
BELGELENDİRME BAŞVURUSU 
YOL HARİTASI 

Türk Standardları Enstitüsü 

Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı 

Gıda Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü 



Türk Standardı bulunan konularda ( Örneğin: TS 4500)  TSE Uygunluk 
Belgesi;  
 
Türk Standardı bulunmayan, ancak belgelendirme kriteri bulunan ( 
Örneğin: TSE K 105)  konularda ise TSEK; 
 
TS OIC/SMIIC 1 standardına göre Helal Gıda ve Helal Hizmet 
belgelendirme talepleri değerlendirmeye alınmaktadır.  

GENEL AÇIKLAMALAR 



Başvuracağınız ürünle ilgili standard/kriter bulunup bulunmadığı 
hususunda ön araştırma yapmak için lütfen web sayfamızdan standard 
arama modülünü ziyaret ediniz. 

STANDARD/KRİTER SORGUSU 



Belgelendirme talebinde bulunacağınız dokümanı satın almak için Standard Satış 
ve Enformasyon Müdürlüğüne başvurunuz.  
 
Yaptığınız araştırmalar sonucu ürününüzle ilgili herhangi bir standard/kriter 
bulunmadığı sonucuna vardıysanız;  yeni bir belgelendirme kriteri hazırlanması 
sürecinin başlatılması için sunumumuzun sonunda verilecek olan iletişim 
kanallarını kullanarak birimimize başvuruda bulununuz. 
 

DOKÜMANLARA ERİŞİM 



Başvurular online olarak web sitemizden alınmaktadır. Sunumumuzda 
adım adım başvuru süreci anlatılacaktır. Lütfen sırasıyla işlemleri yaparak 
başvurunuzu tamamlayınız. http://belge.tse.org.tr/index.aspx  
 

BAŞVURULARIN ALINMA ŞEKLİ 

http://belge.tse.org.tr/index.aspx
http://belge.tse.org.tr/index.aspx
http://belge.tse.org.tr/index.aspx


Online başvuru için tıkladığınızda karşınıza ilk çıkacak sayfa aşağıdaki 
gibidir. 
 

BAŞVURU SÜRECİ 



Daha önce sisteme tanımlanmamış olan gerçek bir kişi bu ekranda 
istenen bilgileri girmek suretiyle kendini online başvuru sistemine  
tanımlamış olur. Burada girilecek bilgilerin hatasız olması daha sonraki 
işlemlerde sorun yaşanmaması açısından çok önemlidir. 
 
!!! Özellikle elektronik posta adresinin doğru bir şekilde girilmesine 
dikkat ediniz!!! 
 

FİRMA KAYIT 



FİRMA KAYIT  



Kayıt işlemi sonrasında firma yetkili girişi ile sisteme girilerek işlemlere 
devam edilir. 

FİRMA YETKİLİ GİRİŞİ 



 
Adına işlem yapılacak kuruluş veri tabanımızda kayıtlı değil ise; sistemin 
üst bölümünde sıralanmış olan menüde yer alan firma sekmesinin altında 
firma ekle bölümünden başvuruda bulunan kuruluşun vergi numarası 
sorgulaması yapılarak işlemlere devam edilir. 

SİSTEME FİRMA EKLENMESİ 



SİSTEME FİRMA EKLENMESİ 



SİSTEME FİRMA EKLENMESİ 



SİSTEME FİRMA EKLENMESİ 



İlk aşamadaki bilgiler eksiksiz girildiğinde ve kaydet işlemi yapıldığında; 
sayfanın hemen altına açılan Firma Adres Bilgisi Ekleme alanına adres 
tipleri seçilerek Helal Gıda, TSE ve TSEK başvurularında; Üretim Yeri ve 
Helal Hizmet Başvurusunda Hizmet Yeri adresleri mutlaka kayıt 
edilmelidir. 
 
 
!!! Talep edeceğiniz belge talebine göre Hizmet yeri adresi veya Üretim 
yeri adresi kayıt edilmemesi halinde başvurunuz tamamlanamayacağı için 
adresin kaydedildiğinden emin olunuz!!! 

FİRMA ADRES BİLGİSİ EKLEME 



FİRMA ADRES BİLGİSİ EKLEME 



Bu aşamada bilgilerini sisteme tanımladığımız kuruluş adına başvuruda 
bulunabilmemiz için kuruluşu kendimize yetkilendirmemiz gerekmektedir. 
Bu işlem için sonraki ekranlardaki işlemleri takip etmeniz yeterlidir. 
 
Bu aşamada aynı zamanda sistemimize daha önce tanımlanmış olan 
firmalara da yetki alınabilir. 

