




•	 Beton	ve	beton	ürünleri,	agregalar,	doğal	yapı	taşları,	
•	 Seramik,	karo	yapıştırıcısı,	derz	dolgu,	
•	 Kireç,	alçı,	hazır	sıva,	
•	 Ev	ve	büro	mobilyaları	
•	 Ahşap	levhalar,	parkeler,	kapı	ve	pencereler	vb.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ve
E1 BELGELENDİRMESİ

‘’Formaldehit’’	 insan	
sağlığına	 zararlı	 olan,	
kanserojen	 bir	 madde	
olup	 ahşap	 esaslı	 levha-
larda	 kullanılmaktadır.	
Bu	 kanserojen	 madde,	
levhaların	 bazı	 mekanik	

özelliklerini	olumlu	yönde	etkilerken	insan	sağlığını	ise	
son	derece	olumsuz	 etkilemektedir.	Ahşap	 esaslı	 levha	
standartları	formaldehit	içeriğini	iki	sınıfa	ayırmıştır.	EN	
standartlarında	E1	ve	E2	olarak	adlandırılan	bu	kanse-
rojen	madde	başta	Avrupa	ülkeleri	olmak	üzere,	dünya-
nın	pek	çok	ülkesinde	sınırlandırılmış	olup	E1	sınıfından	
daha	yüksek	bir	sınıfa	izin	verilmemektedir.

Ahşap	 esaslı	 levhalardan	 yapılan	 mobilyalarda	 ise	 E1	
belgesine	sahip	ham	madde	seçilmesi	son	derece	önem	
arz	etmektedir.	Mobilya	üreticilerinin	bu	anlamda	başta	
ahşap	esaslı	 levha	olmak	üzere	kullandıkları	tüm	ham-
maddeler	için	tedarikçilerini	E1	belgeli	firmalardan	seç-
meleri	zamanla	piyasada	konuyla	ilgili	önemli	bir	bilinç	
oluşturacaktır.

Mobilya	 üreticilerinin	 E1	 belgesi	 talep	 etmesi	 halinde,	
mobilya	yapımında	kullandıkları	levhanın	üretim	tarihi-
nin	izlenebilirliğini	ibraz	etmeleri	gerekmektedir.	Bu	du-
rumda	belgelendirme	için	numune	alınabilir	ve	mobilya	
üreticilerinin	ham	madde	olarak	kullandıkları	sadece	ah-
şap	esaslı	levha	için	E1	belgesi	düzenlenebilir.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Türk	Standardları	Enstitüsü	 (TSE),	 tüzel	 kişiliğe	 sahip,	
özel	hukuk	hükümlerine	göre	yönetilen	bir	kamu	kuru-
luşudur.

Türk	Standardları	Enstitüsü’nün	Görevleri:

•	 Standart	Hazırlama,
•	 Ürün,	Hizmet,	Bilgi	Teknolojileri,	Sistem	ve	Personel	

Belgelendirme,
•	 Gözetim	ve	Muayene,
•	 Laboratuvar	Hizmetleri;	Deney	ve	Kalibrasyon,
•	 Otomotiv	Hizmetleri	ve
•	 Eğitim	Hizmetleridir.

Türk	 Standardları	 Enstitüsü	 (TSE),	 1964	 yılında	 uygu-
lamaya	 koyduğu	 “TSE	Markası	 Sistemi”	 ile	 standarda	
uygunluk	 belgelendirmesini	 başlatmıştır.	 Bu	 sistem	 ile	
üreticilerin	 standarda	 uygun	 ve	 kalite	 seviyesi	 yüksek	
mal	 üretme	 şuurunun	 yaygınlaştırılmasının	 yanı	 sıra	
tüketicilerin	can	ve	mal	güvenliğini	korumayı,	karşılaş-
tırma	ve	seçim	kolaylığını	 sağlayarak,	kalite	yönünden	
aldanmalarını	önlemeyi	hedef	almıştır.	

TSE‘den	 ürettiği	 ürün	 için	 belge	 almak	 isteyen	 üretici,	
üretim	 yerinde	 ve	 üretmiş	 olduğu	 madde,	 mamul	 ve	
mahsul	 üzerinde	 yapılan	 incelemeler	 sonucu	 belge	 al-
maya	hak	kazandığında,	bu	hakkını	TSE	ile	bir	sözleşme	
imzalayarak	elde	etmektedir.	

Ahşap	ürünlerde	sağlık	açısından	büyük	risk	oluşturan	
formaldehit	emisyon	seviyelerinin	kontrolü	ile	ilgili	olan	
E1	 belgelendirme	 hizmetleri,	 TSE	Ürün	 Belgelendirme	
Merkezi	bünyesinde	yer	alan	Yapı	Malzemeleri	Sektörü	
Belgelendirme	Müdürlüğü	tarafından	verilmektedir.	

