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Resmi Adı Fas Krallığı 

Yönetim Biçimi Parlamenter Monarşi 

Devlet Başkanı Kral VI. Mohammed 

Başbakan Saadeddine Othmani 

Başkenti Rabat 

Nüfusu 35.952.000 (Ekim 2020, IMF) 

Yüzölçümü 710.850 km²     

GSYİH (milyar $) 118.73(2021) 

KBGSYİH ( $ ) 3.396 (2021) 

Resmi Dil Arapça ve Berberice 

Fransızca (resmi yazışmalarda, ekonomik ve kültürel yaşamda) 

Etnik Yapı Bu Arap-Berberi: % 99,1; Yahudi: % 0,2; Diğer: % 0,7 

Dini Yapı %99 Müslüman,  %1 Hristiyan ve Yahudi 

Para Birimi Fas Dirhemi 

Önemli Şehirleri  Kazablanka, Rabat-Sale, Fes, Marakeş, Tanger, Agadir 

Resmi Tatil Günleri Cumartesi, Pazar, 11 Ocak (Bağımsızlık Günü), 23 Mayıs (Milli Gün), 9 Temmuz 

(Gençlik Günü), 30 Temmuz (Kralın Taç Giyme Günü), 14 Ağustos (Milli Gün), 20 

Ağustos (Milli Gün), 6 Kasım (Milli Gün), 18 Kasım (Bağımsızlık Günü) 

Saat Farkı 2 saat geride 
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“ 

 

ÜLKEYE GENEL BAKIȘ:  

 

Afrika’nın kuzey batısında yer alan Fas; doğusunda Cezayir, güneyinde ise Moritanya ile 

komşudur. Sahil sınırı ülkenin batısında Atlas Okyanusundan başlayıp Cebelitarık boğazını da 

içine alarak kuzeyde Akdeniz’de sonlanmaktadır. Kuzey Afrika’nın başlıca ve gelişmişlik 

açısından farklılık arz eden ülkeleri içerisinde yer alan Fas, Batı Sahara dahil 710.850 km2 

yüzölçümüne sahiptir. Fas topraklarının kuzeyinde, Akdeniz kıyısında İspanya’ya ait olan iki 

küçük şehir Ceutave Melilla yer almaktadır. Fas, Rif bölgesinde yer alan dağlar ve Atlas 

dağları göz önünde bulundurulduğunda Magreb bölgesinin en yüksek dağlarına sahip ülke 

olarak bilinmektedir. 

 

1912-1956 yılları arasında Fransız ve İspanyol himayesinde kalan Fas, 1956'da tekrar 

bağımsızlığına kavuşmuş, zamanla Anayasa’ya dayalı meşruti bir krallık hüviyetine 

bürünmüştür. Fas, Kral'ın geniş yetkilerle donatıldığı, iki meclisli (Temsilciler Meclisi ve 

Danışmanlar Meclisi) parlamenter bir monarşi rejimiyle idare edilmektedir. Kral hem Devlet 

Başkanı, hem de dini liderdir (Amir Ul- Muminin/İnananların Emiri). Başbakan ve “Egemenlik 

Bakanlıkları” olarak adlandırılan Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Din İşleri Bakanları, Kral 

tarafından doğrudan atanmaktadır. Savunma Bakanlığını ve Genel Kurmay Başkanlığını ise 

bizzat üstlenen Kral, Başbakanın teklifi üzerine hükümeti oluşturacak diğer Bakanları da 

atamaktadır. Hükümet, Kral'a ve Temsilciler Meclisine karşı sorumludur.  

 

Ülke idari bakımdan 16 eyalet ile 2 valiliğe bölünmüştür. Ülkede muhalif partiler hükümeti 

eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İslam’ın ve Batı Sahra sorununun eleştirilmesi 

yasaktır. Fas’ta istikrarlı bir politik sisteme ek olarak güvenli bir yaşam ortamı vardır. 

Yabancılar kabul görmekte, iş adamları rahat hareket edebilmektedir. 

 

Fas’ın nüfusunun önemli bir kısmı Atlas Okyanus’u kıyısında bulunan şehirlerde 

yoğunlaşmaktadır. Kazablanka, Rabat, Agadir, El Jadida, Kenitra gibi. Diğer taraftan, iç 

kesimlerde turizm başkenti Marakeş, tarım kesiminin yoğunlaştığı Meknes Fes şehirleri ve 

Akdeniz kıyısında bulunan Tanger, Tetoaun, Nador ve Oujda diğer önemli şehirler olarak 

düşünülebilir. Şehirleşme ve nüfus hızlı artmaktadır. 20. yüzyılın başında Fas’ın nüfusu 5 

milyondan az iken 1954 yılında 10 milyona ulaşan nüfus 1985-1990 yıllarında 22 milyona 

ulaşmıştır. 35,6 milyon nüfusu olan Fas’ta nüfusun %40’ı şehirlerde, kalanı ise köylerde ve 

göçebe olarak yaşamaktadır. Fas’ın en büyük sosyal meselesinden birisi şehirlere olan 

göçtür. Ülkede işsizlik fazla olup, işsizlerin toplam işgücüne oranı %10 civarındadır (IMF). 20 

yılı itibariyle Fas'ın nüfusunun 36 milyona ulaştığı ifade edilmektedir. Ülke genç bir nüfusa 

sahiptir ve en önemli sorun olarak işsizliğe dikkat çekilmektedir. 
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“ 

