


“STANDARDLARA UYGUN
KALİTELİ HİZMET” 

Türk Standardları Enstitüsü  Hizmet Belgelendirme fa-
aliyetleri üç kısımdan oluşmaktadır.

•	 TSE		Hizmet	Belgelendirme

•	 Laboratuvar	Belgelendirme	

•	 Özel	İncelemeler

“Kalite ve standardizasyon,

geçmişi bugüne ve yarına bağlayan

en sağlam köprü olacaktır.”

“GÜÇLÜ BİR

STANDARDİZASYON ALT YAPISI,

GÜÇLÜ BİR ÜLKE!”

HİZMET BELGELENDİRME

Hizmet Belgelendirmesi Nedir?

Hizmet	 belgelendirmesi	 tüketicilere	 sunulan	 hizmetle-
rin	 ilgili	 Türk	 Standardı	 veya	Türk	 Standardları	 Ensti-
tüsü	 tarafından	 hazırlanmış	 kriterlere	 uygun	 olduğu-
nu	gösteren	bir	belgelendirmedir.	Standard	ya	da	krite-
re	uygunluğun	tespit	edilmesi	durumunda	kuruluşlara	



verilen	belge	Hizmet	Yeter-
lilik	 Belgesidir.	 	 Bu	 belge-
yi	almaya	hak	kazanan	ku-
ruluşlar	TSE-HYB	markası-
nı	 kullanabilir.	 Hizmet	Ye-
terlilik	 belgesinin	 geçerlili-
ği	bir	yıldır.	

Hizmet Yeterlilik Belgesini Kimler Alabilir?? 

•	 4077	 Sayılı	 Tüketicinin	 ve	 Rekabetin	 Korunma-
sı	Kanunu’na	göre	garanti	kapsamına	giren	ürünleri	
imal	ve	ithal	eden	kuruluşlar.

	 Diğer	bir	ifadeyle	Sanayi	Mallarının	Satış	Sonrası	Hiz-
metleri	Hakkında	Yönetmelik’in	ekinde	yer	alan	liste-
de	yer	alan	Beyaz	Eşya	Servisleri,	Otomobil	Servisle-
ri,	Bilgisayar,	Elektronik	Eşya	Servisleri,	Tıbbi	Cihaz	
Servisleri,	 İmalat	Sanayi	Makinaları,	Mobilya	Servis-

leri	vb.	kuruluşlar	TSE’den	aldıkları	Hizmet	Yeterlilik	
Belgesini	Bilim,	 Sanayi	 ve	Teknoloji	 Bakanlığı’na	 ib-
raz	ederek,	Bakanlık’tan	Satış	Sonrası	Hizmet	Yeterli-
lik	Belgesi	ve	Garanti	Belgesi	almaktadırlar.

•	 İhale	 ile	kamu	hizmetlerini	yapan	ve	yapmaya	 talip	
olan	kuruluşlar.

	 Bunlar	Yemek,	Temizlik,	Kent		Temizliği,	Özel	Güven-
lik,	Peyzaj,	Araç	Kiralama,	Personel	Taşıma,	Nakliye	
Hizmetleri,	İlaçlama	vb.	hizmeti	veren	kuruluşlar.

•	 Güvenlik	riski	taşıması	sebebiyle	yasal	mevzuat	gere-
ği	belge	ve	ruhsat	almak	zorunda	olan	kuruluşlar.

	 Bunlar		LPG-CNG	dönüşümü	yapan	yerler,	LPG	(Oto-
gaz)	ikmal	istasyonları,	akaryakıt	istasyonları	vb.	

•	 Sektöründe	kendi	hizmet	kalitesini	müşterilerine	kar-
şı	garanti	ve	ispat	etmek	isteyen	kuruluşlar.



Hizmet Belgelendirmesi
Yapan Birimlerimiz
Hizmet	 Belgelendirmesi	 yapan	 birimlerimiz	 büyük	 şe-
hirler	 başta	 olmak	 üzere	 teşkilatlanmıştır	 ve	 sayıları	
43’tür.	

LABORATUVAR BELGELENDİRMESİ

Laboratuvar Belgelendirmesi Nedir?

