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ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ 

BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ 

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ 

İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ 

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ  

 
Ankara - Bursa - İstanbul - İzmir – Mersin 

 

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Fas gümrük 

noktalarında gerçekleştirilen bazı sanayi ürünlerinin ithalatındaki uygunluk kontrollerinin, 

başlatılan yeni bir uygulama ile 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak 

gerçekleştirilmeye başlandığı, bu kapsamda Fas Sanayi, Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı ile 

Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland ve İspanyol ApplusFomento firmalarının 

anlaşma sağlandığı bilgisinin edinildiği ayrıca söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesinde 

oluşabilecek sıkıntılar sebebiyle de önce 20 Nisan 2020 tarihine kadar geçiş döneminin 

tanımlandığı ve bu geçiş döneminin COVID-19 sebebiyle 20 Haziran 2020 tarihine uzatılarak 

bu tarihe kadar tüm ürünlerin kontrollerinin Fas gümrüklerinde gerçekleştirilebileceğinin ilan 

edildiği bildirilmektedir. 

 

Anılan yazıda devamla, Rabat Ticaret Müşavirliğinin zaman içerisinde uygulamanın 

nasıl ilerlediğine ilişkin yetkilendirilmiş firmalarla yapmış oldukları görüşmeler sonucunda 

uygulama listelerinde güncellemeler yapılabildiğinin anlaşıldığı belirtilmektedir. Bu minvalde, 

ihracatçı firmaların aşağıdaki listeleri ürün kodu ile kontrol ederek ihraç edecekleri ürünlerin 

uygunluk kontrollerinin ülkemizde mi, ya da Fas’ta mı gerçekleştirileceği konusunda bilgi 

sahibi olabileceği ifade edilmektedir.  

 

Menşe ülkede kontrol edilecek ürünler listesi:  
 

http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles% 

20a%20l%20origine_1.pdf  

 

Fas varış noktasında, kontrol edilecek ürünler listesi:  
 

http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles% 

20%20au%20MAROC%20V1.pdf  

 

Bununla birlikte, Ticaret Müşavirliğimizce, Faslı Bakanlık tarafından yapılan bir duyuru 

ile, normal koşullarda kontrollerin çıkış ülkesinde gerçekleştirilmesi gereken ürünlerle ilgili 

COVID-19’dan kaynaklı sebeplerle zorlukların yaşanması ve kontrolün bir şekilde çıkış 
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ülkesinde gerçekleştirilememesi halinde, istisnai bir uygulama olarak 20 Haziran 2020 

tarihinden sonra Fas’a ulaşan mallar için Fas gümrük noktalarında uygunluk kontrollerini 

gerçekleştirme imkanının tanınacağı; ancak, bu imkandan faydalanabilmek için ön koşul olarak 

ilgili ithalatçılar tarafından, Fas’ta gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği PORTNET internet 

platformu üzerinden ithalat başvurusu yapılırken “Yeminli Beyanname” (Declaration sur 

L’honneur) verilmesi gerektiği, aksi takdirde bu istisnai uygulamadan faydalanmanın mümkün 

olmayacağı hususlarının kamuoyu ile paylaşıldığı bildirilmektedir. Söz konusu kamuoyu 

duyurusuna aşağıdaki linkte yer verilmektedir.  

 

http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/entr%C3%A9e-en-vigueur-du-

nouveausyst%C3%A8me-de-contr%C3%B4le-des-produits-industriels-%C3%A0-

l%E2%80%99importation 

 

Bilgileriniz ve güncel listeler ile 20 Haziran 2020 tarihinden sonra Fas’a ulaşan eşya 

için başlatılan istisnai uygulamaya ilişkin hususların Derneğiniz üyelerine duyurulması hususu 

rica olunur. 

 

 

Senem SANAL SEZERER 

Genel Sekreter V. 
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