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Tanıtım
‘‘ TSE Belgesi, Ülkemizde üretiminde bulunulan ürünler adına hüküm verilen şartlar ve uygunluk
standartlarının tedarik edildiğini kanıtlayan belgedir. ’’

TSE Belgesi, bir ürünün, testler yapılarak uygunluk durumu denetlemektedir. 1964 senesinde faaliyete
koyulan Standartlara Uygunluk Belgelendirmesi yani TSE belgesi verilmesi ile ürün belgelendirme işlemine
başlanılmıştır. Bu işlem ile başlangıç evresinde üretici kuruluşlarda standartlara uygun ve kalite düzeyi yüksek
ürün üretiminde bulunma bilinci oluşturulması, bu bilincin yaygın hale getirilmesi hedeflenmiş, tüketici
kesimin can ve mal güvenliklerinin koruma altına alınması sağlanmıştır. Bu durumun yanı sıra Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuzdan alabileceğiniz diğer bir uygunluk belgesi olan TSEK
(Hizmet Yeterlilik Belgesi) bulunmaktadır. TSEK Belgesi, üretimde bulunulan ürünün standardı
bulunmadığından diğer devletlerin standartlarına yada enstitü nezdinde benimsenen niteliklere uygunluğunu
ve ürünler ile alakalı bir sorun çıkması durumundan garanti altında bulunduğunu belirtir.

TSE standardı, genel yapısı bakımında birkaç kısımdan oluşmaktadır. Direk TSE almayı talep eden işletmeyi
ilgilendiren temel koşullar; iki temel gruba ayrılır.

➤İş yeri ile alakalı olan koşullar: Ekipmanlar, makineler, kalite yönetim sistemine ilişkin olan
dokümantasyon yapısı

➤Çalışan ile alakalı olan koşullar: İş yeri ile alakalı koşullar kapsamında çalışan, çalışanlara yönelik
formlar, çalışan özlük dosyaları, portör muayeneleri, çalışanların sabıka kayıtları, çalışanların mesleki
yeterlilik belgeleri, sorumlu yönetici belgeleri gibi çalışanlara yönelik koşullar bulunmaktadır.

Belgenin devamlılığı, ara denetimler için belirlenen periyotlar ile üretim alanın analiz edilerek gerekli
görülürse üretim alanında yada piyasadan örnek temin edilerek iligli tetkik ve deneyler gerçekleşir. Bu
işlemlerden sonra belgelendirme koşuları sağladığını devama ediyorsa belgenin geçerliliği sürer.

TSE BELGESİ Tarihi

TSE Belgesi, ürünlerin testlere tabi tutularak
uygunluk durumu denetlenmesi akabinde
verilmektedir. İlk olarak 1964 senesinde faaliyete
koyulan standartlara uygunluk belgelendirmesi
diğer ifade ile TSE belgesi temin edilmesi ile
ürünlerin belgelendirilmesi faaliyeti başlanılmıştır.
Bu belgelendirme faaliyet ile başlangıç döneminde
üretimde bulunan firmalarda ilgili standartlara
uygunluk ve kalite düzeyi yüksek olan ürünlerin
üretimini yapma bilinci yaratılması ve bu bilincin
yaygın bir duruma getirilmesi hedeflenerek tüketici
nezdinde mal ve can güvenliklerinin koruma
kapsamına alınması sağlanmış olmuştur. Bu
hususun yanı sıra Sistem Kalite belgelendirme ve
test danışmanlığı şirketimiz tarafından
alabileceğiniz diğer bir uygunluk belgeleri olan

TSEK Hizmet Yeterlilik Belgesine de sahip
olabilirsiniz. TSEK Belgesi, üretimi gerçekleşen
fakat standardı bulunmaması dolayısı ile diğer
ulusların standartlarına yahut enstitü nezdinde
benimsenen niteliklere uygun olduğunu ve ürünler
ile alakalı olan bir sorun meydana gelmesi akabinde
garanti altında bulunduğunu beyan etmektedir.
Tsek belgesi, kuruluşların üretimde bulundukların
ürün ve malların alakalı olan Türk Standartlarına
uygun olduğunu aks ettiren anlaşma ile TSE
Markası faaliyet ettirme hakkı sunar, kuruluş için
hazırlanan ve üzerinde TSE markası faaliyete
konacak malların ticari markası, sınıfı, cinsi, tipi
türünü ifade etmesi ile birlikte geçerliliği bir
senedir.



TSE BELGESİ Nedir?

