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Sayın Üyemiz, 
 
Konu: Fas'a İhracı Gerçekleştirilecek Sanayi Ürünlerinin Uygunluk Kontrolü Hk. 
TİM’den alınan ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alındığı belirtilen bir yazıda, 
Fas Sanayi, 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 ifade edilmektedir.  
 
Anılan yazıda devamla, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alındığı belirtilen yazıda, adı geçen 
Bakanlık tarafından sanayi ürünlerinin uygunluk kontrollerinin gerçekleştirilmesi adına SGS Maroc 
ve Intertek Labtest firmaları ile de anlaşma yapıldığı bunlara ilaveten, 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 bildirilmektedir.  
 
Bununla birlikte, 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 ürünlerinde ise uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde 
gerçekleştirilmesinin gerektiği belirtilmektedir.  
 
Bu çerçevede, yukarıda özet bilgileri bulunan internet sayfalarına aşağıdaki linklerden 
ulaşılabileceği eklenmiştir.  
 
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  
 
Konu: Yıllık PGD Programı hk. 
TİM’den alınan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel 
Müdürlüğü’nden alındığı belirtilen bir yazıda, Bakanlıklarının 7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve 
Teknik Düzenlemeler Kanunu” kapsamında ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya 
ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve güvenli 
olup olmadığının denetlenmesi ile güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesinin temin 
edilmesi ve gerektiğinde idari yaptırım uygulanmasından sorumlu olduğu, Bakanlıkları sorumluluk 
alanında bulunan 1500’ü aşkın ürünün piyasa gözetimi ve denetimi işlemlerinin Genel Müdürlükleri 
faaliyet alanında yer aldığı ifade edilmektedir.  
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Yazıda devamla, yıllık denetim programına alınacak ürünlerin her yıl risk analizi çalışması ile 
belirlendiği ve söz konusu ürünlerin üretici ve ithalatçılarının bulunduğu iller dikkate alınarak 
planlamasının yapıldığı, 2022 yılı denetim programına alınacak ürünlerin tespit edilmesi 
çalışmalarının başlatılıp, 2022 yılı denetimlerinin daha etkin olabilmesi ve seçilen riskli ürünlerin 
en isabetli şekilde tespit edilebilmesi açısından gelecek görüşlerin önem arz ettiği bildirilmektedir.  
 
Bu kapsamda, tüketiciler, üreticiler ve kullanıcılar tarafından ulaştırılan şikâyetler dikkate alınarak 
yoğun olarak kullanılan, yüksek risk taşıması muhtemel ürünlerin çalışmaya dâhil edilmesinin 
amaçlanmakta olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluk alanında bulunan ürünlere 
kullanıcılar açısından ciddi risk taşıyan ve piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarında öncelik 
verilmesi gerektiği düşünülen ürünlerin 28 Eylül 2021 Salı gününe kadar sanayi@akib.org.tr 
adresine e-posta yoluyla bildirilmesi önem arz etmektedir. 
 
 
Bilgileri ve gereğini rica ederim. 
 
Mehmet Ali ERKAN 
Genel Sekreter 
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