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CGS Test Hizmetleri (bundan böyle CGS) 2018 yılında İstanbul, Türkiye'de kurulmuştur. CGS; üretici, ihracatçı 
ve ithalatçı firmalara uygun değerlendirmeleri gerçekleştiren bağımsız bir sertifikasyon ve test laboratuvarı kuruluşudur.
CGS, müşterilerine daha kaliteli ve uluslararası hizmet sunmanın yeni yollarını geliştirmek için kapsamını ve kalitesini
sürekli olarak genişletmektedir. Hem laboratuvar hem de sertifikasyon departmanları, sektörlerin istediği kıtalararası
ihtiyaçları karşılamak için kalifiye personele sahiptir. Bu bağlamda CGS, makine, elektrikli ve elektronik tüketici ürünleri, 
IoT cihazları, ev aletleri ve uygun ürünler için koruma testleri ile dünya çapındaki tedarik pazarlarına ayrıcalıklı 
hizmet verebilmek için yapısını daima geliştirmeyi hedefler.

Hakkımızda

CGS, ödün vermeden sürekli olarak değişen standart ve yöntemleri araştırarak, laboratuvarında 
nitelikli personel ile doğru hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Laboratuvar hizmetlerini TS EN ISO 17025 Kalite 
Yönetim Sistemi etik kurallarını ve ayrıca TS EN ISO 17065'i benimseyerek geliştirmeyi taahhüt eder.
CGS, sektörler için gerekli olan ilgili standartlara uyabilmek adına laboratuvar testleri, sertifikasyon ve endüstriyel 
alanlara destek sağlayabilmek için kalite konusunda azimle kendini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Laboratuvar 
personelinin TS EN ISO / IEC 17025 standardının gerekliliklerine uyduğuna taahhüt eder. Prosedürlere, talimatlara ve
kalite belgelerine bağlı olarak sürekli gelişime açık şekilde kendi iş uygulamalarını gerçekleştirmeyi hedefler.
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Yolculuğumuz

Takımımız, üreticiler, endüstri ve serbest ürün geliştiricileri gibi hizmet sağlayıcılarına etik, taviz vermeyen teknik desteğe
değer vermektedir. CGS, farklı disiplinlerden gelen genç ve dinamik mühendis kadrosu ile tüm disiplinleri multidisipliner
potada bir araya getirerek üstün bir hizmet vermeyi amaçlar. Elektrik ve Elektronik, Elektronik Telekomünikasyon, Mekanik, 
Fizik Mühendisleri gibi son derece dinamik kadrosunun yanı sıra interdisipliner, test ve sertifikasyon gereklilikleri için sürekli
gelişimi hedefler. Sürekli gelişen, genişleyen kadrosu ve bilgisi ile CGS, farklı sektörlerden farklı şirketlerin iş ortağı
olmak için geleceği göz önünde tutarak bugünün koşullarını aydınlatır.

Ekibimiz

Kuruluş 17025 TÜRKAK
Akreditasyonu

17065 TÜRKAK 
Akreditasyonu

Avrupa Komisyonu
Tarafından Onaylanmış Kuruluş

CGS, test ve belgelendirme alanında hizmet verebilmek için gerekli tüm akreditasyonlara sahiptir.
CGS, CE işareti için Onaylanmış Kuruluştur, 17025 akredite LVD ve EMC laboratuvarları ile tam yetkinliğe sahiptir.
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LABORATUVAR

Hizmetlerimiz

CGS, 17025 akredite üçüncü parti laboratuvarı ile 
LVD ve EMC direktiflerinde testler yürüterek geniş
bir pazarın gerekli ihtiyaçlarına test ve analiz hizmeti
sağlamaktadır. CGS, etik ve güvenilir hizmet
sunumu ile akreditasyon kapsamındaki tüm gerekli 
test ve analizlere ayrıcalıklı etki sağlamak için tüketici
pazarlarına ve tedarik zincirlerine gayretli 
hizmet vermektedir.

Yüksek nitelikli mühendis kadromuzla,müşterilerine
AR-GE çözümleri için hizmet veren, hardline ve
softline proses hatlarına veya kıtalararası
uyumluluk için ürün geliştirmeye ihtiyaç duyan
üreticilere AR-GE hizmetleri sağlamak için 
endüstriyel hizmet gruplarını desteklemektedir.

ENDÜSTRİYEL
CGS, tüketici ürünlerine ilişkin CE İşareti vermek için
Avrupa harmonize direktiflerinde hizmet veren
Onaylanmış Kuruluşlardan biridir. (NoBo 2891)
CGS, Rusya, Suudi Arabistan ve Fas'ta ilgili
sertifikaları vermek için devlet ticaret programları ile
belgelendirme görevini sürekli olarak geliştirmektedir.

BELGELENDİRME

MAKİNELER
Makineler günlük hayata kolaylık sağlar ancak ürünler risk taşır. CGS, CE işaretlemesi 
için onaylanmış kuruluştur, endüstriyel makineler için tüm makine güvenlik testlerini 
ödün vermeden sağlar.

ARMATÜRLER Elektrik, günlük hayatın önemli bir parçası olup, elektrik çarpması gibi risklerle birlikte gelir,
tam akredite 17025 laboratuvarı olarak CGS, LVD & EMC'de güvenlik testleri sağlar.

TÜKETİCİ
ELEKTRONİĞİ

Günlük hayatımızla örtüşen geniş elektronik ürün yelpazesi, tüketici kullanımında riskleri de 
beraberinde getirmektedir. CGS, bu ürün grubu için riskleri ortadan kaldırabilmek adına 
ilgili testleri sağlar.

BT & IOT
CİHAZLARI

BT ve IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlar, sıradan ev nesnelerinden karmaşık endüstriyel
araçlara kadar çeşitlilik gösterir. CGS, endüstriyel hizmet sağlayıcılar, serbest çalışan 
bakım-onarım servisleri ve üreticiler için akreditasyonu kapsamında gerekli tüm testleri sağlar.

CGS, piyasaya girmeden önce olası riskleri önlemek için 
ISO 12100:10 Makine Güvenliği ve ISO 13849-1 Güvenlik kontrol 
sistemi standardı risk değerlendirme hizmetlerine uygun olarak tehlikeli 
cihazlar için hizmet vermektedir.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

CGS, tecrübeli kadrosu ile, şirketlere olası diğer değerlendirmelere ve 
CE, CMIM, ENEC, UKCA işaretleri gibi ürün işaretleme hizmetlerine 
uymaları için ihtiyaç profilleri sağlar.

İHTİYAÇ PROFİLLERİ

ISO 16750, ECE R10 & ve birçok standartta hizmet sunarız. 

OTOMOTİV TESTLERİ
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