Laboratuvar	Belgelendirme	hizmetleri	 TS	EN	 ISO/IEC	
17025/Mart	2010	‘’	Deney	ve	Kalibrasyon	Laboratuvar-
larının	Yeterliliği	 İçin	Genel	Şartlar’’	standardı	esas	alı-
narak	 ilgili	 konusuna	ve	personel	 sayısına	 bakılmaksı-

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin
Yararları

•	Bazı	sektörlerde	hizmet	veren	kuruluşlar	
için	ihale	şartlarından	birisi	yerine	
getirilmiş olur.

•	İşyerlerinde	bulunan	tüm	teçhizat
 sigorta kapsamına alınır,

•	Müşterinin	servis	hizmeti	için	bıraktığı
	 tüm	cihazlar	sigorta	kapsamındadır,

•	Belgede	yazılı	hizmet	için	belgeli	kuruluşun
 alt yapısının tam olduğunu garanti eder,

•	Hizmetin	belirli	bir	süre	içerisinde	ve
 belirli kurallara uygun olarak verilmesini 

sağlar,

•	Verilen	hizmet	geriye	dönük	olarak
 izlenebilir,

•	Verilen	hizmetin	kalitesi	artar,

•	Hizmet	alan	müşterinin	haklarının
 korunmasını sağlar,

•	Müşteri	fiyat	yönünden	korunur,

•	Müşteri	memnuniyetinin	artmasını	sağlar,

•	Hizmet	veren	kuruluşun	müşteri	sayısının
 artmasını sağlar,

•	Ürün	ile	ilgili	satış	sonrası	hizmetlerin	
güvenle yürütülmesini sağlar.



zın	 deney	 ya	 da	 kalibrasyon	 laboratuvarında	 yapılan	
hizmetlerin	standarda	uygun	olduğunu	gösteren	bir	bel-
gelendirmedir.	 Standarda	 uygunluğun	 tespit	 edilmesi	
durumunda	kuruluşlara	verilen	belge	ise		‘’Deney	Hiz-

meti	Alınabilecek	 Laboratuvar	
Onayı‘’dır.	 Bu	 belgeyi	 almaya	
hak	kazanan	kuruluşlar	yanda-
ki	markayı	kullanabilir.	‘Deney	
Hizmeti	 Alınabilecek	 Labora-
tuvar	 Onayı’nın	 geçerliliği	 bir	
yıldır.	Bir	yıl	sonunda	gözetim	
tetkiki	 yapılarak	 belge	 yenile-
mesi	yapılır.	

Laboratuvar Belgelendirmesi Yapan Birimlerimiz

Laboratuvar	belgelendirmesi	Ankara,	İstanbul,	İzmir	ve	
Kayseri’de	yapılmaktadır.

ÖZEL İNCELEMELER
Kuruluşların	kendi	proses	ve	diğer	ihtiyaçları	 için	tesis	
etmiş	oldukları	her	 türlü	yer	altı	ve	yerüstü	LPG	tank-
larına	itfaiye	raporu	almak	için	Enstitümüzden	talep	et-
tikleri	LPG	Tankı	Özel	İnceleme	Raporu,	Asansör	Yönet-
meliği	gereği	iç	kabini	bulunmayan,	ancak	halen	hizmet	
vermekte	 olan	 insan	 asansörlerinin	 ruhsatlandırılma-
sı	amacına	yönelik	Asansör	Özel	İnceleme	Raporu,	LPG	
İstasyonları	 için	 Sızdırmazlık	 Raporu	 ve	 diğer	 hizmet	
standardlarına	göre	yapılan	taleplerde		özel	inceleme	ya-
pılabilmektedir.	

Hizmet	 belgelendirme	 ile	 ilgili	 tüm	 bilgilere	www.tse.
org.tr	 	 internet	sayfamızda	ürün	belgelendirme	sekme-
sinde	bulunan	tse	hizmet	belgelendirme	logomuz	(TSE-
HYB)	 üzerinden	 veya	 doğrudan	http://www.tse.org.tr/
turkish/urunbelgelendirme/hizyer1.asp	 adresi	 üzerin-
den	ulaşabilirsiniz.	

ORTAK HİZMETLERİMİZ

“DOĞRU KARARLARA

ANCAK DOĞRU VERİLERLE

ULAŞILABİLİR”

 “ÖLÇÜLEMEYEN HİÇBİR DEĞER 

KONTROL EDİLEMEZ”



KALİTEYE YOLCULUK

STANDARDLARLA BAŞLAR!

SEKTÖRÜNÜZÜ SİZ YÖNLENDİRİN!

