


AMBALAJ SEKTÖRÜNDE
SİSTEMİNİZİ BELGELENDİREREK
GÜÇLENİN 

Ambalaj Sektörüne Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, 
Enerji ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri konuların-
da Sistem Belgelendirmesi ve Personel Belgelendirmesi hiz-
metleri sunuyoruz.

Personel ve Sistem Belgelendirmesi ve Eğitimleri ile ilgi-
li konulara http://www.tse.org.tr/Turkish/kaliteYonetimi/
sistembelge.asp adresinden ulaşabilirsiniz.

“Kalite ve standardizasyon,

geçmişi bugüne ve yarına bağlayan

en sağlam köprü olacaktır.”

AMBALAJ SEKTÖRÜNE YÖNELİK

LABORATUVAR HİZMETLERİMİZ

Ambalaj Sektörü ile ilgili çalışmakta olan geniş akredi-
tasyon kapsamına sahip Ambalaj Laboratuvarımız güç-
lü alt yapısıyla sektöre ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri 
İzmir’den sunmaktadır. 

Laboratuvarda, modern cihaz ve techizatlar ile ambalaj 
üreticisi ve kullanıcıların taleplerine yönelik kağıt, kar-
ton, mukavva, alüminyum, teneke, cam, plastik, ahşap 
vb. her çeşit ambalaj malzemesi ve ambalajların deneyle-
ri gerçekleştirilmekte, danışmanlık ve eğitim hizmetleri 
sunulmakta ve ürün belgelendirme faaliyetlerine destek 
hizmeti verilmektedir.

Laboratuvarda; 

Ambalaj Laboratuvarı beş ana laboratuvar ile hizmet 
vermektedir ve verilen deney hizmetleri TÜRKAK ta-
rafından akredite edilmiştir. Laboratuvar faaliyetlerimiz 
TS EN ISO/IEC 17025 standardının gereklerine uygun 
olarak gerçekleştirilmektedir.

Gıda Ambalajları Laboratuvarı

Gıda ambalajlarında kullanılan Plastik malzemelerde 
toplam ve spesifik migrasyon, solvent kalıntısı, malze-
me tayini ve gıdaların raf ömrünün saptanmasında bü-
yük önem taşıyan su buharı ve oksijen geçirgenlik ana-
lizleri ve gıda ile temas eden kağıtlarda formaldehit ana-
lizleri yapılmaktadır.

Kimya Laboratuvarı

Tenekelerde; 

• Kalay, krom ve lak kaplama ağırlığı,

• Yüzeysel sertlik tayini, 



• Kalınlık, 

• Sızdırmazlık testleri,

• Yüzey Pürüzlülüğü

Ayrıca;

• Cam ambalaj malzemeleri, 

• Plastik ambalaj malzemeleri, 

• Kauçuk tıpalar,

• Alüminyum ambalaj malzemelerinde gerekli kimya-
sal testler, ilgili cihazlar ile ulusal veya uluslararası 
standardlara göre yapılmaktadır.

Kağıt Laboratuvarı

Kağıt, karton, oluklu mukavva gibi her türlü kağıt esas-
lı ambalaj malzemesi ve ambalajlar 23 ± 1 ºC sıcaklık ve 
50 ± 2 RH nem koşullarında kondisyonlandıktan sonra 
yine aynı koşullarda; 

• Gramaj, 

• Kalınlık, 

• Su emme yeteneği,

• Patlama dayanımı,

• Kopma mukavemeti ve uzama yüzdesi,

• Katlama dayanımı, 

• Yırtılma dayanımı, 

• Taber bükülme dayanımı,

• Yüzey düzgünlüğü, 

• Opaklık ve beyazlık testleri gerçekleştirilmektedir. 



Ayrıca oluklu mukavva malzemelerde; 

• Delinme dayanımı, 

• Kenar ezilme dayanımı,

• Yüzey ezilme dayanımı, 

• Oluk tabakası dayanım testleri (CMT, CCT, RCT) ya-
pılmaktadır.

Cam ve Plastik Laboratuvarı

Cam şişe, kavanoz, ilaç şişeleri gibi ambalaj malzemele-
ri üzerinde; 

• Boyut, 
• İç basınç dayanımı 
• Düşey yük dayanımı,
• Tav derecesi, 
• Darbe dayanımı, 
• Eksen kaçıklığı,
• Kalınlık dağılımı,
• Sıcaklık değişimine dayanım testleri yapılmaktadır. 



