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Sayın üyemiz, 

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar 

Meclisinden alınan 23/09/2021 tarih 173-2552 sayılı yazıda, 

 

Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi 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 yapıldığı, bu 

kapsamda, bahsi geçen tarihten itibaren kontrole tabi olan sanayi ürünlerinin ithalatçıları 

tarafından anlaşmalı şirketlerden sağlanan uygunluk sertifikalarının ibrazının zorunlu hale 

geldiği ve Bakanlık tarafından sanayi ürünlerinin uygunluk kontrollerinin gerçekleştirilmesi 

adına SGS Maroc ve Intertek Labtest firmaları ile de anlaşma yapıldığı bildirilmektedir. 

 

Aynı yazıda devamla, kamuya açık kaynaklardan temin edilen ve ilgili Bakanlığa da 

teyit ettirilen bilgilere göre, “Analysis and Control Laboratory” (ACLAB) firması ile de aynı 

bağlamda yeni bir anlaşmanın imzalandığı ve buna göre otomobil yedek parçaları (lastikler, 

aküler, fren aksesuarları, camlar, filtreleme elemanları, mekanik kontrol kablosu, yaprak 

yaylar ve iç lastik), inşaat malzemeleri (seramik fayans, çimento, sızdırmazlık levhaları, 

sıhhi ürünler, musluklar, plastik borular, filmaşin ve inşaat demiri, boya), ahşap paneller, 

gazlı ısıtıcılar, gazlı su ısıtıcıları, iş kıyafetleri dışındaki giyim ürünleri, ayakkabılar, cep 

telefonları için şarj cihazları, devre kesiciler, battaniyeler, halılar, duvardan duvara halı 

kaplamaları, döşemelik kumaşlar, bebek bezi, tıbbi olmayan korunma maskeleri ve okul 

defterleri ürünlerinin uygunluk kontrollerinin Fas gümrük kontrol noktalarında, mezkur 

ürünler dışında kalan sanayi ürünlerin ilişkin uygunluk kontrollerinin ise çıkış ülkelerinde 

gerçekleştirilmesinin gerektiği ifade edilmekte olup, yukarıda özet bilgileri bulunan internet 

sayfalarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız.      

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:656693979202192413914. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
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https://www.mcinet.gov.ma/fr/content/surveillance-du-march%C3%A9  

 

https://fr.le360.ma/economie/importations-industrielles-une-sixieme-societe-agreee-pour-

realiser-les-controles-de-conformite-245174  
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