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TURKLAB TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ LABORATUVARLARI KOMİTESİ
TURKLAB Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği, 2004 yılında kurulmuş ve 26 Ekim 2004 tarihinde
Avrupa Laboratuvarlar Birliği EUROLAB üyesi olarak Avrupa Laboratuvarlar Federasyonunda ülkemizi
temsil etmeye başlamıştır.
TURKLAB’ın temel amacı; ülkemizdeki analiz laboratuvarlarını, faaliyetleri üzerinde doğrudan etkisi olan
hem ülkemiz hem de dünya çapındaki iktisadive teknik konularda görüşlerini formüle ederek temsil
etmektir. Laboratuvar topluluğunu ilgilendiren faaliyetler için tüm resmi kurum ve kuruluşlarla arayüz
oluşturarak koordinasyon sağlamaya çalışır. Bu bağlamda teknik rapor, bülten, seminer ve çalışma
gruplarının yayın veya toplantılarıyla bilgi ve tecrübe alışverişi sağlar. Faaliyetleri ile doğruluk ve kalite
güvence gereksinimlerinin, gerçek ihtiyaçlara göre ayarlanması için uygun maliyetli analiz, kalibrasyon ve
ölçüm hizmetlerinin uygulanmasına da zemin ve teşvik sağlamış olur.
Farklı sektör gruplarının sesi olmak ve daha spesifik çalışmalar ortaya koyabilmek için oluşturulan alt
çalışma gruplarımızdan biri de Tüketici Ürünleri Laboratuvarları Komitesidir. Komitemiz, Şubat 2019’da
kurulmuş ve 7 Mart 2019’da faaliyetlerine başlamıştır.
Tüketici ürünleri herkesin günlük yaşamının bir parçasıdır. Tüketiciler sağlıklı ve güvenli ürünler satın almayı
beklerler. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları sundukları hizmetlerle güvenli ve kaliteli tüketici ürünleri
sağlayarak , süreçlerin ve tedarik zincirleri geliştirmenize yardımcı olurlar.
Tüketici Ürünleri Laboratuvarları Komitesi olarak “Tüketici Ürünü” ticaretinin kalbinde “Tüketici Ürünleri
Laboratuvarları”nın yattığına ve daha güzel bir geleceği yaratmak için tüketici ürünlerinde ölçme ve
değerlendirme yapılması gerektiğine inanıyoruz. Küresel tedarik zincirlerinde tüketici ürünlerinin kalitesini,
uygunluğunu ve güvenliğini sağlamak konusunda hizmet veren uygunluk değerlendirme sektörünün,
ekonomiye ve tüketicilerin sağlık ve refahına pozitif etkisi konusunda farkındalık yaratmak en önemli
amaçlarımızdandır. Komitemiz öncelikle üyelerimizin endişe duydukları konuları tartışmalarını, bilgi ve
görüş alışverişinde bulunmalarını sağlamak için, gerek merkezi gerekse bölgesel çalışma gruplarımızın
katılımıyla bir paylaşım ve çözüm üretme platformu oluştırmayı amaçlar.

Üyelerin ortak çıkarları için resmi kurumlar nezdinde temsilde bulunarak kolaylaştırıcı görevi görür, aynı
zamanda önemli yasal veya standardizasyon girişimleri konusunda uzman girdi sağlayan diğer teknik
komite, dernek, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışmalarını yürütmektedir. Bünyesinde yer alan
çalışma grupları sayesinde ilgili sektörlerin daha iyi hizmet almasını sağlayacak Rehber Eğitim Dokümanları
hazırlamak ve ilgili konuların komiteye üye tüm Laboratuvarların ortak katkısı ile çözülmesi için
çalışmaktadır.
Tüketici Ürünleri Laboratuvarları Komitemiz bünyesinde farklı çalışma grupları yer almaktadır. İhtiyaç
duyulduğu sürece yeni çalışma grupları kurularak sektör ihtiyaçlarına dönük olarak uzman kişilerin konuları
ortak akılla ele alması ve bunlara hızlı ve doğru çözümler üretmesi amaçlanmaktadır.
• Kalite Çalışma Grubu
• Aksesuar Çalışma Grubu
• Oyuncak Çalışma Grubu
• Mevzuat Çalışma Grubu
Komite üyelerimizin kapsamında olan ürünleri genel olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
• Hazır Giyim, Kumaşlar, Ev Tekstili Ürünler
• Ayakkabı ve Ayak Giyecekleri
• Deri ve Deri Ürünleri
• Hazır Giyim Aksesuarları (Çanta, Kemer, Cüzdan, Ziynet eşyaları ve Takılar, Şapka, Şal, Eldiven)
• Oyuncaklar
• Kırtasiye Malzemeleri
• Bebek & Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları
• Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünleri&Kozmetikler
• Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
• Halı ve Yer Döşemeleri
• Mobilyalar
• Elektronik Ürünler,Beyaz Eşyalar
• Yapı Malzemeleri
• Ambalaj Malzemeleri
• Polimerler, Plastikler, Kauçuklar,Boyalar, Pigmentler, Apreler
Tüketici Ürünleri Laboratuvarları Komitesi üyelerimiz aşağıda yer almaktadır:
• Azolab Laboratuvar Hizmetleri
• Bilim Laboratuvarları
• GDA Laboratuvar Hizmetleri
• Intertek Test Hizmetleri
• Kazlıçeşme Laboratuvar Hizmetleri
• Koach Test ve Belgelendirme Hiz. Ltd. Şti.
• Nanolab Laboratuvar Hizmetleri
• SGS Laboratuvar Hizmetleri
• Taha Giyim San. ve Tic. A.Ş.
• TüvRheinland Uluslararası Sertifikasyon
• UL VS Test Laboratuvarı
Derneğimizde faaliyet gösteren diğer komitelerimiz; Çevre Komitesi, Kalibrasyon Komitesi, Tüketici
Ürünleri Laboratuvarları Komitesi, Yapı Malzemeleri Uygunluk Değerlendirme Komitesi, İletişim ve Üye
İlişkileri Komitesi, Gıda Güvenliği Komitesi, İş Hijyeni Laboratuvarları Komitesidir.
Tüketici Ürünleri Laboratuvarları Komitesi Başkanı:
Neslihan Sözer / neslihan.sozer@sgs.com
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