 

EKONOMİK DURUM: 

 

Dünyanın en büyük fosfat yataklarına sahip olan Fas ekonomisini; tarım, imalat, balıkçılık ve 

turizm sektörü gelirleri ve dış ülkelerde çalışan Faslıların ülkeye getirdikleri dövizlerle ayakta 

tutmaktadır. 1980’li yıllardan itibaren Fas, IMF ve Dünya Bankası ile işbirliği içinde başarılı bir 

ekonomik reform sürecine girmiş, bu çerçevede, dış ticaret rejiminin liberalleştirilmesi, yeni 

yatırım kanunu, özelleştirme programı ve bankacılık sisteminin iyileştirilmesine gidilmiştir. 

Fas ekonomisinin son 10 yılda tarım ve fosfata bağımlılığı azalarak, imalat ve hizmet 

sektörlerinin GSYİH’daki payları artmıştır.  

 

Ülkede ekonomik aktivite Kasablanka ve Rabat etrafında yoğunlaşmıştır. Hükümet, az 

nüfuslu bölgelerdeki iş imkânlarını geliştirmek amacıyla yatırım teşvikleri uygulamaktaysa da 

köyden kente göç önlenememektedir. 

 

Fas, orta gelir düzeyinde bir ülke olarak kabul edilmektedir. GSYİH’nin yaklaşık 2/3’ü 

hizmetler sektörüne dayanmaktadır. İmalat sektörü GSYİH’nin yaklaşık % 13’ünü,tarım 

sektörü ise GSYİH’nin yaklaşık % 12’sini oluşturmaktadır. Madencilik sektörü ise GSYH’nin 

yaklaşık % 4’ünü oluşturmaktadır. Dış borç yükünün fazla olmaması nedeniyle yaşanan 

küresel ekonomik krizden göreceli olarak daha az etkilenmiştir. Orta vadede ekonominin güç 

kazanması beklenmektedir. 

 

Kandilli Cad. No:123 Beykoz  
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“ 

 

 

 

Fas GSYİH 

 

Son 

 

Önceki 

 

En Yüksek 

 

En Düşük 

 

Birim 

 

GSYİH Büyüme Oranı  1.10 0.90 9.30 -3.80 Yüzde 

GSYİH Yıllık Büyüme Hızı  -7.20 -14.90 9.30 -14.90 Yüzde 

GSYİH 118.73 117.92 118.73 2.03 Usd - 
Milyar 

Gsyih Sabit Fiyatlarla  234059.00 211597.60 256863.60 158924.80 Mad - 
Milyon 

Gayri Safi Sabit 
Sermaye Oluşumu  

318567.00 314734.00 318567.00 690.00 Mad - 
Milyon 

Kişi Başına Düşen Gsyih  3396.10 3361.20 3396.10 815.40 USD 

Tarım Yönünden  27046.00 28604.70 32734.00 15878.60 Mad - 
Milyon 

İnşaat Gsyh 10650.60 9898.20 12172.10 5702.00 Mad - 
Milyon 

Üretim Yönünden  32314.70 26653.90 36039.20 23979.80 Mad - 
Milyon 

Madencilik Yönünden  3966.60 3869.20 4042.00 1633.10 Mad - 
Milyon 

Kamu İdaresi Gsyih  21790.80 21988.00 21988.00 9822.00 Mad - 
Milyon 

Hizmetler Gsyih  28229.60 26085.00 30962.60 14080.00 Mad - 
Milyon 

Ulaştırma Gelen Gsyih  6672.20 4262.50 9932.20 4262.50 Mad - 
Milyon 

Yardımcı Yönünden  5884.00 5233.00 6118.00 3135.30 Mad - 
Milyon 
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DIŞ TİCARET: 

Fas devleti 1987 yılında Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasını (GATT) imzalamış 

olup 1 Ocak 1995 tarihinde Dünya Ticaret Örgütünün bir üyesi olmuştur. Ülkenin dış ticarete 

ilişkin 13-89 sayılı kanunu uyarınca kamu güvenliği, kamu ahlakı, insan sağlığı, hayvanların, 

bitkilerin veya çevrenin korunması amacına yönelik tedbirler, sanatsal tarihi ve arkeolojik 

değer taşıyan eşyanın korunması ve ülkenin mali durumunda ortaya çıkacak değişiklikler 

saklı tutulmak kaydıyla ve belli miktar kısıtlamalarına tabi tutulan ürünler dışında tüm 

ürünlerin Fas’a ithalatı serbesttir. 

