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 INDITEX 
 
Inditex,  1963 yılında küçük bir atölyede başladığı 

moda serüveninde bugüne kadar çok önemli 

firmaları bünyesine katarak dünyanın en büyük 

moda distribütörlerinden biri haline gelen moda 

topluluğudur. Markanın temelleri 1975 yılında 

İspanya’da  Zara mağazasının kapılarını açmasıyla 

atılır.  

 

Yaratıcılık, müşteri odaklılık ve market taleplerine 

hızlı bir şekilde yanıt veren kaliteli tasarım felsefesi hızlı 

bir uluslararası genişlemeye olanak sağlar ve 

1980'lerin sonunda Pull&Bear,  Massimo Dutti, 

Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home ve Uterqüe 

gibi markaların da katılmasıyla sektöre yön veren bir 

moda zinciri oluşur.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu müşteri odaklı moda zincirini (tasarım, 

üretim, dağıtım ve satış) tüm aşamaları kapsayan 

bir organizasyon yapısı destekler. Müşteri odaklılık, 

tedarik zinciri boyunca kullanılan sürdürülebilirlik 

ve çevre politikalarının arkasındaki itici güçtür. [1] 

 

Inditeks mağazalarını belirli standartlar altında 

tasarlar ve yönetirken, ürünlerini de en sıkı sağlık 

ve güvenlik standartlarından geçirir. Piyasaya 

sunulan tüm ürünler Inditeks bünyesinde 

oluşturulan standartlara (Clear to Wear, Safe to 

Wear ve Green to Wear gibi) uymak zorundadır. 
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2011 yılından bu yana, Greenpeace tekstil tedarik 

zincirindeki tehlikeli kimyasalların kullanımına  

yönelik soruşturmalar yürütmektedir. Çin, Meksika ve 

Endonezya'da üretim tesislerinde, tedarik zincirinde 

ve ürünlerde yapılan inceleme sonucunda tehlikeli 

kimyasallara rastlanmıştır. Ardından Greenpeace 

yaptığı çeşitli araştırmalar, ürün, atık su analizleri gibi 

çeşitli analizler sonucunda sıfır deşarj taahhüdü veren 

markalarda bile tehlikeli kimyasallara rastladı. Bunun 

üzerine yapmış olduğu eylemlerle, yayınladığı 

raporlarla tüm dünyada farkındalık yarattı ve aynı 

zamanda bu durumdan olumsuz etkilenen büyük 

markalar üzerinde de ciddi baskı oluşturdu. 

 

6 marka (Adidas, C & A, H & M, Nike, Puma ve Li-

Ning) tehlikeli kimyasalların sıfır deşarjına yönelik bir 

işbirliğine başladı ve ortak bir yol haritası oluşturdu. 

Markalar kendi taahhütlerinin yanında, bu ortak yol 

haritasına uyacaklarını bildirdiler.  

(Bkz: http://www.roadmaptozero.com) [2] 

 

Güvenli ürünlerin üretiminde sorumluluk sadece 

denetim ve tekstil endüstrisinin tipik süreçlerin kontrolü 

ile sınırlı değildir. Yardımcı kimya sanayi ve 

tedarikçileri de bu süreçte temel bir rol 

oynamaktadır.[6]  !!!!!
!

!!!!

!

!!!!Inditex üretim süreçlerinde kimyasal 

maddelerin kullanımı ile ilgili standartların ana 

hedefi;  2020 yılına kadar Inditex tedarik zinciri 

tehlikeli kimyasal maddelerin sıfır deşarjını elde 

etmektir. 

 

   CLEAR TO WEAR 
Inditex tarafından geliştirilen, ürünlerde kalite, 

sağlık ve güvenliği inceleyen bir sistemdir. Yasal 

çerçeveler içinde kullanılan ve insan sağlığına zarar 

verebilecek katkı maddelerinin kullanım sınırlarını 

düzenler ve kontrol eder. Clear to wear giyim, 

ayakkabı, aksesuar ve genel anlamda tekstil ürünleri 

ile ilgilidir. Tedarikçi bu kurallardan parti parti 

sorumludur ve gerekli analizleri yapmakla 

yükümlüdür, buna ek olarak Inditex rutin, rastgele 

örnek alır ve gerekli kontrolleri yapar.! 
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CTW Kısıtlanmış Kimyasallar; 

o! Formaldehid 
o! Arilaminler 
o! Fenoller 
o! Kadmiyum,civa, Krom, Nikel..  
o! Ftalat 
o! Polibrom Alev Geciktiriciler 
o! Pestisitler 
o! Kısa Zincirli Parafinler 
o! Pfc’s  
o! Dimetilfumarat 
o! Organotin Bileşenleri  
o! Alerjik Boyar Maddeler 

 
 

Bu standartların ortaya çıkmasındaki en 
büyük sebep Greenpeace’in  yapmış 
olduğu çalışmalardır. 
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THE LIST 
 
Inditex The List, deri ve tekstil ürünlerinin 

üretiminde kullanılan tehlikeli kimyasal ürünlerin 

kalitesinin artırılması ve bu kimyasalların potansiyel 

risklerini önleme amaçlı oluşturulmuş dünya çapında 

öncü  bir programdır. Bu amaçla Inditex, kimya 

sanayi ile işbirliği içinde, proaktif bir yaklaşımla 

ürünlerin kalitesini izler,  giysilerin sürdürülebilirliği ve 

insan sağlığını garanti etmek için iyileştirmeler 

uygular. Bu uygulamaların sonunda belirlenen 

kriterleri sağlayan kimyasallar ve boyalar The List’te 

yer alır. [3] 

 

Inditex The List, tekstil ve deri ürünleri 

imalatında kullanılan boyalar, pigmentler 

ve yardımcı kimyasal ürünlerin dünyanın 

önde gelen üreticileri ile yakın işbirliği içinde Santiago 

de Compostela Üniversitesi ile yapılan geniş bir ortak 

araştırma programı sonucudur.  

