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ZDHC Gateway Kimyasal Modülü; deri, tekstil, giyim ve ayakkabı endüstrileri için daha güvenli ve 
yenilikçi kimyasalların olduğu bir veri tabanıdır. 

Kimyasal tedarikçiler (Formülatörler), ZDHC’nin ortak hedefi olan küresel tedarik zincirindeki zararlı 
kimyasalların azaltılmasında en önemli ortaklardandır. ZDHC MRSL’e uygun olan formülasyonları 
(ürünleri) yayımlayarak endüstriyi daha güvenli alternatifleri bulmak için destekleyebilir ve iş 
ortaklarınıza ürünlerinizi tanıtabilirsiniz. 

ZDHC Gateway Kimyasal Modülü’nde ürünlerinizi esnek ve etkili bir şekilde yönetebilmeniz için farklı 
seviyelerde abonelik modelleri sunulmaktadır. 

 

Birkaç basit adımla başlayın 
1. ZDHC Gateway’e kayıt olmak için, bir iş ortağınız yoluyla ya da gateway@zdhc.org ile iletişime 

geçerek kayıt linkini alın. 
2. Kayıt linkini aldığınızda kayıt işlemlerinize başlayabilirsiniz. Kayıt olurken bir sonraki yıl içinde 

ZDHC Gateway’de yayımlamak istediğiniz ZDHC MRSL’ e uygun ürünlerinizin sayısını belirtin 
(ZDHC MRSL Level 1, 2 ya da 3). Aşağıdaki abonelik seviyelerinden birine otomatik olarak 
yönlendirilirsiniz:  

Üyelik Seviyesi Yayımlanacak Ürün 
Sayısı 

Yıllık Erişim 
Bedeli* (EURO) 

1 0 - 99 1750 

2 100 - 399 3950 

3 400 - 999 6900 

4 > 1000 9800 

* Ücretler yıllıktır ve Euro olarak alınır.  
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3. Hesabınız aktive edildiğinde, ürünlerinizi kaydedebilir ve yayımlayabilirsiniz. Sınırsız sayıda 
ürünün bilgisini yükleyebilirsiniz ancak sadece abonelik seviyenizde belirtilen kadar ürünü 
yayımlayabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

İşte bu kadar kolay. Ürünleriniz ZDHC Gateway’de yayımlandığında, ZDHC Gateway 
kullanıcıları tarafından aranıp bulunabilir. Ayrıca, partnerlerinizle ve müşterilerinizle çevrim dışı 
olarak paylaşmak için ChemCheck (Özet) raporları oluşturabilirsiniz. 

 

Örnek: 

ABC Formülatör, 350 adet ZDHC MRSL’ye uygun kimyasal ürününü ZDHC Gateway’de 
yayımlamak istemektedir. ABC Formülatör, üyelik için ikinci seviyeyi seçer ve ürünlerini bir yıl 
boyunca ZDHC Gateway’de yayımlamak için 3950 Euro öder.  

Bunları bilmek iyi olur: 

 Seviye 2 aboneliklerde 399’a kadar ZDHC MRSL’e uygun kimyasal ürün 
yayımlanabildiği için, ABC Formülatör bir yıllık süre içinde daha fazla ürün 
yayımlayabilir. 

 Eğer ABC Formülatör abonelik yılı içinde 399’dan fazla ZDHC MRSL’e uygun kimyasal 
ürün yayımlamak isterse, abonelik seviyesini istediği zaman yükseltebilir ve daha fazla 
ürün yayımlayabilir. 



 

 

Yıllık Abonelik Paketleri  
Kayıt işlemleri sırasında Formülatörler, iki farklı üyelik türünden birini seçebilirler ve hatta 
denemek için 30 günlük Deneme Paketi’ni de kullanabilirler.  

 

Deneme Paketi 

Daha yüksek üyelik paketlerine geçmeden önce, ZDHC Gateway Kimyasal Modül’ün temel 
özelliklerini anlamak için Formülatörlere ücretsiz Deneme Paketi önerilir. 

