TÜRK
STANDARDLARI
ENSTİTÜSÜ
ÜRÜN BELGELENDİRME USUL VE
ESASLARI

Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı
Yürürlük Tarihi
: 05/05/2014

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tarifler
Amaç
MADDE 1- (1)Belgelendirme Yönergesinin 1 inci madddesi hükmüne ek olarak;
(2) Bu Ürün Belgelendirme Usul ve Esasları; TSE’nin TS EN ISO/IEC 17065 standardına
uygun olarak Türkiye’de ve uluslararası alanda yapmakta olduğu ürün belgelendirme
faaliyetlerinin yürütülmesi, bu faaliyetler kapsamında düzenlenen ve ekte belirtilen belgeler
varsa bunlarla ilişkilendirilmiş markaların kullanılma usul ve esaslarının düzenlenmesi amacıyla
hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2-(1)Bu Ürün Belgelendirme Usul ve Esasları Türk Standartları Enstitüsü’nün ürün
belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları kapsar. Bu usul ve esaslar
kapsamına giren ürün belgelendirme markaları ve belgeleri ekte verilmiştir.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu Ürün Belgelendirme Usul ve Esasları, TSE Belgelendirme Yönergesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Kısaltmalar ve tarifler
MADDE 4-(1)Belgelendirme Yönergesinin 4 üncü maddesi hükmüne ek olarak;
(2) Bu Ürün Belgelendirme Usul ve Esaslarında geçen;
a. Belgelendirme Planı : Belgelendirme faaliyeti bazında, başvurunun alınmasından belge
kararı ve ara kontrol dahil belgelendirme sonrası işlemlere ait uygulamaların tanımlandığı
dokümanı,
b. Belgelendirme Kriteri: Belgelendirme amacıyla kullanılabilecek standartın bulunmadığı
konularda, yayınlanıncaya kadar belgelendirmeye esas teşkil etmek üzere, mevcut
teknolojik bilgi seviyesi, ürünün özellikleri ve ülkemizin şartları dikkate alınarak
TSEtarafından yayınlanmış dokümanı,
c. Taslak Belgelendirme Kriteri: Mevcut TSEK belgelendirmesi çok önceden yapılmış
ancak TSE Standard Hazırlama Merkez Başkanlığı tarafından yayınlanmış TSEK kriteri
bulunmayan konularla sınırlı olmak üzere, TSE tarafından Standard/TSEK Kriteri
yayınlanıncaya kadar belgelendirmeye esas teşkil etmek üzere, mevcut teknolojik
gelişmelere göre ürünün özellikleri dikkate alınarak TSE Belgelendirme Merkezi
tarafından yayınlanmış taslak belgelendirme kriteri dokümanı,
d. Belgelendirme Föyü: İncelemeye temel teşkil etmek üzere belgelendirmeye esas
dokümana göre hazırlanan,; Kuruluştan istenilen Kalite Kontrol, Kalite sistemi,
Personel, Laboratuvar, Muayene ve deney cihazları, Üretim yeri şartları, Numune alma
şekli vb)şartları tanımlayan ve kuruluşlardan istenilen ilave şartları içeren doküman
e. Ticari Model: Bir ürünün ticari markasına ilave olarak, ürün tanımını belirleyen ve ticari
ürün üzerinde kullanılan alt marka, adlandırma veya kodlamayı,
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f. Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya
ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel
kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen
Türkiye’de yerleşik yasal temsilci ve/veya ithalatçıyı,
g. Gerçek Üretici: Ürünün tasarımını yapan veya yaptıran veya tasarımı yapılmış bir ürünü
kendine ait bir üretim yerinde üreten üreticiyi,
h. Fason Üretim Yaptıran Üretici: Kendi adına tasarımını yaptığı veya yaptırdığı bir
ürünü anlaşmalı olduğu bir gerçek üreticinin tesisinde ürettiren üreticiyi,
i. Fason Üretim Sözleşmesi: Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı
ise aralarında yapılan sözleşmeyi,
j. Gözetim İncelemesi: Bir gözetim periyodu içinde, belgeli ürünün ilgili belgelendirmeye
esas dokümanlara ve Belgelendirme föyüne göre, üretim yeri incelemesinin ve/veya ürün
uygunluğunun (numune alma) değerlendirilmesi faaliyetleri.
k. Gözetim Periyodu: İlk Belgelendirme (marka müracaatı) incelemelesinden sonraki,
üretim yeri inceleme ve numune alma sıklığını içeren ve tekrar eden uygunluk
değerlendirme faaliyetleri döngüsü
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
MADDE 5- (1)Belgelendirme Yönergesi’nin 5 inci ve 6 ncı maddelerine ek olarak;
(2) Yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetleri, ekte belirtilen belgeler varsa bunlarla
ilişkilendirilmiş markalar için uygulama dokümanlarını içeren ilgili yönetim sistemleri
dokümanlarına uygun olarak yürütülür.
ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Belgelendirme Organları
Karar organı
MADDE 6- (1)Belgelendirme Yönergesi’nin 8 inci maddesine ek olarak;
(2)Belgelendirme Üst Komitesi : Ürün Belgelendirme faaliyetlerinde, tarafsızlık, bağımsızlık
ve şeffaflık ilkesini sağlayabilecek şekilde, TSE bünyesinde, merkezde görev yapmakta olan
personelden oluşturulmuş ve TSE Yönetim Kurulu Başkanıı tarafından atanan karar organıdır.
Belgelendirme Üst Komitesi görev ve yetkileri ilgili görev tanımında belirtilmiştir.
Belgelendirme Üst Komitesi; bu Belgelendirme Usul ve Esasları çerçevesinde uygulamalarda
farklılıklar olması halinde yapılacak işlemler ve talep edildiğinde belgelendirmeye yönelik
uygulamalar konusundaki hususları belgelendirme birimleri ve/veya Belgelendirme
Komitelerinin talebi üzerine değerlendirerek karara bağlayan ve gerektiğinde alınan kararların
Belgelendirme Komitelerince de uygulanmasına dair prensip kararları da almaya yetkili olan üst
organdır.
(3) Belgelendirme Komitesi: Tarafsızlık, bağımsızlık ve şeffaflık ilkesini sağlayabilecek
şekilde, sektörel ürünler ve belgelendirme faaliyetleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
kişilerden oluşturulan, Başkan ve Başkan Vekillerinin TSE personeli içinden seçilen ve TSE
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Yönetim Kurulu Başkanı tarafından atanan karar organıdır. Belgelendirme Komitesi görev ve
yetkileri ilgili görev tanımında belirtilmiştir.
Belgelendirme Komitesi, bu Belgelendirme Usul ve Esasları ile Belgelendirme Üst Komitesince
belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, belgelendirme faaliyetleriyle ilgili olarak, TSE
Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirildiği konularda değerlendirme yaparak karara bağlayan
organdır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Belgelendirme İşlemleri
Başvuru şartları ve kabulü
MADDE 7- (1)Belgelendirme Yönergesi’nin 12 nci maddesine ek olarak;
(2)Başvuruların
tanımlanmıştır.

