


ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ

Türk Standardları Enstitüsü altı ana ürün grubunda yer alan yüzlerce ürün üzerinde belgelendirme ve inceleme  
hizmeti vermektedir.

Hangi Ürünlerde Belgelendirme Yapılır? 
İÇ TESİSAT

- Priz Grubu,
- Anahtar Grubu,
- Dimmer Grubu,
- TV Anten Grubu,
-	Sanayi	Tipi	Fiş	-	Prizler,
-	Fişler	Kablolar,
-	Buatlar,
-	Klemensler,
-	Cihaz	Anahtarları,
-	Diğer	İç	Tesisat	Malzemeleri.

AYDINLATMA

-	Lambalar,
-	Armatürler,
-	Aydınlatma	Armatürü	Donanımları,
-	Taşıt	Aydınlatması.

KABLOLAR - HAR

-	PVC	-	yalıtımlı,	anma	gerilimi	en	çok	450/750	V	olan	kablolar,
-	Asansörler	için	bükülgen	kablolar,
-	Kauçuk	yalıtımlı,	anma	gerilimi	en	çok	450/750	V	olan	kablolar,
-	Normal	kullanımlar	için	kauçuk	yalıtımlı	dairesel	asansör	kablolar,
-	Beyan	gerilimi	750	V’u	geçmeyen	mineral	yalıtımlı	kablolar.

DİĞER ÜRÜN GRUPLARI

- BATT	-	 Bataryalar,
- EMC	-	 EMU,
- MEAS	-	Ölçü	aletleri,
- MED	-	 Medikal	ekipmanlar,

- OFF	-	 Bilişim	teknolojisi	ve	ofis	ekipmanları,
- PV	-	 Fotovolkaikler,
- TOOL	-	Taşınabilir	aletler,
- TOYS	-	 Elektrikli	oyuncaklar,
- ENT	-	 Elektronik	eğlence	ekipmanları,
- MISC	-	 Diğer	ekipmanlar.

EV ALETLERİ

MUTFAK ALETLERİ

-	Ocak,	fırın,	mikrodalga,	mini	fırın,	fırın	tepsileri	ve	fırın	kapları,
	 kek	kalıpları,	ızgara,	karıştırıcı,	mutfak	robotu,	dipfriz,	buzdolabı,
	 buz	yapıcı,	

-	Ufak	elektrikli	aletler	olarak	örneğin;	el	blenderi,	kahve	veya
	 çay	makinaları,	fritöz,	espresso	makinası,	elektrikli	ekmek	kesme
	 makinası,	mutfak	saati,	tost	makinası,	su	ısıtıcısı,	elektrikli	narenciye	
sıkacağı,	davlumbaz	ve	aspiratörler.

İKLİMLENDİRME ALETLERİ

-	Vantilatör,	klimalar	ve	oda	nemlendirici	cihazlar,
	 sıcak	hava	üfleyicileri

EV TEMİZLİĞİ ARAÇ VE GEREÇLERİ

Elektrikli	süpürge,	ıslak	kuru	süpürgeler,	bulaşık	yıkama	makinaları,	
çamaşır	yıkama	makinaları	ve	çamaşır	kurutma	makinaları.

YÜKSEK GERİLİM

-	Kapasitör

-	Güç	ekipmanları

-	Koruma	ekipmanları

-	İzalatör

-	Güvenlik	ekipmanları



TSE ve TSEK Belgelerinin
Üreticilere Sağlayacağı Faydalar:  

•	Maliyette	düşüş-ticarette	artış,	

•	Pazara	ulaşmada	kolaylık,	

•	Pazarda	hız,

•	Tüketici	nezdinde	güven,

•	CE	işaretlemesinde	kolaylık,

•	G	işareti	kullanma	izni,

•	Kamu	ve	özel	sektör	ihalelerinde	avantaj,	

sı durumunda düzenlenen geçerlilik süresi bir yıl olan 
belgedir. Başvuru Sahibi, sözleşme yapılmasını takiben, 
düzenlenen belge ile ilişkilendirilen markayı kullanma 
hakkını kazanır.

