
GOST-K BELGESİ WHİTE PAPER

HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

‘‘1999’dan beri Bilgilendiriyoruz,
Belgelendiriyoruz ’’



GOST-K Nedir?

GOST, Rusça kelime olarak türkçe karşılığı
Norm’dur ve K harfi de Kazakistan demektir.
Kazakistan devletine satmayı planladığınız pek çok
ürün adına bu belgeye sahip olunması
gerekmektedir.

Kazakistan, GOST-R standartlarını temel aldığı ve
GOST-K ismi verdiği kendi devlet standartlarını
oluşturmuştur. Bu standartlar GOST-R ile önemli
derecede benzerlikler göstermesine karşın,
uygulanmasında ve yasasında farklılıklar
bulunmaktadır.

GOST-K Belgesi, Kazakistan Devlet
belgelendirme ve Metroloji Kurumu
(KAZMEMST) nezdinde yetkilendirilmiş
firmalardan nezdinde temin edilmektedir.

Uluslar, kendi devlet koşullarını meydana getirerek
ülkeler arası yapılan ticarette, ülkeler arası
standartlar gibi kendilerine yönelik standart
oluşturmaktadır. Ülkemizde yer alan üretim

standartları, ürünlere nasıl standartlar
oluşturulmuşsa bu standartlara uygun olarak ta
belgeler istenmekte ve bu benzer durumda
Kazakistan adına da geçerli olmaktadır. Bu belge
kazakistan ile yapılacak ticarette gereksinim
duyulan ürün kalite belgesidir. Kazakistan devletine
perakende ve toptan ticaretinde bulunan her ürün
adına ürün kalite belgesi düzenlenmesi şart
koşulmuştur. Bu belge, ülkeye giren ürünlerin
önemli bir bölümü adına temin edilmesi zorunlu
olan bir belge olmasının yanı sıra, iç pazarda yapılan
toptan ve perakende ticaretini kolaylaştıran, ürüne
imaj temin eden bir özellik de
bulundurabilmektedir.

Kazakistan’da uygulanan standartlar ile alakalı bilgi
Sistemkalite web sitemizden ve Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuz ile
iletişime geçilerek sağlayabilirsiniz. Ülkemiz,
standartlar bakımından kuruluşumuzdan bilgi
temin edebilirsiniz.

GOST-K Belgesi Nedir?

‘‘ GOST-K Belgesi, ülkeye giren ürünlerin önemli bir
bölüme adına temin edilmesi gereken bir kalite belgesidir. ’’

Bu belge iç pazarda yapılan perakende ve toptan
ticareti rahatlatan, ürüne imaj sağlayan bir özelliğe
sahiptir.

Gost-K belgesi, akreditasyonu onaylanmış ve
Kazakistan ülke sınırlarında yer alan kuruluşlardan

biri olarak Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kuruluşumuz nezdinde verilmesinin
yanı sıra ülkeye giren ürünlerin önemli bir kısmı
adına zorunludur. Bu durumun yanı sıra iç pazarda
yapılan toptan ve perakende ticarette önemli bir
kalite belgesi unsuru niteliği de günden güne
arttırarak sürmektedir.

GOST-K Kalite Sertifikası Çeşitleri Nelerdir?

“ GOST-K Belgesi, ülkeye giren ürünlerin önemli bir
bölüme adına temin edilmesi gereken bir kalite belgesidir. ’’

Gost-K Belgesinin çeşitleri alt kısımda yer alanlar
gibidir;

 Parti Bazında (Tek Seferlik ) Belge

Bu belge çeşidinde Kazakistan`dan ithalatçı bir
işletme ile satış sözleşmesi yapmalısınız. Belgede
üzerinde üretim alanı, ithalatçı işletme, temel



sözleşme tarihi ve numarası bilgileri ve ürünün
G.T.İ.P. numaraları bulunmaktadır. Bu belgelerin
kullanımı sadece tek bir ithalatçı işletme adına
yalnızca bir sefere mahsus olmaktadır

 1 Senelik Seri Üretim Belgesi

Yalnızca örnek ve dokümanların incelenmesi
neticesinde, uzman ziyareti gerçekleşmeden 1
senelik süre adına temin edilen belgedir. Bu
belgeler 1 sene sonra güncellenmelidir.

