler sırasında kullanılabileceği gibi, ürünün üretimi dâhilinde kullanılan malzemelerde de 
bulunuyor olabilir 17. 

Bu kimyasalların sebep olduğu zararların belgelenmiş olmasına rağmen, tekstil ürünlerinin üretim sürecinde veya 
ürünlerin kendi içinde zararlı kimyasalların kullanımına farklı amaçlarla devam edildiği açıkça görülüyor. Tekstil 
ürünlerinin üretiminde NFE’lerin yüzey aktif maddeleri ve deterjan olarak  kullanımı yaygındır. Ftalatlar ise 
kıyafetlerin üzerindeki plastisol baskılarda katkı maddesi olarak kullanılır. Organotinler de plastisol baskılarda 
kullanılabilen malzemeler arasındadır. Kıyafetlere su veya yağ geçirmezlik özelliği vermek amacıyla per/poli florlu 
kimyasallar kullanılırken, polyester üretimi sırasında katalizör olarak antimoni bileşiği (antimony trioksit) kullanılır. 
 
Pek çok durumda bu maddelerin daha çevre dostu alternatiflerinin var olmasına rağmen, tekstil endüstrisinde genel 
durum bu şekilde özetlenebilir. 
 

1.1. Nonil Fenol Etoksilatlar  

 
Analiz edilen 82 ürünün 50’sinde, saptama sınırı olan 1mg/kg ila 17,000 mg/kg seviyelerinde  nonil fenol 
etoksilatlara (NFE) rastlanmıştır. Bu da teste tabi tutulan ürünlerin tümünün %61’ine tekabul etmektedir. Elde edilen 
bulgular, Greenpeace’in daha önce yürüttüğü iki araştırmanın bulgularıyla uyum göstermektedir. 
 

 Bu ürünlerin satışa sunulduğu çoğu ülke ve bölgedeki ve neredeyse tüm üretim ülkelerindeki her türden 
markanın ürünlerinde NFE’lere rastlanması, NFE’lerin tekstil endüstrisi tarafından kullanımının hâlen çok 
yaygın olduğunu göstermektedir. Bu durum, bu araştırmada yer verilen en büyük uluslararası giyim 
markalarının tedarik zincirlerini de kapsamaktadır20. 

 En yüksek NFE konsantrasyonu, Meksika’da üretilen ve satışa sunulan C&A marka bir ayakkabıda18 
görülmüştür. Üründeki NFE konstrasyonu, C&A’in kendisine ait Sınırlı Kullanım Gerektiren Kimyasallar 
Listesinde belirtilen sınırın üzerindedir19.   

 Sekiz ürünün (bu sayı, numunelerin %10’una tekabül etmektedir) 100 mg/kg’nin üzerinde NFE 
konstrasyonları içerdiği anlaşılmıştır. Bu ürünlerin üç tanesinde (bu sayı, teste tabi tutulan numunelerin 
%4’üne tekabül etmektedir) konsantrasyon seviyeleri 1,000 mg/kg’ın üstündedir.  

 Tüm markaların en az bir adet ürününde NFE’lere rastlanmıştır. Ürünlerinde en yüksek NFE seviyelerine 
(1,000 mg/kg üstü)20 sahip olan markalar C&A, Disney21 ve American Apparel22 olmuştur. Ürünlerinden 
birinde tespit edilen 780 mg/kg’lik NFE seviyesiyle Burberry23  de bu markaların gerisinde kalmamaktadır.   

                                                           
16 Teste tabi tutulan bu 41 adet ürünün hiçbiri, saptama sınırının üstünde (<5 mg/kg) kanserojen etkili amin salgılamamıştır. 
Bkz. Dipnot 1   
20 Greenpeace Detox 1, Dirty Laundry 
18 Numune numarası TX13030, 17,000 mg/kg NFE 
19 NumuneTX13030, 17,000 mg/kg. C&A’in Sınırlı Kullanım Gerektiren Maddeler Listesi (Nisan 2013), bu sınırı 100 mg/kg olarak belirler. 
 http://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/fileadmin/templates/master/img/fashion_updates/International_Press_Releases/RSL_version_April_2013.pdf  
20 C&A: Numune numarası TX13030, 17,000 mg/kg NFE; Disney, TX13040, 3,900 mg/kg; American Apparel TX13015, 2000 mg/kg; Burberry TX13025, 780 mg/kg. 

http://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/fileadmin/templates/master/img/fashion_updates/International_Press_Releases/RSL_version_April_2013.pdf


 
 12 üretim ülkesi içinden 10 ülkede üretilen ürünlerde NFE’ler saptanmıştır.  

 Maksika’da üretilen bir ürünün konsantrasyonu (17,000 mg/kg), diğer tüm numunelerden kayda değer 
ölçüde yüksek çıkmıştır (Meksika’da üretilen ürünlerden yalnızca bir adet numune analiz edildiğinden, bu 
bulguya dayanarak Meksika’da üretilen kıyafetlere ilişkin bir sonuç elde etmek imkânsızdır. 

 
Nonil fenol etoksilatlar/Nonil fenoller (NFE/NF) 
 
NFE’ler, doğada bulunmayan, insan üretimli bir grup kimyasal grubunu temsil eder. Atık su arıtma tesislerine 
veya doğrudan doğaya bir kez bırakıldıklarında NFE’ler nonil fenol (NF) olarak ayrışır. Biyobirikimli ve kalıcı olan 
bu maddelerin zehirli olduğu ve hormon aksatıcı davranışlar sergiledikleri bilinmektedir.  
 
Nonil Fenolün pek çok canlı organizmada birikme yaptığı bilinmektedir. Nihai mallard NFE’lerin bulunması, bu 
kimyasalların üretim aşamasında kullanıldığını göstermektedir. Bu da NFE’lerin ve NF’nin, üretim tesislerinden 
atık su olarak çıkmasıyla sonuçlanır. Buna ek olarak, bu ürünlerdeki NFE kalıntıları, ürünlerin yıkanması 
sırasında ortaya çıkmakta ve ürünlerin satıldığı ülkelerdeki atık su sistemlerine karışmaktadır. 
 
Avrupa Birliği’nde NFE’lerin tekstil endüstrisi tarafından kullanılmasına ilişkin bazı sınırlamalar 2005 yılından 
beri mevcuttur. Benzer sınırlamalara ABD ve Kanada’da da rastlanmaktadır

24
. NFE kalıntıları içeren ürünlerin 

satışının engellenmesine yönelik herhangi bir AB düzenlemesi bulunmamasına rağmen, İsveç Kimya Ajansı’nın
25

 
sunduğu bazı önlemlerin AB sınırları dâhilinde yürürlüğe konması için çalışmalar sürmektedir.  
 
Bunun dışında, yakın zamanda Çin’de ithalat ve ihracatı yasak olan zararlı kimyasallar listesine NF ve NFE’ler 
dahil edilmiştir. Bir diğer değişle, imalatı, kullanımı ve salımı halihazırda bir düzenlemeye tabi tutulmasa da

26
, 

bu maddelerin Çin sınırları dahiline girmesi veya sınırdan çıkması, önceden izin alınması gerekliliği taşımaktadır. 
NF ve NFE’ler Çin’in “Tehlikeli Kimyasallar Listesi”ne ve kimyasalların oluşturduğu çevresel riskleri kontrol altına 
almaya ve önmeleye ilişkin beş yıllık plan dâhiline alınmıştır. 

 

1.2. Plastisol baskılardaki ftalatlar  

 
35 adet numunenin, plastisol baskı olan dokularında ftalat içerip içermediği analiz edilmiştir. 
 

 35 ürünün 33’ünde ftalatlara rastlanmıştır.  

 Bu numunelerin iki tanesinin % 0.1 oranının üstünde ftalat içermesi, bu ürünlerde flalatların plastikleştirici 
madde olarak kullanıldığını göstermektedir.  

 Bu numunelerden biri olan ve Almanya’da satışa sunulan Primark27 marka tişörtün28, nispeten yüksek ftalat 
DEHP konsantrasyonu (110,000 mg/kg (11.0%)) içerdiği tespit edilmiştir.  

 ABD’den satın alınan American Apparel29  markalı bir bebek tulumu30  olan diğer numuneyse, 2,000 mg/kg 
seviyesinde olduğu tespit edilen NFE’lere ek olarak, 5,900 mg/kg seviyesinde ftallat DINP içermektedir. 

 

                                                                                                                                                                                                                 
21 Disney, Sınırlı Kullanım Gerektiren Maddeler Listesi yayınlamamıştır, fakat güçlü bir kimyasal madde yönetim politikası geliştirmektedir ve bunun ilk adımını 
Sınırlı Kullanım Gerektiren Maddeler Listesinin oluşturulmasıyla atılacaktır. http://www.sec.gov/divisions/corpfin/cf-noaction/14a-
8/2013/bostoncommon110413-14a8-incoming.pdf   
22 American Apparel, Kısıtlı Kullanım Gerektiren Maddeler Listesi yayınlamamıştır. http://www.americanapparel.net/aboutus/corpresp/environment/  
23 Burberry, Kısıtlı Kullanım Gerektiren Maddeler Listesi  yayınlamamıştır.http://www.burberryplc.com/corporate_responsibility/great_brand_great_company  
24 Kanada Çevre Koruma Hareketi (CEPA) (2004)Yaş terbiye yöntemi, nonil fenol ve nonil fenol etoksilat kullanan tekstil imalathanelerinin atıklarından kaynaklı 
kirliliği önleme planlarının hazırlanması ve uygulanmasını gerekli kılan tebliğ, 1999. Canada Gazette Kısım I, Sayı 138, No. 49, 4 Aralık 2004. 
http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/B2D19B6D-325F-458A-88E1-F69291E58DE3/g1-13849.pdf 
USEPA (2010) Nonil fenol ve nonil fenol etoksilatlara ilişkin eylem planı, Unites States Environmental Protection Agency (USEPA), 18 Ağustos 2010. 
http://www.epa.gov/oppt/existingchemicals/pubs/actionplans/np-npe.html 
25 KEMI (2012)REACH kapsamında yeni sınırlandırmaların getirilmesi önerisi. Swedish Chemicals Agency (KEMI). http://www.kemi.se/en/Content/Rules-and-
regulations/Reach/Begransningsregler-bilaga-XVII/Proposals-for-new-restrictions/ 
26 MEP (2011). Çin Çevre Koruma Bakanlığı’nca (MEP) ithalatı ve ihracatı kati olarak kısıtlı toksik kimyasalların listesi, The People’s Republic of China, 2011.  
http://www.crc-mep.org.cn/news/NEWS_DP.aspx?TitID=267&T0=10000&LanguageType=CH&Sub=125  