 
              (Kaynak: Trademap) 

 

Fas Krallığı’nın başlıca partnerleri:  

Önde gelen ihracat ülkeleri; İspanya, Fransa, A.B.D., İtalya, Hindistan, Almanya, Birleşik 

Krallık, Brezilya, Hollanda, Türkiye’dir. Önde gelen ithalat ülkeleri ise ; İspanya, Fransa, Çin, 

A.B.D., İtalya, Almanya, Türkiye, Rusya, Portekiz, Suudi Arabistan şeklinde sıralanır.  
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“ 

 

 
          (Kaynak: Trademap) 

 

Fas Krallığı’nın en çok dış ticaretini yaptığı ürün grupları: 

 

Fas ithalatında yer alan başlıca ürün grupları; 

:Fas ithalatında yer alan başlıca ürün grupları; 

Fas ihracatında yer alan başlıca ürün grupları; 

Fas ihracatında yer alan başlıca ürün grupları; 
 

 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 
 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer 

motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) 

 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 

 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden 
oluşan fiber optik kablolar 

 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden 
oluşan fiber optik kablolar 

 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer 
motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil) 

 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden 
oluşan fiber optik kablolar 

 Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal 
gübreler 

 Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon 
etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç) 

 Difosfor pentaoksit, fosforik asit ve polifosforik asitler 
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Türkiye’nin Fas’ın dış ticaretindeki yeri:  

Türkiye ve Fas arasındaki diplomatik ilişkiler, Fas’ın bağımsızlığını kazanmasını takiben 17 

Nisan 1956 yılında iki ülke Hükümetleri tarafından aynı gün yapılan ortak açıklamayla tesis 

edilmiştir. Ülkemiz Fas’ı Ortadoğu, Afrika, Akdeniz ve İslam âleminin önemli bir üyesi olarak 

görmektedir. Fas ile ülkemiz arasında ikili ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi 

konusunda karşılıklı irade mevcuttur. Türkiye 2019 yılında Fas'a 2,3 milyar dolarlık ihracat 

yaparken, Fas'tan 713 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. İkili ticaret büyüklüğümüzün 3 milyar 

doları aştığı Fas, en büyük 28. ticari partnerimiz konumundadır.  

Fas’ta son yıllarda altyapı ihalelerini kazanan Türk firmalarının sayısı artmaktadır. Halihazırda 

Fas’ta faaliyet gösteren Türk firması sayısı 160 civarındadır. Türk firmaları temel olarak 

müteahhitlik ve inşaat, toptan ve perakende ticaret, tekstil, mobilya, demir çelik, halı, gıda, 

hazır giyim gibi sektörlerde faaliyet göstermektedir. Son dönemde, tekstil, kişisel bakım ve 

temizlik sektörlerindeki Türk yatırımlarında artış gözlemlenmektedir. Türk müteahhitlik 

firmalarının Fas’ta sürdürdükleri işlerden aldıkları pay, kazanmış oldukları çeşitli ekonomik ve 

ticari şirketlerin işletme hakları ve üstlendikleri projelerin toplam değeri 4,1 milyar ABD 

Dolarına ulaşmıştır. Bu yatırımlarla yaklaşık 8.000 Faslıya istihdam sağlanmaktadır.  

 

   Kaynak: TÜİK 
 

Türkiye’nin Fas Krallığı ile ticaretine konu olan belli başlı ürün grupları: 

Fas’a ihraç edilen ürünler; Binek Otomobiller, Pistonlu Motorlar, Demir ve Alaşımsız Çelikten 

Profiller, Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, pamuklu mensucat şeklindedir. 

Fas’tan ithal edilen ürünler; Binek otomobiller, azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü 

içeren mineral veya kimyasal gübreler, Et, sakatat, deniz hayvanı vs. (yemeye uygun 

olmayan) unu, pelleti, kıkırdakları (donyağı tortusu)olarak sıralanmaktadır. 
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Türkiye ile Fas Krallığı arasındaki ticaretin bağlı olduğu kurallar: 

Anlaşma Adı İmza Tarihi 
Resmi Gazete 

Tarihi ve Sayısı 

Ticaret Anlaşması 16.05.1972 05.09.1972/14297  

Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması 20.06.1984 14.08.1984/18489 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 08.04.1997 04.05.2004/25452 

Gümrük Konularında Karşılıklı İdari ve Teknik Yardım 

Anlaşması 
13.05.2003 05.08.2003/25190 

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 07.04.2004 22.06.2005/25853 

Serbest Ticaret Anlaşması 07.04.2004 
28.12.2004/25684 

(Mükerrer) 

IX. Dönem KEK Toplantısı Protokolü 03.03.2011   

 

Fas Krallığı’nda yatırımı olumlu etkileyen unsurlar: 

 

 Fas’ın, yeniden Afrika Birliği'nin üyesi olması, güçlü bir sermaye yapısına sahip olan 

Fas bankalarının Sahra-altı Afrika’da genişlemesi ve Kıtayı ortak pazar haline 

getirecek olan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması’nın resmi olarak 

yürürlüğe girmesi, Fas’ta yatırımı cazip hale getiren unsurlardan, 

 Fas’ta üretilen malların hem Fas pazarına sunulabiliyor, hem de Fas'ın AB ve ABD gibi 