azami

değerlendirmeye

alma

süresi

ilgili

Belgelendirme

Planında

(3)Bu kurallar kapsamındaki ürün belgelendirme faaliyetleri için başvuru şartları ve kabulü
aşağıdaki usullerle yapılır:
a)Ürün belgelendirme faaliyetleri için yapılacak başvurular, başvuru formu elektronik veya basılı
ortamda doldurularak, bu formda belirtilen teknik ve idari evrak ve dokümanlar, başvuru
formuna eklenerek yapılır. Başvurular her ürün için belgelendirmeye esas doküman/lar
(Standart/kriter vb) ve her tescilli marka bazında ayrı başvuru formu eksiksiz doldurularak
yapılır.
b)Başvuru sahibinin belgelendirme sürecinin devam ettiğine dair talep ettiği yazılar, başvuru
değerlendirme ücreti alınmadan verilmez.
c)Başvuru sahibinin talep etmesi halinde, üretim yeri/prosesin uygunluğunu değerlendirmek
amacıyla belgelendirmeye esas teşkil etmeyen ön inceleme gerçekleştirilebilir. İnceleme
sonucunda ön inceleme raporu düzenlenir. Bu rapor sonuçları belgelendirme kararını bağlamaz.
İnceleme
MADDE 8- (1) Belgelendirme Yönergesi’nin 13 üncü ve 14 üncü maddelerine ek olarak; ilgili
belgelendirme planına uygun olarak yürütülür. Ayrıca aşağıda belirtilen şartlara uyulur.
(2)Üretim yeri değişikliği durumunda kuruluşun yeni üretim yerinde inceleme yapılır. Üreticinin
yurt dışında olması halinde ise uluslararası anlaşmaya taraf ülkelerin belgelendirme
kuruluşlarının hazırlamış olduğu üretim yeri inceleme raporu (Üzerinden 1 yıl geçmemiş olması
şartı aranır) kabul edilebilir. Üretim yeri yeterli bulunduğu takdirde, belgelendirme komitelerinin
kararı ile kuruluşun belgesi yeni üretim yeri adresine göre düzenlenir. Bu incelemede, gerek
görülmesi halinde numune alınabilir. Gerektiğinde anlaşmaya taraf ülke belgelendirme
kuruluşlarından, üretim yeri incelemesi yapılması talep edilebilir.
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Muayene ve deney
MADDE 9- (1) Belgelendirme Yönergesi’nin 15 inci maddesi hükümlerine ek olarak ilgili
belgelendirme planına göre yürütülür. Ayrıca aşağıda belirtilen şartlara uyulur.
(2)Ürün belgelendirme hizmetleri kapsamında yapılacak muayene ve deneyler, ilgili
belgelendirme planında veya belgelendirme föyündetanımlanır ve sınıflandırılır.
(3)Numuneler üzerinde yapılması gereken muayene ve deneyler, TSE tarafından yeterliliği kabul
edilen laboratuvarlarda, TSE tarafından belirlenmiş olan şartlarda yapılır veya yaptırılır.
(4)Üretici/taşeron laboratuvarlarının kullanılması, ilgili Belgelendirme Planına ve/veya
Belgelendirme Föyüne göre gerçekleştirilir.
(5)Başvuru sahibi kuruluşların ibraz edecekleri, nihai ürün ve/veya nihai üründe kullanılan
hammadde ve yarı mamuller için TURKAK/ILAC tarafından akredite edilmiş veya
TURKAK/ILAC’ın tanımış olduğu akredite kuruluşlar veya TSE tarafından yeterliliği kabul
edilmiş laboratuvarlar tarafından düzenlenmiş muayene ve deney raporu tarihi üzerinden üç
yıldan fazla süre geçmemiş olması durumunda kabul edilebilir. Ancak bu süreyi aşan ve on yılı
geçmemiş olan muayene ve deney raporlarının kabulü, ilgili Belgelendirme Föyüne göre yapılır.
(6)TSE’nin, başvuru sahibinin ibraz edeceği muayene ve deney raporlarını tamamını veya bir
kısmını kabul etmeme ve/veya muayene ve deneylerin tamamını veya bir kısmını yapma veya
yaptırma hakkı saklıdır
(7)Sektörel olarak uygulanabilmesi durumunda; marka müracaatı, kapsam genişletme ve standart
değişikliği başvurularında olumsuz neticelenen muayene ve/veya deneyler için başvuru sahibinin
gerçekleştirmiş olduğu düzeltici faaliyetlerin diğer muayene ve/veya deney sonuçlarını
etkilemeyeceği kararı verilmesi durumunda, sadece olumsuz neticelenen muayene ve/veya
deneyler tekrar edilebilir. Nihai raporlama bütün deneyler tamamlandıktan sonra hazırlanır
ve/veya hazırlatılır.
(8)Üretim yerinden ve/veya piyasadan, muayene ve deney için gerekli miktarda numune alınır.
Numune alma yöntemi ve planı ilgili Belgelendirme Planı ve/veya Belgelendirme föyünde
belirlenir. Numune ve varsa şahit numune üzerindeki işaretlemeler, etiket bilgileri, numune zarar
görmeden muhafazası ve TSE tarafından belirlenen/kabul edilen laboratuvarlara belirlenen
sürelerde teslim edilme yükümlülüğü başvuru sahibine aittir.
BEŞİNCİBÖLÜM
Belgelendirme Sonrası İşlemler
Kapsam değişikliği
MADDE 10– (1) Belgelendirme Yönergesi’nin 19 uncu maddesi hükümlerine ek olarak;
(2)Üretim yeri değişmemek kaydı ile kapsam değişikliği başvurusu olması halinde, son üretim
yeri incelemesi üzerinden bir (1) yıldan fazla süre geçmemiş ise, kuruluşta üretim yeri
incelemesi yapılmayabilir.
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Gözetim (ara kontrol)
MADDE 11 – (1) Belgelendirme Yönergesi 21 nci maddesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen
şartlara ilave olarak ilgili belgelendirme planına ve/veya belgelendirme föyüne göre yürütülür.
(2)Belgelendirilmiş ürünlerin, belgelendirme için gerekli şartlara uygunluğunu kontrol etmek
için ilgili belgelendirme föyünde belirtilen gözetim planına uygun olarak üretim yeri/ürün
incelemesi yapılır.
(3)Gözetim incelemesinde belgelendirilmiş ürünlerden numune alınması durumunda; numune