Türk	Standardları	Enstitüsü	ulusal	 standard	hazırlama	
kuruluşu	 olarak,	 ülkemizde	 kullanıma	 sunulan	 yakla-
şık	30.000	standardın	hazırlanması	ve	satışından	sorum-
lu	tek	kuruluştur.	

Turizm,	taşıma,	eğitim,	finans	hizmetleri	ile	işyerleri,	ta-
mir	ve	bakım	servisleri,	yetkili	servisler,	imal	yerleri	gibi	
temel	başlıklar	altında	yer	alan	pek	çok	konuda	sektör	
temsilcileri	 ile	uzmanlardan	oluşan	 İhtisas	Grupları	 ve	
Ayna	Komitelerce	hazırlanan	standardlara	sizlerde	kat-
kı	 sağlayabilir,	görüşlerinizi	elektronik	olarak	göndere-
bilirsiniz.

TSE KALİBRASYON MERKEZİ

http://www.tse.org.tr/turkish/kalibrasyon/kalibrasyon.
asp

TSE	Kalibrasyon	Merkezi’ne	bağlı	müdürlüklerin,	adres	
ve	 telefonlarına	 http://www.tse.org.tr/turkish/tse/mer-
keztasra.pdf adresinden	ulaşabilirsiniz.

“KULLANILAN CİHAZLARIN

DÜZENLİ KALİBRASYONU

HATALI KARARLARI ÖNLER”

•	 Ankara	Kalibrasyon	Müdürlüğü
•	 Gebze	Kalibrasyon	Müdürlüğü
•	 Bursa	Kalibrasyon	Müdürlüğü

“GÜÇLÜ BİR STANDARDİZASYON 

ALT YAPISI,

GÜÇLÜ BİR ÜLKE!”



Ayna	Komite	çalışmaları	hakkında	detaylı	bilgi	almak	ve	
üye	olmak	için	aşağıda	verilen	adresi	ziyaret	etmeniz	ye-
terli.

http://www.tse.org.tr/mirrorcommittees.asp

ISO,	 IEC,	 ITU	 gibi	 uluslararası	 standardlar,	 CEN,	 CE-
NELEC	ve	ETSI	gibi	bölgesel	standardizasyon	kuruluş-
ları	 tarafından	 yayımlanan	 Avrupa	 Birliği	 Standardla-
rı	(EN)	ve	Direktifleri	gibi	bölgesel	standardlar,	Alman-
ya	(DIN),	Amerika	Birleşik	Devletleri	(ASTM,	IEEE,	UL,	
ANSI,	ASME,	SAE	vb.),	Avustralya	(AS),	Avusturya	(OE-

NORM),	Belçika	(NBN),	Çek	Cumhuriyeti	(CSN),	Dani-
marka	 (DS),	 Fransa	 (NF),	 Güney	 Afrika	 Cumhuriyeti	
(SABS),	Hollanda	(NEN),	İngiltere	(BS),	İspanya	(UNE),	
İsviçre	 (SN),	 Japonya	 (JISC),	 Norveç	 (NSF),	 Polonya	
(PKN),	Slovakya	(STN)	ve	Türkiye’de	(TS)	uygulamada-
ki	bütün	ulusal	standardlar,	standard	tasarıları	ve	teknik	
regülasyonlar	 hakkındaki	 bibliyografik	 bilgileri	 abone	
olarak	aylık	temin	edebilir	ya	da	telif	hakları	yasası	kap-
samında	değerlendirilen	standardları	internet	üzerinden	
satın	alabilirsiniz.

STANDARDLAR ÇOK YAKININIZDA!

WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN!

https://www.tse.org.tr/TSEIntWeb/Yetki/Login/Login.
aspx?Durum=TR	adresinden	üye	olarak	hem	standard-
ları	elektronik	ortamda	satın	alabilir,	hem	de	standard	ta-
sarılarına	görüş	verebilirsiniz.

AYNA KOMİTELERLE ÜLKE

GÖRÜŞÜMÜZÜ OLUŞTURALIM…

Ayna Komiteler ne kadar güçlü
olursa uluslararası standardizasyon

çalışmalarında da ülke olarak
etkinliğimiz o kadar artar!

Hizmet	 Yeterlilik	 Belgesi	 vermeye	 yetkili	 olan	 Hizmet	
Belgelendirme	 Birimlerimizin	 adres	 ve	 telefonlarına	
http://www.tse.org.tr/turkish/tse/merkeztasra.pdf adre-
sinden	ulaşabilirsiniz.