27 Primark, Sınırlı Kullanım Gerektiren Kimyasallar Listesini yayınlamamaktadır. http://www.abf.co.uk/responsibility/retail/environment  
28 Numune numarası TX13094 
29 American Apparel,  Sınırlı Kullanım Gerektiren Kimyasallar Listesini yayınlamamaktadır. op.cit. 
30 Numune numarası TX13015 

http://www.sec.gov/divisions/corpfin/cf-noaction/14a-8/2013/bostoncommon110413-14a8-incoming.pdf
http://www.sec.gov/divisions/corpfin/cf-noaction/14a-8/2013/bostoncommon110413-14a8-incoming.pdf
http://www.americanapparel.net/aboutus/corpresp/environment/
http://www.burberryplc.com/corporate_responsibility/great_brand_great_company
http://www.kemi.se/en/Content/Rules-and-regulations/Reach/Begransningsregler-bilaga-XVII/Proposals-for-new-restrictions/
http://www.kemi.se/en/Content/Rules-and-regulations/Reach/Begransningsregler-bilaga-XVII/Proposals-for-new-restrictions/
http://www.crc-mep.org.cn/news/NEWS_DP.aspx?TitID=267&T0=10000&LanguageType=CH&Sub=125
http://www.abf.co.uk/responsibility/retail/environment


 
 
Ftalatlar 
 
Ftalatlar temel olarak plastiklere, özellikle de PVC ürünlere plastik özelliğini vermede kullanılır. Ftalatların 
plastiklerle kimyasal bir bağı bulunmadığından, kullanım ömürleri boyunca ve atık olarak çıkarıldıklarından 
sonra da iç ve dış ortamlara yayılırlar. Ftalatlara, hava ve toz da dâhil olmak üzere, iç ortamlarda sıklıkla 
rastlanır. Genelde insan dokusunda varlıklarına rastlanır ve çocuklarda daha yüksek seviyelerde görülür. 
Ftalatların doğal yaşam ve insan üzerindeki zehirli etkisinin yanı sıra hormon aksatıcı etkilerine ilişkin önemli 
endişeler bulunmaktadır. Örneğin hâlihazırda en geniş kullanım alanına sahip olan DEHP’nin memelilerdeki 
üreme sistemi üzerinde zehirli etkisinin olduğu biliniyor. DEHP, erkek memelilerin

31
 üreme organlarının 

gelişimini engelleme ve dişilerin üreme başarısını etkileme potansiyeline sahip.
 32

. 

Teste tabi tutulan 35 ürünün satın alındığı hiçbir ülkede, ftalat içeren ürünlerin satışını engellemeye yönelik 
herhangi bir düzenleme bulunmuyor

33
. Ftalatlara ilişkin en iyi bilinen düzenleme, AB sınırları içinde çocuk 

oyuncaklarında ve çocuk bakım ürünlerinde altı türden ftalatın kullanımını yasaklayan, başlangıçta 1999 yılında 
bir acil durum tedbiri olarak ortaya çıkıp, 2005 yılında kalıcı hale getirilen düzenlemedir. DEHP de dâhil olmak 
üzere belirli ftalatların AB pazarındaki her türden oyuncakta ve çocuk bakım ürününde kullanımı yasaktır (1,000 
mg/kg’ye tekabül eden bir sınırla). Çocuğun ağzına alması söz konusu olan ürünlerde DINP da dâhil olmak üzere 
diğer ftalatların kullanımıysa yine bu düzenleme gereğince yasaklanmıştır (EU 2005). Bu tür düzenlemeler, 
ABD

34
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 gibi diğer ülkelere de yayılmıştır. Son olarak altı türden ftalatın çocuk oyuncaklarında kullanımına 
yasak getiren, oyuncaklara ilişkin yeni bir güvenlik standartının geliştirildiği Çin tarafından 2013 yılı Temmuz 
ayından Dünya Ticaret Örgütü’ne bildirilmiştir. Bu güvenlik standartı 2014 yılı Haziran ayında uygulamaya 
konacaktır

35
.  

Bu düzenlemelerde geçen “çocuk bakımı ürünleri” terimi, giyim ürünlerini kapsamamaktadır
36

. Fakat Çin’de  
DEHP ve DINP de dâhil olmak üzere 1,000 mg/kg’dan yüksek konsantrasyon seviyelerine sahip olan altı tür 
ftalatın bebeklere ve küçük çocuklara (36 aylıktan küçük çocuklar) yönelik kıyafetlerde bulunmasını yasaklayan 
bir mevzuat tasarısı hazırlanmıştır

37
. Diğer bir istisnaysa Güney Kore’ye ait; oyuncaklarda ve çocuk bakımı 

ürünlerinde altı tür ftalatın kullanımına sınırlandırma getiren düzenleme, bu ftalatların aynı zamanda 24 aydan 
küçük bebek kıyafetlerinde kullanımını da kapsamaktadır

38
. 

 
Avrupa Birliği sınırları içerisinde DEHP, DBP, DİBPP ve BBP de dâhil olmak üzere belli başlı ftalatlar, AB’nin 
“Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması” adlı kimyasallar politikası (EU REACH) 
kapsamında Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) olarak listelenmiştir

39
. 

 

 

1.3. Organotinler 

 
Toplamda 32 adet ürün, içerdikleri organotinler bakımından analiz edilmiştir. Bu ürünler arasında 21 adet geniş 
plastisol baskılı kıyafet, beş adet ayakkabı ve altı adet spor giyim ürünü bulunmaktadır. 

                                                           
31 Howdeshell et al. 2008, Lin et al. 2008).  Bkz. Teknik Rapor. 
32 Lovekamp-Swan & Davis 2003, Grande et al. 2006, Gray et al. 2006.  Bkz. Teknik Rapor. 
33 American Apparel and Footwear Association (2013), Sınırlı Kullanım Gerektiren Maddeler Listesi, Eylül 2013, 13th Baskı, syf.40, ftalatlar, 
https://www.wewear.org/assets/1/7/RSL13english-September2013.pdf  
34 American Apparel and Footwear Association (2013), a.g.e. U.S. Consumer Product Safety Improvement Act (PL 110-787),  DEHP, DNOP, BBP, DBP, DNIP, DIDP 
ftalatlarının tümünü  % 0.1 ile sınırlandırır. 
35

 SAC (2013), Çin Halk Cumhuriyeti, Ulusal Standartı, "Safety of toys - Part 1 Basic Specifications", World Trade Organisation, Integrated Business Management 

Update :2013 -07-02 14:46 , http://www.sac.gov.cn/zwgk/wtotb/tbttb/201307/t20130702_138723.htm 
36 http://www.cpsc.gov/phthalates 
40 Avrupa Komisyonu, ağza alınabilecekler kavramının yorumlanmasına yönelik klavuz, 52 of Annex XVII to REACH Regulation 1907/2006 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13645/guideline_interpretation_concept_mouth_en.pdf  
Çin’de ve ABD’de oyuncak ve çocuk bakım ürünlerinde ftalat kullanımını kapsayan düzenleme, çocuk giyim ürünlerini içermiyor.  

37 SAC (2012b) Bebek ve çocuklara yönelik tekstil ürünlerinde güvenlik kodu. General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the 
People's Republic of China & Standardization Administration of the People's Republic of China (SAC). 
http://www.cttc.net.cn/Upload/fck/E85819E943C6D099FFB911B819472341C442E47D.pdf   
 
38 American Apparel and Footwear Association (2013), a.g.e 
23 Düzenleme (ECHA 2013). Bkz. Teknik Rapor 

https://www.wewear.org/assets/1/7/RSL13english-September2013.pdf
../../../../../../../../../AppData/Local/Temp/%22http:/--www.sac.gov.cn-zwgk-wtotb-tbttb-20130
http://echa.europa.eu/documents/10162/13645/guideline_interpretation_concept_mouth_en.pdf
http://www.cttc.net.cn/Upload/fck/E85819E943C6D099FFB911B819472341C442E47D.pdf


 
 

 Altı parça üründe bir veya birden fazla organotin bileşiğine rastlanmıştır.  

 Boyalı ürünlerle karşılaştırma yapıldığında toplamda üç çift ayakkabıda çok daha yüksek organotin 
konsantrasyonuna rastlanmıştır; bu ayakkabıların biri adidas’a, diğer ikisiyle Puma’ya40aittir. En yüksek 
konsantrasyonlara sahip olan ürün, Puma41  marka bir ayakkabıdır. Bu üç ürünün tümü, organotin DOT42 için 
Oeko-tex tarafından belirlenen etiketleme standartının yanı sıra, adidas ve Puma’nın DOT için belirlediği 
standartları da aşmaktadır43. Fakat mümkün olan en düşük zararlı kimyasal seviyelerinin kaydedilmesini 
gerekli kılan, en yeni deneme teknolojilerinden yararlanıldığı belirtilmeyen bu standartların güvenilirliği de 
sorgulanabilir44. 

 Beş çift ayakkabının üçünde organotine rastlanmıştır. Boyalı ürünlerle karşılaştırıldıklarında bu parçalarda 
0.26-34 mg/kg aralığında mono-oktiltin (MOT) ve 0.18-369 mg/kg aralığında dio-oktiltin gibi farklı türden 
organotinler saptanmıştır. 

 Plastisol baskı taşıyan 21 üründen üçünde organotinlere rastlanmıştır. Tümü tişört olan bu ürünler, adidas, 
Puma ve H&M markalarının ürünleridir. 45 

 
Organotinler 
 
Organotinler, tekstil endüstrisinde, özellikle çorap, ayakkabı ve spor giyim ürünlerinde terin parçalanmasından 
meydana gelen kokuyu önlemek için biyosid (organizma öldürücü kimyasal madde) veya fungisit (mantar 
önleyici kimyasal madde) olarak; plastisol baskılardaysa dayanıklık artırıcı olarak kullanılır.  
Greenpeace’in yürüttüğü yeni bir araştırma sonuçlar, dış giyim ürünlerinde

46
 organotinlerin kullanıldığını 

ortaya koyuyor. Son zamanlarda yürütülen pek çok farklı araştırma sonucunda, özellikle plastisol baskılı 
kıyafetler olmak üzere, tekstil ürünlerinde organotinlerin kullanıldığını tespit edilmiştir

47
.   

 
Bir organotin bileşiği olan tri-butiltin (TBT), gemilerin dış cephesindeki çürüme önleyici boya olarak kullanımıyla 
biliniyor. TBT, doğada kaybolmaması ve gittikçe güçlenmesi sebebiyle hâlihazırda yasaklanmıştır ve AB 
düzenlemeleri kapsamında “Öncelikli Tehlike İçeren Madde” olarak listelenmiş, bu durum, Avrupa’da bu 
maddeden kaynaklı su kirliliğini önlemek için tedbirler alınmasını gerekli kılınmıştır. Fakat TBT tekstil 
ürünlerinde de kullanılmaktadır ve özellikle MBT, DBT, MOT, DOT ve TPT olmak üzere diğer pek çok organotin 
bileşiğinin ortak kullanım alanı mevcuttur. 
 
