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PETROL, GAZ VE KİMYASAL ÜRÜNLERE YÖNELİK 
TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ
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İŞİNİZİ ETKİLEYEN KÜÇÜK DETAYLARI 

NASIL AYIRT EDEBİLİR, TANIMLAYABİLİR 

VEYA GEREKLİ HALLERDE HAREKETE 

GEÇEBİLİRSİNİZ?

Küçük farkların büyük etkileri olabilir. 
Bu farklar, çoğu zaman çıplak gözle 
görülemeyebilirler, öyle ufak olabilirler 
ki bunları saptamak, en gelişmiş 
analitik cihazlarla bile güç olabilir. 
Böylesi karışık detayları ölçebilmek ve 
kullanabilmek kritik önem taşımaktadır. 
Işletmelerin sıklıkla belirli mevzuat 
şartlarını veya kalite şartnamelerini 
karşılamaları gerekmektedir. Bu 
sayılanlar çoğu zaman ülkeden ülkeye 
değişiklik gösterse de paydaşların çeşitli 
detaylara ilişkin analizleri yaptırması 
gerekir; hammaddelerin beklenen 
spesifikasyonları sağlaması zorunludur 
veya ürünlerin stoklanmaları esnasında 
özelliklerinde değişimlerin yaşanmaması 
garanti edilmelidir.

Petrol, gaz ve kimyasal ürünlerdeki en 
ufak değişiklikleri anlamak ve bu bilgiye 
dayanarak hızla harekete geçebilecek bir 
konumda olmak, işinizi önemli ölçüde 
etkileyecektir.

Hızlı, güvenilir ve bağımsız analiz 
sonuçlarına ihtiyaç duyduğunuz her 
an SGS sizin yanınızdadır. Bağımsız 
ve tarafsız olarak ham petrolden 
akaryakıta, performans kimyasallarına, 
petrokimya ürünlerine ve kullanılmış 

madeni yağlara kadar her ürünün 
muayene, kontrol ve analiz hizmetini 
sağlamaktayız. Modern ve son 
teknoloji ürünü ekipmanlara sahip 
laboratuvarlardan oluşan global ağımız, 
işiniz neyi gerektiriyorsa, ürünlerin veya 
numunelerin kimyasal, biyokimyasal ve 
fiziksel parametrelerini test etmekte ve 
belirlemektedir. Ihtiyaç duyduğunuz her 
detay dikkatle araştırılır ve sonuçlar size 
anlaşılır ve kullanıcı dostu bir biçimde 
temin edilir.

Tüm SGS Petrol, Gaz ve Kimyasal Ürünler 
laboratuvarlarında uluslararası kabul 
görmüş ve standart metotlar kullanılır.

Talep etmeniz halinde, size özel analitik 
sorunlar için çözüm üretmek üzere 
yeni metodolojiler geliştirilebilir ve 
doğrulaması sağlanabilir. Hizmetlerimiz, 
sadece analiz yapmanın ötesindedir.

SGS, kullanılacak analitik yöntemler 
hakkındaki tavsiyelerden sonuçların 
yorumlanmasına kadar her konuda, 
organizasyonunuzu bilgilendirip 
yönlendirecek ve müşterileriniz 
açısından faydalı ve anlaşılabilir bilgiler 
sağlayacak şekilde yardımcı olur. SGS, 
ihtiyacınız olan sonuçları almanıza 
yönelik en iyi çözümleri bulmak için 
sizinle birlikte çalışır.

Analitik yeterliliklerimiz ve test 
hizmetlerimiz; talep üstüne geliştirilen ve 
geçerli kılınması yapılan test metotlarından, 
laboratuvar işlemlerini denetleyen 
yönetimine, bütün uzman ekibiyle birlikte 
tam teşekküllü bir laboratuvar teminine 
veya ötesine gitmektedir.

PETROL, GAZ VE KİMYASAL ÜRÜNLERE 

YÖNELİK TÜM SEKTÖRLERİNİN 

OPTİMİZASYONU İÇİN ÇALIŞMAKTAYIZ.

Bağımsızlık, mükemmellik ve yenilikçilik 
alanlarında sağladığımız itibar, riskleri 
azaltıp verimliliği yükselten test çözümleri 
sunmada bizi pazar lideri konumuna 
getirmiştir. Rekabet edebilirliğiniz pazara, 
kalitesi güvence altına alınmış ürünler 
sunma becerinize bağlıdır.

Tam bir gönül rahatlığı içinde olmanız 
için deneyimli ve iyi eğitimli analiz 
uzmanları, numunelerinizi en yüksek 
standartlara göre test ederler.

Birçok şirket, SGS’ye zaten güven 
duyuyor. Eğer siz de üretiminizin kalitesi 
ve sürekliliği kesintiye uğramadan 
kârınızı maksimize etmek istiyorsanız, 
size yardım etmek için buradayız.

LABORATUVARLARIMIZ

• Gebze Kimyasal, Petrol ve Vernolab 
Laboratuvarları

• Mersin Petrol Laboratuvarı

• TS EN ISO IEC 17025 (TURKAK) 
standadına göre akredite edilmiştir.

• 365 gün 7/24 hizmet vermektedir.

• Testlerimiz ASTM, ISO, TS EN, IP, API, 
IEC vb. ulurlararası standartlara göre 
yapılmaktadır

• Laboratuvarlarımız çok çeşitli 
kimyasal, petrokimya, Vernolab 
(kullanılmış yağ) ve petrol ürünleri 
analizlerinde uzmanlık taahhüt eder.

• SGS Doğruluk Kuralları, size ait 
sonuçların güvencesidir.

• Yeterlilik testleri (Round Robin 
numuneleri) ve denetimler yoluyla 
kalite güvenceniz garanti altına alınır.

• Konusunda uzman kadrosu ile 
numune yönetiminde yanınızdadır.
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