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                                                                TEMEL GÖSTERGELER 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resmi Adı 
 
Fas Krallığı 

Yönetim Şekli 
 
Parlementer Monarşi 

Nüfus  
 
35.587.000 (IMF 2019) 

Yüzölçümü 
 
710.850 km2  

Dil 
 
Arapça ( Resmi Dil ), Fransızca (İş, Hükümet ve 
Diplomasi Dili), Berberice (dağlık ve çöle yakın 
yerlerde) 

Başkent  
 
Rabat 

Para Birimi 
 
Fas Dirhemi (MAD) 

Dini İnançlar 
 
İslamiyet  

GSYİH (Cari Fiyatlar, milyar $) 
 
317.001 milyar $ (2020, IMF tahmini) 
 

Kişi Başına Düşen GSYİH (Cari 
Fiyatlar 

 
3.345 $ (2019, IMF tahmini) 

Büyüme Oranı (Cari Fiyatlar, %) 
 
% -3,7 (2020 tahmini) 
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                                                                      SWOT ANALİZİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                                    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 rekabet karşısında zayıf 
kalmalarından korkulmaktadır. 
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A- GENEL BİLGİLER 
 

Coğrafi Konum 
 
Afrika kıtasının kuzeybatı ucunda yer alan ve Kuzey'de Cebelitarık Boğazı ve Akdeniz, doğuda Cezayir, 
güneyde Moritanya ve batıda Atlas Okyanusu ile çevrili olan Fas, Cebel-i Tarık boğazına hakim stratejik 
bir konuma sahiptir.  
 
Cezayir sınırı 1.617 km, Moritanya sınırı 1.213 km. olup Akdeniz ve Atlas Okyanusundaki sahil şeridi 
3.500 kilometreyi geçmektedir. Kuzey'deki Sebta ve Melillia kentleri İspanyol idaresi altındadır. Atlas 
dağları ülkeyi güneyden kuzeye kesmekte, kuzeyde ise Rif sıradağları Akdeniz'e paralel olarak 
uzanmaktadır. 
 

Siyasi ve İdari Yapı 
 
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. 
 

Nüfus ve İstihdam 
 
Çorak ya da çöl bölgelerinin hemen hemen ıssız olmasına karşın Akdeniz kesimi ovaları ve Atlas 
Okyanusu’na yakın kuzey kesimlerdeki ovalar oldukça yoğun nüfus barındırmaktadır. Nüfusun büyük 
bölümü Berberi ve Araplardan oluşmaktadır. 
 
Demografik profil ülkenin genç bir nüfusa sahip olduğunu göstermektedir. 25 yaşın altındaki nüfus 
toplam nüfusun %38’ine karşılık gelmektedir. Ülkede yaşayan yabancılar genellikle Fransız, İtalyan ve 
İspanyollardan oluşmaktadır. 4.5 milyon civarında Faslı yurtdışında yaşamaktadır. Bunların çoğunluğu 
Avrupa ülkelerinde yaklaşık yarısı Fransa’da ikamet etmektedir. 
 
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). 
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Nüfusu bir milyonu aşan şehirleri, Kazablanka, Fes, Marakeş, Meknes, Oujda, Sofi, Torger ve 
Tetovan’dır. Başkent Rabat’tır. İşsizlik önemli bir sorun olarak görülmektedir. 
 

Doğal Kaynaklar 
 
Yeraltı kaynakları ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Fas'ta çıkarılan madenlerin başında 
fosfat gelir. Fosfat dışında, manganez, arsenik,nikel, kobalt ve demir de bulunmaktadır. Ayrıca az 
miktarda kömür ve petrol gümüşlü kurşun da çıkarılır. Ülke sanayinin ihtiyacı olan enerji büyük ölçüde 
hidroelektrik santrallerden sağlanmaktadır. 
 

B- GENEL EKONOMİK DURUM 
 
Temel Ekonomik Göstergeler 

 
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. Yine de tarım 
Ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmakta, GSYİH, tarım sektörünün performansına göre yıllar 
itibariyle değişkenlik göstermektedir. 
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Ülkede ekonomik aktivite Kasablanka ve Rabat etrafında yoğunlaşmıştır. Hükümet, az nüfuslu 
bölgelerdeki iş imkanlarını geliştirmek amacıyla yatırım teşvikleri uygulamaktaysa da köyden kente göç 
önlenememektedir. 

C- EKONOMİDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER 

Tarım ve Hayvancılık 
 
2008 yılında Fas Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Ormanlar Bakanlığının başlattığı Yeşil Fas Planı 
sayesinde, tarım sektörünün GSYH’sı 2008-2018 döneminde %5,3 ortalama yıllık artışla 125 milyar 
dirhem seviyesine ulaşmış olup ulusal GSYH’nın %14,8 ini oluşturmaktadır. 
 
Tarım sektörü aktif iş gücünün %40’ına (en az 4 milyon istihdam) ve kırsal alandaki iş gücünün de %80 
ine istihdam sağlamaktadır. Fas’ın ihracatının %15-20’si tarım sektörü tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 
 
Tüm tarım alanlarının sadece %15’i sulanabilir durumda olup, yağışlara bağımlıdır. Bu sebeple üretimde 
ve sektörel büyümede dalgalanmalar yaşanabilmektedir. Fas tarım sektörü 3 başlık altında 
düşünülebilir: 
 
1)Modern, özel sektör, sulanabilir, kapitalize edilmiş, ihracat odaklı (meyve ve sebzeler), 
2) Büyük kapasiteli barajlarla tarım yapılan süt, şeker, tohum ve lokal marketler için sebze ve meyve, 
3) Yağmura bağlı üretim yapılan Kuzey ve Batıda daha uygun koşullu hububat, zeytin, kırmızı et, süt, 
bakliyat ve daha az uygun koşullarda Güney ve Doğuda çoğunlukla hububat ve yoğun olmayan 
küçükbaş hayvancılık. 
 
Tarımın önemli bir kısmı özellikle gübre, zirai ilaçlar ve makineleşme açısından geleneksel olarak 
gerçekleştirilirken, tarım sektörü ölçek ekonomilerinden yararlanmakta zorlanmakta, tarım sektörünün 
modernizasyonu için ise gerekli sermaye birikimi sağlanamamaktadır. Yabancı yatırımlar hükümet 
tarafından özendirilirken (istihdam, yeni teknoloji transferi ve dünya ekonomisine eklemlenme için) 
yabancı yatırımcılar için temel alanlar zeytin, üzüm, turunç, süt ve tropikal meyveler olarak 
özetlenebilir. 
 
İhracat edilen ürünler ise temelde, taze meyve, turunçgiller, zeytin, domates ve sebzelerden oluşmakta 
ve temelde Avrupa ülkelerine (%60) ihracat yapılmaktadır. 
 

Sanayi 
 
Fas sanayi sektörü GSYH’nın %29,1’ini temsil etmektedir. Sektör 1,2 milyon kişiye istihdam yaratırken, 
sanayi sektörleri içerisinde ise gıda, tekstil, konfeksiyon, kimya, mekanikmetalürji, elektrik-elektronik 
sektörlerinin öne çıktığı görülmektedir. 
 
Öte yandan, Fas Yüksek Planlama Komisyonu (HCP) tarafından açıklanan sanayi sektörünün gelişimine 
ilişkin güncel rakamlara ise özet şekilde aşağıda yer verilmektedir. Söz konusu sektörler içerisinde 
kimya sanayisi en çok gelişen sektör olarak öne çıkarken tüm sektörlerde 2017 yılına göre büyüme 
gözlenmektedir. 
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Hizmetler 
 
Fas’ın hizmet sektörü başta turizm olmak üzere Ülkenin en çok istihdam yaratan sektörü olup, ulusal 
katma değerin %57’ sini yaratmaktadır. Ticaret, gayrimenkul ve emlakçılık, kamu idarelerinin 
hizmetleri, eğitim ve sağlık faaliyetleri tüm sektörün faaliyetlerinin %71’ini temsil etmekle birlikte 
ulusal katma değerin %40’ını ve ulusal GSYH’nın %22’sini yaratmaktadır. 
 

Madencilik 
 
Fas’ın madencilik sektöründe üretimin %90’ı fosfat olmak üzere 2017 yılında 35,1 milyon ton maden 
(32,8 milyonu fosfattır) üretilmiştir. Madencilik sektörünün GSYH’ye katkısı %10 olarak hesaplanırken, 
bu üretim seviyesi ile sektör aynı zamanda genel ihracattan %20 pay almaktadır. 
 