ülkelerle olan STA’larından istifadeyle 3. ülkelere ihraç edebiliyor olması, 

 Belli ürünlerde yüksek olan gümrük vergilerinde düzenleme,  

 Bürokratik engellerin minimuma indirilmesi,  

 Tekstil gibi bazı Türk ürünlerine uygulanan ek yaptırımların kaldırılması,  

 Fas hükümetinin Türk iş dünyasının yatırımlarını, ihracatı da önceleyerek, daha cazip 

kılacak teşvik kolaylıkları sağlaması  

 Kalifiye iş gücü temininde kolaylık sağlanması. 
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Fas Krallığı’nda yatırımları olumsuz etkileyen faktörler: 

Euro Bölgesi piyasalarına aşırı maruz kalmak, Fas'ın büyümesi için orta vadeli bir risk 

oluşturmaktadır. Ülkenin mal ihracatının yaklaşık üçte ikisi, krallığın kuzey komşuları 

tarafından absorbe edilmektedir. Bu nedenle, ihracat sektörü Euro Bölgesi'ndeki herhangi 

bir ekonomik gerilemeye karşı oldukça savunmasızdır. Turizm sektörü aynı zamanda Fransa, 

İspanya, Benelüks ülkeleri ve İngiltere'den gelen ziyaretçilerle desteklenmekte ve güvenlik 

anlamındaki herhangi bir bozulma ekonomik büyümeyi ciddi şekilde zedeleyecektir. Bu 

faktörler, çeşitli uluslararası kuruluşlarca Fas’ta iş yapma ortamını olumsuz etkileyen 

faktörler olarak sıralanmaktadır. Öte yandan, yüksek işsizlik oranı (% 10,7) bölgedeki sosyal 

eşitsizliklerin ve eğitim, yönetişim ve işgücü piyasasında reformların uygulanmamasının, 

Fas'taki yabancı yatırım hissiyatının baskısı ile kırılganlığını artırabileceğine işaret 

edilmektedir. 

 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 

Fas'ın ihtiyatlı makroekonomik politikalar 
konusundaki sicili, ülkenin yerel ve 

uluslararası finans piyasalarına kolayca 
girmesine ve ikili ve uluslararası yardım 

almasına olanak sağlıyor. 

Bölgedeki siyasi gerilimlere rağmen, 
monarşi popüler olmaya devam ediyor ve 
çatışan siyasi partiler ile burada siyaseti 

etkileyen 'arabulucu' olarak istikrar 
sağlayıcı bir role sahip. 

ZAYIF YÖNLER 

Nüfusun % 45'i 25 yaşında veya daha 
düşük, ancak siyasette pek temsil 

edilmiyorlar ve geçimlerini sağlayamıyorlar 
(genç işsizliği % 19). 

Bu, karışıklığa eğilimli bir ortam oluşturur. 

Fas’ın Avrupa ile sıkı ticari bağları, ülkeyi 
Avrupa’daki gelişmelere karşı oldukça 
hassas hale getiriyor ve yakıt ve gıda 

ithalatına bağımlılığı, onu emtia 
fiyatlarındaki oynaklığa karşı oldukça 

savunmasız hale getiriyor. 

FIRSATLAR 

Fas’a ihracatın artırılabilmesi için 
taşımacılık sektörünün geliştirilmesi önem 

taşımaktadır. 

Dünyanın en büyük fosfat yataklarına sahip 
olan Fas, dış ülkelere gönderdiği işgücü 
dolayısıyla elde ettiği dövizlerle de ülke 

ekonomisinin hem döviz ihtiyacını azalıyor 
hem de kendi bütçesine katkı 

sağlamaktadır. 

TEHDİTLER 

İşsizlik önemli bir sorun olarak 
görülmektedir. 

Ülkedeki sosyal ve ekonomik eşitsizliğin 
büyümedeki en önemli engel olduğu 

belirtilmektedir. 

Diğer taraftan ülkenin serbest piyasa 
ekonomisine geçmesine kuşku ile bakan bir 

kesim de bulunmaktadır. 

Fas firmalarının özellikle Avrupa’dan 
gelecek gelecek rekabet karşısında zayıf 

kalmalarından korkulmaktadır.

FAS KRALLIĞI 

SWOT ANALİZİ
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Fas Krallığı’nda önde gelen Türk sermayeli yatırımlar: 

Fas’ta son yıllarda altyapı ihalelerini kazanan Türk firmalarının sayısı artmaktadır. Türk 

müteahhitlik firmalarının Fas’ta sürdürdükleri ve yeni aldıkları işlerin toplam bedeli 2 milyar 

ABD Dolarına ulaşmıştır. TEKFEN firmasının 230 milyon ABD Doları bedelle üstlendiği Samir 

Rafinerisinin Modernizasyonu önde gelen bir müteahhitlik projemizdir. Fas Kralı VI. 

