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Sayın üyemiz,
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Türkiye
İhracatçılar Meclisinden alınan 05/07/2022 tarih 126-1726 sayılı yazıda;
Bilindiği üzere, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Fas’a ithal edilen sanayi
ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden
itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanması için, Fransız Bureau Veritas
Alman TUV Rheinland ve İspanyol Applus Fomento firmaları ile anlaşma sağlandığı, bu
kapsamda, bahsi geçen tarihten itibaren kontrole tabi olan sanayi ürünlerinin ithalatçıları
tarafından anlaşmalı şirketlerden sağlanan uygunluk sertifikalarının ibrazının zorunlu hale
geldiği, bilahare, adı geçen Bakanlığın internet sitesinde yapılan güncellemelere istinaden,
Bakanlık tarafından sanayi ürünlerinin uygunluk kontrollerinin gerçekleştirilmesi adına SGS
Maroc ve Intertek Labtest firmaları ile anlaşma sağlandığı, halihazırda bu beş firmanın
sertifikaların verilmesinde yetkili konumda olduğu bildirilmektedir.
Aynı yazıda devamla, Fas gümrük kontrol noktalarında Uygunluk Sertifikası
alınması gereken ürün listesinde güncellemeler olduğu, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
internet sitesinde yer alan bilgiye istinaden; otomobil yedek parçaları (araba ve treyler
lastikleri, araba aküleri, fren aksesuarları, camlar, filtreleme elemanları, mekanik kontrol
kablosu, yaprak yaylar, iç lastik, otomotiv ekipman ve aksesuarlarının ambalajları ve
etiketlenmesi), inşaat malzemeleri (seramik fayans, çimento, sızdırmazlık levhaları, sıhhi
ürünler, musluklar, plastik borular, filmaşin ve inşaat demiri), ahşap paneller, gazlı ısıtıcılar,
gazlı su ısıtıcıları, iş kıyafetleri dışındaki giyim ürünleri, cep telefonları için şarj cihazları,
power bank, devre kesiciler, battaniyeler, halılar ve duvardan duvara halı kaplamaları,
döşemelik kumaşlar, ayakkabılar, tıbbi olmayan korunma maskeleri, koruyucu solunum
cihazları, partiküllere karşı filtreli yarım maske, bebek bezi, okul defterleri, boya ve vernik,
tekstil pvc kaplı tuval, sokak aydınlatma direkleri, ofis mobilyaları: depolama mobilyaları, ev
ve mutfak mobilyaları, ev içinde kullanılan çocuk parkları, bebek bakım malzemeleri: bebek
sandalyeleri, koltuklar, yataklar, ahşap kapılar ve iç kapı takımları, inşaatta kullanılan içi boş
profiller, elektrik izolatörleri, okul çantaları, deri ve deri benzeri ürünler, bağlantı parçaları,
plastik borular: basınçlı hava ile uygulamalar için tekstil takviyeli çeşitleri, su için kullanılan
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tekstil ile güçlendirilmiş termoplastik borular, suyun emilmesi ve boşaltılması için kauçuk
hortumlar, su için kullanılan tekstil takviyeli kauçuk hortumları, bina içi sıcak ve soğuk su
tesisatları için çok katmanlı kanalizasyon sistemleri için borular ürünlerinin uygunluk
kontrollerinin Fas gümrük kontrol noktalarında gerçekleştirilmesi, mezkur ürünler dışında
kalan sanayi ürünlerinde uygunluk kontrollerinin ise çıkış ülkelerinde gerçekleştirilmesinin
gerektiği belirtilmektedir.
Bu bağlamda, menşe ülkesinde uygunluk kontrolüne tabi tutulması gereken ürün
listesine Liste des produits contrôlé à l'origine 30.05.2022.pdf (mcinet.gov.ma) adresinden,
Fas’taki varış noktasında uygunluk kontrolüne tabi tutulması gereken ürün listesine ise Liste
des produits contrôlés au Maroc 30.05.2022.pdf (mcinet.gov.ma) adresinden
ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
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