Kamuya açık kaynaklarda dünya çapında 69 milyar ton fosfatlı taş bulunduğu ifade edilirken söz konusu 
rezervlerin yaklaşık %72,4 lük kısmına tekabül eden 50 milyar tonun Fas’ta bulunduğu ifade 
edilmektedir. 
 
Fosfat dışında diğer mevcut madenlere ilişkin yatırımların geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Ülkede 
altın, gümüş, kükürt, çinko, kobalt, bakır, kalay, barit, nikel, kurşun, demir önemli madenler olarak öne 
çıkarken, sınırlı olmakla birlikte bentonit, karbonitler, niobium, molibden, uranyum, flor, baryum, 
silikon, talk, polimer, manyezit, potas, manganez, alçıtaşı, perlit, baritin, zirkonyum, kalsit, mika 
bulunabilen diğer madenlerdir. 
 

Enerji 

Fas genel olarak, kısıtlı kaynaklara ve başta enerji olmak üzere birçok sektörde dışa bağımlı bir 
ekonomiye sahiptir. Fas enerji üretimi, tüketimini karşılamayan bir ülke olarak net enerji ithalatçısıdır. 

Mevcut durumda enerji ihtiyacının %93,9’unu elektrik ve fosil yakıt ithalatı ile karşılanmaktadır. Genel 
ithalat içerisinden enerji ithalatı %17,2 oranında pay almakta olup, sektör Fas GSYH’sinin %7’sini 
oluşturmaktadır. 

Ülkenin elektrik talebi 2008 ile 2017 arası dönemde ortalama %5’lik hızlarla artış göstermiştir. Fas’ta 
mevcut durumda 1770 MW hidro enerji (%20), 5851 MW fosil yakıtlardan elde edilen enerji (%66) ve 
payı önümüzdeki dönemde sürekli artması beklenen 1199 MW yenilenebilir enerji (%14) olmak üzere 
toplamda 8820 MW kurulu enerji kapasitesi söz konusudur. 
 

D- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 
 

Ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırımlarda artış gözlemlenmektedir. En fazla yabancı yatırım çeken 
alanlar turizm, gayrimenkul, telekomünikasyon, ulaşım ve sanayi sektörleridir. Fransa en önemli 
yatırımcı ülkedir. Diğer önemli yatırımcı ülkeler İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere ve 
Almanya’dır. 
 
Moroccon Investment and Development Agency (AMDIE), Sanayi Bakanlığı’na bağlı bir kurum olup, 
yatırım teşviklerinden sorumludur. 
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Yabancı Yatırım Mevzuatı 

Yatırım sistemi liberal olup, pek çok sektör özel yatırıma açıktır. Yerel mevzuat karşısında yerli yabancı 
ayrımı yapılmamaktadır. Yatırımlarla ilgili olarak Fas makamlarınca son dönemde klasik hukuki 
uygulamalar çerçevesinde formalitelerin olabildiğince azaltıldığı bir sistem uygulamaya konulmuştur. 

Fas'ta yatırım imkanlarına ilişkin olarak ayrıntılı bilgi alabilmek için http://www.invest.gov.ma/ web 
sayfalarının ziyaret edilmesi faydalı olacaktır. 
 

Serbest Bölgeler 

Fas'ta birkaç serbest bölge bulunmaktadır. En önemlileri aşağıda listelenmektedir. 

- Export Processing Zone of Tangier 

- Free Zones at Tanger Med Ksar el Majaz Mellousa 1 and 2 

- Free Zone in Dakhla and Laayoune 

- Free Storage Zone of hydrocarbons: Kebdana and Nador 

- Export Processing Zone in Kenitra 

- Casablanca Finance City 

- Tangier Automotive City 

Söz konusu serbest bölgelerde temelde vergi avantajları, yabancı para ile işlem kolaylığı, sosyal güvenlik 
ödemelerinde indirimler gibi önemli muafiyetler sağlanmaktadır. Her serbest bölgede sektörel 
odaklanma ve vergi muafiyetleri değişebilmektedir. Bu bölgelerde faaliyette bulunabilmek için belli 
kriterler uygulanabilmektedir (Örn: Cironun % 85 inin ihracat kaynaklı olması gibi). 

Detaylı bilgi için Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının internet sitesinin yanısıra 
serbest bölgelerin önemli bir kısmını işleten kamu şirketi olan MEDZ Groupe CDG'nin internet 
sitesinden bilgi alabilmek mümkündür: 
(http://www.zonesindustrielles.ma/?search&lang=fr,http://www.mcinet.gov.ma/, 
https://www.medz.ma/index.php/en/)  

E- DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 

Dış Ticaret Mevzuatı  

a) Dış Ticaret Politikası (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi) 
 
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. 
 