Plastik esaslı ambalaj malzemelerinde ise; 

• Erime akış indisi, 
• Isıl yapışma dayanımı,
• Darbe dayanımı, 
• Patlama dayanımı testleri gerçekleştirilmektedir.

Dağıtım Ambalajları Laboratuvarı

Bu bölümde kara, hava, deniz ve demir yollarında veya 
bu ulaşım yollarından bir kaçının bir arada olduğu dağı-
tım sisteminde kullanılan taşıma ambalajlarının perfor-
mans deney programları hazırlanmakta ve uygulanmak-
tadır. 

Bu amaçla; 

• Basma dayanımı,
• Titreşim testleri,
• Eğik düzlem çarpma dayanımı,
• Düşürme testleri gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca, ambalajların değişik şartlardaki performans de-
neyleri için iklimlendirme kabini, derin dondurucu, ko-
rozyon, sızdırmazlık, UV ışınına dayanım test cihazları 
da bulunmaktadır.

Laboratuvar akreditasyon kapsamına www.tse.org.tr 
adresinden ulaşılabilir.

Yukarıda verilen ürünlere ait deney metotlarının listesi-
ne (Deney adları, standard no’ları, deney süreleri, deney 
ücretleri, akreditasyon durumları, numune miktarı vs. il-
gili bilgiler), www.tse.org.tr adresimizdeki Deney Labo-
ratuvarları Merkezi Başkanlığı/Hizmet Profili linkinden 
ulaşabilirsiniz.

EMEĞİNİZE DEĞER KATIN!!!

SEKTÖRÜN EN İYİLERİ, 
“WORLDSTAR” ADAYI

“TSE, WPO’nun 1986 yılndan
bu yana üyesi ve oy hakkına sahip

Türkiye Temsilcisi olarak
“World Star”Ambalaj Yarışması’nda da

jüri üyesi olarak yer almaktadır.”

Türk Standardları Enstitüsü 1988 yılından beri her yıl 
düzenlediği “Altın Ambalaj” yarışması ile ambalaj üre-
ticisinin, tasarımcısının ve kullanıcısının emeğine değer 
katıyor ve Türkiye’nin en başarılı ambalajlarını seçiyor. 
Türkiye’de ödül alan tasarımlar için yolculuk burada bit-
miyor. Altın Ambalaj Yarışması, dereceye girenlere Dün-
ya Ambalaj Örgütü’nün düzenlediği uluslararası “World-
Star” yarışmasına katılma fırsatını sunuyor. Türk mar-
kaları Dünya çapında prestij sahibi marka olma yolunda 
hızla ilerliyor. 



• Kumpaslar, Çelik Cetvel Mastar Setleri, Mikromet-
reler, Kalınlık Ölçme Cihazları, Projeksiyon Cihazı, 
Komparatörler

• Kronometreler,
• Hacimsel Kaplar, Cam Mezür 
• Manometreler,
• Çekme Cihazı, Crush Tester, Basma Cihazı,
• Sertlik Ölçme Cihazı,
• PH-Metre,
• Erime Akış İndisi Test Cihazı,
• Su Buharı Geçirgenliği Cihazı.

EĞİTİMLERİNİZİ TSE’DEN ALINIZ!

ÇÜNKÜ; EĞİTİM KONUSU
ALANINDA EN YETKİN KURULUŞ: 

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji, Müşte-
ri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri ve Personel Belge-
lendirme eğitim hizmetlerimiz yıllık eğitim programla-
rı kapsamında sunulmaktadır.

Ambalaj Sektörüne yönelik verdiğimiz kalibrasyon ve 
Laboratuvar Akreditasyon eğitimleri ise şunlardır:

• Genel Metroloji Eğitimi,
• Sıcaklık ve Nem Kalibrasyon Eğitimi
• Terazi Kalibrasyon Eğitimi
• Çekme ve Basma Mekanik kalibrasyon Eğitimi, 
• Hacimsel Kaplar Kalibrasyon Eğitimi,
• Uzunluk ve Boyut Kalibrasyon Eğitimi,

“DOĞRU KARARLARA
ANCAK DOĞRU VERİLERLE

ULAŞILABİLİR”

“CİHAZLARIN DÜZENLİ 

KALİBRASYONU

HATALI KARARLARI ÖNLER”

AMBALAJ SEKTÖRÜ KALİBRASYON 
HİZMETLERİMİZ
Ambalaj sektörünü genel olarak değerlendirdiğimizde 
temel fiziksel parametrelerden oluşan ölçüm büyüklük-
lerinde laboratuvarlarımız TÜRKAK’tan akredite olarak 
Sıcaklık ve Nem, Mekanik, Terazi, Uzunluk ve Boyut, 
Hacim, Ölçüm Büyüklüklerinde izlenebilir kalibrasyon 
hizmetleri vermektedir.