CE	İŞARETİ

Ürün Güvenliği ve Direktifler

Ülkemizde ilgili Bakanlıklar ürün güvenliği için Avrupa 
Birliği’nin ilgili direktiflerini mevzuat olarak uyumlaştı-
rarak yürürlüğe koymuştur. Bu direktifler kapsamına gi-
ren ürünlere piyasaya sürülmeden önce CE İşareti ilişti-
rilmesi gereklidir.

CE:	Temel	Güvenlik	Gereklerine

Uygunluk

CE İşareti

CE İşareti, üzerine iliştirildiği ürünün kapsamlarına gir-
diği direktiflerin tüm temel güvenlik gereklerine uygun 
olduğunu gösteren bir işarettir. Enstitümüz, 1783 numa-
rası ile Onaylanmış Kuruluş olarak üreticilerimize CE 

TSE ‘nin Elektroteknik Sektörüne

Yönelik Verdiği Belgeler

• Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)

• TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası)

• Deney Belgesi

• TSE Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi

• CB Deney Belgesi

• CCA- NTR Belgesi

• TSE-HAR  Markası Kullanma Belgesi (Kablo ve kordonlar)

• ENEC Markası ve Belgesi (Elektrikli ev aletleri)

• Ortak Kriterlere Uygunluk Belgesi, (Yazılım Güvenliği)

• Birim Doğrulama Belgesi

TSE	ve	TSEK	Markalarının
Ürünlerin	Üzerine	İliştirilmesi
(Marka	Kullanma	Hakkı)

Belgelendirilmesi talep edilen bir ürünü temsil eden nu-
munelerin, TSE Ürün Belgelendirme Merkezi tarafından 
bu belgelendirme türü kapsamına alınan ilgili Türk Stan-
dardına ya da Standardlarına uygunluğunun doğrulan-
ması amacıyla gerekli muayene ve deneyler TSE’nin ön-
gördüğü şartlarda gerçekleştirilip, ürünün üretimi için 
teknolojik yeterlilik ve asgari kalite kontrol yeteneği ile 
bunların devamlılığını garanti altına alan bir kalite yö-
netim sisteminin tesis edilip edilmediğinin yerinde tes-
piti için üretim yeri incelemesi yapılıp; deney sonuçla-
rı ve üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunma-



işareti ile ilgili Uygunluk Değerlendirme işlemlerinde, 
50 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği belgelendirme ve 
laboratuvar tecrübesi ve yetiştirdiği uzman kadrosu ile 
hizmet vermektedir.

CE İşareti Uygunluk Değerlendirme işlemleri konusun-
da 1783 onaylanmış kuruluş numarasıyla; 

• Yapı Malzemeleri Direktifi,
• Asansör Direktifi,
• Basınçlı Ekipmanlar Direktifi,
• Gaz Yakan Cihazlar Direktifi,
• Kişisel Koruyucular Direktifi,
• Makine Emniyeti Direktifi,
• Oyuncaklar Direktifi,
• Yeni Sıcak Su Kazanları,

konularında yetkilendirilmiştir.

SİSTEM BELGELENDİRME İLE
DAHA	GÜVENLİ	VE	ÇEVRECİ	ÜRETİM

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji ve Müşte-
ri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri konularında Sistem 
Belgelendirmesi ve Personel Belgelendirmesi hizmetleri-
miz mevcuttur. 

Personel ve Sistem Belgelendirmesi ve Eğitimleri ile il-
gili konulara www.tse.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
LABORATUVAR	HİZMETLERİMİZ

Elektroteknik Sektörü ile ilgili çalışmakta olan geniş ak-
reditasyon kapsamına sahip laboratuarlarımız güçlü alt 
yapısıyla sektöre ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri sun-
maktadır. 