İthalat işlemi sırasında ithalatı serbest olan ürünler için “İthalat Taahhüt, İthalat İzni, Ön İthalat Beyanı” 
vb. formlar ile ithalat taahhüdünde bulunulmalıdır. İthalat taahhüdünün, ithalatçı tarafından seçilen 
yetkili bir bankaya sunulması gerekmektedir. İthalat taahhüdü, gümrük işlemlerinin ve ödemelerin 

http://www.invest.gov.ma/
http://www.zonesindustrielles.ma/?search&lang=fr,http://www.mcinet.gov.ma/
https://www.medz.ma/index.php/en/
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yapılması için gerekliliktir. Söz konusu uygulama Fas’tan yurtdışına para çıkışlarının kontrollü 
gerçekleşmesi ve bir izin sürecinin söz konusu olması sebebiyle gerçekleştirilmektedir. İthalat 
lisanslarının işlenmesi ve verilmesi “PortNet” adı verilen sistem üzerinde online olarak 
gerçekleştirilmektedir. 
 
19 Nisan 1994 tarihli ve 1308-94 sayılı Bakan kararı uyarınca, patlayıcı ve patlayıcı tozlar, ikinci el 
giysiler, ikinci el veya kullanılmış lastikler, halojenlenmiş yakıt bazı türevleri, halojenli türevleri 
kullanılan soğutma ekipmanları, motorlu taşıtların kullanılmış şasileri gibi belirli ürünler üzerinde 
ithalat kısıtlamaları bulunmaktadır ve bu ürünler ithalat lisansına tabi tutulmaktadır. 
 
Diğer taraftan, 2000 yılında yürürlüğe giren Fas-AB Gümrük Birliği, tarım ürünlerine de genişletilecek 
şekilde endüstriyel serbest ticaret alanı kurulmasına imkan vermiştir. Bunun dışında Türkiye, BAE ve 
ABD ile imzaladığı ikili Serbest Ticaret Anlaşmaları, Arap Ülkeleri Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması, 
EFTA Devletleri ile Serbest Ticaret Anlaşmasının yanısıra Agadir Anlaşması kapsamında Mısır, Ürdün ve 
Tunus ile tercihli gümrük vergisi oranlarının uygulandığı anlaşmaları bulunmaktadır. 
 
Ülkemiz tarafından, Fas menşeli sanayi ürünleri için uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler 
STA’nın yürürlüğe girdiği 2006 yılında kaldırılırken, Fas kademeli olarak söz konusu indirimleri 
gerçekleştirmiş ve 2016 yılı itibariyle iki taraf da sanayi ürünlerindeki vergileri bazı istisnalar dışında 
sıfırlamıştır. Mevcut durumda Fas tarafından ilave önlem uygulanan ürün grupları sıcak sac, soğuk sac, 
kaplamalı ahşap paneller, buzdolabı, çelik ve demir boruları, tekstil ve hazır giyim, inşaat demiri ve 
filmaşindir. 
 
Öte yandan, tarım ürünleri konusunda taraflar, belirli sayıda tarım ürününde karşılıklı olarak tarife 
kotaları kapsamında gümrük vergisi indirimi ve/veya muafiyeti şeklinde taviz tanımışlardır. 
 
Fas genelinde “Harmonize Gümrük Sistemi” uygulanmaktadır. Fas gümrük kodlarını uluslararası 
sisteme tam olarak entegre etmediği için Ülkemizde uygulanmakta olan GTİP kod uygulaması ile Fas’ta 
uygulanan HS kodları birebir örtüşmeyebilmektedir. Bu sebeple Ülkemiz firmalarının Fas’a 
gerçekleştirecekleri ihracat işleminde Fas gümrük idaresinden ithalatçısına gümrük vergi oranlarını 
tespit ettirmeleri veya Ticaret Müşavirliğimize danışmaları maliyet hesaplarını daha sağlıklı 
yapmalarına imkan tanıyacaktır.  
 
Fas tarafından gümrükler de risk esaslı sistem uygulanmakta, ithalatın ilk defa gerçekleşmesi 
durumunda gümrüklerde ilave kontroller ve laboratuvar testleri söz konusu olabilmektedir. Bu 
durumla ilgili ithalatçı firmadan mutlaka istenen belgeler ile birlikte ilave kontroller konusunda bilgi 
almakta fayda vardır.  
 