alma işlemi üretim yerinden veya piyasadan veya her ikisinden alınarak gerçekleştirilebilir.
Numune üzerinde muayene ve deneyler ilgili belgelendirme föyünde belirtilen gözetim planına
göre tamamen veya kısmen yaptırılır.
(4)İlgili belgelendirme biriminin uygun görmesi halinde ara kontrol, gümrüklerden alınan
numuneler üzerinde, gerekli görülen muayene ve deneylerin yapılması ve/veya yaptırılması
suretiyle de gerçekleştirilebilir.
(5)Üretim yerinde tespit edilen uygunsuzluklara veya belgelendirilmiş ürünlerle ilgili şikâyetlere
bağlı olarak, gerekli görüldüğü takdirde üretim yeri inceleme yapılabilir ve üretim yerinden
ve/veya piyasadan numune alınabilir.
(6)Gerçekleştirilen gözetimlerle ilgili olarak düzenlenen üretim yeri inceleme raporları ve/veya
muayene ve deney raporları Belgelendirme Komitelerine sunulur ve komite kararına göre işlem
yapılır.
Belge geçerlilik süreleri
MADDE 12- (1) Belgelendirme Usul ve Esasları kapsamına giren ürün belgelendirme
markalarının kullanma hakkı ve belgelerinin geçerlilik süreleri ilgili belgelendirme planı ve/veya
belgelendirme föyünde belirtilir.
Belgelendirmeye esas dökümanda meydana gelen değişiklikler
MADDE 13- (1) Belgelendirme Yönergesi 23 üncü maddesi hükmüne ek olarak ;
(2)Bu dokümanlar için yasal bir süre kısıtlaması yoksa, geçiş süresi standart/kriterin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren on sekiz (18) aydır. Bu süre ilgili belgelendirme biriminin talebi halinde
Belgelendirme Üst Komitesince uzatılabilir veya kısaltılabilir.
(3)İptal edilen standart/kriter konusunda yapılacak belgelendirme başvuruları, Belgelendirme
Üst komitesinin aksi yönde bir kararı mevcut değilse iptal edilen standardın/kriterin geçerlilik
süresi içerisinde belgelendirme yapılabilir.
(4)Geçiş işlemleri için belirlenen süre içerisinde, işlemlerini tamamlayarak yeni standard/kritere
geçiş yapmayan/yapamayan kuruluşların, iptal edilmiş standarda göre düzenlenmiş belgeleri
iptal edilir.
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Askıya alma
MADDE 14- (1)Belgelendirme Yönergesi’nin 28 inci maddesine ek olarak,
(2) Aşağıdaki durumlarda Belgelendirme Komitesi kararı ile belge askıya alınır.
a) Gözetim İncelemelerinde “güvenli ürün” niteliğini doğrudan etkileyen uygunsuzluk tespit
edilmesi,
b) Gözetim incelemelerinde, gözetim planında belirtilen numune alınması zorunlu hallerde
belge sahibinden kaynaklanan nedenlerle numune alınamaması,
c) Verilen süre içerisinde uyarı bildirimine konu edilen uygunsuzlukların Belge sahibi
tarafından giderilmemiş olması,
(3)Belgenin askıda kalma süresi 6 (altı) ayı geçmemek üzere Belgelendirme Komiteleri
tarafından belirlenir. Bu süre Belgelendirme Komitelerince bir defaya mahsus olmak üzere 6
(altı) ay daha uzatılabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük, Belgelendirme Usul ve Esaslarında Değişiklik ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 15- (1)Bu Belgelendirme Usul ve Esasları, 29/04/2014 tarih ve 50-236 sayılı TSE
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup, yürürlükte olan Belgelendirme Yönergesi eki
olarak 05/05/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Belgelendirme usul ve esaslarındadeğişiklik
MADDE 16-(1) Bu Belgelendirme Usul ve Esaslarını değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Belgelendirme Usul ve Esasları hükümlerini TSE Genel Sekreteri yürütür.
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EK
(ÖNEMLİ NOT : AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BAĞLAYICI NİTELİKTE OLMAYIP BİLGİLENDİRME
AMAÇLIDIR, GÜNCELLİĞİ KONTROL EDİLMEMİŞTİR ve BİRİNCİL MEVZUAT NİTELİĞİ
TAŞIMAMAKTADIR ANCAK SÖZ KONUSU DÜZENLEMELERE YÖNERGE ve USUL ve ESALARDA
AYKIRI HÜKÜM BULUNMADIĞI SÜRECE UYULMASI BİR UYGUNSUZLUK OLARAK
DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR )
ÜRÜN BELGELENDİRME
MARKA VE BELGELERİ
1) TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ ve TSE MARKASI
Belgelendirilmesi talep edilen bir ürünü temsil eden numunelerin, TSE BELGELENDİRME
MERKEZİ BAŞKANLIĞI tarafından bu belgelendirme türü kapsamına alınan ilgili Türk
Standardına/Standartlarına uygunluğunun doğrulanması amacıyla gerekli muayene ve deneyler
TSE’nin öngördüğü şartlarda gerçekleştirilip, ürünün üretimi için teknolojik yeterlilik ve asgari
kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir kalite yönetim sisteminin
tesis edilip edilmediğinin yerinde tespiti için üretim yeri incelemesi yapılıp; deney sonuçları ve
üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda düzenlenen ve geçerlilik süresi
1(bir) yıl olan belgedir.
Başvuru Sahibi, sözleşme yapılmasını takiben, düzenlenen belge ile ilişkilendirilen markayı
kullanma hakkını kazanır.
Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi içinTSE Markası, üzerine veya ambalajına
konulduğu ürünün ilgili Türk Standartına/Standartlarına uygun olarak imal edilip piyasaya arz
edildiğini belirten ve TSE ile yapılacak bir sözleşme çerçevesinde kullanılabilen 556 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye göreaşağıda belirtilen 5 ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

