GENELGE (2015/2)
Bu Genelgenin amacı, 3/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ’in (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24)
uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.
1. Bu Genelgede,
a) Tebliğ: 2015/24 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliği ifade eder.
b) Tebliğdeki diğer tanımlar bu Genelge için de geçerlidir.
2. Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden ibraz edilen yabancı
diplomalarda, Yükseköğretim Kurumunca düzenlenen denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli
sureti aranır.
3. Başvuru üzerine Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Bölge
Müdürlüğünce yapılacak inceleme neticesinde Tebliğin 5 inci maddesine uygun bulunan
başvurular, genel görüşlerle birlikte Genel Müdürlüğe iletilirken, “Uluslararası Gözetim Şirketi”
statüsü verilmesi uygun görülen şirket veya kuruluşların, unvan, adres, telefon ve telefaks
numaraları ile yetkilendirildikleri Türk Gümrük Tarife Cetveli fasılları, düzenlenen “Uluslararası
Gözetim Şirketi Belgesi” ile birlikte en kısa sürede Genel Müdürlüğe bildirilir.
4. Genel Müdürlüğe iletilen uluslararası gözetim şirketi belgeleri, tarih ve sayı verildikten
sonra imzalanarak ilgili firma/kuruluşa verilmek üzere Bölge Müdürlüğüne iade edilir.
5. Uluslararası gözetim şirketinin faaliyet alanındaki Türk Gümrük Tarife Cetveli
fasıllarının değişmesi halinde, durum Tebliğin 13 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları
çerçevesinde Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Bunun üzerine ilgili fasıl veya fasıllar, Tebliğin 6 ncı
maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde Bakanlığın internet sayfasında güncellenir.
6. Uluslararası gözetim şirketlerinin, Tebliğin 14 üncü maddesi çerçevesindeki
denetiminden önce, Bölge Müdürlükleri, bir örneği ekte yer alan Denetim Programını,
onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe iletir ve Genel Müdürlüğün talimatı doğrultusunda
denetimleri yürütür.
7. Uluslararası gözetim şirketlerinin, Tebliğin 14 üncü maddesi çerçevesindeki denetimi
neticesinde herhangi bir aykırılık bulunmaması durumunda, denetim raporu, denetimi yapan
Bölge Müdürlüğünce dosyalanır. Denetim sonucunda aykırılık tespit edilmesi halinde ise
uluslararası gözetim şirketinin yazılı savunması alınır ve savunma, denetim raporu ile birlikte en
kısa sürede Genel Müdürlüğe iletilir.
8. İşbu Genelge ve ekindeki değişiklikler ayrıca ilan edilmez.

9. 2008/1 sayılı Genelge Yürürlükten kaldırılmıştır.
10. Bu Genelge 1/7/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
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