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https://intweb.tse.org.tr/Yetki/Login/Login.aspx adresinden

Faturanızda yer alması gereken alanları doldurunuz
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Kullanıcı adı: e-postanızdır
Parola: e-postanıza gelen mesajla oluşturmuş olduğunuz 
parolayı girin

Sisteme girdikten sonra Standart ekleye tıklayın
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Standart araya tıklayın

Satın almak istediğin standardı yaz, ara, gelen alandan standardın 
karşısındaki sepete tıkla 
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Almak istediğin Standartlar’a çek at Satın Al a tıkla

Standard satışı seç sepete ekle eklemek istediğin bütün Standartları 
seç ekle
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Bir sefere mahsus firma türü ülke il ilçe seçilir. Sorgula butonuna 
basılarak vergi dairesinden bilgiler getirilir.
Vergi Dairesinden gelen bilgiler kontrol ederek kaydedilir.
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Banka havalesi veya kredi kartı seçeneklerini işaretleyerek dekont 
bilgisini gir ve devam ete bas 

√
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Standartlarıma tıkla ve PDF halinde satın almış olduğun 
Standartları bilgisayarına indir. 30 gün sonra metin silinecektir.
Satın alınan standartlar standartlarım menüsüne tıklanarak 
bilgisayarınıza indirilir.
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STANDART SATINALMA İŞLEMLERİ İÇİN
Ücretsiz abone olmanız gerekmektedir. (Bu ücretsiz bir kayıt 
işlemidir.)
https://intweb.tse.org.tr adresindeki
- Satın Al Girişinden Açılan Sayfada, Kurumsal Başvuru veya 

Bireysel Başvuru seçilerek gerekli bilgiler doldurulur.
- Verdiğiniz e-posta adresinize gelen mesajda verilen bağlantıda 

Sisteme Giriş Parolanızı belirleyerek başvurunuz tamamlanır. 
E-posta adresiniz aynı zamanda kullanıcı adınız olacaktır.

- Parolanın belirlenmesinin ardından gelen aktivasyon e-postası 
sonrası sisteme giriş yapılabilir.

Standart Seçme ve Ödeme;
- Standart Ekle bölümü kullanılarak, satınalmak istediğiniz  

standartlar seçilmelidir. “Standart Aramadan Standart Ekle”, 
“ICS Listesinden Standart Ekle” ve “Özel Abonelik Ekle” 
seçeneklerinden herhangi biri seçilir.

- “Standart Aramadan Standart Ekle”, veya “ICS Listesinden 
Standart Ekle” seçeneklerinden herhangi biri seçildiğinde 
Standart numarasının sağından bulunan sepet bölümüne 
tıklayarak Standart için İşlem Tipi (Standart Satış, Yıllık Standart 
Satış, Yıllık Bibliyografik Abonelik) seçilir. Bir defalık standart satın 
almak için Standart Satış seçilmelidir. Özel Abonelik seçildiği 
takdirde Abonelik Tipinin solunda yer alan bölüm işaretlenir.

- Standart Seçim işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sepetim 
bölümünde standardlar işaretlenerek ‘Satın Al’ tuşuna basılır. Özel 
Abonelik seçildiği takdirde ‘Özel Abonelik Sepetim’ bölümüne 
seçilir ve ‘Satın Al’ tuşuna basılır.

- Kredi Kartı Ödemesi: Ödeme bilgileri sayfasında Kredi Kartı ile 
ödeme gerçekleştirilecek ise Kart bilgileri sisteme girilerek Devam 
Et bölümü ile işlem tamamlanır. Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde 
erişim sistem tarafından otomatik olarak açılmaktadır.

- Banka Havalesi ile ödeme: TR080001500158007286995788 
numaralı hesap numarasına yapılan ödemenin ardından, Ödeyen 
kişi ile sisteme giren kişi bilgileri arasında uyumsuzluk olması 
durumunda ödemelerin Banka dekontu ile eşleştirilebilmesi için 
gerekli bilgiler sisteme karşılaştıma yapmak üzere kayıt edilmelidir. 
Verilen Bilgiler ile ödeme görülemez ise onay verilemez. Ödemenin 
hesapta görülmesinin ardından standartlara erişim açılır.

