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ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİ



DAYANAK

Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı (2013/4284):
(22 Şubat 2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmî Gazete)

Yetki

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde;

j) Dış ticarete konu ürünlerle ilgili gözetim faaliyetlerinde bulunacak

uluslararası gözetim şirketlerinin tabi olacakları şartları tespit etmeye,

Bakanlık yetkilidir.

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (2015/24)
(31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete)



ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİ (UGŞ)

Dış ticarete konu malların;

➢ Kalitesinin kontrolü

➢ Miktarının kontrolü

➢ Depolama, yükleme, boşaltma ve nakil

esnasındaki durumunun tespiti

➢ Döviz kuru ve mali şartlar da dâhil olmak

üzere fiyatının tespiti

➢ Gümrük sınıflandırmasının doğruluğunun

saptanması

konusundaki uluslararası gözetim faaliyetlerini

yerine getiren, Ticaret Bakanlığınca statü

(belge) verilen şirket ve kuruluşlardır.
UGŞ Nedir?



DÜNDEN BUGÜNE ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİ

➢Gözetim faaliyetlerinin belli koşulları sağlayan kuruluşlar

tarafından yapılabilmesine imkan sağlandı. (TÜRKAK öncesi

1997-1999).

➢Akredite gözetim şirketlerine doğrudan statü verildi (TÜRKAK

denetimi)

➢Bugün hem TÜRKAK’tan akredite olan gözetim şirketlerine,

hem de olmayanlara, Tebliğdeki şartları sağlamaları halinde

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsü verilmektedir.



UGŞ’ler

A TİPİ

TÜRKAK’tan akredite uygunluk 

değerlendirme kuruluşları

(Radyasyon ölçümü yapabilir)

-36 adet-

B TİPİ

TÜRKAK’tan akreditasyonu 

bulunmayan uygunluk 

değerlendirme kuruluşları

-170 adet-

Hem A Tipi hem B Tipi UGŞ Sayısı: 17



ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN İŞLEVİ

UGŞ’ler ile;

➢ Sözleşmeye uygun olmayan malların ihracat veya ithalatı zamanında

önlenerek malların sonradan geri gönderilmesi, tarafların gereksiz

masraflara girmesi ve zaman kaybı önlenir.

➢ Satış bedelinin tahsilinde kolaylık sağlanır.

➢Mal kalitesi, standartlara ve mevzuata uygunluğunun kontrolü sağlanmış

olur.

➢ Anlaşmada öngörülen miktarın sevki, ambalaj, etiketleme ve yükleme

şartlarına uygunluk sağlanır.



Uluslararası Gözetim Şirketleri (UGŞ)

➢UGŞ Statüsü almak için başvurular Bakanlığımız Bölge

Müdürlüklerine yapılır.

➢Gerekli inceleme neticesinde uygun görülenlere A Tipi veya B

Tipi UGŞ Belgesi verilir.

➢A Tipi UGŞ belgeleri akreditasyon sertifikasının süresi dolana

dek geçerlidir.

➢B Tipi UGŞ belgeleri, 3 yıl süreyle geçerlidir.

➢Bu sürelerin bitiminde yenileme başvurusu yapılabilir.



FAALİYET ALANI VE SORUMLULUK

➢ A tipi UGŞ’lerin faaliyet alanı, akreditasyonun kapsamı ile sınırlıdır.

➢UGŞ’ler, Türk Gümrük Tarife Cetveli fasılları itibarıyla yetkilendirildikleri

alan dışında gözetim faaliyetinde bulunamazlar.

➢ B tipi UGŞ’ler tarafından gerçekleştirilen gözetim faaliyetlerinin,

yetkilendirme listesinde belirtilen uzmanlıklardan birine sahip olan

uzman personel tarafından yürütülmesi esastır.

➢UGŞ’ler, personelinin gözetim faaliyetinin gerektirdiği bilgi, deneyim ve

eğitime sahip olmasından sorumludur.

https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/uluslararasi-gozetim-sirketleri/yetkilendirme-listesi


GÖZETİM FAALİYETİ

➢UGŞ’lerin düzenlediği gözetim raporlarında gözetim faaliyetini yürüten

uzman personelin ad, soyad ve unvanı belirtilir.

➢Gözetim raporlarında, gözetim faaliyetini yürüten uzman personelin

veya şirketi temsil ve ilzama yetkili bir kişinin ıslak imzasının bulunması

ve belgelerin imzalı nüshalarının beş yıl süreyle saklanması zorunludur.

➢ A tipi UGŞ’lerin radyasyon ölçümü de yapabilmeleri için, sahip oldukları

donanım, eğitim, tehlike durum planı ve diğer ekipmanın radyasyon

güvenliği açısından uygun olduğunun Nükleer Düzenleme Kurumu

tarafından belge ile tespit edilmiş olması gerekir.



YÜKÜMLÜLÜKLER

➢UGŞ’lerin dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık, şeffaflık, ayrımcılık

yapmama ve ticari sırları koruma koşullarını sağlayacak ve

müşterilerini gereksiz külfete sokmayacak şekilde faaliyette

bulunmaları gerekir.

➢UGŞ’ler, kendileri tarafından gerçekleştirilen ithalat ve ihracat

için gözetim faaliyetinde bulunamazlar.

➢UGŞ başvuru belgelerinde istenen bilgilerin değişmesi halinde

en geç 1 ay içinde Bölge Müdürlüğüne bildirim yaparlar.



DENETİM

➢ B tipi UGŞ’lerin merkez ve şubeleri, yılda en az bir kez denetlenir.

➢ A tipi UGŞ’lerin merkez ve şubeleri bu denetimden muaftır. Ancak gerekli

görüldüğünde Genel Müdürlükçe verilecek talimat çerçevesinde

denetlenebilir.

➢Denetim, Bölge Müdürlüğünce oluşturulacak, en az biri Ürün Denetmeni

olmak üzere en az iki kişilik bir komisyon tarafından gerçekleştirilir.

➢Denetimlerde, Genel Müdürlüğün aksi yönde bir talimatı olmadığı

sürece, Tebliğin ek-4’ünde yer alan «Uluslararası Gözetim Şirketi

Denetim Raporu» formunda düzenlenen hususlar araştırılır.

➢Denetimlerde UGŞ’ler tarafından gözetim faaliyetleriyle ilgili olarak

düzenlenmiş tüm belge, rapor ve faturalar incelenebilir.



MÜEYYİDELER (YAPTIRIMLAR)

➢Uyarı

➢Faaliyetten süreli veya süresiz men

➢UGŞ statüsünün geri alınması



TEŞEKKÜRLER

İdil YAVUZ AKTAŞ

Ticaret Uzmanı
yavuzi@ticaret.gov.tr