Mevzuatla İlgili Not : Bu belgelendirme işlemi, mevzuat şartı olarak standarta uygunluğun
aranması ve üreticinin talep etmesi halinde, TSE tarafından yürürlükten kaldırılmış Türk
Standartları esas alınarak da gerçekleştirilebilir. Ancak bu durumda belgelendirme işlemi
yapılabilmesi veya verilmiş olan belgelerin geçerliliğinin devam ettirilebilmesi, standartın
yürürlükten kaldırılış tarihi üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olması zorunludur.
2)
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ ve TSEK MARKASI
Kritere Uygunluk Belgesi, TSE Belgelendirme Kriterine veya Taslak Belgelendirme Kriterlerine
uygunluğunun doğrulanması amacıyla gerekli muayene ve deneyler TSE’nin öngördüğü
şartlarda ve ortamda gerçekleştirilip, ürünün üretimi için teknolojik yeterlilik ve asgari kalite
kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir kalite yönetim sisteminin tesis
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edilip edilmediğinin yerinde tespiti için üretim yeri incelemesi yapılıp; deney sonuçları ve üretim
yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda düzenlenen ve geçerlilik süresi 1(bir)
yıl olan belgedir.
Başvuru sahibi, sözleşme yapılmasını takiben, düzenlenen belge ile ilişkilendirilen
markayı kullanma hakkını kazanır. Gözetim amacıyla belirli aralıklarla üretim yeri incelemesi
yapılarak üretim yerinden ve gerekli görülürse piyasadan numune alınır.
TSE Kritere Uygunluk Markası, ürün üzerine veya ambalajına konulan ve bunların
TSE tarafından kabul edilen Belgelendirme Kriterine uygun olarak imal edilip piyasaya arz
edildiklerini belirten ve TSE ile yapılacak bir sözleşme çerçevesinde kullanılabilen 556 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıda gösterilen 4 ayrı tipte tescil edilen
monogramlardır. Yapılan sözleşme uyarınca markanın kullanılmasından doğacak her türlü
sorumluluk, marka kullanma hakkı verilen kuruluşa aittir.