Ankara Elektrik ve Gebze Elektroteknik Laboratuvar-
larında;
• Aydınlatma ekipmanları (Lamba, balast, armatür ve 

lamba yol vericileri v.s)
• Alçak - orta gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri 

(alçak ve yüksek gerilim şalterleri, kesicileri, transfor-
matörler, güç kapasiteleri, elektrik motorları, izolatör-
ler vs.) 

• İç tesisat malzemeleri (fiş, priz, anahtar, bağlama dü-
zenleri (klemensler), sigorta vb)

• Güç kabloları, radyo frekans, kumanda kontrol ve 
yangın alarm kabloları Elektrikli ev aletleri (Buzdo-
labı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, elektrikli su 
ısıtıcıları, elektrik süpürgeleri, dikiş makineleri vb) 

• Çevre şartları (Korozyon, iklimlendirme (nem, soğuk, 
sıcak) ve IP koruma derecesinin belirlenmesi) 

• Akümülatörler (İzmir-Ex ve Kayseri laboratuvarları-
mızda da yapılabilmektedir.)

• Telefon 
• Elektromanyetik Uyumluluk (TSE Gebze Elektrotek-

nik Laboratuvarımızda rutin yapılmakta olan hava-
dan ve iletilen bağışıklılık ve yayılım deneylerinin 
yanı sıra mevcut Yansımasız Oda için standardlar-
daki en son gelişmeler ve yenilikler çerçevesinde ge-
rekli iyileştirme çalışmaları yapılarak Elektromanye-



tik Uyumluluk (EMC) Deneylerinden Havadan Bağı-
şıklık deneyleri TS EN/IEC/EN 61000-4-3 Standard-
ları kapsamında 8 GHz’e kadar, Havadan Yayılım de-
neyleri CISPR 22, TS EN/EN 55022 ve CISPR 11, TS 
EN/EN 55011 Standardları kapsamında 18 GHz’e ka-
dar yapılabilmektedir. Bu gelişmeyle, Tıbbi Cihazlar 
ve Endüstriyel Ürünlerin büyük çoğunluğunu kap-
sayan adı geçen Deney Standardları ile ilintili Genel/
Ürün/Ürün Ailesi Standardlarına ait EMC deneyleri 
laboratuvarımızda yapılabilmektedir.  Ayrıca IEC/EN 
61000-4-13 (1Faz/3Faz) standardının gerektirdiği de-
neyler de hizmet profilimize eklenmiştir.)

deneyleri yapılmaktadır.

Bu ürünlere ait deney metotlarının listesine (Deney ad-
ları, standard no’ları, deney süreleri, deney ücretleri, ak-
reditasyon durumları, numune miktarı vs. ilgili bilgi-
ler), www.tse.org.tr adresimizdeki Deney Laboratuvar-
ları Merkezi Başkanlığı/Hizmet Profili linkinden ulaşa-
bilirsiniz.

Laboratuvarlarımız IECEEE - CB, CENELEC - CCA ve 
HAR Anlaşmaları kapsamında çalışmaktadır. HAR Mar-
kasının verilmesine esas muayene ve deneyler de labora-
tuvar hizmetlerimiz kapsamındadır. 

Elektroteknik sektöründe hizmet veren de-
ney laboratuvarlarımız TS EN ISO/IEC 
17025 standardına göre Türk Akreditasyon 
Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite 
edilmiştir. Tüm deney laboratuvarlarımızda 
faaliyetlerimiz TS EN ISO/IEC 17025 stan-
dardının gereklerine uygun olarak gerçek-
leştirilmektedir. Laboratuvarımızın akreditasyon kap-
samlarına www.turkak.org.tr adresinden ve web sayfa-
mızdan ulaşılabilirsiniz.

Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma/Yeterlilik Deneyleri 
Çevrim organizasyonlarımızla ülkemiz laboratuvar alt-
yapısının iyileşmesine katkı sağlıyoruz. Elektroteknik 
Sektöründe her alanda (kamu, özel, işletme içi vb.) hiz-
met veren ulusal deney laboratuvarlarımız “Elektrotek-
nik” konusundaki çevrimlerimize katılarak uluslar arası 
nitelikte bir analiz ve raporlama hizmeti ile diğer labora-

tuvarlar arasındaki durumlarını 
görme imkanı sağladılar. 