Organotinlerin, memeliler de dâhil olmak üzere bir dizi organizma üzerinde zehirli etkisinin olduğu; gelişim, 
bağışıklık ve sinir sistemini etkilediği biliniyor.   
Organotin maruziyetinin en baskın kaynağı deniz mahsulleridir, ancak bu maddeyi içeren tüketici ürünleri ve 
evdeki tozlanma da büyük önem taşır

48
. 

 

 

1.4. Per florlu ve poli florlu kimyasallar  

 
Yedi adet suya dayanıklı giyim ürünü, üç çift ayakkabı ve beş adet mayodan oluşan toplamda 15 adet ürün, içerdikleri 
per florlu ve poli florlu kimyasallar bakımından analiz edilmiştir. Tekstil ürünlerinin üretiminde, su ve yağ geçirmezlik 

                                                           
23 Düzenleme (ECHA 2013). Bkz. Teknik Rapor. 
41 Numune TX13097’nin pek çok farklı materyalde toplam 401mg/kg organotin içerdiği tespit edilmiştir.   
42 2 mg/kg di-octyl tin. Bkz. Oeko-tex, Limit values and fastness, https://www.oeko-tex.com/en/manufacturers/test_criteria/limit_values/limit_values.html  
43 adidas Group Policy for the Control and Monitoring of Hazardous Substances A-01 1 Eylül 2013, DOT 1ppm, footwear and apparel (syf.22)  http://www.adidas-
group.com/media/filer_public/85/09/850915ac-f85f-4533-8e87-3c84c8093193/a01_sept_2013_en.pdf 
Puma Safe Handbook of Environmental Standards 2012, (MBT, DBT, TBT dışındaki) tüm organotinler için sınır seviye 1ppm, syf.70, http://about.puma.com/wp-
content/themes/aboutPUMA_theme/media/pdf/PUMASafeEnvironmentHandbook-Vol2_final.pdf  
44 adidas Group Policy for the Control and Monitoring of Hazardous Substances A-01 1 Eylül 2013, DOT 1ppm, footwear and apparel (p.22)  http://www.adidas-
group.com/media/filer_public/85/09/850915ac-f85f-4533-8e87-3c84c8093193/a01_sept_2013_en.pdf 
Puma Safe Handbook of Environmental Standards 2012, (MBT, DBT, TBT dışındaki) tüm organotinler için sınır seviye 1ppm, syf.70, http://about.puma.com/wp-
content/themes/aboutPUMA_theme/media/pdf/PUMASafeEnvironmentHandbook-Vol2_final.pdf  
45 adidas TX1300s, 0.22 – 0.48 mg/kg,  Puma TX1310, <0.1 – 0.48 mg/kg, H&M TX13063 0.16-0.32mg/kg 
46 Greenpeace e.V. 2012, Chemistry for any weather, Greenpeace, dış mekan kıyafetlerini per florlu toksin içermeleri yönünden teste tabi tutuyor, Ekim 2012, 
Greenpeace e.V. http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/chemie/gp_outdoor_report_2012_engl_fol_fin_neu_02_es.pdf 
47 Ökotest (2011), Kinder & Familie, Test: Kinderschlafanzüge, Druckfehler, Kasım 2011. 
48 Santillo, D., Johnston, P. & Brigden, K. (2001b) Sekiz ülkenin parlamento binasından toplanan tozlarda bromlu alev geciktiricilerin ve organotin bileşiklerinin 
varlığı. Greenpeace Research Laboratories Technical Note 03/2001, Mart 2001: 24 pp. 

https://www.oeko-tex.com/en/manufacturers/test_criteria/limit_values/limit_values.html
http://www.adidas-group.com/media/filer_public/85/09/850915ac-f85f-4533-8e87-3c84c8093193/a01_sept_2013_en.pdf
http://www.adidas-group.com/media/filer_public/85/09/850915ac-f85f-4533-8e87-3c84c8093193/a01_sept_2013_en.pdf
http://about.puma.com/wp-content/themes/aboutPUMA_theme/media/pdf/PUMASafeEnvironmentHandbook-Vol2_final.pdf
http://about.puma.com/wp-content/themes/aboutPUMA_theme/media/pdf/PUMASafeEnvironmentHandbook-Vol2_final.pdf
http://www.adidas-group.com/media/filer_public/85/09/850915ac-f85f-4533-8e87-3c84c8093193/a01_sept_2013_en.pdf
http://www.adidas-group.com/media/filer_public/85/09/850915ac-f85f-4533-8e87-3c84c8093193/a01_sept_2013_en.pdf
http://about.puma.com/wp-content/themes/aboutPUMA_theme/media/pdf/PUMASafeEnvironmentHandbook-Vol2_final.pdf
http://about.puma.com/wp-content/themes/aboutPUMA_theme/media/pdf/PUMASafeEnvironmentHandbook-Vol2_final.pdf
http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/chemie/gp_outdoor_report_2012_engl_fol_fin_neu_02_es.pdf


 
özelliklerinden dolayı per florlu kimyasallardan yararlanıldığı görülüyor. Analiz edilen ürünlerde iyon hâlinde bulunan 
ve uçucu olmak üzere farklı iki türden per florlu kimyasal tespit edilmiştir. Bu kimyasallar, öncü madde olarak 
kullanılabildikleri gibi, iyon hâlindeki per florlu kimyasallara ayrışabilen flortelomer alkolleri (FTOH) ve flortelomer 
akrilatlarda olduğu gibi, üretim süreci sırasında da ortaya çıkabilirler. 
 

 Teste tabi tutulan 15 ürünün tümünde per florlu kimyasallara rastlanmıştır. Bir tanesi hariç tüm ürünlerde 
iyon hâlinde bulunan per florlu kimyasallar tespit edilmiştir (yedi adet suya dayanıklı giyim ürününün 
dördünde ve ayakkabıların bir çiftinde). 

 Yalnızca beş üründe tespit edilmelerine karşın, uçucu per florlu kimyasalların iyonik hâlde olanlardan daha 
yüksek konsantrasyonlarda olduğu elde edilen bulgular arasındadır.  

 Yapılan araştırmalar per florlu kimyasal konsantrasyonlarının yalnızca farklı ürünler arasında değil, aynı 
zamanda bir ürünün farklı kısımları arasında da farklılık gösterebildiğini ortaya koymaktadır. Teste tabi 
tutulan beş parça ürünün farklı kısımları arasındaki çeşitliliğin ortaya konması, kıyafetler içindeki 
konsantrasyonların gerçek çeşitliliğini yansıtmaktadır ve deney yönteminden meydana gelmemektedir. 
Yüksek uçucu per florlu kimyasal konsantrasyonları içeren iki ürün (su geçirmez özellikli bir mont, 2,420 
µg/kg ve ayakkabılar, 499 µg/kg) ve iyon hâlinde per florlu ikinci en yüksek kimyasal konsantrasyonu içeren 
bir diğer ürün (mayo, 68.0 µg/kg), adidas’a aittir49. 

 Uçucu per florlu kimyasallara dair benzer seviyeler, C&A ve Uniqlo markalarına ait montlarda da tespit 
edilmiştir50.  

 Per florlu kimyasalları tespit etmeye yönelik analiz sonucunda adidas marka bir ayakkabının bir bölümünde 
(0.855 µg/m² seviyesinde) ve Burberry marka bir mayoda (at 0.464 µg/m² seviyesinde)51 sınırlı kullanım 
gerektiren maddelerden olan PFOS’a rastlanmıştır. Bu durum, bazı ülkelerdeki düzenlemelerde PFOS’lar için 
tekstil ürünlerinde izin verilebilir en yüksek seviyenin (bu numunelerde bu seviye aşılmamış olsa da) 1 µg/m² 
olarak belirlendiğini göstermektedir. 

 PFOA, PFOS’larla benzer özellikler taşıyan bir tür per florlu kimyasal maddedir. Adidas marka mayodaki52  
PFOA konsantrasyonunun bir kısımda 15.3 µg/m², ikinci kısımda 15.8 µg/m² olduğu tespit edilmiştir. İki 
seviye de adidas’ın kendi uyguladığı Sınırlı Kullanım Gerektiren Maddeler Listesi’nde belirtilen 1 µg/m² 
seviyesinden yüksektir53. Bu veriler, PFOS bileşenlerine yönelik düzenleyici sınırdan ve Norveç’te 2014 yılı 
Haziran ayında uygulamaya girmesi beklenen 1 µg/m²’lik PFOA sınırlamasından da yüksektir. (Ürünler 
Norveç’te satılmamaktadır.) 

 Nike marka su geçirmez bir montun 6,970 µg/kg seviyesinde uçucu per florlu kimyasal konsantrasyonu ve 
29.7 µg/kg seviyesinde iyonik per florlu kimyasal içerdiği tespit edilmiştir. Bu kimyasallara PFOA (Nike’ın 
kendi raporlama sınırından yüksek seviyede54) ve PFDA da dâhildir. PFDA, AB REACH gereğince Yüksek Önem 
Arz Eden Kimyasal olarak kategorize edilmiştir ve Norveç’te öncelikli maddeler kapsamına alınan iki per florlu 
kimyasaldan biridir55. 

 Puma tarafından satışa sunulan bir ayakkabıda, ayakkabı kategorisinin en yüksek seviyede iyon hâlinde per 
florlu kimyasallarına rastlanmıştır56. 

 H&M tarafından satışa sunulan su geçirmez pantolonlarda (bir kısımda 2,290 µg/kg seviyesinde, ikinci 
kısımdaysa 26.4 µg/kg seviyesinde) 57 ve yine H&M marka bir paltoda ( bir kısımda 314 µg/kg seviyesinde ve 

                                                           
* Yine H&M marka bir paltonun, 32.7 µg/kg seviyesiyle iyonik per florlu kimyasalların üçüncü en yüksek seviyesi içerdiği tespit edilmiştir. H&M, per florlu 
kimyasalların tümünü Ocak 2013 tarihine dek tedarik zincirlerinden çıkarma sözünü veren ilk markaydı.  H&M, analiz edilen ürünlerinin bu yöndeki yasağın 
öncesinde, yani 2012 yılında üretilen ürünler olduğunu belirtmiştir. 
49 adidas TX13003 2420 µg/kg uçucu per florlu kimyasallar, TX13004 499 µg/kg uçucu per florlu kimyasallar, analiz edilen iki kısımda TX13006, 68.0 µg/kg iyonik 
per florlu kimyasallar 
50 C&A TX13026 380 µg/kg, Uniqlo TX13108 2346 µg/kg.   
51 adidas TX13004  bir kısımda 978 ng/kg per florlu kimyasallar, ikinci kısımda rastlanmamıştır (<483 ng/kg), Burberry TX13023 2110 ng/kg PFOS 
52 adidas TX13006, 68.0 µg/kg iki kısımda da iyonik per florlu kimyasallar  
53 adidas Group Policy for the Control and Monitoring of Hazardous Substances A-01 1 Eylül 2013, 1ppm (syf.26)  http://www.adidas-
group.com/media/filer_public/85/09/850915ac-f85f-4533-8e87-3c84c8093193/a01_sept_2013_en.pdf 
 