Tse belgesi, üretimde bulunmaya yeterlilik belgesi
almaya hak elde etmiş olan işletmelerin ilgili
ürünleri ile alakalı olan standarda uygunluk
durumunu belirten ve gerçekleştirilen anlaşma ile
TSE markasının uygulama hakkı tanınan işletme
adına meydana getirilmek amacı ile TSE işareti icra
edilecek ürünlerin sınıfını, ticari markasını, cinsini,
türünü ve tipini ifade eden, geçerlilik kapsamı bir
sene ile sınırlıdır

TSE belgesi veya markası; Ürün üzerine yahut
ürünün ambalajına yerleştirildiği ve alakalı olduğu
standarda uygun şekilde üretiminin gerçekleşerek
piyasaya arz edildiğini belirten ve anlaşma
çerçevesinde icra ettirilebilen beş farklı şekilde
tescil işleminde bulunulabilen monogramlardır. TS
işareti ve beraberinde yer alan sayı tek başına
bulunurken (TS 4600 v.b), ürünün Türk
standardına uygun üretiminin gerçekleştiğine dair
yönelik üretici kuruluşun bildirimini belirtir. Tabi
bu herhangi bir garanti anlamına gelmez.

Tse belgelendirmesi, ürünün standartları ve
kuralları dokümanlara uygunluk durumu adına
güvence temin etmenin bir vasıtası durumundadır.
Tse belgelendirmesi, ürünün başlangıç seviyesini ve
ürün tedarikçi firmanın kalite sistemlerinin
analizinde bulunmasını ve bu durumun istinaden
fabrika kalite sistemini, fabrikadan ve piyasadan
temin edilen örneklerin denenmesine önem veren
periyodik analizleri kapsamına alır.

TSE belgesi hizmet veren kuruluşlarından biri
olarak Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlı kuruluşumuz genel koşullar standardına
uygun şekilde belgelendirme işlemini
gerçekleştirmekteyiz.
Tse belgesi, belgelendirme kuruluşlarından biri
olarak Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kuruluşumuz, işletmelerin Tse belgesi
sistemi tutarlı ve güvenilir biçimde işletebilmeleri
ve bu şekilde işletmelerin ulusal ve ülkeler arası
bazda kabul edilmelerini kolaylaştırarak ve bu bu ile
ülkeler arası ticarette gelişme kaydetmelerine
yardımcı olmaktayız.

TSE Belgesi Çeşitleri

➤Ürünlerin Belgelendirilmesi

➤Laboratuvarlara Belge Verilmesi

➤Üretim Sahalarının Belgelendirilmesi

➤Hizmet Sahalarının Belgelendirilmesi

➤Tehlike Arz Eden Atık Taşıyan Araçların ve
Kara Yollarının Belgelendirilmesi

TSE Belgesi Almanın Faydaları

➤Yer alnına sektörde söz sahibi olabilme imajına
sahip olunur
➤Diğer kuruluşlar ile yapılan paydaşlık ve iş
ilişkilerinin süreçleri kısaltır
➤Temin edilmek istenen diğer ticari belgeler adına
referans oluşturur
➤Fon bulmada kolaylık sağlar

➤Kuruluş, müşterilerinin kuruluşa olan güvenini
temin eder
➤Yatırım konusunda paydaşlık sağlar
➤Girilecek ihalelerde referans olur.
➤Pazarlara kolay erişim sağlanır
➤Kuruluşun maliyetinde indirgenme sağlar,
ticarette yükselme temin edilir.



TSE Belgesi Müracaatı Ve Gerekli Evraklar

Tse Belgesi müracaatlarında talep edilen standart
formlar alt kısımda belirtmemiz ile beraber
müracaat sahibinin ticari ünvanı, müracaatta

bulunacak belge çeşidi (tse, tse hyb, tsek) ve
denetimin gerçekleşeceği devlete göre farklılıklar
belirtmektedir.

TSE Belgesi Müracaat Evrakları

➤Müracaat sahibi işletmenin hukuki statüsünü
belirten resmi bir belge. (Noter tarafında tasdik
edilmiş)
➤Müracaat sahibi işletmenin temsil ve imzalama
yetkili bulunan kişi veya kişilerin imza sirküleri
(Noter tarafında tasdik edilmiş)
➤Marka tescil belgesi. (Ürün yada ambalajında
kullanıldığı gibi) yada marka müracaat belgesi

➤Müracaat sahibi işletme ile üretici firma
birbirinden farklı olması durumunda, aralarında
gerçekleştirilen sözleşme.
➤Vergi Levhası, ticaret sicil gazetesi, faaliyet
belgesi
➤Müracaat ücretinin yatırıldığına yönelik banka
dekontu
Tüm bu evrakları hazırlayarak Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuza
müracaat edebilirsiniz.