3) HARMONİZE DOKÜMANLARA UYGUNLUK BELGESİ ve MARKASI
Harmonize Marka Kullanma Belgesi, belgelendirilmesi talep edilen bir ürünü temsil eden HAR
PD 7dokümanı kapsamındaki kablo veya kordon numunelerinin, HAR Anlaşması kapsamında
alınmış CENELEC standartlarına ve/veya Harmonize Dokümanlarına ve bunlarla bire bir
uyumlu Türk Standartlarına uygunluğunun doğrulanması amacıyla gerekli muayene ve deneyler
HARve TSE’nin öngördüğü şartlarda ve ortamda gerçekleştirilip, ürünün üretimi için teknolojik
yeterlilik ve TS EN ISO 9001 standartına uygun bir kalite sisteminin tesis edilip edilmediğinin
yerinde tespiti için üretim yeri incelemesi yapılıp; deney sonuçları ve üretim yeri incelemesi
sonucunun uygun bulunması durumunda düzenlenen geçerlilik süresi üç yıl olan belgedir.
HAR PD 7 dokümanı kapsamındaki kablo veya kordonlar için TSE/TSE HAR belgesi
başvurularında, belgelendirme ve belgenin devamı için yapılan ara kontrol işlemlerinde
işlemlerinde HAR ve TSE’nin öngördüğü şartlar uygulanır.
Başvuru Sahibi sözleşme yapılmasını takiben, düzenlenen belge ile ilişkilendirilen markayı
kullanma hakkını kazanır. Belgelendirme işlemleri HAR kurallarında belirtilen metodla belirtilen
sıklıkta yapılır.
TSE Markası veya TSE Harmonize Markası, üzerine ve ambalajına konulduğu kablo ve
kordonların, CENELEC Harmonize Dokümanlarına ve bunlarla bire bir uyumlu Türk
Standartlarına uygun olarak üretilip, piyasaya arz edildiklerini belirten ve TSE ile yapılacak bir
sözleşme çerçevesinde kullanılabilen 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıda
belirtilen dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.Yapılan sözleşme uyarınca markanın
kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk, marka kullanma hakkı verilen kuruluşa aittir.
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4) ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK BELGESİ ve MARKASI
Belgelendirilmesi talep edilen bir ürünü temsil eden numunelerin, EMU özelliklerinin ürünle
ilgili olan TSE tarafından bu belgelendirme türü kapsamına alınan EMU standartlarında
öngörülen şartlarla uyumlu olduğunun doğrulanması amacıyla gerekli muayene ve deneyler
TSE’nin öngördüğü şartlarda yapılarak, deney sonuçlarının uygun bulunması durumunda
düzenlenen, tasarımının EMU konusunda doğrulandığını gösteren, düzenlenen, geçerlilik süresi
üç yıl olan belgedir.
Bu belge sadece deneyleri yapılan numuneye ait olup, deney raporu ile birlikte geçerlidir.
Başvuru Sahibi, sözleşmenin yapılmasını takiben, düzenlenen belge ile ilişkilendirilen markayı
kullanma hakkını kazanır.
TSE Elektromanyetik Uyumluluk Markası, üzerine veya ambalajına konulduğu ürünün
ilgili elektromanyetik uyumluluk standartına / standartlarına uygun olarak imal edilip piyasaya
arz edildiğini belirten ve TSE ile yapılacak bir sözleşme çerçevesinde kullanılabilen 556 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıda belirtilen tipte tescil edilen monogramdır. Yapılan
sözleşme uyarınca markanın kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk marka kullanma
hakkı verilen kuruluşa aittir.

EMU TSE EMC
5)

ENEC BELGESİ ve MARKASI
ENEC kurallarına göre düzenlenen, ürünün ve üretim yerinin uygunluğunu gösteren
geçerlilik süresi 3 yıl olan bir belgedir. Tüm işlemler ENEC kuralları çerçevesinde
yürütülür.Başvuru sahibi, sözleşme yapılmasını takiben, düzenlenen belge ile ilişkilendirilen
markayı kullanma hakkını kazanır. Gözetim amacıyla TSE tarafından yılda en az ENEC
Anlaşmasının öngördüğü sayıda üretim yeri incelemesi yapılarak üretim yerinden ve buna ek
olarak gerekli görülürse piyasadan numune alınır.
ENEC Markası üzerine ve ambalajlarına konulduğu ürünlerin ilgili Avrupa Standartına
uygun olarak üretilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve TSE ile yapılacak bir sözleşme
çerçevesinde kullanılabilen Madrid Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye dahil olmak üzere korunan
monogramdır. Yapılan sözleşme uyarınca markanın kullanılmasından doğacak her türlü
sorumluluk, marka kullanma hakkı verilen kuruluşa aittir.