Bu çevrimler, 2012 yılından iti-
baren de TS EN ISO/IEC 17043 

konusunda akredite bir kuruluş ve Türkiye’deki tek tem-
silci olarak üye olduğumuz EPTIS (European Proficiency 
Testing Information System) web sayfasından da yayın-
lanarak uluslar arası nitelikte organize edilecektir (www.
eptis.bam.de).



ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ

KALİBRASYON	HİZMETLERİMİZ

TSE Kalibrasyon Merkezi’nce, ülkemizde elektrotekni-
ğin alt bölümleri olan, Akü ve Piller, Kapasitörler, Oto-
matik Kontrol Cihazları, EMC, Elektrikli Ev Aletleri, İç 
Tesisat Malzemeleri, Aydınlatma, Laboratuvar Cihazla-
rı, Güç Cihazları, Sigortalar, Ofis Cihazları, Güvenlik Ci-
hazları, Motorlu El Aletleri, Oyuncaklar, Laser vb. alan-
larda faaliyet gösteren laboratuvarlara ve üretici firmala-
ra kalibrasyon hizmeti verilmektedir. 

Elektroteknik Sektörüne yönelik kalibrasyon hizmetle-
rimiz;  Elektriksel, Sıcaklık, Kuvvet, Uzunluk ve Boyut, 
Basınç, Zaman, Nem, Mekanik ve Terazi konularındaki 
Ölçüm Büyüklükleri kapsamında akredite olarak sürdü-
rülmektedir.  

 “ÖLÇÜLEMEYEN	HİÇBİR	DEĞER	

KONTROL EDİLEMEZ”

Kalibrasyon hizmetimiz kapsamındaki cihazlar:

• Çok Kanallı Sıcaklık Ölçerler,
• Göstergeli Sıcaklık Ölçerler, Termometreler,
• Sıcaklık ve Nem Kaydediciler,
• Sıcaklık Kalibrasyon Kaynakları, Nem kabinleri,
 Derin Dondurucular, Etüvler, Fırınlar,
 İklimlendirme Dolapları, 
• Termohigrometreler, 
• Teraziler,
• Çekme Deney Cihazları,
• Torkmetreler,
• Farklı Sınıflarda Ağırlık Setleri
• Kuvvet Ölçerler,

• Darbe Çekiçleri,
• Sertlik Ölçme Cihazları,
• Basınç Ölçme Cihazları, Manometre,
• Şeritmetre, Çelik Cetvel, Kumpas, Mikrometre,
 Açı Ölçerler,
• Mastar Setleri,
• Profil Projektörler,
• Kronometreler,
• Takometreler,
• Multimetreler, Ampermetreler, Voltmetreler, 
 Wattmetre, Elektriksel Ölçüm Cihazları,
• Güç ve Enerji Analizörleri,
• Akü Test Cihazları,
• Topraklama ve Yalıtım Direnci Test Cihazları,
• Yüksek ve Orta Gerilim Cihazları,
• Akım ve Gerilim Besleyiciler, Kaynaklar, 
• Güç Kaynakları,
• Kapasitemetreler,
• Osiloskoplar,
• Darbe Gerilim Jenaratörleri.

EĞİTİMLERİNİZİ	TSE’DEN	ALINIZ!

ÇÜNKÜ;

EĞİTİM	KONUSUNDA

ALANINDA	EN	YETKİN	KURULUŞ:	

TÜRK	STANDARDLARI	ENSTİTÜSÜ

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji,  Müşte-
ri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri ve Personel Belge-
lendirme konularında eğitim hizmetlerimiz yıllık eğitim 
programları kapsamında sunulmaktadır.



armatürleri ve ilgili donanım, ölçü transformatörleri ve 
patlayıcı madde ortamları için ekipmanlar gibi temel baş-
lıklar altında yer alan pek çok konuda, sektör temsilcileri 
ve uzmanlardan oluşan İhtisas Grupları ve Ayna Komite-
lerce hazırlanan standardlara sizler de katkı sağlayabilir, 
görüşlerinizi elektronik olarak gönderebilirsiniz. 