Fas gümrük sisteminde dahilde işleme geçici kabul rejimi (ATPA), gümrük altında dönüştürme rejimi, 
hariçte işleme rejimi, geçici kabul rejimi, geçici ihracat rejimi, serbest endüstriyel depo rejimi, transit 
rejimi, drawback rejimi uygulanan dış ticaret rejimleridir. 
 

b) Gümrük Tarifeleri 
 
Fas’ta ürün bazında değişmekle beraber genel anlamda anlaşma olmayan üçüncü ülkelere uygulanan 
gümrük vergisi oranları aşağıda listelenmektedir. Söz konusu vergi oranlarının istisnaları olabildiği gibi 
anlaşma imzalanan ülkelere uygulanan farklı oranlar söz konusudur.  
 
-İthalat Vergisi: %30  
- Özel Vergi: %0,25  
- Katma Değer Vergisi: %20  
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- Plastik muhteviyat barındıran ürünlerden ekolojik vergi adı altında mal değeri (ad valorem) 
üzerinden: %1  
- Ahşap barındıran ürünlerden alınan ve tüm dünyaya uygulanan orman vergisi: %12  
- Diğer taraftan, iç tüketim vergisi adı altında limonatalar, gazlı veya gazsız sular, maden suları, sofra 
suları veya diğerleri, aromalı veya aromasız, biralar, şaraplar ve alkoller, enerji ürünleri ve bitümler, 
platin, altın veya gümüş eserler, üretilen tütün, elektronik sigara adı verilen elektronik cihazları ve 
benzeri cihazları şarj etmek için kullanılan sıvılardan vergi alınmaktadır. 

c) İç Vergiler 
 
- Kurumlar Vergisi genel oranı %31’dir.  
 
Karla orantılı olarak vergi oranı değişebilmektedir (300.000 MAD’a eşit veya daha az %10, 300.001- 
1.000.000 MAD arasında %20, 1.000.000 MAD’dan fazla %31).  
 
- Gelir Vergisi oranları baremlerine göre aşağıda listelenmektedir. 
 
0 - 30 000 MAD, %0, 30 001  
- 50 000 MAD, %10, 50 001  
- 60 000, MAD, %20, 60 001  
- 80 000, MAD, %30, 80 001  
- 180 000, MAD, %34, 180 000 MAD üzeri, %38,  
- Katma Değer Vergisi: %20’dir.  
 
Bazı ürün grupları için %14, %10 ve %7’lik indirilmiş KDV oranları uygulanabilmektedir.  
 
- İşyeri Rüsumu kira bedeline bağlı olarak; %30, %20, %10 olarak uygulanmaktadır.  
 
Bu vergiler dışında Gayrimenkul İrad Vergisi, Konut Vergisi (Taxe d’Habitation) ile Belediye Hizmetleri 
Vergisi (Taxe des Services Communaux) uygulamaları bulunmaktadır. 
 

d) Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 
 

Fas 1995 yılından beri DTÖ üyesi bir ülkedir. Ülkede uygulanmakta olan temel mevzuat ürün güvenliği 
ve denetimi sistemi ile ilgili 24.09 sayılı kanun ve bağlantılı mevzuattır. Merkezi Rabat’ta bulunan 
“Institut Marocain de Normalisation (IMANOR)” Fas Krallığının resmi standartlar enstitüsüdür. 
(www.imanor.gov.ma) Genellikle AB standartları baz alınarak (özellikle Fransa) düzenlemeler yapıldığı 
görülmektedir. 

Standart denetimleri sıkı bir şekilde gerçekleştirildiğinden ve birçok ülke uygulamasına göre daha katı 
standart kontrolleri söz konusu olduğundan ihracatçı firmalarımızın ürünlerini göndermeden önce 
standartlar hakkında tam olarak bilgi sahibi olması önemlidir. Ürünlerin tabi oldukları standartların 
listesine aşağıdaki linkten ulaşabilmek mümkündür. Söz konusu listede ürünlerin isimleri, standartlar, 
ürünlerin kodları ve diğer bilgilerle birlikte sunulmaktadır. 

(http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20soumis%20au%20con
trole%202- 2020.pdf).  