6) TSE-X KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ve MARKASI
X Kalite Uygunluk Belgesi belgelendirilmesi talep edilen bir ürünü temsil eden
numunelerin, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gaz ortamında kullanılan emniyeti arttırılmış elektrikli
malzemeler, cihaz ve ekipmanlar vb. ürünlerin uluslararası standartlar, Türk Standartları, diğer
ülkelerin milli standartları ve teknik literatür esas alınarak TSE tarafından kabul ve dokümante
edilen TSE Belgelendirme Kriterine uygunluğunun doğrulanması amacıyla gerekli muayene ve
deneyler TSE’nin öngördüğü şartlarda ve ortamda gerçekleştirilip, ürünün üretimi için teknolojik
yeterlilik ve asgari kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir kalite
10

sisteminin tesis edilip edilmediğinin yerinde tespiti için üretim yeri incelemesi yapılarak; deney
sonuçları ve üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda düzenlenen ve
geçerlilik süresi belge üzerinde belirtilen belgedir.
Başvuru sahibi, sözleşme yapılmasını takiben, düzenlenen belge ile ilişkilendirilen
markayı kullanma hakkını kazanır. Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla
üretim yeri incelemesi yapılarak üretim yerinden ve gerekli görülürse piyasadan numune alınır.
X Kalite Uygunluk Belgesi, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. Belge süresi belgenin
düzenlenmesiyle ilgili şartlarda bir değişiklik olmamışsa her yıl sonunda 1 yıl süre ile uzatılır.
TSE-XMarkası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standartları
Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya
arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı
Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilen
monogramdır. Yapılan sözleşme uyarınca markanın kullanılmasından doğacak her türlü
sorumluluk, marka kullanma hakkı verilen kuruluşa aittir.

7) TSE E1-FORMALDEHİT EMİSYON BELGESİ VE MARKASI
E1 Belgesi; ahşap esaslı levhaların üretiminde kullanılan formaldehitin salınımının tespiti
amacıyla, üretim yerinin incelenerek teknolojik yeterliliğinin ve fabrika üretim kontrolünün
sağlandığının görülmesinin ardından alınan numunelerin muayene test sonuçlarının standarda
göre uygun sonuçlanması durumunda düzenlenen belgedir.
Başvuru sahibi, sözleşme yapılmasını takiben, düzenlenen belge ile ilişkilendirilen markayı
kullanma hakkını kazanır. Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri
incelemesi yapılarak numune alma işlemi yapılır. E1 belgesi geçerlilik süresi bir (1) yıldır. Belge
süresi düzenlenmesiyle ilgili şartlarda bir değişiklik olmamışsa her yıl sonunda bir (1) yıl süre ile
uzatılır.

8) TSE E0-FORMALDEHİT EMİSYON BELGESİ VE MARKASI
E0 Belgesi; ahşap esaslı levhaların üretiminde kullanılan formaldehitin salınımının tespiti
amacıyla, üretim yerinin incelenerek teknolojik yeterliliğinin ve fabrika üretim kontrolünün
sağlandığının görülmesinin ardından alınan numunelerin muayene test sonuçlarının standarda
göre uygun sonuçlanması durumunda düzenlenen belgedir.
Başvuru sahibi, sözleşme yapılmasını takiben, düzenlenen belge ile ilişkilendirilen markayı
kullanma hakkını kazanır. Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri
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incelemesi yapılarak numune alma işlemi yapılır. E0 belgesi geçerlilik süresi bir (1) yıldır. Belge
süresi düzenlenmesiyle ilgili şartlarda bir değişiklik olmamışsa her yıl sonunda bir (1) yıl süre ile
uzatılır.

9) CCA- NTR Belgesi
Belgelendirilmesi talep edilen bir ürünü temsil eden numunelerin, elektroteknik
sektöründe CENELEC Belgelendirme Anlaşması (CCA) belgelendirme sistemi kurallarına göre
BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI’nin belgelendirme yapmayı kabul ettiği,
standart/standartlarda belirtilen özellikleri sağladığının doğrulanması amacıyla, TSE’nin
öngördüğü şartlardayapılan muayene ve deneyler sonucunda düzenlenen, geçerlilik süresi üç yıl
olan belgedir. Bu belgenin kullanımı ile ilgili CCA kuralları geçerlidir. CCA-NTR Belgesi
sadece deneyleri yapılan numuneye ait olup, deney raporu ile birlikte geçerlidir.
10) TSE Deney Belgesi
Bir ürünün ilgili Standart ve/veya Standartlarda belirtilen özellikleri sağladığının
doğrulanması amacıyla yapılan deneyler sonucunda düzenlenen ve geçerlilik süresi belge
üzerinde gösterilen belgedir. Bu belge sadece deneyleri yapılan numuneye münhasır olup,deney
raporu ile birlikte geçerlidir ve yukarda verilen belgelerin yerine veya eşdeğeri olarak
kullanılamaz. Deney belgesi reklam ve tanıtım amacıyla kullanılamaz.
11) CB Deney Belgesi
Belgelendirilmesi talep edilen bir ürünü temsil eden numunelerin, Elektroteknik sektöründe
IECEE 01 ve IECEE 02 dokümanları esas alınarak IECEE–CB belgelendirme sistemi kurallarına
göre BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI’nin belgelendirme yapmayı kabul ettiği
standart/standartlarda belirtilen özellikleri sağladığının doğrulanması amacıyla TSE’nin
öngördüğü şartlarda ve ortamda yapılan muayene ve deneyler sonucunda düzenlenen, geçerlilik
süresi üç yıl olan belgedir. CB Deney Belgesi sadece deneyleri yapılan numuneye ait olup, deney
raporu ile birlikte geçerlidir. Bu belgenin kullanımı ile ilgili IECEE-CB kuralları geçerlidir.
12) BİRİM DOĞRULAMA BELGESİ
İlgili standarta göre ürün, veya sistemlerin, prototip üzerinde veya kurulduğu yerde
belgelendirmeye esas dokümana(Standard/kriter/Teknik Şartname/Mevzuat vb) göre
muayene/deneyler yapılarak uygun bulunması halinde, sadece incelenen ürün, veya sistem için
Türk Standartlarına Uygunluk Birim Doğrulama Belgesi düzenlenebilir.
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Birim doğrulama belgesi, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.
Bu belge sadece incelenen ürüne veya sisteme aittir, başka bir ürün veya sistem için
kullanılamaz. Birim doğrulama belgesi, belgelendirilen ürünün veya sistemin doğrulama
yapıldığı tarihteki uygunluğunu gösterir. Belgelendirilmiş ürün veya sistem üzerinde değişiklik
yapılması halinde ve ayrıca Belgelendirilen ürün veya sistem üzerinde TSE’nin haberi ve onayı
olmadan bir değişiklik yapılması halinde belge geçerliliğini yitirir.
TSE Birim doğrulama belgesi, reklam ve tanıtım amacıyla kullanılamaz.
BM tarafından uygun görülen ürün ve sistemler için; TSE Birim Doğrulama etiketi(belge
geçerlilik tarihi belirtilerek)TSE Birim doğrulama belgesi kapsamındaki doğrulaması yapılmış
ürün veya sistem üzerinde kullanılabilir.