54 Nike, raporlama sınırını 0.005mg/kg PFOA olarak belirlemiştir (bu, en yüksek konsantrasyon limiti değildir).  Numune TX13082 7400 ng/kg PFOA içermektedir, 
bu da 0.007 mg/kg’a tekabül etmektedir. Nike Abbreviated Restricted Substances List, Ağustos 2011, syf.7, http://www.nikeincchemistry.com/wp-
content/uploads/Abbreviated-RSL.pdf  
55 Yakın zamanda PFDoA ve bir diğer uzun zincirli PFCA Norveç’te Öncelikli Kimyasallar Listesi’ne dâhil edilmiştir. NEA (2013) Flere stoffer på verstinglista; 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2013/November-2013/Flere-stoffer-pa-verstinglista/ (Norveç Dili) 
56 Puma TX13097 25.2 µg/kg iyonik per florlu kimyasallar 

http://www.adidas-group.com/media/filer_public/85/09/850915ac-f85f-4533-8e87-3c84c8093193/a01_sept_2013_en.pdf
http://www.adidas-group.com/media/filer_public/85/09/850915ac-f85f-4533-8e87-3c84c8093193/a01_sept_2013_en.pdf
http://www.nikeincchemistry.com/wp-content/uploads/Abbreviated-RSL.pdf
http://www.nikeincchemistry.com/wp-content/uploads/Abbreviated-RSL.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2013/November-2013/Flere-stoffer-pa-verstinglista/


 
ikinci kısımda 32.7 µg/kg seviyesinde) 58 yüksek seviyede iyon hâlinde per florlu kimyasallara rastlanmıştır. Bu 
ürünler, H&M’in yeni per florlu kimyasal yasağının uygulamaya geçmesinden önce üretilmiştir.* 

 Bu kimyasalların zararlarına ve yüksek konsantrasyonlarda var olabilmelerine dair endişelere rağmen, 
perfluorooktanoik asitler (PFO) haricinde, per florlu kimyasalların tekstil ürünlerinde kullanımına dair hiçbir 
sınırlama bulunmamaktadır. Örneğin PFO’larla pek çok benzerlik taşıyan, H&M marka su geçirmez 
pantolonlarda59 ve yine H&M marka paltolarda bulunan PFHxS konsantrasyonu, ilgili PFO bileşimlerine 
uygulanan düzenleyici sınırın çok daha üstündedir.  

 Su geçirmez ceketlerde tespit edilen uçucu per florlu kimyasalların seviyesi, Greenpeace tarafından yakın 
zamanda hazırlanan ve dış giyim ürünlerinde per florlu kimyasalların varlığını araştıran iki raporun 
bulgularıyla neredeyse aynı seviyede60. Bu raporların ikincisi, uçucu per florlu kimyasalların giyim 
ürünlerinden uçup havaya karıştığını ortaya çıkarmıştır. 

 
 

Per florlu ve poli florlu kimyasallar (PFC) 
 
Per florlu ve poli florlu kimyasallar (PFC), su ve yağ geçirmemezlik gibi özelliklerinden dolayı, çoğu endüstriyel 
işlemde ve tekstil/deri malzemeleri gibi pek çok tüketici ürününde kullanılır. 
Bu kimyasal grubunun en bilinen öğelerinden biri, Teflon adıyla pazarlanan ve tekstil ürünlerinde kullanılmasa 
da mutfak aletlerine yapışmazlık özelliğini veren politetrafloroetilen (PTFE)’dir. 
 
Özellikle PFO ve PFOA gibi iyonik hâlde bulunanlar olmak üzere çoğu per florlu kimyasal, yüksek seviyede 
dirençlidir. Doğaya bırakıldıklarında kolay kolay parçalanmadıklarından, bu kimyasallara ıssız bölgelerde dâhi 
rastlanılmaktadır. Biyobirikimli olma özelliklerinden dolayı, su ve kara canlılarının sistemlerinin yanı sıra, insan 
kanıyla sütünde de iyon hâlindeki per florlu kimyasallara rastlanmıştır. Yapılan araştırmalar, hormon aksatıcı 
özellikleri sebebiyle PFO ve PFOA gibi per florlu kimyasalların hem gelişim hem de erişkinlik süresinde üreme ve 
bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkisinin olduğunu ortaya koyuyor. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, bu 
kimyasalların kanserojen olma potansiyeli taşıdığını da ortaya çıkarmıştır. 

 

 
 
FTOH’ler gibi uçucu per florlu kimyasallar, üretim sürecinde öncü madde olarak kullanılır. Fakat FTOH’ler, 

                                                                                                                                                                                                                 
57 H&M TX13067, 1.5 – 2 yaş aralığında bir çocuğa yönelik su geçirmez pantolon. 
58 H&M TX13065,  
59 H&M TX13067 
60 Greenpeace e.V. (2012), Chemistry for any weather, http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/detox/Chemistry%20for%20any%20weather.pdf, 
and Greenpeace e.V. (2013) Chemistry for any weather II, 
http://www.greenpeace.org/switzerland/Global/switzerland/fr/publications/toxiques/2013_Toxiques_Resume_OutdoorClothing.pdf . 

http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/detox/Chemistry%20for%20any%20weather.pdf
http://www.greenpeace.org/switzerland/Global/switzerland/fr/publications/toxiques/2013_Toxiques_Resume_OutdoorClothing.pdf


 
vücutta veya atmosferde PFOA’lar gibi iyonik PFC’lere dönüşebilirler. Dönüşüm süreci, vücutta nihai üründen 
daha zararlı hale gelebilen ara ürünlerin oluşmasına sebep olabilir. Yapılan araştırmalar, kimi FTOH’ların 
balıkların üremesini etkilemek gibi endokrin aksatıcı faaliyetler gösterdiğini ortaya koymuştur, fakat FTOH’ların 
meydana getirebildiği bileşenlere (Ör: PFOA) nazaran bu konuya dair çok daha az bilgi bulunmaktadır. 
 
FTOH’lerin bu tür doğrudan zararlarına ek olarak, FTOH’lerin başka iyon hâlinde per florlu kimyasallara 
dönüşme potansiyeli de vardır ve bu durumun ek zararlara sebep olmaktadır. FTOH’ler gibi ön madde olan per 
florlu kimyasallar uçucudur ve bunlara (ıssız bölgeler de dâhil olmak üzere) hava numunelerinde sıklıkla 
rastlanılır. Greenpeace tarafından yakın zamanda yapılan deneyler, uçucu per florlu kimyasalların giyim 
ürünlerinden uçup havaya karıştığını ortaya çıkarmıştır

61
. 

 
İyon hâlinde bulunan per florlu kimyasallardan olan PFOS, küresel bir anlaşma olan Stockholm Sözleşmesi 
gereğince kalıcı organik kirletici (POP) olarak sınıflandırılmıştır. Sözleşmeye göre taraflar, PFOS’un üretimini ve 
kullanımını sınırlandırmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. PFOS’un AB sınırları dâhilinde 
pazarlanması ve kullanımı 2008 yılından beri yasaktır

62
. PFOS’un AB sınırları dâhilinde kimi alanlarda 

pazarlanması ve kullanımı 2008 yılından beri yasaktır ve tekstil ürünlerinde en yüksek kullanım sınırı 1 µg/m² 
olarak belirlenmiştir

 63
. Fakat bu kimyasalların zararlarına ve tekstil ürünlerinde yüksek konsantrasyonlarda var 

olabilmelerine dair endişelere rağmen diğer per florlu kimyasallar için hâlihazırda hiçbir sınır bulunmamaktadır. 
 
Norveç, 1 µg/m² seviyesinin üzerinde PFOA içeren tekstil ürünlerinin satışını Haziran 2014 yılından itibaren 
yasaklama kararı alan ilk ülke konumundadır. Kimi per florlu kimyasallar, yakın zaman önce öncelikli 
kimyasallar listesine dâhil edilmiştir; yani 2020 yılına dek bu kimyasalların doğaya salımının engellemesi ya da 
büyük ölçüde azaltılması hedeflenmektedir

64
. 

Norveç ve diğer tüm ülker, en son deney teknolojilerinin yardımıyla, PFOA’nın (ve per florlu kimyasal grubunun 
tümünün) çok daha düşük seviyelerde ayrıklanmasını sağlamalıdır. Buna ek olarak PFOA ve uzun zincirli diğer 
dört PFCA da REACH düzenlemesi gereğince yüksek önem arz eden (SVHCs) maddeler kapsamına alınmıştır

65
. 

 

 

1.5. Polyesterdeki antimon 

 
Üretim sırasında katalizör olarak kullanılan polyester liflerinin antimony trioksit kalıntıları içerdiği bilinmektedir66 67. 
Greenpeace’in, Endonezya’daki polyester üretim tesislerinden birinde yaptığı araştırma, polyester kumaşları üreten 
veya kullanan fabrikaların antimon artıklarını atık sularına bulaştırabildiğini ortaya koymuştur68. 

 Polyester içeren veya polyesterle başka liflerin birleşiminden oluşan 36 ürünün tümünde antimona 
rastlanmıştır.  

 Polyester ve diğer kumaş türlerinin birleşiminden oluşan ürünlerindeki polyester seviyesi 14-293 mg/kg 
aralığındadır.  
 

 
Antimon 
 
Antimon, kimyası ve zehirli yapısı açısından arsenikle pek çok benzerlik göstermektedir

69
.  

                                                           
61 Greenpeace e.V. (2013), Chemistry for any weather II 
62 Pek çok kullanım alanına yer verilmemiştir. UNEP (2009) Adoption of amendments to Annexes A, B and C of the Stockholm Convention on Persistent Organic 
Pollutants under the United Nations Environment Programme (UNEP). http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-COP-NOTIF-DN-CN524-
2009.English.pdf 
63 EU (2006) 2006/122/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 amending for the 30th time Council Directive 76/769/EEC on the 
approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the member states relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous 
substances and preparations (perfluorooctane sulfonates). Official Journal L 372/32, 27.12.2006 
64 NEA (2013) Flere stoffer på verstinglista, Norwegian Environment agency (NEA); http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2013/November-
2013/Flere-stoffer-pa-verstinglista/ (Norveç Dili) 
65 ECHA (2013) Candidate List of Substances of Very High Concern for authorization. European Chemicals Agency. 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 
66 Duh 2002, Lacasse & Baumann 2004.    
67 Jaffe & East 2007, Thiele 2004. 
68 Greenpeace (2013a). Toxic Threads: Polluting Paradise. A story of big brands and water pollution in Indonesia, pp 44; including the accompanying Technical 
report, pp30. http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Toxics-reports/Polluting-Paradise/ 



 
Antimon trioksitte de görüldüğü gibi üçdeğerlikli antimon, çok daha zehirli bir antimon bileşimidir ve cilt 
iltihabı, solunum yollarında tahriş ve bağışıklık sisteminde bozulmalar gibi etkilere sebep olabilir. 
 