 3 Senelik Seri Üretim Belgesi

Uzman ziyareti gerçekleştirilerek 3 yıllığına seri
üretim adına temin edilen belgelerdir. Bu belgeler
temin edilmesinin ardından 3 sene boyunca tüm
gümrük işlemleri ve ürün satışları adına geçerli
olmaktadır. 3 senelik GOST-K Kalite belgesi adına
her sene, senelik incelemede bulunulması
gerekmektedir.

GOST-K Belgesi Nasıl Alınır?

‘‘ GOST-K Belgesi, ülkeye giren ürünlerin önemli bir
bölüme adına temin edilmesi gereken bir kalite belgesidir. ’’

GOST-K belgesi almak adına, ilk önce parti
başına mı, yani 1 senelik yalnızca örnek ve
dokümanların analiz edilmesi sonucu, uzman
ziyareti gerçekleşmeden 1 senelik süre adına temin
edilen belgelerdir. Bu belgelerin 1 seninin ardından
güncellenmesi gerekmektedir. 3 senelik belge ise
uzman ziyareti gerçekleştirilerek 3 yıllık seri üretim
adına temin edilen belgelerdir. Bu belgelere sahip
olunmasının ardından 3 sene boyunca tüm gümrük
işlemleri ve ürün satışları adına geçerli olmaktadır.
Bu konuda belgelendirme kararını almalısınız. Bu
karar alınmanızın ardından alt kısımda sıraladığımız
evraklar ile kuruluşumuza müracaatta bulunmanız
belgeye ulaşmanızı temin edecektir;

 Kalite Belgeleriniz (ISO 9001, CE, TSE, ISO
14001 ISO 22000 gibi)

 İşletmenin Faaliyet Belgesi (Ticaret
Odasından temin edilen)

 Marka tescil belgeleri
 G.T.İ.P Gümrük istatistik numaraları (Her

ürün adına)
 Ürününüze yönelik örnek
 Ürün adları, türleri yada modelleri, çalışan

personel adedi
 Belgede bulunacak telefonlar, adres ve faks

numarası
 Belge alınacak ürünleri kapsayan tanıtımların

tümünü belirten Kazakça’ya ve Rusça diline
tercüme edilmiş kataloğunuz yada tanıtım
dokümanınız.

 Müracaat Formu’muzu eksiksiz ve doğru
olarak doldurmanız gerekmektedir. Bu

doldurduğunuz form ardından sizin ile iletişim
kurmamıza ve ürünleriniz hakkında tam bilgi
temin etmemiz adına gerekmektedir. En kısa
sürede sizin ile iletişime geçerek konuyu
yürütmeye çalışacağız.

İşletmenizin ve ürünlerinizin durumu kuruluşumuz
nezdinde tam değerlendirilerek ve ticari
hedeflerinize uygun şekilde ayrıntılı Fiyat
Teklifimiz işletmenize iletilecektir. Fiyat Teklifimiz
müracaatınızı almamızın ardından 48 saat içinde
bildirilecektir.

1 senelik seri Üretim belgesinde 1 senelik yalnızca
örnek ve dokümanların analiz edilmesi sonucu,
uzman ziyareti gerçekleşmeden 1 senelik süre adına
temin edilen belgelerdir. Bu belgelerin 1 senenin
ardından güncellenmesi gerekmektedir. GOST-K
belgeniz, gereken durumlarda Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuzun
laboratuvarlarına örnek olarak gönderilen
ürünlerinizin özelliğine uygun olarak
gerçekleştirilecek tetkiklere, var olan dokümanlara
ve mevcut test raporlarına uygun kısa bir sürede
hazırlanmaktadır.