TSE Belgesi Nasıl Alınır?

TSE Belgesine sahip olmak talep eden kuruluşlar 2
temel sınıfa ayrılır.

➤Üretimde bulunan kuruluşlar
➧Türkiye içerisinde üretimde bulunan
kuruluşların ürünleri:

Bu kuruluşlar ilk önce müracaat ettikleri ürün
standardını, Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kuruluşumuzun web sitemizde yer
alan standart arama kısmından Standardı aramalı
ardından alakalı olan TSE, TSEK yada Kriter
standardı kapsamında kuruluşlarını hazır duruma
getirmelerinin ardından inceleme adına TSE
belgesine almak için Sistem Kalite belgelendirme
ve test danışmanlığı kuruluşumuza müracaat
etmelidirler.

➧Yurt dışında üretimde bulunarak Türkiye’ye
ithalat gerçekleştiren kuruluların ürünleri

Bu kuruluşlar ilk önce üretimde bulundukları
fabrika ile fason anlaşmasına imza atmalıdırlar.

Ardından müracaat edecekleri ürün standardını
Sistem Kalite sitemizden standart arama kısmında
standardını öğrenmeli ardından alakalı olan
TSE,belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuza müracaat etmelilerdir.

➤Hizmet Kuruluşları

TSE HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi çerçevesinde
müracaatta bulunmak isteyen kuruluşlar ilk önce
TSE Hizmet İhtisas grubu nezdinde belirlenen
standardı internet üzerinden alarak servis sahalarını
standarda uygun şekle getirmelidirler. Ardında
diğer aşamada Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kuruluşumuza müracaat ederek
inceleme isteğinde bulunmalıdırlar.

TSE belgelerinden TSE Ürün, TSE sistem, Tse
Hizmet Belgelerinden herhangi birine yönelik olan
standart Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kuruluşumuzun web sitesinde satın
alınmalıdır. Diğer etapta alakalı olan kuruluş
standartta ifade edilen kapsam, amaç ve kalite



kontrol tetkiklerini hizmet ve üretim sahalarında
faaliyet geçirmelidir.

Bu aşamanın ardından kuruluş resmi evrakları;

 Marka tescil belgesi yada marka müracaat
belgesi

 Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, uygulama
belgesi

 Ön ödeme dekontu ile beraber Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuzun web sitemizden online
müracaatta bulunarak işlemini
gerçekleştirebilir.

Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuzu uzmanları, kuruluşun üretim
alanında kalite kontrol tecrübesi ile bu durumun
sürekliliğini garantileyen bir mekanizmanın
uygulanıp uygulanmadığının tespit edilmesi amacı
ile üretim alanında incelemede bulunuruz.

Alakalı olan standardın belirlediği tetkik ve
deneyleri gerçekleştiririz,
Tetkik ve deney neticeleri ile üretim alanının
incelememizin sonucunda işletmeyi uygun
bulmamız halinde, 1 sene boyunca geçerli olan
Türk standartlarına Uygunluk Belgesini temin
ederiz.

TSE Belgesi Veren Kuruluşlar

Sistem Kalite Belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşu olarak, TSE belgesi yada TSE Hizmet
Yeterlilik Belgesi temin etmek isteyen kuruluşlara
vermekteyiz. Bu danışmanlık hizmetlerimiz temel
olarak iki şekildedir.

TSE tam detaylı olarak, TSE ve TSE Hizmet
Yeterlilik Belgelerini temin etmek isteyen lakin
belge almak adına zamanı ve bu işlere ayıracak
çalışanı bulunmayan kuruluşlara ilişkin tam detaylı
şekilde danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu
hizmet aşamamızda, kuruluşunuzda yer alan tüm
kalite yönetim sistemi noksanlıklarını, ilgili

evrakları ve dokümantasyon yapısını sizlerin için
hazırlamaktayız. Bu işlemlerimiz ile beraber
şirketimize müracaat, ilgili olan standardın alınması
ve yapılması gereken evrak çalışmalarının tümünü
yapmaktayız.

Siz değerli kuruluşlarımız, yalnızca bize gerek
duyulacağımız bilgileri ve standardın
kuruluşunuzdan talep ettiği yapısal değişiklikleri
diğer ifade ile iş alanınız alakalı ihtiyaç duyulması
halinde onarım, laboratuvar ürünleri, elektrik
projeleri gibi temin etmelisiniz.