Muhammed'in öncelikli kalkınma projelerinden olan Tanca-Med limanı ve bağlantı yolları 

projesi kapsamındaki Tanca-Tanca Med Limanı/Tetouan-Fnideq otoyollarının birinci kısımları 

(TancaRN2 ve Tetouan-M'diq) Türk firması MAKYOL tarafından gerçekleştirilmiştir. Marakeş-

Agadir otoyolunun bir bölümü de DOĞUŞ firması tarafından yapılmaktadır. Son olarak 

MAKYOL şirketi Marakeş-Kazablanka otoyolunun bir bölümünün yapım işini 60 milyon Avro 

bedelle üstlenmiştir. Fas Fosfat Kraliyet Ofisinin (OCP) yaklaşık 364 milyon Avro tutarındaki 

235 kilometrelik fosfat boru hattı yapım ihalesini TEKFEN firması kazanmıştır. Fosfatın 

taşınacağı bir boru hattı ile iki Diamonyum (DAP) fabrikasının inşası TEKFEN firmasınca 

üstlenilmesine dair anlaşmanın, Fas Kraliyet Fosfat Ofisi ile 2010 Kasım ayında imzalanmıştır. 

TEKFEN firması Fas'ın tek rafinerisi olan SAMİR'in modernizasyonunun bir kısmını da 

başarıyla gerçekleştirmiştir. 4 Kasım 2015 tarihinde Ford Otosan tarafından Fas’ın 

Kazablanka kentinde satış, satış sonrası ve ikinci el olmak üzere tek çatı altında faaliyete 

geçirilen Scama FordTruck 4S tesisinin açılışını gerçekleştirilmiştir. Fas Ulaştırma ve Teçhizat 

Bakanlığının Safi Şehir Limanı Projesini STFA İnşaat üstlenmiştir. Abalıoğlu Holding isimli Türk 

şirketi maden arama faaliyetlerinde bulunmak üzere yaklaşık 373.500 Avro sermayeyle 

“Abalıoğlu Mining Morocco” isimli bir şirket kurmuştur. Şirket Fes-Boulemane bölgesinde 

bakır ve çinko madeni arama ruhsatı almak için girişimde bulunmuştur. OCP ile TEKFEN 

Grubuna bağlı Toros Tarım Şirketi arasında 2012 Haziran ayında “Black Sea Fertilizer Trading 

Co.” isimli bir ortaklık şirketi kurulmuştur. Bazı Türk firmalarının üçüncü ülkelerde Faslı 

şirketlerle ortaklığa girdikleri görülmektedir.  

Bu ortaklıkların, özellikle Fas'ın Sudan, Gabon gibi bazı Afrika ülkeleriyle tercihli ticaret 

anlaşmaları bulunması ve Fas Eximbank’ının (SMAEX) bu ülkelere yönelik ihracatın % 75'ini 

sigortalaması nedeniyle, Afrika ülkeleriyle ticaretimizin artmasına yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. Türk müteahhitlik firmaları tarafından bugüne kadar 40 proje üstlenilmiş 

ve üstlenilen işlerin toplam değeri 3,2 milyar ABD Dolarını aşmıştır. Bu tutar, Türk 

müteahhitlik firmalarının Afrika ülkelerinde üstlendikleri işlerin yaklaşık %5’ini oluşturmakta 

olup, Fas bu yapısı ile Afrika ülkeleri arasında Libya ve Cezayir’in ardından 3. sırada yer 

almaktadır. İhale rejimi uluslararası katılıma açıktır. Bu durumun bir sonucu olarak ülkede 

2000’li yıllardan itibaren inşa edilen otoyollarının önemli bölümü Türk müteahhit firmaları 

tarafınca gerçekleştirilmiştir. Fas’ta yaklaşık 150 Türk firması faaliyet göstermekte olup, bu 

firmaların toplam doğrudan yatırımları 1,2 milyar USD civarındadır. Türkiye’de ise 63 adet 

Fas sermayeli firma bulunmaktadır. 
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Fas Krallığı’nda pazar payı olan belli başlı Türk markaları: 

BİM (Süpermarket zinciri), Courant Bleu (Plastik ürünler imalatı), Cromevier S.A.R.L. (Mutfak 

lavabosu ve evye üretimi), Galaksika Maroc (Ev tekstili üretimi), Hobi Mobi (Hediyelik Eşya, 

züccaciye), Fas pazarında pazar payı olan belli başlı Türk markalarıdır. Yakın zaman içerisinde 

Fas’ta aktivite içerisinde bulunan Türk firmaları içerisinde, Kale Grup, Röneans Holding, STFA 

ve TEKFEN ön plana çıkmaktadır.  

Fas Krallığı’nda şirket kurma prosedürü: 

Fas, Afrika'da siyasi ve ekonomik istikrarı seven ve iş yapma sürecini daha kolay ve 

esnek hale getiren bölgelerden biridir. Yakın geçmişte işletme sınıfı, iş ortamını daha 

kolay ve basit hale getiren çeşitli ticari yasa değişikliklerine tanıklık etmiştir.  Fas ticari 

yasası iflas ile ilgili olup Nisan 2018'de yayınlanmıştır. Ağustos 2016'da yürürlüğe giren 

ticari kiralamalarda son zamanlarda bir iyileşme daha yapılmış ve son olarak anonim 

şirketlerde bir değişiklik yapılmıştır. Fas'ta iş yapmak için en yayg ın kullanılan araç 

limited şirkettir (SARL). Bu, küçük-orta ölçekli işletmeler içindir, ancak daha büyük iş 

imparatorlukları kurmak isteyen yatırımcılar için, Kamu Limited Şirketi (SA) Fas'ta 

mevcuttur. Genel olarak, Fas hükümeti bölgeye daha fazla yatırım cı çekmek için yatırım 

prosedürlerinin basitleştirilmesi yönünde adımlar atmıştır. Fas'ın ticari yasal sisteminde 

yabancı bir şirket ile yerel bir şirket arasında hiçbir fark yoktur. İş yapma kolaylığı, 

Fas'taki hükümet finansman programları ile mümkün olmuştur.  