13) TSE GÜVENLİK BELGESİ VE MARKASI
TSE Güvenlik Belgesi belgelendirilmesi talep edilen bir ürünü temsil eden numunelerin,
ürüne ait güvenlik standartlarına ve TSE tarafından gerekli görülecek diğer standartlara
uygunluğunun doğrulanması amacıyla gerekli muayene ve deneyler TSE’nin öngördüğü
şartlarda ve ortamda gerçekleştirilip, ürünün üretimi için teknolojik yeterlilik ve asgari kalite
kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir kalite sisteminin tesis edilip
edilmediğinin yerinde tespiti için üretim yeri incelemesi yapılarak; deney sonuçları ve üretim
yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda düzenlenen belgedir.
Başvuru sahibi, sözleşme yapılmasını takiben, düzenlenen belge ile ilişkilendirilen
markayı kullanma hakkını kazanır. Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla
üretim yeri incelemesi yapılarak üretim yerinden ve gerekli görülürse piyasadan numune alınır.
TSE Güvenlik Belgesi, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. Belge süresi belgenin
düzenlenmesiyle ilgili şartlarda bir değişiklik olmamışsa her yıl sonunda 1 yıl süre ile uzatılır.
TSE Güvenlik Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk
Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal
edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556
sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilen
monogramdır. Yapılan sözleşme uyarınca markanın kullanılmasından doğacak her türlü
sorumluluk, marka kullanma hakkı verilen kuruluşa aittir.
“S ◄ TSE ►G”