FİRMA İÇİN YETKİ ALMA 



FİRMA İÇİN YETKİ ALMA 



FİRMA İÇİN YETKİ ALMA 



Yetki alınması istenen kuruluş unvanı yetkilendirilecek firma alanına yazılıp firma 
seçimi yapıldıktan  sonra firma ekle butonuna basılmak suretiyle firma adına 
başvuru işlemleri yapılmak üzere yetki alınmış olur. 
 
 
 

FİRMA İÇİN YETKİ ALMA 



Daha önce sistemimizde işlem yapılmış firmalara cari kod açılmış 
olduğundan böyle bir firma için işlemlere devam edilebilecektir.  
 
Ancak ilk kez işlem yapılacak bir firma için cari kod açılması 
gerekmektedir. Muhasebe biriminin cari kod açması ile ilgili bilgi tarafınıza 
ulaştığında işlemlere devam edebileceksiniz. 
 
 

CARİ KART AÇILMASI 



Cari kodu açılmış olan firma adına  aşağıdaki adımlar izlenerek online 
başvuru girilmektedir.  
 
 

BAŞVURUNUN GİRİLMESİ 



 
 
 

BAŞVURUNUN GİRİLMESİ 



• Başvuru bilgileri bölümünde yer alan bölüme yeni bir konuda 
başvurulacak ise, Yeni başvuru (marka müracaatı) seçilmelidir. 

• Diğer değerlendirme türleri kuruluşa ait geçerli bir belge 
numarası gerektirmektedir.  

• Bu ve bundan sonraki bölümlerde bilgiler seçilip kayıt edilir ve 
ileri butonu ile bir sonraki aşamaya geçilir. 

 

!!!Tüm bilgilerin eksiksiz tam girilmesi taleplerinizin zamanında 
sonuçlandırılması açısından önemlidir!!! 



 
 
 

BAŞVURUNUN GİRİLMESİ                       
(BAŞVURU BİLGİLERİ) 



 
 
 

BAŞVURUNUN GİRİLMESİ                   
(İLETİŞİM BİLGİLERİ) 



 
 
 

BAŞVURUNUN GİRİLMESİ                    
(FATURA  BİLGİLERİ) 



 
 
 

BAŞVURUNUN GİRİLMESİ                        
(ÜRÜN  BİLGİLERİ) 



 
 
 

BAŞVURUNUN GİRİLMESİ                        
(ÜRÜN  BİLGİLERİ) 

Gıda sektöründe bütün başvurular tek bir temel standard 
üzerinden alınmaktadır. Bu yüzden ürüne uygulanan diğer 
standardlara herhangi bir standard eklemeyiniz. Diğer 
bilgileri de talebiniz doğrultusunda doldurunuz. Kaydet ve 
ileri butonlarına bastığınızda aşağıdaki ekran görüntüsüne 
benzer bir görüntü karşınıza çıkacak, bilgiler doğru ise ileriyi 
seçiniz. 



BAŞVURUNUN GİRİLMESİ                        
(ÜRÜN  BİLGİLERİ) 



BAŞVURUNUN GİRİLMESİ                        
(Başvuru Ekleri) 

• Başvurunuza eklemek istediğiniz dokümanlar bilgisayarınızda 
kayıtlı ise sisteme yükleyebilirsiniz. 

 

 

• Ayrıca yaptığınız başvuruya göre eklemeniz gereken diğer 
formlar burada mevcuttur. Bu formları elektronik ortamda 
doldurup bilgisayarınıza kayıt ettikten sonra sisteme 
yüklemeniz gerekmektedir. 



BAŞVURUNUN GİRİLMESİ                        
(Başvuru Ekleri) 



BAŞVURUNUN GİRİLMESİ                        
(Başvuru Onay) 

• Başvurunuza eklemeniz gereken dokümanları ekleyip ileri 
butonuna bastığınızda başvuru onay ekranına gelmiş 
olacaksınız. 



BAŞVURUNUN GİRİLMESİ                        
(Başvuru Onay) 

• Eğer e-imza ve mobil imzanız yok ise; başvurunuzu 
onaylamadan evvel başvuru formunu görüntüle yaparak 
yazıcınızdan çıktısını alınız. Sonrasında onay işlemini 
mutlaka yapınız. 
 

• Elinizdeki başvuru dokümanlarının uygun bölümlerine, onay 
sonrası sistem tarafından verilecek kayıt numarasını yazınız, 

 
• Başvuru dokümanlarının imza bölümlerinin başvuruda 

bulunan kuruluşun imza sirkülerinde yetkisi olan şahıslar 
tarafından imzalanması sonrası başvurunuzu ek 
dokümanlarıyla beraber birimimize yönlendiriniz. 