Yatırımcılar, bölgede krediler, finansal garantiler ve vergilendirme yardımı tedavisi dahil 

olmak üzere bölgede iş yapmak için hibe alma şansına sahiptir. Ancak, imtiyazlar 

aşağıdakilere bağlı olacaktır; 

 Oluşturulacak iş sayısı 
 Teknolojik katılım ve transfer 
 Yatırım yapılacak miktar 
 Projenin yeri 
 Toplumsal etki 

Şirket Adı Kaydı: İlk olarak, şirket için benzersiz bir isim bulmalısınız. Fas'taki yeni 

şirketinizin özgün adı, mevcut bir şirkete benzememeli ve tercih ettiğiniz şirket adının 

kayıtlı ve ayrılmış olduğundan emin olmalısınızdır. Size başka hiç kimsenin 

kullanamayacağı şekilde, adı kullanma niyetinizi belirten bir belge verilecektir. Fas 

Endüstriyel ve Ticari Mülkiyet Ofisi tarafından yapılan isim kayıt ve belgelendirmenin 

önemi budur. 

Şirket Tescil Belgeleri: Şirket adının kaydedilmesinden önce, ulusal kimlik kartı veya 

pasaport gibi kimlik belgelerinizi işleme mektubu ile talep edilen ücretle ibraz etmeniz 

istenecektir. Son olarak, bir iş planı da sunmalısınız.  
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Şirket kaydınızı tamamlamak için (şirket kayıtlarını şirket kaydına sunduktan bir ay 

sonra) Bölgesel Vergiler Genel Müdürlüğü olarak bilinen Fas Vergi bölümünü ziyaret 

etmeniz istenecektir. İlk kayıt işleminde sunmanız gereken bir kira veya satın alma 

belgesini Vergi Kimliği almak için tekrar sunmanız gerekecektir. Vergilendirmenin 

gerekliliklerini kabul ettikten sonra, Fas'ta gerçekleştirmek istediğiniz faaliyetler için 

işletme lisansı verilecektir. Faaliyetlerinize bağlı olarak, yerel halktan hizmet almanız 

gerekebilir, yani şirketinizde bir işveren olacaksınız. Daha sonra işveren kimliğiyle 

düzenlenecek olan (NFSS) Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu'na şirketinizi kaydettirmeniz 

gerekir. Son olarak, ticari amaçla lisans almak için Fas'taki mahkemeyi ziyaret etmeniz 

gerekecektir. 

Fas'ta Limited Şirket (SA) (LLC) Kurulumu: Bu, bölgedeki en yaygın iş kurulumlarındandır. 

Fas'ta hem küçük hem de orta ölçekli işletmeler için hem uluslararası yatırımcılar hem 

de yerel girişimciler arasında yaygındır. Fas Şirketler Yasası'nda belirtildiği gibi, en az iki 

(2) hissedar ve bir (1) yönetici listeleyerek kurabilirsiniz. Hissedarların k ote edilmesi 

şartı yabancı uyruklu veya yerli halkla sınırlıdır ve tamamen doğal bir birey veya tüzel bir 

kişi olabilir. Gerçek kişi, bu durumda, ruh ve akıl sağlığı yerinde bir birey olmalıdır ve 

tüzel bir kişi, devam eden bir şirket veya mevcut bir operasyonel şirket olabilir. Fas'taki 

ortak bir LLC için ödenmiş sermayeye ilişkin ücretlere gelince, en az 1000$ sağlamanız 

gerekir, ancak bu Fas'ta yasal bir gereklilik değildir. Fas'ta büyük yatırım yapmak 

istiyorsanız, yüksek sermaye onların iş sistemi tarafından da kabul edilir. Büyük 

yatırımcılar için Halka Açık Limited Şirketi (SA) önerilen seçenektir. Halka Açık Limited 

Şirketi kurmak için aşağıdakiler sizden talep edilecektir;  

 Beş (5) hissedarın adı - Bireyler veya tüzel kişiler 

 Uyrukları 

 Mesleği 

 Adresler 

 Üç Yöneticinin Adı - Bireyler veya Şirketler 

 

Fas pazarında dikkat edilmesi gereken hususlar:  

İş Kültürü: Fas’ta geleneksel ticaret kanalları birçok sektörde pazarın önemli bir kısmına 

halen hakim bulunmaktadır. Kazablanka merkezli büyük distribütörler ve ithalatçılar 