 

 

 

   
   READY TO MANUFACTURE  
 

Inditex doğrudan tedarikçilerini ve tedarik 

zincirinde bulunan boya, baskı, yıkama ve deri 

işleme tesislerini de kapsamına alır. Asli amacı; tüm 

Inditex tedarikçilerinin CTW şartlarına ve “Zero 

Discharge of Hazardous Chemicals [4]” Zararlı 

Kimyasalların Sıfır Salınımı politikası sonucunda oluşan 

MRSL (Manufactured Restricted List)’ye uygun 

olmasıdır. 

 
RTM kapsamında, CTW ve MRSL 

standartlarına uyabilmek için yardımcı 

kimyasal ve boyarmadde seçimleri önemli 

bir konudur. 

 

Inditex üretiminde kullanılan, The List’te yer alan 

yardımcı kimyasallar, boyarmaddeler ve pigmenler 

A, B, C grubu olarak ayrılmıştır. Bunlardan A grubu 

olanlar için teste gerek yokken, B grubu için yılda bir 

kez test sonucu istenir. C grubunun ise kullanılması 

yasaklanmıştır.[5] 

 

 

Kimyasal Madde Teste tabi ürün grupları Kaç kez (lot/yıl) Uygulama biçimi Limit değer 

APEO 

Yumuşatıcılar 

Silikonlar 

Antistatikler 

Dispergatörler 

Islatıcılar 

Deterjanlar 

Sevk edilen her lot 

Kimyasalın kendisine Kimyasaldaki 

limit 

Kumaşta 

bakılmaz 

≤100ppm 

Formaldehit 

Reçineler 

Fiksatörler 

Kıvamlaştırıcılar 

Binderler 

Floresan Pig. 

Sevk edilen her lot 

Kumaşa 
Bebek 

ürünlerinde 

Diğer 

ürünlerde 

≤  5ppm ≤ 16ppm 

Arilamin 

Boyarmaddeler 

Pigmentler 

Çapraz Bağlayıcılar 

Sevk edilen her lot 

Kumaşa max. kons. 

Uygulanarak veya 

boyanın kendisinde 

Kimyasalın 

kendisinde 
Kumaşta 

≤ 20ppm ≤  5ppm 

Inditex üretiminde kullanılan, The List’te yer almayan yardımcı kimyasallar, boyarmaddeler ve pigmenler için 

uygulanacak testler ile ilgili özet tablo aşağıda sunulmuştur. 
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Bu testlere ilaveten müşteriler de 

yılda 1 lota Arilamin, Formaldehit ve 

APEO testi yaptırmalıdır. 

 

 

APEO ve PFC testi uygulanacak olan 

kimyasal/boyarmadde için; 

Ürün the list içerisinde yer alsa da 

almasa da, yılda toplam 2  lot olmak üzere, onaylı dış 

laboratuvarda test yaptırılmış olması gerekmektedir. 

[5] 

 

Bu kimyasalların hem insan sağlığı hem de doğa 

üzerine çok ciddi etkileri vardır. Genel olarak, sağlık 

açısından ciddi hormonal bozuklukluklara yol açıp, 

anne karnındaki bebeğe etki ederler. Doğada çok 

zor bozunur veya bozunmazlar dolayısıyla sucul 

organizmalar ve diğer canlılar için öngörülemeyen  

derecede tehtit oluştururlar. Örneğin, Greenpeace’in 

yapmış olduğu bir keşif gezisinde, üç farklı kıtada 

dağlık bölgelerdeki su ve kar örneklerini incelenmiştir. 

Çalışma sonucunda ise normalde bu bölgelerde 

doğal olarak hiç bulunmaması gereken PFC izlerine 

rastlanmıştır. Bununla ilgili Greenpeace’in yapmış 

olduğu çalışmalara ve ZDHC MRSL’ye bir sonraki 

makalemde ayrıntılı olarak değineceğim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inditex,  APEO ve PFC gibi kimyasallarla birlikte, 

ZDHC’de yer alan tüm zararlı kimyasallardan 

arınacaklarına yönelik taahhütte bulunarak 

Greenpeace Detox kampanyasına katılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç olarak INDITEX gibi modaya öncülük eden 

markalar küresel aktörler olarak, ürünlerini zararlı 

maddelerden arındırmak için küresel çözümler 

üretme fırsatına sahiptirler. Bu durum tedarik zincirine 

önemli bir sinyal vererek, tedarik zincirini ve kimyasal 

ürün üreticilerini zararlı olmayan alternatifler tedarik 

etmeye teşvik edecektir.  

Detox: 1 Ocak 2020 yılına kadar zehirli 
kimyasal atıkların sıfıra indirgenmesi  
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INDITEX MAKALESİNDE FAYDALANILAN KAYNAKLAR 
 

[1] https://www.inditex.com/en/our_group/at_glance 
 
[2] http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox 
 
[3] https://www.inditex.com/sustainability/product/health_quality_standards 
 
[4] http://www.roadmaptozero.com/fileadmin/pdf/MRSL_v1_1.pdf 
 
[5] INDITEX RTM Versiyon 2.0 
 
[6]  www.inditex.com/en/sustainability/product/health_quality_standards 

 