TSE Belgesi Alınması İçin Gerekli Şartlar

TSE Belgesinin alınması amacı ile, TSE belgesi
müracaatında bulunacak işletmelerin ilk önce,
üretim alanı uygunluk şartlarını temin etmesi,
ardından arz edilen ürün yada hizmetler adına
belirlenen ürün yada hizmet standartlarının tedarik
edilmiş olması gerekmektedir. Ardından belge
adına müracaat aşaması başlar. Müracaat işleminde
bulunacak kuruluş sahibinin kuruluşun hukuki

statüsünü belirten noter tarafından onaylanmış
belgeyi temin etmesi gerekmektedir. Bu belgenin
dışında kuruluşu temsil yada kuruluşta imza atmaya
yetkisi bulunan şahıslar imza sirküleri
oluşturmalıdır. Marka tescil belgesi de TSE
Uygunluk Belgesi müracaatın aranan
koşullardandır.



TSE Belgesi’ne Sahip Olmanın Önemi

İnsanlar hizmet ve ürün kalitesine değer vermekte
ve seçtikleri kuruluşların güvenilirliği konusunda
sorgulama yapmaktadır. Bu nedenden dolayı belli
standartlara uygun şekilde üretimde bulunulmuş
ürünler daha fazla şekilde talep edilmektedir.
Kuruluş sahipleri imaj ve güven temin
etmek amacı ile bu belgelendirme sistemlerine
müracaat etmeleri ile tedarik etmeleri gereken
koşulların bilincine vakıf olmuşlar ve bu durumun

akabinde hizmet ve ürün kalitesi artır
göstermişlerdir. Günümüzde milyonlarca lira
maliyetinde olan ürünün TSE belgesi standartları
çerçevesinde üretilmiş ve bunun sonucunda
belgelenmiş ürün yer almaktadır. Bunların tümü ile
TSE belgesine sahip olmak, insanların can ve mal
güvenliğini oluşturması ve en kaliteli hizmet ve
ürün servisine erişebilmesi bakımında bir hayli
önem teşkil eden bir adımdır.

Türk Belgesinin Devamlılığı/Yenilemesi Nasıl
Sağlanır?

Ara kontrol için Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kurulumuz tarafından kararlaştırılan
periyotlar ile üretim alanı incelemesinde bulunarak
ihtiyaç duyulması halinde üretim alanından yada
piyasadan örnek temin ederek ihtiyaç duyulan
tetkik ve deneyleri gerçekleştiririz. Yapacağımız bu
işlemlerin akabinde belgelendirme koşullarından

ayrılma bulunmaması durumunda belgenin
geçerliliği sürer. TS işareti ve beraberinde bulunan
sayı tek başına durumunda iken (TS 4600 v.b ),
ürünün standardına uygun şekilde üretiminde
bulunduğuna yönelik üretici kuruluşun beyanını
belirtir. Bu herhangi bir garanti anlamına gelmez.

TSE Belgesi Standardizasyon Çalışmaları

20. Yüzyıl başlarında, sosyal ve ekonomik yaşamda
standart ve standardizasyonun önem arz etmesi,
devletleri, hazırlanan standartların işleme konması
adına farklı önlemler almaya itmiştir. Hem üretici
kuruluş ile diğer temas kurulması, hemde tüketici
kuruluş adına teminat vermesi bakımından ürün
belgelendirme sistemlerinin oluşturulması, kısa
sürede sonucu elde edilebilecek en verimli araç
şeklinde görülmüştür. Günümüzde dünyanın bir
çok devletinde milli standart teşkilatlarının
yetkinliğinde ve kapsamında ürün belgelendirmesi
gerçekleşmektedir.

Tse standardının yapısı itibari ile TSE standardı
birkaç kısımdan oluşmaktadır. Direk TSE almayı
talep eden kuruluşu alakadar eden temel koşullar; iş
yeri ile alakalı koşullar, personel ile ilgili koşullar
şekilden iki temel sınıfa ayrılır. İş alanı ile alakalı
olan koşullarda, cihazlar, makinalar, kalite
yönetimine ilişkin dokümantasyon yapısı ve çalışan
ile alakalı koşullar kapsamında personel formları,
portör tetkikleri, özlük dosyaları, sabıka kayıtları,
mesleki yeterlilik belgeleri, yetkili yönetici belgeleri
gibi personele yönelik koşulları kapsamaktadır.
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