- Banka Hesap No: Vakıfbank Kalkınma Bakanlığı Bağlı Şubesi: 
TR080001500158007286995788 numaralı hesap.
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Standartların erişime açılmasının ardından satın alınan standartlar 
“Aktif Standartlarım“ bölümünden görülebilmektedir. Alım tarihinden 
itibaren standartlar 30 gün süre ile indirilebilir.

İŞLEM TİPİ AÇIKLAMA ÜRÜN FİYATI 
  YENİ (TL) 
  KDV HARİÇ

STANDART SATIŞ Talep edilen/seçilen standartların  Standart Satış
 tam metinlerine, müşteriye gönderilen Fiyatı x1
 e-posta bildirimini takip eden 
 7 gün süre ile erişim sağlanmasını
 kapsar. 

YILLIK STANDART 
SATIŞ Talep edilen/seçilen standartların tam  Standart Satış
 metinlerine ve standartlarda revizyon  Fiyatı x1
 nedeni ile meydana gelebilecek değişiklere
 1 yıl süre ile erişim ve bu süre içindeki
 değişikliklerin e-posta ile müşteriye 
 bildirilmesini kapsar. 

YILLIK  Abonelik tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Standart Satış
BİBLİYOGRAFİK  talep edilen/seçilen standartlarda Fiyatı x 0.20
ABONELİK  meydana gelebilecek değişiklerin e-posta 
(Standartların  yolu ile müşteriye bildirilmesini kapsar.
içeriğine erişim (Standartların içeriğine ulaşabilmek için
yoktur) Bibliyografik abonelik dışındaki 
 seçenekler seçilmelidir.)

TAM SERİ  Abonelik tarihine kadar yayınlanmış tüm 60.000,00 TL
STANDART SATIŞI Türk Standartlarına 5 yıl süre ile erişimi 
 kapsar. (Abonelik tarihinden sonra 
 yayınlanacak standartlar için STANDART 
 SATIŞ, STANDART, YILLIK STANDART 
 SATIŞ, YILLIK TAM SERİ STANDART 
 SATIŞI, YILLIK işlem Tiplerinden biri 
 seçilebilir). 

YILLIK TAM SERİ  Abonelik tarihi itibariyle, TSE’nin içinde 10.000,00 TL
STANDART SATIŞI bulunulan standart hazırlama döneminde
 yayınladığı standartlara ve aynı dönemde
 yayınlanacak standartların tam metinlerine 
 1 yıl süre ile erişimi kapsar. 

TAMSERİ/YILLIK  Abonelik tarihineden itibaren yayınlanmış 110.000 TL
TAMSERİ ve yayınlanacak tüm Türk Standartlarına
STANDART SATIŞI  5 yıl süre ile erişimi kapsar
 (yapım aşamasında)

ekorkutata
Yapışkan Not
Satış Fiyatıx2
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TÜRK STANDARDI SATIŞ HİZMETLERİ
Türk Standartları Enstitüsü, Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 
bünyesinde hizmet veren Doküman Satış ve Enformasyon 
Müdürlüğü, Türk standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve 
yayımlanan bütün Türk Standartlarının, sektör el bazda yayımlanan 
kataloglar, Belediyelerce kullanılan Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma 
İzin Belgeleri dağıtımı ve satışı vb. dokümanların tanıtımı, dağıtımı 
ve satışını yapmaktadır.

Türkiye genelinde, Bölge Müdürlüklerimiz ile Mahalli 
Temsilciliklerimizde Standart Satış bölümlerine şahsen ya da 
uzaktan Telefon, faks ve e-posta ile satın almak için;

TSE Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar/ANKARA

Tel   :   (0.312) 416 63 80-416 63 82

Faks: (0.312) 416 64 39

e-mail: dokumansatis@tse.org.tr

Türk Standartları ve diğer dokümanlar hakkında hemen bilgi 
verilmekte, araştırılması zaman alacak olan taleplerde ise e-posta, 
faks ve yazışma ile dokümanların temini sağlanmaktadır. Yazışma 
veya faks yoluyla sipariş olunan dokümanlar, en kısa sürede 
ilgili yazı veya faturasıyla birlikte kargo ile yazışma adresinize 
gönderilmektedir. Elektronik posta yolu ile gelen sorularınızda en 
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