Ayrıca antimon trioksit, özellikle toz ve buhar hâlindeyken teneffüs edildiğinde yarattığı etkilerden ötürü “insan 
üzerinde kanserojen etki yaratma potansiyeline sahip maddeler” arasındadır
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. 

Antimoninin teneffüs edilmesi genelde tekstil işçileri arasında görülürken, genel nüfus temel olarak yiyecekler 
ve su yoluyla antimoniye maruz kalır. 
 
Polyester üretiminde alternative kataliz yöntemlerinin var olmasına rağmen, dünya genelinde antimonun 
tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılmasını yasaklayıcı hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Greenpeace, yakın 
zamanda Endonezya’da polyester üreten bir tesisten antimon atığı bırakıldığına tanıklık etmiştir

71
. 

 
Ecolabel Düzenlemesi

72
, AB sınırları dâhilinde Ecolabel etiketi taşıyan ürünler için polyester liflerinde antimon 

içme sınırını 260 mg/kg olarak belirlemiştir
73

.  
   

 

Zararlı kimyasalların çocuklar üzerindeki etkileri 

 
Giyim ürünlerinde zararlı kimyasallara rastlanması, oldukça endişe verici bir durum; hele bir de bu giyim ürünleri 
çocuklara yönelikse! Çocuklar ve bebekler, bazı zararlı kimyasallara yetişkinlerden daha hassas olabilirler74. 
Bunun yansımaları çocuk kıyafetlerinde kullanılan kimi kimyasal konsantrasyonlara ilişkin yetişkin ürünlerine nazaran 
daha korumacı bir görüntü sergileyen bazı ihtiyari standartlarda75 ve kimi tekstil şirketlerinin kendileri 
sınırlamalarında görülmektedir76. 
Ayrıca AB dâhilinde ve başka ülkelerde77 bazı ftalatların oyuncaklarda ve üç yaşının altındaki çocuklara yönelik 
ürünlerde kullanımına ilişkin sınırlamalar getirilmiştir. 
 
Çin’in hazırladığı bir tüzük tasarısı, üç yaşından küçük çocuklara yönelik kıyafetlerde ftalatların kullanımına sınırlama 
getirmektedir78.  
 
Bu rapora dâhil edilmemiş de olsa Güney Kore’de oyuncak ve çocuk bakım ürünlerinde altı tür ftalatın kullanımına 
getirilen sınırlama, 36 aylıktan küçük bebeklere yönelik giyim ürünleri için de geçerlidir79. Yine de yalnızca sınırlı 
sayıda zararlı kimyasalı kapsayan bu ihtiyari ve düzenleyici sınırlamalarla pek yol katedilememektedir. 
 
 

Zararlı kimyasallar ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Bazıları hormon sistemini etkileyebilir. 

                                                                                                                                                                                                                 
69 Arsenik ve arseniğin çoğu bileşiği zehir içeriklidir Akut arsenik zehirlenmesi hafıza kaybı, kusma, karın ağrısı ve ağır ishal ile baş gösterir.  Kronik arsenik 
zehirlenmesi, birden çok sistemi ilgilendiren hastalıklarla sonuçlanır. Arsenik insanlarda pek çok organı etkileyen kanserojen bir maddedir. Ratnaike RN (2003), 
Acute and chronic arsenic toxicity. Postgrad Med J. Temmuz 2003;79(933):391-6. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12897217 
70 Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından özellikle tozların ve uçucu maddelerin teneffüs edilmesine bağlı olarak “insanlar üzerinde kanserojen 
etki gösterebilen madde” (2B grubu) olarak tanımlanır. IARC (1989). International Agency for Research on Cancer (IARC) Monographs programme on the 
evaluation of carcinogenic risks to humans: Some Organic Solvents, Resin Monomers and Related Compounds, Pigments and Occupational Exposures in Paint 
Manufacture and Painting vol. 47, pp. 291–306 
71 Greenpeace 2013, Indonesia raporu. 
72 Aynı ürün grubu içindeki diğer ürünlerle karşılaştırıldığında çevresel etkisi düşürülmüş ürünleri yaygınlaştırmayı hedefler. 
73 EC (2009) a.g.e 
74 Dorey, C.N. (2003), Chemical Legacy: Contamination of the Child, Greenpeace UK, Ekim 2003, ISBN 1-903907-06-3, 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2003/10/chemical-legacy-contaminatio.pdf  
75 Örnek: “Doğrudan deri teması” içeren ürünlerin yanı sıra çocuklar ve bebekler için ayrı ürün kategorileri sunan Oeko-tex,  
76 Örneğin, M&S çocuk giyim ürünlerinde biyosidallerin kullanımına izin vermez, fakat tüm ürünlerinde yalnızca triklosan kullanımı yasaklıdır. M&S Restricted 
Substances List Mayıs 2013, p. 4: http://corporate.marksandspencer.com/documents/how_we_do_business/restrictedsubstancelist_may_2013.pdf 
77 American Apparel and Footwear Association (2013), Sınırlı Kullanım Gerektiren Maddeler Listesi, Eylül 2013, 13th Baskı, p.40, ftalatlar, 
https://www.wewear.org/assets/1/7/RSL13english-September2013.pdf  loyuncaklarda ve çocuk bakım ürünlerinde ftalat kullanımını sınırlandıran ülkelerin 
listesi. Benzer sınırlandırmalar Çin’de de önerilmektedir: SAC (2013) Toys safety, Part 1: Basic Code, GB 6675.1—201. SAC (Standardization Administration of the 
People's Republic of China http://www.sac.gov.cn/zwgk/wtotb/tbttb/201307/t20130702_138723.htm (Çince) 
 
78 SAC (2012b) Bebek ve çocuklara yönelik tekstil ürünlerinin güvenlik kodları. General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the 
People's Republic of China & Standardization Administration of the People's Republic of China (SAC). 
http://www.cttc.net.cn/Upload/fck/E85819E943C6D099FFB911B819472341C442E47D.pdf 
79 American Apparel and Footwear Association (2013), op.cit. ;SAC (2012b) Bebek ve çocuklara yönelik tekstil ürünlerinin güvenlik kodları. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ratnaike%20RN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12897217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12897217
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2003/10/chemical-legacy-contaminatio.pdf
https://www.wewear.org/assets/1/7/RSL13english-September2013.pdf
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Zararlı kimyasallar ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Bu rapora dâhil edilenlerin büyük bir kısmı da dâhil olmak 
üzere çoğu zararlı kimyasalın vücudumuzda birikebildiği biliniyor. Zararlı kimyasalların çocuk kıyafetlerinde 
kullanılması, bu kimyasalların üretim sırasında veya doğrudan ürünler yoluyla doğaya salınmasına sebep oluyor. Bazı 
durumlarda çocukların bu zararlı kimyasallara doğrudan maruz kalma riski de bulunabiliyor. 
 
Bu raporda bulunan çoğu kimyasalın endokrin aksatıcı olduğu veya endokrin aksatıcı kimyasalların oluşumuna 
sebebiyet verdiği biliyor. Bu kimyasallarsa hayvanların ve insanların hormon sistemini aksatabiliyor.  
 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) endokrin aksatıcı maddelere ilişkin 
raporu80, bu maddelerin kimisinin çok düşük dozlarda dâhi faaliyet gösterebildiğini ve hormon sistemleri üzerindeki 
etkilerinin zamanlamasının oldukça kritik olabildiği sonucuna varmaktadır. 
 
Çoğu durumda hangi endokrin aksatıcıların buna katkıda bulunduğu hâlâ net olmasa da, endokrinle ilişkin hastalık ve 
bozuklukların çoğunda artış görülmektedir 81.  
 
Rapor, ana hatlarıyla şu hususlara dikkat çekmektedir: 
 
“Doğal yaşamda veya deney hayvanlarında görülen etkiler, uzun müddet ve endokrin düzenlemesinde değişimlere 
sebep olarak konsantrasyon seviyelerinde EDC’lere maruz kaldıkları takdirde insanlarda da görülebilir.  
Bunlar geri dönülmez ve uzun süre fark edilmez etkiler olduğundan, hem insan hem de hayvanlardaki erken 
gelişimleri özel ilgi gerektirmektedir.” 
 
 
 

                                                           
80 WHO 2013b, a.g.e  
81 WHO 2013b, State of the science of endocrine disrupting chemicals - 2012. 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Dünya Sağlık Örgütü için bir grup uzman tarafından hazırlanmış, endokrin aksatıcı maddelerin durumuna ilişkin çalışma, 

2013, http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/index.html 

82 Dorey, (2003), a.g.e 

Neden bebekler ve çocuklar bazı zararlı kimyasallara karşı daha savunmasızdır?  
 
Yapı, metabolizma ve davranış da dâhil olmak üzere bazı faktörler, bebekleri, çocukları ve gelişmekte olan 

cenini kimi zararlı kimyasallara karşı daha savunmasız hale getirir
82: 

 
Vücut ağırlığıyla ilişkili olarak, soğurma ve metabolizma  

 Vücut ağırlıklarına bağlı olarak çocukların yiyecek, sıvı ve hava alımı daha fazla olduğundan ve altı ila 
sekiz aydanlıktan küçük bebeklerde gastrointestinal emilim artış gösterdiğinden bazı kimyasalların 
emilimlerinde de artış görülebilmektedir.  

 Çocuklar, ev içindeki eşyalarla daha yakın temas kurarlar. Vücut ağırlığına bağlı olarak ciltlerinin daha 
geniş yüzölçümüne sahip olmaları, temas yoluyla vücuda alınabilen kimyasalların daha yüksek 
seviyelerde emilimine sebep olabilir.  
  

Psikolojik farklılıklar 

 Kimyasalların kandan beyne geçişini sınırlayan kan-beyin bariyeri adım adım gelişir. Bu nedenle cenin 
ve bebek beyninin kandaki belirli kimyasallara maruz kalma seviyesi daha yüksek olabilir.  

 Çocukların organları bazı kimyasalları daha geniş ölçüde depolayabilir ve dağıtabilir.  

 Metabolizmanın vucüda alınan kimyasalları parçalama veya ayırma kapasitesindeki azalma, 
çocuklarda aynı seviyede kimyasala maruz kalan yetişkinlere nazaran daha önemli etkiler yaratır. 
 

Davranış ve maruziyet  

 Bebekler ve yürümeyi yeni öğrenen çocukların çoğu, vakitlerinin büyük bir kısmını yerde geçirir veya 
yere yakın olur. Çocukların yoğun buhara, araba egzozuna, ev tozuna ve temizlik ürünlerinden yayılan 
kimyasallara en çok maruz kaldığı yer, zemindir. 