Yapı	 Malzemeleri	 Sektörü	 Belgelendirme	 Müdürlüğü	
ayrıca	aşağıda	yer	alan	ürün	gruplarında	belgelendirme	
yapmaktadır:	



Türk	 Standard-
ları	 Enstitüsü	
Ürün	 Belgelen-
dirme	 Merkez	
Başkanlığı,	 Yapı	
Ma l z eme l e r i	
Sektörü	 Belge-
lendirme	 Mü-
dürlüğü,	 ahşap	
ürünlerde	sağlık	
açısından	 bü-
yük	risk	oluştu-
ran	 formaldehit	
emisyon	seviye-

lerinin	kontrolü	ile	ilgili	olan	E1	belgelendirme	hizmet-
lerini	uzman	kadrosu	ve	güçlü	laboratuvar	alt	yapısı	ile	
kısa	sürede	gerçekleştirmektedir.	E1	belgelendirmesi	için	
gerekli	testler	TSE	Gebze	Yapı	Malzemeleri	Laboratuvar-
larında	yapılmaktadır.

E 1 BELGESİ
E1	belgesi;	ahşap	esaslı	levhaların	üretiminde	kullanılan	
formaldehitin	yayılımının	tespiti	amacıyla,	üretim	yeri-
nin	 incelenerek	 teknolojik	yeterliliğinin	ve	 fabrika	üre-
tim	kontrolünün	 sağlandığının	görülmesinin	ardından,	
alınan	numunelerin	muayene	test	sonuçlarının	standart-
ta	 belirtilen	 E1	 sınırlar	 içerisinde	 sonuçlanması	 duru-
munda	düzenlenen	belgedir.

Bu	belge	 ile	başvuru	sahibi,	sözleşme	yapılmasını	 taki-
ben	düzenlenen	belge	ile	ilişkilendirilen	markayı	kullan-
ma	hakkını	kazanır.	TSE	tarafından	belirlenen	aralıklarla	
yapılan	ara	kontrollerde	numune	alınır,	üretim	yeri	ince-
lemesi	yapılır.

E1	belgesinin		geçerlilik	süresi	bir	yıldır.	







E1 BELGELENDİRMESİ YAPILAN
ÜRÜNLER
•	 Yüzlendirilmemiş;	Yonga	Levhalar,	OSB,	MDF,	Ma-

sif	 Ahşap	 Levhalar,	 LVL	 (Soyma	 Tabakalı	 Lamine	
Kereste).

•	 Boyanmış	 veya	 Yüzlenmiş;	 Yonga	 Levha,	 OSB,	
MDF,	Kontrplak,	Masif	Ahşap	Levhalar,	Lif	levhalar,	
Çimentolu	Yonga	Levhalar,	Laminatlar,	Parkeler.

DENEYLERLE İLGİLİ STANDARTLAR
•	 TS	EN	717-1	-	Ahşap	Esaslı	Levhalar	-	Formaldehit	

Salınımının	Tayini	 -	Bölüm	1:	Oda	Metodu	 ile	For-
maldehit	Yayılması,

•	 TS	EN	717-2	 -	Ahşap	Esaslı	Levhalar-	 Formaldehit	
Ayrışması	Tayini-	Bölüm	2:	Gaz	Analiz	Metodu	 ile	
Formaldehit	Ayrışması.

ÜRÜNLERLE İLGİLİ STANDARTLAR
•	 TS	EN	13986	-Yapılarda	Kullanılan	Ahşap	Esaslı	Lev-

halar	 -	Karakteristikler,	Uygunluğun	Değerlendiril-
mesi	ve	İşaretleme,

•	 TS	EN	14342+A1-Ahşap	Yer	Döşemeleri	9-Karakte-
ristikler,	Uygunluğun	Değerlendirilmesi	ve	İşaretle-
me,

•	 TS	EN	438-7-Dekoratif	Lâmine	Levhalar	(HPL)	-Yük-
sek	Basınçta	Sıkıştırılmış	 -	Termoset	Reçine	Esaslı	 -	
Bölüm	7:	İç	ve	Dış	Duvarlarla	Tavanın	Son	İşlemleri	
İçin	Kullanılan	Kompozit	Paneller	(HPL)	ve	Sıkıştı-
rılmış	Lâminatlar,

•	 TS	EN	14041	-	Elâstik,	Tekstil	ve	Lâmine	Yer	Döşeme-
leri	-	Temel	Özellikler.

E1	 belgelendirme	 hizmetleri	 ile	 ilgili	 güncel	 her	 türlü		
bilgi	için	lütfen	www.tse.org.tr	adresini	ziyaret	ediniz.