3 senelik seri üretim belgeleri, 3 senelik belgede
uzman ziyareti gerçekleştirilerek 3 yıllık seri üretim
adına temin edilen belgelerdir. Bu belgelere sahip
olunmasının ardından 3 sene boyunca tüm gümrük
işlemleri ve ürün satışları adına geçerli olmaktadır.
İncelemede alakalı olan sektörde yetki sahibi olan
Sistem Kalite kuruluşumuzun Eksper (Uzman)i,
ülkemizde üretim alanınızda belgelendirilecek
Ürünlerin Denetleme Prosedürü” ne uygun
denetleme gerçekleştirmektedir. Bu denetleme



ayrıntılı bakımından söz konusu ziyaret yapılmadan
önce işletmenize bilgi vereceğiz.

İşlemlerin ardından GOST-K belgenizin orijinalleri
ve onaylanmış kopyaları adresinize iletilecektir.

GOST-K Belgesi Nerelerde Kullanılmaktadır?

 ‘‘ GOST-K Belgesi, ülkeye giren ürünlerin önemli
bir bölüme adına temin edilmesi gereken bir kalite
belgesidir. ’’

 GOST-R Belgesi, Türki Cumhuriyetlerde ve
Kazakistan devletlerinde işletmenize ISO ve

TSE belgeleri gibi kalite, değer, güvenirlik ve
prestij temin etmektedir.

 GOST-K Belgesinin etkili olduğu ülkeler:
Türki Cumhuriyetler, Kazakistan, ve
Rusya’dır.

 GOST-K Belgesinin Resmi şekilde geçerli
olduğu devletler: Kazakistan’ dır.

GOST-K Belgesi Faydaları Nelerdir?

‘‘ GOST-K Belgesi, ülkeye giren ürünlerin önemli bir
bölüme adına temin edilmesi gereken bir kalite belgesidir. ’’

 Ürünlerin zorunlu güvenlik, kalite ve güvenlik
koşullarını karşılamasını temin eder,

 İç pazarda toptan ve perakende ticaretini
rahatlatarak ürününüze saygınlık temin eder.

 Gümrükte yaşanan ve yaşanacak gecikmeleri
bertaraf eder

 Uygun bulunmayan ürünlerin ithal
edilmesinin meydana gelen muhtemel
kayıpları indirger.

 Müşteri ihtiyaçlarına uygun sürekli kalite
temin ederek müşteri memnuniyetini belirtir.

 Maddi ve zamandan tasarruf elde edilir.
 Kazakistan pazarına kolay bir şekilde

ulaşabilme sağlanır.
 Rskleri, hatalı ürünleri ve zararları minimize

eder.
 İşletmenin marka imajının ve piyasa değerinin

ilerleme kaydetmesine yardımcı olur.
 İşletme şeffaflığı oluşturulur.

GOST-K Belgesi Önemi Nedir?

‘‘ GOST-K Belgesi, ülkeye giren ürünlerin önemli bir
bölüme adına temin edilmesi gereken bir kalite belgesidir. ’’

Kazakistan Devlet Sertifikasyon ve Metroloji
Kurumu nezdinde yetki verilmiş kuruluşlardan biri
olarak Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kuruluşumuz tarafından verilmektedir.

Bu belge, ülkeye giren ürünlerin önemli bir kısmı
adına sahip olunması şart bulunan bir belgedir. Bu
belge, aynı zamanda Kazakistan pazarında yapılan
toptan ve perakende ticaretini önem teşkil edecek
oranda kolay duruma getiren, bir nevi ürün veya
ürünlere prestij sağlayan bir özelliği de
bulunmaktadır.



GOST-K Belgesi Nereden Alınır?