AYNA	KOMİTELERLE	ÜLKE
GÖRÜŞÜMÜZÜ	OLUŞTURALIM...

Ayna Komite çalışmaları hakkında detaylı bilgi almak ve 
üye olmak için www.tse.org.tr adresini ziyaret etmeniz 
yeterli.

STANDARDLAR	ÇOK	YAKININIZDA!
ISO, IEC, ITU gibi uluslararası standardlar, CEN, 
CENELEC ve ETSI gibi bölgesel standardizasyon kuru-
luşları tarafından yayımlanan Avrupa Birliği Standard-
ları (EN) ve Direktifleri gibi bölgesel standardlar, Al-
manya (DIN), Amerika Birleşik Devletleri (ASTM, IEEE, 
UL, ANSI, ASME, SAE vb.), Avustralya (AS), Avustur-
ya (OENORM), Belçika (NBN), Çek Cumhuriyeti (CSN), 
Danimarka (DS), Fransa (NF), Güney Afrika Cumhu-
riyeti (SABS), Hollanda (NEN), İngiltere (BS), İspanya 
(UNE), İsviçre (SN), Japonya (JISC), Norveç (NSF), Po-
lonya (PKN), Slovakya (STN) ve Türkiye’de (TS) uygula-
madaki bütün ulusal standardlar, standard tasarıları ve 
teknik regülasyonlar hakkındaki bibliyografik bilgileri 
abone olarak aylık temin edebilir ya da telif hakları yasa-
sı kapsamında değerlendirilen standardları internet üze-
rinden satın alabilirsiniz.

WEB	SİTEMİZİ	ZİYARET	EDİN!

www.tse.org.tr adresinden üye olarak hem standardları 
elektronik ortamda satın alabilir, hem de standard tasa-
rılarına görüş verebilirsiniz.

Elektroteknik  Sektörüne yönelik  verdiğimiz kalibras-
yon eğitimleri  ise şunlardır:

• Genel Metroloji Eğitimi,
• Sıcaklık Kalibrasyon Eğitimi,
• Terazi Kalibrasyon Eğitimi,
• Mekanik Cihazlar Kalibrasyon Eğitimi, Çekme,
 Tork ve Sertlik Kalibrasyon Eğitimleri,
• Elektriksel Kalibrasyon Eğitimi, 
• Kütle Kalibrasyon Eğitimi,
• Basınç Kalibrasyon Eğitimi,
• Uzunluk Kalibrasyon Eğitimi,
• Ölçüm Belirsizliği Eğitimi,
• TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyon
 Eğitimi, 
• TS EN ISO/IEC 17025 İç Tetkik Eğitimi,
• TS EN ISO/IEC 17025 Dokümantasyon Eğitimi,
• TS-EN ISO/IEC 17043 LAK-PT Eğitimi
 (Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma ve Yeterlilik),
• Yukarıda bahsedilen tüm konularda
 Çalıştay Eğitimleri.

KALİTEYE	YOLCULUK
STANDARDLARLA	BAŞLAR!
Türk Standardları Enstitüsü ulusal standard hazırlama 
kuruluşu olarak, ülkemizde kullanıma sunulan yakla-
şık 30.000 Standardın hazırlanması ve satışından sorum-
lu tek kuruluştur.  

SEKTÖRÜNÜZÜ	SİZ	YÖNLENDİRİN!

Elektromanyetik uyumluluk, güç transformatörleri, yük-
sek gerilim-alçak gerilim-anahtarlama ve kontrol ünite-
leri, elektrik kabloları, fişler, prizler ve anahtarlar, yük-
sek gerilim sigortaları, güç kondansatörleri, aydınlatma 