üzerinden Fas pazarının tamamına ürün gönderebilmek mümkün iken ödemeler konusunda 

genellikle belirli vadeler istenmektedir. Bankacılık sistemi Afrika ülkelerine gelişmiş olduğu 

için ödemelerde çek ve EFT kullanımı yaygındır. Pazara ilk girişte akreditifli ödeme 

yönteminin gerçekleştirilmesi önem arz ederken, gümrükten belirli bir süre çekilmeyen eşya 

millileştirildiği için bu uygulamayı pazarlık olarak kullanabilen firmalar bulunabilmektedir. 
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Fuar katılımları önem arz ederken Faslı işadamları genelde yüz yüze görüşmeyi ve üretim 

tesislerini ziyaret etmeyi mutlaka talep ederler. Alacak problemi anlamında çok sorunlu bir 

ülke olmamakla birlikte zaman zaman aksamalar yaşandığı bilinmektedir. Temel ticaret 

ortakları Avrupa ülkeleri olduğu için firmaların birçoğu uluslararası ticaret kurallarına 

hakimdir. Faslı firmalar ithalat sırasında istenen belge, kontrol, sertifika vb. konulara çok 

hakim olmayabildiklerinden, ihracatçılarımızın mutlaka Ticaret Müşavirliğinden gerekli 

bilgileri temin etmesi önem arz etmektedir.  

Para Kullanımı: Fas genelinde nakit para kullanımı çok düşüktür. Ödeme aracı olarak en çok 

banka virmanı ve havalesi tercih edilirken çek ile ödeme ve kredi kartı da yaygındır. Fas 

bankaları tarafından sağlanan kredi kart sayısı yaklaşık 16,2 milyondur. Tüm dünyada olduğu 

gibi en çok kullanılan kredi kart türleri: Visa, Mastercard ve CMI (Centre Monétique In 

terbancaire)’dır.  

Pasaport ve Vize İşlemleri: Fas ile Ülkemiz arasında vize muafiyeti bulunmaktadır. Pasaport 

geçerlilik süresi en az 6 ay kalmak koşuluyla hususi, hizmet, diplomatik ve umuma mahsus 

pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Avrupa Birliği vatandaşları Fas’a vizesiz 

gelebilirken, Fas vatandaşları Avrupa ülkelerine gidebilmek için vize almaları gerekmektedir 

Fas Krallığı’nda yabancıların yasal statüleri ve ikamet izinleri: 

Fas’ta yabancı işçi çalıştırılması konusunda Faslı vatandaşlar gibi yabancılar da 65-99 sayılı İş 

Kanunu’na tabidir. Söz konusu kanun kapsamında yabancı işçi çalıştırılabilmesi için istenen  

belgelerle birlikte Fas Çalışma Bakanlığına başvurulması gerekmektedir. 

Tüm yabancıların devlet tarafından kabul edilen seyahat belgesi veya pasaport ile kayıt 

yaptırmaları gerekmektedir. Fas çalışma Bakanlığı izin konusunda yetkili iken İstihdam ve 

Yetenek Geliştirme Ulusal Ajansı (ANAPEC) tarafından verilen ve başvurulan pozisyonda 

çalışacak herhangi bir Fas vatandaşı bulunmadığını gösteren sertifikada da başvuru 

sahibinden istenmektedir. Diğer taraftan, işveren tarafından Çalışma Bakanlığına yabancı işçi 

çalıştırılması yönünde bir başvuru yapılmalıdır. Söz konusu izin, işverenin başvurusuna göre 1 

ya da 2 yıl için verilebilmektedir ANAPEC tarafından sağlanan ve “yabancı çalışanın faaliyet 

belgesi” (attestation d’activité de salarié étranger) adı verilen sertifikadan muafiyet sağlayan 

bazı durumlar bulunmaktadır. Bunlar; Fas vatandaşları, kamu sözleşmelerinde çalışmak 

üzere geçici süre gelen yabancılar, Fas vatandaşlarının eşleri, şirket sahipleri/direktörleri, 

şirket ortakları, 6 ayı aşmayan işler için işbirliği temsilcileri, spor bakanlığı tarafından izin 

verilen yönetici ve oyuncular, Ulusal Güvenlik Direktörlüğü tarafından izin verilen sanatçılar, 

iltica edenler ve vatandaşlığı bulunmayan kişilerdir.  

Fas’ta oturum iznine sahip olmak isteyen yabancıların, yerleşim izni alabilmek için başvuru 

formu ile ulusal güvenlik merkezlerinden kendilerine en yakın olanına başvurmaları 

gerekmektedir. 
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BAŞLICA YATIRIM MERKEZLERİ 
 

CRI Agadir  
Région : Sous-Massa Drâa Directeur :Karim LAHLOU  
Adresse : 125 Avenue Mohamed V, Immguenouane/AGADIR  
Tel : 00 212 528 82 69 77 Fax : 00 212 528 82 69 81  
Site web : www.cri-agadir.ma 

CRI Al Hoceima  
Région : Taza-Al Hoceima-Taounate Directeur :Othmane BADICH  
Adresse: 48, rue El Alâalaouine EL HOUCEIMA  
Tel : 00 212 539 98 39 79/83  Fax : 00 212 539 98 39 88  
Site web : www.alhouceimainvest.ma 