 Bebekler ve çocuklar nesneleri ve parmaklarını sık sık ağızlarına götürürler. Sindirim sistemleri, 
nesnelerin ve parmaklarının üzerindeki kararsız kimyasallara yetişkinlere nispeten daha sık maruz 
kalır.  

http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/index.html


 
Çocukların belirli kimyasallara karşı daha savunmasız olması, kimi ürünlerin içerdiği zararlı kimyasallara ilişkin 
nispeten daha sınırlayıcı (fakat yine de yetersiz kalan) düzenlemeler getirilmesine sebep olmuştur; tıpkı oyuncaklarda 
ftalat kullanımının sınırlandırılması gibi. Çocukları zararlı kimyasallara maruz kalmaktan korumak için gerekli olan bu 
düzenlemeler, yine de yeterli sayılmamaktadır.   
 
Üç yaşın altındaki çocukları kapsamına alan kimi düzenlemeler, daha büyük yaştaki çocukları ve diğer savunmasız 
insanları gözardı etmektedir. Buna verilebilecek en iyi örnek, özellikle anne olmak üzere ebeveynleri yoluyla bu 
kimyasallara maruz kalabilecek olan henüz doğmamış çocuklardır. Üstelik böyle bir yaklaşım, zararlı endüstri 
kimyasallarına çevresel etmenler ve beslenme gibi dolaylı yollardan maruz kalındığı gerçeğini gözardı etmektedir. 
Zararlı kimyasalların üretim tesislerince kullanımı, bu kimyasalların su kanallarına boşaltılması ve kıyafetlerdeki 
kimyasal madde kalıntılarının havaya ve suya karışması, bu kimyasalların doğadaki varlığına katkı sağlamaktadır. 
 
Bu sorun, yalnızca zararlı kimyasalların tekstil endüstrisince kullanımına son verilmesiyle çözüme ulaştırılabilir. 
 

2. OYUN BİTTİ – ŞİMDİ DETOKS ZAMANI  
 
Konu zararlı kimyasallar olduğunda “güvenli seviye” diye bir şey yoktur. İşte bu yüzden bu kimyasalların 
kullanımını sıfıra indirgeme hedefi, bu zararlı maddelerin ortadan kaldırılması yolunda atılacak en gerçekçi adım 
olacaktır. Hem şirketleri hem de hükümetleri bu hedefe ulaşma yolunda üstlerine düşen görevleri yerine 
getirmeye çağırıyoruz.  
 

Zararlı kimyasalların “kabul edilebilir” seviyeleri dâhi kabul edilemez! 
 
Greenpeace’in yürüttüğü bu yeni araştırma, daha önceki araştırmaların sonuçlarını destekler niteliktedir: yıllardır 
süregelen düzenlemeler ve şirketlere yönelik sorumluluk programlarına rağmen, pek çok tanınmış giyim markasının 
tedarik zinciri, tekstil sektöründe yaygın kullanım alanına sahip olduğu Greenpeace tarafından tespit edilen öncelikli 
11 grup kimyasal da dâhil olmak üzere, zararlı kimyasalların kullanımına devam etmektedir.  
 
Geniş yelpazede çocuk giyim ürününde zararlı kimyasalların kalıntılarına rastlanmıştır. Bu kimyasalların “güya kabul 
edilebilir” sınırlarda kullanılmasına izin veren düzenlemeler, zararlı kimyasalların üretim esnasından nihai ürünlerin 
ortaya çıkmasına kadarki süreç boyunca çevreye yayılmasına sebep olmaktadır. Bahsi geçen kimyasalların bir kısmı, 
doğada birikim göstermektedir. Bazılarının da hayvan ve insan vücudunda yıllar boyunca birikmeye sebep olduğu 
bilinmektedir. 
 
Bu araştırmanın sonuçları, tekstil ürünlerinin üretiminde yer alan zararlı kimyasalların kullanımına son verme yolunda 
hem şirketlerin hem de hükümetlerin kapsamlı planlara ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Kimyasal kalıntılarının 
tüketici ürünlerine bulaşması ve kimyasalların üretim tesislerinden çevreye yayılması böylelikle engellenmiş olacaktır. 
 
Bazı markalar Detox Lideri olmak için bu süreci başlattı bile. Ne yazık ki adidas, Nike ve LiNing gibi diğer markalar, 
zehirden arınmış ürünler ürettiklerini iddia etmelerine karşın, tedarik zincirlerinden veya ürünlerinden zararlı 
kimyasalları arındırmak adına etkin bir plana sahip değiller. Ürünlerini zehirden arındırmaya dair hiçbir söz vermemiş 
pek çok marka, modayı Detox’lamak adına gerekli adımı bir an önce atmalıdır.  
  
Şirketler tarafından atılan adımlar, hükümetler tarafından yapılan güvenilir düzenlemelerle tamamlanmalıdır. Bu 
şekilde herkese eşit fırsatlar sağlanacak ve hem tekstil endüstrisine hem de bu zararlı kimyasalları kullanan ve doğaya 
salan tüm sektörlere bahsi geçen kimyasalların kabul edilmez olduklarına dair güçlü bir mesaj verilmiş olacaktır. 
 
Çoğu Detox prensibi hükümet organlarınca kabul edilmiş olsa da, bu durum 1 Ocak 2020 tarihine dek zararlı 
kimyasalların kullanımlarına son verilmesini gerektiren yasaklama ve sınırlamalara yansımamıştır.  
 
Her bir kimyasal grubun oluşturduğu hususi sorunlara çözüm sağlamak adına, çocuk giyim ürünlerinde tespit edilen 
zararlı kimyasalların her birini kapsama alanına alan düzenlemelere ihtiyaç vardır. 



 
 

Şirketlere gelince: ilerleme kaydedilmiş olsa da daha fazlasına ihtiyaç var!  
 
1 Ocak 2020 tarihinden geç olmamak kaydıyla zararlı kimyasalların kullanımına son verilmesini gerekli kılan Detox 
sözü, sorunun aciliyeti karşısında çok iddialı görünebilir; yine de şirketler verdikleri sözde durduğu takdirde, 
ulaşılabilir bir hedeftir. 
 
Detox kararı alan markaların harekete geçmesinin sonucunda kaydadeğer pek çok değişim yaratıldı. Örneğin insanlar, 
markaların tedarik zincirlerinde kullandığı her bir kimyasala ait atık verisini bilme hakkını kullanmaya başladı. Bu hak, 
uzun süredir tekstil endüstrisi tarafından görmezden geliniyordu ve Detox kampanyasından önce çoğu marka bu bilgi 
paylaşımını dikkate bile almıyordu. Oysa bugün Mango, Fast Retailing (Uniqlo), Inditex, H&M, Benetton, Valentino, G-
Star, M&S, Limited Brands, C&A, Puma, Coop, Canepa ve Esprit gibi markalar da dâhil olmak üzere pek çok şirket, 
tedarik zincirlerinden bırakılan zararlı atıklara dair IPE adlı küresel çevrimiçi platform aracılığıyla bilgi paylaşımı 
sağlayacağına söz vermiş bulunuyor 83. 
 
 

 Sıfır atık politikasını 2020 yılına kadar hayata geçirmeyi amaçlayan etkin ve erişilebilir bir Detox hedefi ve eylem 
planı, aşağıda verilen üç başlığı içermelidir: 
 
- temel ilkeler  
- şeffaflık  
- ayrıştırma 
 
Zarar-temelli, kapsayıcı ve ihtiyat ilkesine84,ulaşılabilir tanımlar getirecek bir yaklaşım uygulanmalıdır. İhtiyat ilkesi, 
zararlı kimyasalların atıklarını sıfıra indirgemek, şirket hesap verilebilirliği85 ve insanların markaların tedarik 
zincirlerinde kullandığı her bir kimyasal atığına ve nihai ürünlerin içerdiği kimyasal kalıntılarına dair bilgi edinme 
hakkından86 oluşur. Bu ilkelerin tümüne bağlılık, zararlı kimyasalların kullanımını sıfıra indirgeme yolunda 
uygulanması gerekenleri kapsamaktadır. 
 
Tekstil endüstrisinde zararlı kimyasalların kullanımına etkin bir şekilde son vermek ve sularımızdaki kirlilik sorununa 
çözüm üretmek adına şirketlerin atması gereken adımlar aşağıdaki gibidir: 
 
 

- Tüm zararlı kimyasalların uluslararası tedarik zincirlerinde ve tüm ürünlerdeki kullanımına 1 Ocak 2020 
tarihine kadar son verme taahhütünde bulunulmalıdır. Bu taahhütün güvenilirliği; İhtiyat İlkesi87’nin 
uygulanması, sıfır atık politikasının benimsenmesi, şirket hesap verilebilirliği ve kamuoyunun bilgi edinme 
hakkına 88 dayanır.  

 
- Detox taahhütünü takip eden birkaç ay içinde, tedarik zincirlerinde hâlâ kullanımda olan zararlı 
kimyasalların salımına ilişkin, en az yılda bir kez olmak üzere düzenli aralıklarla bilgi paylaşımında 
bulunulmalıdır (bunun için kamuoyu bilgilendirme platformları kullanılabilir89). 
 

                                                           
83 IPE – Chinese Institute for Environmental Affairs, Küresel kimyasal madde atığı beyanı platformu 
84 Kimyasal bir maddenin zararlarına ilişkin meşru endişeler olduğu takdirde, bu zararları onaylamak adına yeterli bilgi olmadığı durumlarda dâhi önleyici adımlar 
atılması anlamına gelir. İhtiyat İlkesi’nin uygulanma süreci, tüm alternatiflerin incelenmesini içermek zorundadır. Buna, gerekli olduğu durumlarda sürdürülebilir 
alternatiflerin geliştirilmesi de dâhildir. 
85 Her marka, Detox taahhütünün gerektirdiği adımları destekleyecek eylem planları geliştirmek için üzerine düşen kurumsal görevleri yerine getirmeli ve bu 
adımları sürekli olarak gözden geçirmeli ve güncellemelidir.  
86 "Bilgi edinme hakkı" insanların çevresel etki verilerine ulaşımını sağlayan uygulamalar olarak tanımlanır. Bu durumdaysa kimyasalların kullanımı ve salımına 
ilişkin veriler her kimyasala ve tesise özel ve (en az) yıllık olarak açıklanmalıdır.  
87 Kimyasal bir maddenin zararlarına ilişkin meşru endişeler olduğu takdirde, bu zararları onaylamak adına yeterli bilgi olmadığı durumlarda dâhi önleyici adımlar 
atılması anlamına gelir. İhtiyat İlkesi’nin uygulanma süreci, tüm alternatiflerin incelenmesini içermek zorundadır. Buna, gerekli olduğu durumlarda sürdürülebilir 
alternatiflerin geliştirilmesi de dâhildir. 
88 "Bilgi edinme hakkı" insanların çevresel etki verilerine ulaşımını sağlayan uygulamalar olarak tanımlanır. Bu durumdaysa kimyasalların kullanımı ve salımına 
ilişkin veriler her kimyasala ve tesise özel ve (en az) yıllık olarak açıklanmalıdır. 
89 http://www.ipe.org.cn/En/ 
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- Mâkul bir zaman çizelgesi dâhilinde, öncelikli 11 kimyasal grubunun ayrıştırılmasına başlanmalı ve bu 
grubun dışında kalan diğer zararlı kimyasalların da ayrıştırılmasına yönelik anlaşılır ve güvenilir hedefler 
belirlenmelidir. 
 