BAŞVURUNUZA EKLENMESİ GEREKEN 
DOKÜMANLAR 

• Üretiminizin içeriğine göre; 

 

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen 

İşletme Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesinin noter onaylı 
örneği, (TSE, TSEK ve Helal Gıda) 

 

-    Sağlık Bakanlığınca doğal mineralli su ve doğal kaynak suyu 
dolumu yapan işletmeler için düzenlenen su işletme ruhsatının 
noter onaylı örneği, (TSE, TSEK ve Helal Gıda) 

 

 

 



BAŞVURUNUZA EKLENMESİ GEREKEN 
DOKÜMANLAR 

 

 

- Yurt içinde yukarıdaki belgelerle belgelendirilemeyen bir 
üretiminiz varsa, veya üretim yerinin yurtdışında olması söz 
konusu ise; üretim yapmanızla ilgili yasal diğer eşdeğer 
dokümanların noter onaylı örnekleri. (TSE, TSEK ve Helal Gıda)  

 

 



BAŞVURUNUZA EKLENMESİ GEREKEN 
DOKÜMANLAR 

• Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren Ticaret Sicil 
Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ya da eşdeğer yasal diğer 
dokümanların örneği,  

 

• İş yeri açma ruhsatı veya vergi levhası fotokopisi, sözleşme ile 
iş yapan kuruluşlarda bu belgeler kuruluşun merkezine ait 
olacaktır. (Helal Hizmet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAŞVURUNUZA EKLENMESİ GEREKEN 
DOKÜMANLAR 

• Başvuru sahibi kuruluşun belgelendirmesini talep ettiği 
ürünlerini farklı bir statüye sahip kuruluşa ait üretim yerinde 
ürettiriyor olması halinde; iki kuruluş arasında yapılmış fason 
üretim sözleşmesinin noter onaylı örneği 

 

• Başvuru sahibi kuruluşun noter onaylı imza sirküleri 

 

 

 

 

 

 



BAŞVURUNUZA EKLENMESİ GEREKEN 
DOKÜMANLAR 

• Başvuru sahibi kuruluşun tescilli ticari markasının örneği, 
Marka için henüz tescil sonuçlanmamış ise; Türk Patent 
Enstitüsü’ne veya yurtdışında muadili olan kuruluşa 
başvuruda bulunulduğunu gösteren, tarihi itibariyle 
üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçmemiş resmi yazı 

 

• Tescilli ticari markanın başvuruda bulunan kuruluşa ait 
olmaması halinde; Noter onaylı devir sözleşmesi veya Noter 
onaylı marka kullanım lisans sözleşmesi 

 

 

 

 

 

 



BAŞVURUNUZA EKLENMESİ GEREKEN 
DOKÜMANLAR 

 

• Başvuruya konu standardların kuruluşça temin edildiğine dair 
kayıt 

 

• Belgelendirme talep edilen ürün listesi (Helal Gıda) 
 

 



BAŞVURUNUZA EKLENMESİ GEREKEN 
DOKÜMANLAR 

 

• Helal Kontrol Noktalarının belirlendiğini gösteren doküman 
(Helal Gıda ve Helal Hizmet İçin) 

 

 

• Ücretlendirme yönergelerimiz ile belirlenen avans 
miktarlarının kurumumuz hesabına yatırıldığını gösteren 
makbuz/dekont.  
 

 



NOTLAR 

 
 

• Tüm başvurularınızla ilgili Belgelendirme ve Ücretlendirme 
Yönergeleri kurumumuzun web sayfasında yayınlanmaktadır. 

• Başvurunuz sonrasında incelemede kullanılacak 
belgelendirme föylerini başvurunun yönlendirileceği birimden 
talep edebilirsiniz. 

• Belgelendirme talebinde bulunabileceğiniz bir standard/kriter 
olmasına rağmen online başvuruda standardı ekleyememeniz 
durumunda ilgili birime bilgi veriniz. 
 

 



İLETİŞİM 

• Bilgi edinmek için, 

gidasektoru@tse.org.tr elektronik posta adresinden; 

0 312 416 64 87 

0 312 416 63 98 

0 312 416 67 51 

0 312 416 66 07 nolu telefonlardan veya; 

 

0 312 416 67 33 nolu faksdan Gıda Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü’ne  
ulaşabilirsiniz. 

 

mailto:gidasektoru@tse.org.tr


İLETİŞİM 

 

• Posta adresimiz, 

 

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 

Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı 

Gıda Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü 

Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar 06100 

ANKARA 

 