“ÖLÇÜLEMEYEN DEĞER,

KONTROL EDİLEMEZ”

Kalibrasyon hizmetimiz kapsamındaki cihazlar:

• Göstergeli Sıcaklık Ölçerler, Sıvılı Cam Termometre-
ler, 

• Sıcaklık ve Nem Kaydediciler,
• Nem kabinleri,  Etüvler,  İklimlendirme Dolapları, So-

ğutucular, Sıcaklık Kabinleri, Otoklav, İnkübatör,
• Kül Fırınları,
• Sıcaklık ve Nem Ölçerler,
• Teraziler, Kantarlar, Ağırlık Setleri



• Ölçüm Belirsizliği Eğitimi,
• TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyon Eği-

timi, 
• TS EN ISO/IEC 17025 İç Tetkik Eğitimi,
• TS EN ISO/IEC 17025 Dokümantasyon Eğitimi,
• TS-EN ISO/IEC 17043 LAK-PT Eğitimi (Laboratuvar-

lar Arası Karşılaştırma ve Yeterlilik Testleri),
• Yukarıda bahsedilen tüm konularda Çalıştay Eğitim-

leri.

KALİTEYE YOLCULUK

STANDARDLARLA BAŞLAR!

Türk Standardları Enstitüsü ulusal standard hazırlama 
kuruluşu olarak, ülkemizde kullanıma sunulan yakla-
şık 30.000 Standardın hazırlanması ve satışından sorum-
lu tek kuruluştur.

SEKTÖRÜNÜZÜ SİZ YÖNLENDİRİN!

Ambalajlama, paketler ve birim yükleri için performans 
gereklilikleri ve bunlara yönelik deneyler gibi temel baş-
lıklar altında yer alan pek çok konuda sektör temsilcile-
rinden oluşan  İhtisas Grupları ve Ayna Komitelerce ha-
zırlanan standardlara sizler de katkı sağlayabilir, görüş-
lerinizi elektronik olarak gönderebilirsiniz.

Ayna Komite çalışmaları hakkında detaylı bilgi almak ve 
üye olmak için aşağıda verilen adresi ziyaret etmeniz ye-
terli. 

http://www.tse.org.tr/mirrorcommittees.asp

AYNA KOMİTELERLE ÜLKE

GÖRÜŞÜMÜZÜ OLUŞTURALIM…

Ayna Komiteler ne kadar güçlü
olursa uluslararası standardizasyon

çalışmalarında da ülke olarak
etkinliğimiz o kadar artar!

ISO, IEC, ITU gibi uluslararası standardlar, CEN, CE-
NELEC ve ETSI gibi bölgesel standardizasyon kuruluş-
ları tarafından yayımlanan Avrupa Birliği Standardla-
rı (EN) ve Direktifleri gibi bölgesel standardlar, Alman-
ya (DIN), Amerika Birleşik Devletleri (ASTM, IEEE, UL, 
ANSI, ASME, SAE vb.), Avustralya (AS), Avusturya (OE-
NORM), Belçika (NBN), Çek Cumhuriyeti (CSN), Dani-
marka (DS), Fransa (NF), Güney Afrika Cumhuriyeti 
(SABS), Hollanda (NEN), İngiltere (BS), İspanya (UNE), 
İsviçre (SN), Japonya (JISC), Norveç (NSF), Polonya 
(PKN), Slovakya (STN) ve Türkiye’de (TS) uygulamada-
ki bütün ulusal standardlar, standard tasarıları ve teknik 
regülasyonlar hakkındaki bibliyografik bilgileri abone 
olarak aylık temin edebilir ya da telif hakları yasası kap-
samında değerlendirilen standardları internet üzerinden 
satın alabilirsiniz.

STANDARDLAR ÇOK YAKININIZDA!

WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN!

https://www.tse.org.tr/TSEIntWeb/Yetki/Login/Login.
aspx?Durum=TR adresinden üye olarak hem standard-
ları elektronik ortamda satın alabilir, hem de standard ta-
sarılarına görüş verebilirsiniz.