- Zararlı olmayan kimyasal maddeler en yakın ve net tarihte devreye sokulmalıdır. Sorumluluk sahibi 
şirketler, zararlı kimyasallardan arınmak için 31 Aralık 2019 tarihine kadar beklemektense, bir an önce 
harekete geçmelidir. 
  

 

Detox Sahtekârları ve Tembelleri şimdi harekete geçmeli! 
 
Greenpeace’in Detox kampanyasının başlamasından itibaren geçen iki sene içinde Detox Liderleri olan şirketler, 
tesislerinden bırakılan zararlı kimyasal atıklara dair veri paylaşımında bulunmaya başlama sözü verdi. Bu, daha önce 
tekstil endüstrisinin ciddiye almadığı bir hedefti. Tekstil üreticileriyle aynı toprakları paylaşan topluluklar ve daha 
geniş anlamıyla kamuoyu, artık tekstil fabrikalarının sebep olduğu kirliliğe dair “bilgi edinme haklarını” kullanıyor. Bu 
durum, kimi ürünlerin içerdiği zararlı kimyasalların hâlihazırdaki seviyelerine dair veriyle birlikte ele alındığında, yerel 
su kanallarının ve tüketici ürünlerinin zararlı kimyasallardan arınmasına giden yolun başlangıç noktası sayılabilir. 
 
Bu rapor, tedarik zincirlerinin zararlı kimyasallardan arınmasının aciliyetini ve şirketlerin çabalarının önemini Detox 
Liderlerine hatırlatmayı amaçlıyor. Hiçbir Detox planı olmayan, Detox sahtekârları ve Detox tembelleri diye 
tanımladığımız şirketlerse bir an önce gerekli prensip ve uygulamaları hayata geçirmelidir. Sıfır atık hedefine giden 
yol, her şirketin geç olmadan ilk adımı atmasını ve yeterli kaynaklara acilen yatırım yapmasını gerektiriyor.  
 

 
Ürünlerin test sonuçları, Detox Liderleri, Sahtekârları ve Tembellerini nasıl yansıtıyor?  
 
Bu ürün analizi, Greenpeace’in Detox kampanyası kapsamında yaptığı bağımsız bir araştırmadan ibarettir ve 
Detox Catwalk projesinden ayrı bir konumdadır. Yine de analiz sonuçlarını, tedarik zincirinin tümden zararlı 
kimyasallardan arındırılması için tekstil endüstrisine yapılan bir uyarı olarak ele alıyoruz. 
Sıfır atık politikasını benimseme taahhütü veren 17 giyim markasının şimdiye kadar nasıl bir ilerleme kaydettiği 
Detox Catwalk raporunda belirtilmiştir

90
. Greenpeace, zararlı kimyasalların yarattığı tahribatın aciliyetine 

uygun, somut ve güvenilir adımlar atan 14 şirketi Detox Liderleri olarak tanımlıyor. Herhangi bir sonuç elde 
ettiğine dair yeterli bilgi edinemediğimiz üç şirket, Detox sahtekârı olarak tanımlanıyor. Henüz Detox sözü 
vermemiş olan yedi şirketse Detox tembeli olarak adlandırılıyor. 
 

 
Bu araştırmada, Detox Catwalk’ta belirtilen bu üç kategoriden markalara ait ürünlere yer verildi (Detox 
Liderleri: C&A, H&M, Puma, Uniqlo; Sahtekârlar: adidas, Nike, LiNing ve Tembeller: GAP).  
Bu raporun sonuçları, tüm markaların ürünlerinde zararlı kimyasalların tespit edildiğini gösteriyor. 
 
Sahtekârlar kategorisinden adidas marka üç ürünün yüksek seviyede uçucu ve iyon hâlinde per florlu 
kimyasallar içerdiği tespit edildi. Nike marka bir paltoda da yüksek seviyelerde uçucu per florlu kimyasallar 
bulundu. 
 
İki sene önce Detox sözü vermelerine rağmen, bu üç markanın herhangi bir sonuç elde ettiğine dair yeterli bilgi 
edinilemiyor. Tespit edilen zararlı kimyasalların ayrıştırılması için kurumsal olarak harekete geçme ve 
kamuoyuna karşı şeffaf olma sorumluluklarını reddeden bu şirketler, halkın tedarik zincirlerinden kaynaklı 
kimyasal kirliliğe dair “bilgi edinme hakkını” desteklemektense, -ZDHC Grubu olarak

91
- kolektif bir 

hareketsizliğe bürünerek kendilerini korumaya çalışıyor. Bu şirketlerin, şimdiye kadar araç tedarik etme ve pilot 
araştırma yürütme dışında pek bir şey yaptığı söylenemez. Özellikle adidas ve Nike, zararlı kimyasalların 
gerçekten ayrıştırılması için güvenilir bir işleyiş yürütmek yerine, verdikleri sözleri halkla ilişkiler uygulamalarına 
“çeviriyor”. 
 
 

                                                           
90 http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/water/detox/Detox-Catwalk/  
91 Zero Discharge of Hazardous Chemicals Group, Joint Roadmap, http://www.roadmaptozero.com  
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Detox Liderlerine gelince, bu ürün araştırması, bazı markaların hayata geçirdiği uygulamaların bazı 
ürünlerindeki zararlı kimyasalların varlığını ve bulundukları seviyeleri henüz etkilemediğini gösteriyor. Bazı 
Detox liderlerinin ürünlerinde (H&M tarafından satışa sunulan su geçirmez bir pantolonda olduğu gibi

92
) hâlâ 

yüksek seviyede iyon hâlinde ve uçucu per florlu kimyasal konsantrasyonları bulunuyor. Buna verilebilecek 
diğer bir örnek de, C&A marka bir ayakkabıda en yüksek nonil fenol etoksilat konsantrasyonuna rastlanılması 
olabilir

93
. Puma marka bir çift ayakkabıda en yüksek organotin seviyesi

94
, Uniqlo marka su geçirmez bir 

ceketteyse yüksek seviyede uçucu per florlu kimyasallar tespit edildi
95

. 
 
 
Adı geçen Detox Liderlerinin güvenilir taahhütleri ve eylem planları hâlâ uygulanma aşamasında. Şirketler, 
ürünlerinde tespit edilen zararlı kimyasallara ait veriyi, bu kimyasalların tedarik zincirlerinde kullanımına dair 
geniş kapsamlı bir araştırma sonrasında, var olan planlarını hızlandırmak ve bilgi paylaşımında bulunmak için 
kullanmalıdır. Bu araştırmada ürünlerinde zararlı kimyasallara rastlanmayan bir tane bile marka 
bulunmadığından, Greenpeace; American Apparel, Burberry, Disney, Primark ve Detox Tembeli olarak 
tanımlanan GAP markalarını bir an önce Detox sözü vermeye çağırıyor. 
 

 

Hükümetlerden politik bir taahhüt bekliyoruz!  

 
Detox Liderleri gerekli adımları attı, fakat tekstil endüstrisinin şu anki doğası, Detox gerekliliklerini gözardı edip zararlı 
kimyasal kullanımını sürdüren şirketlerin, bu adımlara zarar verebileceğini gösteriyor. İste bu yüzden, bu değişimi 
tüm sektöre yaymak adına gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Zararlı kimyasalların kıyafetlerimize ve üretici 
atıklarına nerede ve nasıl bulaştığını tespit etmek için mevcut olan en sıkı deney standartları kullanılmalıdır. 
 
APEO’lar ve per florlu kimyasallar96, organotinler, kanserojen özellikli aminler ve ftalatlar da dâhil olmak üzere, tespit 
edilen zararlı kimyasalların oluşturduğu 11 kimyasal grubun pek çok formu, bazı yerlerde düzenlemeye tabi 
tutulmaktadır. Fakat giyim ürünlerinde ve üreticilerin atıklarında bu zararlı kimyasallara sıklıkla rastlanması, yalnızca 
bir sonuca varabileceğimizi gösteriyor:  var olan düzenlemeler, insan sağlığını ve çevreyi korumada yetersiz kalıyor. 
  
Var olan düzenleyici yaklaşımın bazı yetersiz noktaları şunlardır: 
 

 Nonil fenol etoksilatların ve nonil fenolların Avrupa sınırları içerisindeki tekstil üretiminde kullanımının deniz 
kirliliğini önlemek adına yıllardır yasak olmasına rağmen, bu maddeleri içeren kıyafetlerin ithaline ilişkin 
hiçbir düzenleme bulunmamaktadır.  Bu ürünlerin içerdikleri kimyasallar, yıkama işlemi sonunda atık su 
sistemlerine karışmaktadır97.  

 Düzenlemeler, farklı ürün grupları arasında tutarlılık göstermemektedir. Örneğin Avrupa Birliği, ftalatların 
çocuk oyuncaklarında kullanımını yasaklamış, fakat aynı yasağı çocuk giyim ürünlerine getirmemiştir.  

 Genel olarak hem düzenleyiciler hem de ihtiyari endüstri etiketlerince üretimde ve nihai üründe 
kullanılmasına izin verilen zararlı kimyasal seviyeleri çok yüksek olması, bu maddelerin kullanımına devam 
edilmesine sebep olmaktadır. Bu yüzden giyim ürünlerinde bulunmasına “izin verilen” ve ticaret yoluyla 
dünyanın dört köşesine dağıtılan kimyasal kalıntılar, kalıcı ve zararlı kimyasalların doğada birikmeye devam 
etmesini sağlamaktadır.  