14) G İşaretinin Ürünlerin Üzerine İliştirilmesi
G işareti: Malzemelerin, ulusal teknik şartnamelere uygun olarak üretildiğinin ilgili
uygunluk teyit sistemine göre değerlendirilerek Yönetmeliğin bütün hükümlerini karşıladığını
ifade etmek üzere malzemeye, malzemeye iliştirilecek etiket üzerine, ambalaja veya ilgili ticari
dokümanlara iliştirilen işareti ifade eder.
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Ürünlere G işaretinin iliştirilebilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 26
Haziran 2009 tarihli ve 27270 Sayılı resmi gazetede yayımlanan “Yapı Malzemelerinin Tabi
Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik”, 21 Eylül 2010 tarih ve 27706 sayılı Resmi Gazete de
yayımlanan “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında
Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve
Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:YİG /2010-13), 31 Temmuz 2010 tarih ve
27658 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘‘Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
Enstitümüz arasında yapılan protokol ve G işareti ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından belirlenecek mevzuata göre işlemler yapılır.
15) TSE YILDIZ Belgesi ve Markası
TSE uygunluk belgesi şartlarına ilave olarak ilgili üründe TSE YILDIZ şartlarına
uygunluğunun doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde düzenlenen
belgedir.
Kuruluşun belgeli olduğu TSE uygunluk belgesi ile ilgili alınmış olan askı, iptal, fesih vb.
kararlar TSE YILDIZ belgesi için de eş zamanlı olarak uygulanır. TSE YILDIZ şartlarına özgü
uygunsuzlukla ilgili alınan bir karar TSE uygunluk belgesinin geçerliliğini etkilemez.
TSE uygunluk belgesi veya TSE uygunluk belgesi başvurusu olmayan kuruluşların TSE
YILDIZ müracaatları kabul edilmez.
Belgelendirilmesi talep edilen bir ürünü temsil eden numunelerin, TSE BELGELENDİRME
MERKEZİ BAŞKANLIĞI tarafından bu belgelendirme türü kapsamına alınan ilgili TSE
YILDIZ şartlarına uygunluğunun doğrulanması amacıyla gerekli muayene ve deneylerin,
üretim yerinden veya piyasadan alınan numuneler üzerinde TSE’nin öngördüğü şartlarda
gerçekleştirilip uygun bulunması durumunda düzenlenen ve geçerlilik süresi kuruluşun ilgili
standart kapsamında belgeli olduğu TSE uygunluk belgesinin geçerlilik süresi ile aynı olan
belgedir.
İlgili ürünün TSE YILDIZ şartlarında üretimi için TSE uygunluk belgesi şartlarına ilave
teknolojik ve/veya kalite kontrol şartları belirtilmiş ise, bu şartların yerinde tespiti için numune
alma işlemine ilave olarak üretim yeri incelemesi gerçekleştirilir.
Başvuru Sahibi, sözleşme yapılmasını takiben, düzenlenen belge ile ilişkilendirilen markayı
kullanma hakkını kazanır.
TSE Yıldız Markası, üzerine veya ambalajına konulduğu ürünün ilgili TSE Yıldız
şartlarına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiğini belirten ve TSE ile yapılacak bir
sözleşme çerçevesinde kullanılabilen 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göreaşağıda
belirtilen tipte tescil edilen monogramlardır.
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16) TSE ÇİFT YILDIZ Belgesi ve Markası
TSE uygunluk belgesi şartlarına ilave olarak ilgili üründe TSE ÇİFT YILDIZ şartlarına
uygunluğunun doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde düzenlenen
belgedir.
Kuruluşun belgeli olduğu TSE uygunluk belgesi ile ilgili alınmış olan askı, iptal, fesih vb.
kararlar TSE ÇİFT YILDIZ belgesi için de eş zamanlı olarak uygulanır. TSE ÇİFT YILDIZ
şartlarına özgü uygunsuzlukla ilgili alınan bir karar TSE uygunluk belgesinin geçerliliğini
etkilemez.
TSE uygunluk belgesi veya TSE uygunluk belgesi başvurusu olmayan kuruluşların TSE ÇİFT
YILDIZ müracaatları kabul edilmez.
Belgelendirilmesi talep edilen bir ürünü temsil eden numunelerin, TSE BELGELENDİRME
MERKEZİ BAŞKANLIĞI tarafından bu belgelendirme türü kapsamına alınan ilgili TSE ÇİFT
YILDIZ şartlarına uygunluğunun doğrulanması amacıyla gerekli muayene ve deneylerin, üretim
yerinden veya piyasadan alınan numuneler üzerinde
TSE’nin öngördüğü şartlarda
gerçekleştirilip uygun bulunması durumunda düzenlenen ve geçerlilik süresi kuruluşun ilgili
standart kapsamında belgeli olduğu TSE uygunluk belgesinin geçerlilik süresi ile aynı olan
belgedir.
İlgili ürünün TSE ÇİFT YILDIZ şartlarında üretimi için TSE uygunluk belgesi şartlarına ilave
teknolojik ve/veya kalite kontrol şartları belirtilmiş ise, bu şartların yerinde tespiti için numune
alma işlemine ilave olarak üretim yeri incelemesi gerçekleştirilir.
Başvuru sahibi, sözleşme yapılmasını takiben, düzenlenen belge ile ilişkilendirilen markayı
kullanma hakkını kazanır.
TSE ÇİFT Yıldız belgesi olan kuruluşa, aynı marka ve ürünü için(Sınıf, tip, tür vb) TSE Yıldız
belgesi düzenlenmez.
TSE Çift
şartlarına
sözleşme
belirtilen

Yıldız Markası, üzerine veya ambalajına konulduğu ürünün ilgili TSE Çift Yıldız
uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiğini belirten ve TSE ile yapılacak bir
çerçevesinde kullanılabilen 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göreaşağıda
tipte tescil edilen monogramlardır.

15

17) TİP BELGESİ
Ortak bir tasarıma , üretim sürecine, malzemelere ve ana bileşenlere sahip ürünün; Tasarım
şartlarının belirli değerleri veya aralıkları ile özgün olarak tanımlanan Model bazında,
belgelendirmeye esas dokümana(Standard/Kriter vb.) göre uygunluk beyanlarına ve nihai
değerlendirme raporu esas alınarak düzenlenen belgedir.
TSE uygunluk belgesi veya TSE uygunluk belgesi başvurusu olmayan kuruluşların TSE Tip
Belgesi müracaatları Kabul edilmez.
Kuruluşun belgeli olduğu TSE uygunluk belgesi ile ilgili alınmış olan askı, iptal, fesih vb.
kararlar TSE Tip belgesi için de eş zamanlı olarak uygulanır.
Tip belgesi, uygunluk beyanları ve nihai değerlendirme raporu ile birlikte geçerli olup geçerlilik
süresi üç yıldır.
Belge sahibi ,belge kapsamında ürünler ile ilgili yapacağı tüm değişiklikleri TSE Belgelendirme
Merkezi Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Belgeli kuruluş tarafından yapılan değişikliklerin
TSE Belgelendirme Merkezi Başkanliği tarafından değerlendirmesi sonucunda, TSE
Belgelendirme Merkezi Başkanliği belgenin geçerliliğinin devamı veya askıya alınması veya
iptali hakkını saklı tutar.
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