‘‘ GOST-K Belgesi, ülkeye giren ürünlerin önemli bir
bölüme adına temin edilmesi gereken bir kalite belgesidir. ’’

GOST-K Belgesi yetkili kılınmış kuruluşlardan
biri olarak Sistem Kalite Belgelendirme ve test
danışmanlık kuruluşumuzdan alabilirsiniz.
Kuruluşumuz siz değerli işletmelerimize GOST-K
Belgesi ve ISO belgeleri temin etmektedir.
GOST-K Belgesi, Kazakistan devleti ile ticaret
yapılacak olan ürünlere yönelik bir belgedir.
Kazakistan devletinde perakende ve toptan
ticaretinde bulunulan her ürün adına ürün kalite

belgesi düzenlenmesi şartı bulunmaktadır. Sistem
Kalite Belgelendirme ve test danışmanlık
kuruluşumuzun verdiği TSE belgesi özelliğinde
olan belgeler, Kazakistan devletinde ürün satışında
bulunmak adına ön şart olarak koşulmaktadır.
Kazakistan’a yapılan ithalatın ve ihracatın diğer bir
deyim ile güvenli bir ticaretin ve hukuki şekli
Kazakistan’da satışında bulunacağınız veya
satışında bulunmayı hedeflediğiniz ürünleriniz
GOST-K belgesinin bulunması gerekmektedir.
GOST-K Belgesi ile Kazak standartlarına uygun
bulunduğu tescil edilmiş sayılmaktasınız.

GOST-K Belgesi Kullanımı Nasıldır?

‘‘ GOST-K Belgesi, ülkeye giren ürünlerin önemli bir
bölüme adına temin edilmesi gereken bir kalite belgesidir. ’’

Sovyetler Birliği’nin dağılma aşamasının sırasında
Kazakistan, Gost-K şeklinde isim verdiği kendi
ülke standartlarını geliştirme eğilimine yöneldi. Bu
standartlar Gost-R ile hem önemli benzerlikleri
bulunmakta hem de önemli farkları kapsamaktadır.

Gost-K belgesi, akreditasyon onayı yapılmış ve
Kazakistan ülke kapsamında yer alan kurumlar
Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığımızı temsilcilik ofisimiz nezdinde
verilmekte ve ülke içine gelen yani ithal edilen
ürünlerin önemli bir kısmı adına alınması zorunlu
bir belgedir. Bu durumun yanı sıra iç piyasada yer
alan perakende ve toptan ve perakende ticaretin
önemli bir kalite belirtisi şeklindeki özelliğini de
günden güne yükselterek sürdürmektedir.

Gost-K Belgesi Özellikleri Nelerdir ?

 Tek seferlik, 1 yılık ve 3 yıllık geçerlilik süresi
bulunmaktadır.

 Parti bazında, yıllık ve seri üretime ilişkin bir
belgedir.

 ISO belgesinin mevcut olması gost k belgenin
temin edilmesini kolaylaştırmaktadır.

 Kazakistan içinde yada dünyada yer alan
herhangi bir kuruluş alabilir.

 Belgeyi temin eden kuruluşlar ve temsilcileri,
işletmenin üretim sahalarının incelemesinin
akabinde temin eder.

 Hem girişten itibaren üretim sisteminin analiz
işlemi gerçekleşir hem belirlenmiş ürünlerin
detaylı olarak söz edilir hem de üretimde
hijyen aranır. Bir nevi ISO, TSEK ve CE
karışımı niteliğindedir.


	GOST-K BELGESİ WHİTE PAPER                        
	GOST-K Nedir?
	GOST-K Belgesi Nedir?
	GOST-K Kalite Sertifikası Çeşitleri Nelerdir?
	Parti Bazında (Tek Seferlik ) Belge
	1 Senelik Seri Üretim Belgesi
	3 Senelik Seri Üretim Belgesi

	GOST-K Belgesi Nasıl Alınır?
	GOST-K Belgesi Nerelerde Kullanılmaktadır?
	GOST-K Belgesi Faydaları Nelerdir?
	GOST-K Belgesi Önemi Nedir?
	GOST-K Belgesi Nereden Alınır?
	GOST-K Belgesi Kullanımı Nasıldır?
	Gost-K Belgesi Özellikleri Nelerdir ?