                                                           
92 H&M, “2013 yılı Ocak ayından itibaren ürünlerimizde per florlu kimyasalların kullanımına küresel anlamda yasak getirilmiştir. 1 Ocak’tan itibaren üretilen tüm 
ürünler per florlu kimyasallardan yoksundur,” diyor. H&M Conscious Actions Sustainability Report 2012, 
http://about.hm.com/AboutSection/en/About/Sustainability/Reporting-and-Resources/Reports.html#cm-menu  
12 Aralık 2013 H&M temsilcisi Mattias Bodin’den gelen e-posta 
93 C&A Updated Individual Action Plan, 16 November 2012 http://www.candacr.com/en/2012/11/16/updated-ca-individual-action-plan-in-the-frame-of-the-
joint-roadmap-towards-zero-discharge-of-hazardous-chemicals-by-2020/   
94 Puma, tedarik zincirindeki zararlı kimyasallardan kurtulma hedefini, hâlihazırda var olan sürdürülebilirlik politikasına dâhil etmeyi hedefliyor. 2015 PUMA 
Individual Action Plan v.2.  http://about.puma.com/wp-content/themes/aboutPUMA_theme/media/pdf/2011/pumaroadmap.pdf  
95 Fast Retailing Detox Commitment, 2013, a.g.e “Tüm C7 ve C8 per florlu kimyasalların kullanımına en geç 31 Aralık 2013 tarihine kadar son verilmelidir. Kalan 
per florlu kimyasalların kullanımınaysa en geç 1 Temmuz 2016 tarihine kadar son verilmelidir.” 
96 Örneğin PFOS.   
97 Böyle bir düzenleme AB içerisinde, Swedish Chemical Inspectorate tarafından teklif edildi. KEMI, see: KEMI (2012) REACH gereğince yeni sınırlama teklifleri 
Swedish Chemicals Agency (KEMI). http://www.kemi.se/en/Content/Rules-and-regulations/Reach/Begransningsregler-bilaga-XVII/Proposals-for-new-
restrictions/  
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 Nonil fenol etoksilatlar ve nonil fenoller gibi zararlı kimyasalların Avrupa’da kullanımına ilişkin sınırlamalar, 

üretimin büyük bir kısmına ev sahipliği yapan Çin, Bangladeş, Endonezya, Tayland, Türkiye ve Meksika gibi 
diğer ülkelerde henüz bulunmamaktadır. 

 
ÇİN 
Çin, her sene dünya genelinde kullanılan tekstil kimyasallarının %42’sini tüketmesiyle tanınan, dünyanın en büyük 
tekstil üreticisidir98. Ülke, %35’lik bir oranla bu raporda analiz edilen ürünlerin en büyük üreticisi konumundadır. 
İkinci en büyük üretici olan Tayland’ın bu rapordaki üretim oranı %9’dur. Tekstil endüstrisinin sebep olduğu kimyasal 
kirliliğin Çin’de endişe yaratmaya başladığına dair belirtiler ortaya çıkmaya başlamıştır; öyle ki yakın zamanda zararlı 
kimyasalların kullanımına daha geniş çaplı sınırlamalar getirmeye yönelik bazı adımlar atılmıştır. 
 
Çin Çevre Koruma Bakanlığı tarafından yakın zamanda yayınlanacak olan Öncelikli Kimyasallar Listesi, daha önce 
belirlenen “tehlikeli” kavramının bir adım ötesine gitmekte ve bazı endokrin aksatıcı maddeleri de dâhiline 
almaktadır.  Fakat AB REACH kapsamındaki Yüksek Önem Arz Eden Maddeler Listesi’nin99 aksine, şu anki öncelikli 
madde listesi ne zaman ve nasıl güncelleneceğine dair net bilgi sağlamamakta ve çoğu zararlı maddeyi eninde 
sonunda ayrıştırmaya yönelik net bir hedef içermemektedir.  
 
Üç yaşın altındaki çocuk ve bebeklere yönelik tekstil ürünlerinde DEHP, DBP ve DİBP de dâhil olmak üzere altı ftalatın 
kullanımını sınırlayacak olan bir tüzük tasarısı mevcuttur 100. 
 
Greenpeace, bir üretim döngüsü içerisinde tüm zararlı kimyasallardan arınmak için hükümetlerin zararlı kimyasalların 
üretimini, kullanımını ve dolayısıyla atık olarak çıkarılmasını engelleyen düzenleyici bir yaklaşımı içeren,  ihtiyat 
prensibine dayalı siyasi bir ‘sıfır atık’ yükümlülüğünü benimsemesini talep ediyor. Çocuk giyim ürünlerinde tespit 
edilen zararlı kimyasalların kullanımına son verilmesi ve sıfır atık politakasının benimsenmesi ve tüketicilerin bu 
kimyasalların etkilerinden korunması için bu bağlamda harekete geçmek gerekiyor. 
 
Atılması gereken adımlar:  
 

 APE’lerin (buna nonil fenol etoksilatlar da dâhildir) ayrıştırılmasına yönelik düzenlemelerin, bu kimyasalların 
tekstil ürünleri de dâhil olmak üzere kullanımına izin vermeyecek sınırlamalar içermesi gerekmektedir. İthal 
ürün de olsa giyim ürünlerine yönelik “izin verilemez artıklar” uygulaması olmalıdır. Kapsamlı bir korumadan 
bahsedebilmek için bu tedbirlerin nonil fenol etoksilat sınırlamalarını en düşük seviyede tutmaları ve 
mümkün olduğunca her türden nonil fenol etoksilatları içermesi gerekmektedir. 

 Ftalatların oyuncaklarda kullanımını sınırlandıran düzenlemelerin, özellikle plastisol baskı içeren tekstil 
ürünleri dâhil olmak üzere, tüm çocuk ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir.  

 Her türden organotinin giyim ürünlerinde bulunma sınırları mümkün olan en düşük seviyelere indirilmelidir.  

 PFOS’a yönelik sınırlamalar küresel anlamda uygulanmalıdır ve hem iyon hâlinde hem de uçucu hâlde olan 
tüm per florlu kimyasalları kapsayacak şekilde genişletilmeli, böylece bu kimyasal grubunun sebep olduğu 
tehlikeleri tanınmalı ve düzenlemeye tabi tutulan per florlu kimyasalların diğer per florlu kimyasallarla 
değiştirilmesinin önü kesilmelidir. 

 Düzenlemeller, polyester imalatında alternatif katalizörlerin geliştirilebilmesi için polyester üretiminde 
antimon kullanımını da sınırlandırmalıdır. 

Alınacak tüm tedbirlerde sınırlar en düşük teknik tespit sınırıyla belirlenmelidir.  Teknolojinin ilerlemesiyle bu sınırlar 
gelecekte daha düşük düzeye gelecektir. 

Bu tedbirler, kısa zamanlı hedefler, yer değiştirme ilkesine göre acil eylem gerektiren öncelikli zararlı maddelerin 
bulunduğu güncel bir liste ve atık salımları ile kayıplara ilişkin (tıpkı Kirleticilerin Salım ve Transfer Kaydı gibi (PRTR)) 
kamuoyuna açık bir veri kaydı içeren kapsamlı bir uygulama planının parçası olmalıdır.  
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 UNEP Global Chemicals Outlook (2012) Pillar I: Trends and Indicators, Chemicals Used in Textile Production, p. 14 
99 REACH Yüksek Önem Arz Eden Maddeler Listesi (SVHC) 
100 Tekstil ürünleri güvenliği standartı taslağınca, 6 tür ftalat’ın (DEHP, DBP, BBP, DiNP, DiDP, DnOP) ürünlerdeki kütlesi % 0.1 olarak düzenlendi.  



 
Böyle bir plan, gelecekte temizlenmeleri gerekebilecek ve (özellikle güney yarım kürede) çevre, insan sağlığı ve insan 
hayatı üzerinde ciddi etkileri olan salımların doğayla buluşmasını engelleyebilir. Bu plan, zararlı kimyasalların 
sürdürülebilir bir toplumda yerinin olmadığını gösterecek, daha güvenli alternatiflerin ortaya çıkmasını sağlayacak, 
böylece tekstil endüstrisi için net bir yön çizmiş olacaktır. Son olarak, bu plan sayesinde herkes için eşit fırsatlar 
yaratılacak ve tekstil sektöründe kullanılan zararlı kimyasalların diğer sektörlerde de kullanılmasına bağlı olarak, lider 
şirketlerin attığı adımlar tüm sektörlere taşınacaktır. 

Küresel tekstil endüstrisi bağlamında zararlı kimyasal salımlarının büyük bir kısmı, pek çok tanınmış giyim 
markalarının ürünlerinin üretildiği ülkelerde meydana gelmektedir. Bu ülkelerin büyük bir kısmı Güney Yarımküre’de 
yer alır.  Zararlı kimyasallar kullanılarak üretilen ve dolayısıyla zararlı kimyasallar içeren giyim ürünlerinin, dünyanın 
her neresinde olursa olsun, yıkama işlemi sırasında bu maddeleri açığa çıkarması kaçınılmazdır. 
 
Kıyafetlerimizin içerdiği zararlı kimyasallara maruz kalmak hepimizi endişelendiriyor; özellikle de söz konusu çocuklar 
ve bebekler için üretilen kıyafetlerse. Mümkün olduğunca ikinci el kıyafet satın almanın yanı sıra, çocuklar ve 
bebekler için satın aldığımız giyim ürünlerinin belirli etiketlere101 sahip olduğundan emin olmalı ve yoğun boyama 
işlemlerinden geçmelerini gerektiren güçlü renklere sahip kıyafetleri satın almaktan kaçınmalıyız.  
 
Dünya vatandaşları olarak birlik olup, aşağıdaki maddeleri uygulayabiliriz:  
 

 Daha az yeni kıyafet almak ve ikinci el kıyafetlere yönelmek bizim elimizde. Kıyafet dolabımızdaki kıyafetleri 
kullanarak yeni parçalar yaratabilir, eskimiş kıyafetlerimizi yeniden değerlendirebilir, arkadaşlarımızla kıyafet 
değiş tokuşunda bulunabiliriz.  

 Markaların gezegenimiz ve üzerinde yaşayan insanlara karşı sorumlu davranmasını sağlamak bizim elimizde. 
Şirketlerin doğru seçimler yapması ve gelecek nesilleri koruması hiç bugünkü kadar acil olmamıştı. Şirketlere, 
zararlı kimyasalların tedarik zincirlerindeki kullanımına son vermek için net bir tarih verme çağrısında 
bulunmalıyız.  

 Hükümetlere, zararlı kimyasallar içeren ürünlerin satış ve ithalatını sınırlandırma çağrısında bulunmalıyız.  
 
Çocuklarımız, zararlı kimyasallardan arınmış bir dünya yaşamayı hak ediyor ve bunu gerçekleştirme imkânı 
yetişkinlerin elinde. Yetişkinler ve dünya vatandaşları olarak gücümüzü birleştirirsek, tekstil endüstrisinde ihtiyaç 
duyulan değişimi gerçekleştirebilir, şirketlerin ve hükümetlerin kıyafetlerimizi, suyumuzu ve geleceğimizi zararlı 
kimyasallardan arındırmaya yönelik gerçekçi adımlar atmalarını sağlayabiliriz. 
 
Çocuklarımız için zehirden arınmış bir dünya yaratmak yalnızca bir gereklilik değil, aynı zamanda başarıya ulaşması 
mümkün olan bir hedef. 
 
Sesinizi nasıl duyaracağınızı öğrenmek için, aşağıdaki adresi ziyaret edin:  
 

 www.greenpeace.org/detox 

                                                           
101 Hâlihazırda var olan en geniş kapsamlı etiketlerin listesine, Women in Europe for a Common Future tarafından hazırlanan bir raporda yer verilmiştir. Bkz. 
WECF (2013), a.g.e 
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