CRI Beni Mellal  
Région : Tadla-Azilal Directeur Ahmed El HAOUTI  
Adresse : Avenue Bayrout BENI MELLAL  
Tel : 00 212 523 48 20 95/72  Fax : 00 212 523 48 23 13  
Site web : www.tadlazilalinvest.ma 

CRI Casablanca  
Région : Grand Casablanca Directeur : Mouaad JAMAI  
Adresse : 60 Avenue Hassan II CASABLANCA 20000  
Tel : 00 212 522 48 18 88/07  Fax : 00 212 522 48 21 15  
Site web : www.casainvest.ma 

CRI Dakhla  
Région : Oued Eddahab-Lagouira Directeur: Mamay BAHIA  
Adresse : Siege de la Chambre des pêches maritimes Route du 
nouveau port, hay Arrahma DAKHLA  
Tel : 00 212 528 89 85 35 Fax : 00 212 528 89 79 12  
Site web : www.dakhlainvest.ma 

CRI Fès  
Région : Fès-Boulmane Directeur : Fouad OUZZINE  
Adresse : Place de la Résistance My youssef et Allal al fassi FES  
Tel : 00 212 535 65 20 57/16 
 Fax : 00 212 535 65 16 46  
Site web : www.crifes.ma 

CRI Guelmim  
Région : Guelmim-Esmara Directeur :Bari BOUREQQIA  
Adresse : Siège de la région, Bd Mohamed VI, 80000 GUELMIM 
BP 202  
Tel : 00 212 528 77 17 77 Fax : 00 212 528 77 20 99  

CRI Kénitra  
Région : Gharb-Chrarda-Beni Hsein Directeur:Jamal ATTARI  
Adresse : 19 Avenue des FAR KENITRA  
Tel : 00 212 537 37 46 27  Fax : 00 212 537 37 45 36   
Site web : www.kenitrainvest.ma 

CRI Lâayoune  
Région : Lâayoune-Boujdour Directeur: Ech-charki RITAB 
Adresse:Bd Mekka, BP 2266 LAAYOUNE 70003  
Tel : 00 212 528 89 11 89  
Fax : 00 212 528 89 11 79 

CRI Marrakech  
Région : Marrakech-Tensift-Al haouz Directeur : Abderrazak MOUMNI  
Adresse : Avenue Jean Kennedy BP 529, Jnane El Harti, Gueliz 
MARRAKECH  
Tel : 00 212 524 42 04 91/92 Fax : 00 212 524 42 04 92  

CRI Meknès  
Région : Meknès-Tafilalet Directeur : Hassan BAHI  
Adresse : Avenue Okba Bnou Nafii. Hamriya – 50000- MEKNES  
Tel : 00 212 535 52 12 43 Fax : 00 212 535 51 39 22  
E-mail : Contact@meknesinvest.ma  
Site web : http://www.meknesinvest.ma/ 

CRI Oujda  
Région : Oriental Directeur : CHOUKAIRI  
Adresse : 2 Bd Nations Unies OUJDA  
Tel : 00 212 536 68 28 27  
Fax : 00 212 536 69 06 81  
Site web : www.orientalinvest.ma 

CRI Rabat  
Région : Rabat-Salé-Zemmour-Zaers Directeur: Nabil KHAROUB  
Adresse : 23 Avenue de la victoire, BP 8248 Agdal. RABAT Tel : 00 
212 537 77 64 00 Fax : 00 212 537 77 63 88  
E-mail : info@rabatinvest.ma  Site web : www.rabatinvest.m 

CRI Safi  
Région : Doukkala-Abda Directeur : Mohamed LAMRABET  
Adresse : Avenue liberté, ville nouvelle 46000 SAFI  
Tel : 00 212 524 61 21 39 / 61 01 54 / 61 01 58  
Fax : 00 212 524 61 21 40  Site web : www.safiinvest.ma 

Antenne d’ EL JADIDA  
Tel : 00 212 523 37 15 29  
Fax : 00 212 523 37 18 83  
Site web : www.eljadidainvest.ma 

CRI Settat  
Région : Chaouia-Ouardigha Directeur: Jelloul SEMSEM  
Adresse : Province de Settat SETTAT  
Tel : 00 212 523 72 37 61 Fax : 00 212 523 72 36 81  
Site web : www.settatinvest.ma 

CRI Tanger  
Région : Tanger-Tétouan Directeur : Mohamed Yacoubi  
Adresse : Avenue Omar Ibn Khattab Espace de la Wilaya de la 
région Tanger-Tétouan TANGER  
Tel : 00 212 539 94 68 24  
Fax : 00 212 539 94 33 14  
Site web : www.tanger-tetouaninvest.ma 

KAYNAKÇA:  
1. T.C. Rabat Büyükelçiliği http://rabat.be.mfa.gov.tr 
2. T.C. Ticaret Bakanlığı https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-

teskilati/afrika/fas/genel-bilgiler 
3. T.C. Ticaret Bakanlığı https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-

teskilati/afrika/fas/ulke-profili 
4. T.C. Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/fas-kunyesi.tr.mfa 
5. Trading Economics https://tr.tradingeconomics.com/morocco  
6. Dünya Bankası ve IMF, www.doingbusiness.org, 

https://www.worldbank.org/en/country/morocco 
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