Deneme Paketi ile şunları yapabilirsiniz:  

 30 iş günü için (6 hafta) sınırlı bir şirket profili oluşturabilirsiniz ve “gizli” olarak kalacak 
olan ürünlerinizi SDS ve Sertifika bilgileriyle birlikte yükleyebilirsiniz. 

 30 iş günü süresi için, sınırsız sayıda “gizli” ürünü yükleyebilirsiniz. 
 30 iş günü süresi içinde istediğiniz zaman daha yüksek seviyeli aboneliklere 

geçebilirsiniz. 

“Gizli” ürünlerin tamamen gizli olduğu unutulmamalıdır. Bu, Tedarikçilerin ya da Markaların 
ürünlerinizin adını ya da ilgili MRSL uygunluk seviyesini içeren herhangi bir bilgiyi 
göremeyecekleri anlamına gelir. 

 

Pro (Profesyonel) Paket 

Pro Paket; Tedarikçileri (üretim tesisleri), Markaları ve Bayileri (Vendor) içeren müşterilere ve 
potansiyel müşterilere kimyasal ürünlerini tanıtmak isteyen Formülatörlere tavsiye edilir. 
Ürünlerinizi herkese açık şekilde tanıttığınızda müşterileriniz; ürünleriniz ve ürünlerinizin ZDHC 
MRSL uygunluğu hakkındaki detaylı bilgilere ulaşabilirler.  

Pro Paket ile şunları yapabilirsiniz:  

 



 

 Şirket bilgileriniz (iletişim bilgisi, adres, vb.) ve herkese açık olan ZDHC MRSL’e uygun 
kimyasal ürün bilgilerinizle (ürün adı, ZDHC MRSL sertifikası, SDS, TDS, vb.) herkese 
açık bir şirket profili oluşturabilirsiniz. 

 Kimyasal politikası, sürdürülebilirlik raporları, pazarlama dokümanları ve yayımlamak 
istediğiniz dokümanları ekleyebilirsiniz. 

 Sınırsız sayıda “gizli” ürünü yükleyebilirsiniz. 
 Seçtiğiniz abonelik seviyesine göre, yayımlayabileceğiniz maksimum sayıdaki ürünü 

yayımlayabilirsiniz (örneğin, Seviye 2’de en fazla 399 ürün yayımlanabilir). 
 8 haftalık bir süre için (40 iş günü) ZDHC MRSL Uygunluk Sertifikasının süresi dolan 

ürünlerinizi “Expired” olarak paylaşabilirsiniz, böylece ürünlerinizin daha önceden 
ZDHC MRSL Uygunluk Sertifikası olduğunu müşterilerinize gösterebilirsiniz. Bu size, 
platformda ürünleriniz görünürlüğünü kaybetmeden önce ürünlerinizi tekrar 
sertifikalamak için bir ZDHC MRSL Sertifikalama Kurumu ile iletişime geçmek için zaman 
kazandırır. 

 

Contributor Paketi 

Contributor Paketi,  ZDHC Değer Zinciri Ortakları (ZDHC Value Chain Affiliates-VCA) için özel 
olarak tasarlanmıştır. ZDHC Değer Zinciri Ortakları (VCA), ZDHC Gateway Yıllık Erişim Ücreti 
için 100% indirim hakkına sahip değildir fakat, burada bulabileceğiniz başka birçok faydaya 
sahiptirler.  

 

Yardım mı gerekiyor? 
 “ZDHC MRSL Conformance Guidance”daki ZDHC MRSL Uygunluk Seviyeleri hakkında 

daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. 
 Formülatörler için ZDHC Bilgi Bankası makalelerine buradan ulaşabilirsiniz. 
 ZDHC Contributor olmak ile ilgili sorularınız için, contribute@zdhc.org ile iletişime 

geçebilirsiniz. 
 gateway@zdhc.org adresi ile ZDHC Müşteri Destek Ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. 

https://knowledge-base.roadmaptozero.com/hc/en-gb/articles/360009626378-Benefits-of-being-a-ZDHC-Value-Chain-Affiliate-Chemical-Industry
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