 
 
 
 

http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20soumis%20au%20controle%202-
http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20soumis%20au%20controle%202-
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F- DIŞ TİCARET 

 
 

Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ürünler 
   

Fas’ın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler 
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Fas’ın İthalatında Başlıca Ürünler  

 

 

Fas’ın İhracatında Başlıca Ülkeler  
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Fas’ın İthalatında Başlıca Ülkeler  

 

G- TÜRKİYE İLE TİCARET 
 
 

Türkiye-Fas Dış Ticaret Değerleri  
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Yatırım İlişkileri  

Türkiye'nin 2018 yılında yurtdışına gerçekleştirdiği 4 milyar dolar değerindeki toplam yurtdışı doğrudan 
yatırımda, Fas 29 milyon dolar ve % 1 pay ile 11. Sıradadır (TCMB).  

Fuar Katılımları: T.C. Ticaret Bakanlığı Tarafından 2020 Yılı Destek Kapsamına Alınan Yurt Dışı Fuarlar 
(Milli/Bireysel): https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/2020-yili-destek-kapsamina-alinan-yurt-disi-
fuarlar  
 
 

https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/2020-yili-destek-kapsamina-alinan-yurt-disi-fuarlar
https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/2020-yili-destek-kapsamina-alinan-yurt-disi-fuarlar
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H- KOCAELİ’NİN FAS İLE DIŞ TİCARETİ 
 
2019 yılında; Kocaeli ilinden Fas’a 124,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ithalat rakamı 24,6 
milyon dolar olmuştur. 2020 yılının ilk 8 ayında ise 51,4 milyon dolar ihracat, 10,4 milyon dolar ithalat 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Kocaeli ili Fas ile yaptığı ticarette her yıl fazla vermiştir. Ekim 2020 tarihli veriye göre ilimizde Fas 
sermayeli firma bulunmamaktadır.   
 

Kocaeli ilinin Fas ile Dış Ticareti ($) 

Yıl İhracat  İthalat  Dış Ticaret Hacmi Dış Ticaret Dengesi 

 
2016 73.953.620 2.750.374 76.703.994 71.203.246 

2017 
60.690.471 3.044.533 63.735.004 57.645.938 

2018 63.310.933 9.345.442 72.656.375 53.965.491 

2019 
124.108.533 24.607.461 148.715.994 99.501.072 

2020         
(ilk 8 ay) 51.484.632 10.484.890 61.969.522 40.999.742 

 

Kaynak: TÜİK  
 

I- PAZARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR 
 

 

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. 
 

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. 
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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. 
 

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri 
 
2020 yılındaki resmi tatiller aşağıda listelenmektedir. 
1 Ocak 2020: Miladi yılbaşı 
11 Ocak 2020: Bağımsızlık manifestosu 
1 Mayıs 2020: İşçi bayramı 
24 Mayıs 2020: Ramazan bayramı 
30 Temmuz 2020: Taht bayramı 
31 Temmuz 2020: Kurban bayramı 
14 Ağustos 2020: Oued Eddahab bağımsızlığı 
20 Ağustos 2020: Kralın ve halkın devrimi ve Hicri yılbaşı 
21 Ağustos 2020: Gençlik bayramı 
29 Ekim 2020: Mevlid-i Nebevi 
6 Kasım 2020: Yeşil yürüyüş 
18 Kasım 2020: Bağımsızlık bayramı 
 
65.99 sayılı çalışma kanununa göre, tarımsal olmayan faaliyetlerde çalışan işçilerin yıllık mesai saati 
toplamı 2288 ya da haftada 44 saattir. Tarımsal faaliyetlerde çalışan işçilerin yıllık mesai saati toplamı 
ise 2496 saattir. 
 
Birçok resmi kurum Ülkemize benzer şekilde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında mesai yaparken, özel 
sektör de bazı istisnalar dışında buna paralel olarak mesai yapmaktadır. 
 
Çalışma günleri Pazartesi ile Cuma arası iken hafta sonu tatilleri Cumartesi ve Pazar’dır. 
 

Yararlı Adresler 
 

  T.C. RABAT BÜYÜKELÇİLİĞİ  
Adres: Abdelkrim Benjelloun Caddesi, No:7 10010 Rabat  
FAS Tel: +212 537 66 15 22 / 44 Faks: +212 537 66 04 76  
E-Posta: ambassade.rabat@mfa.gov.tr  
 
 
 

mailto:ambassade.rabat@mfa.gov.tr
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  T.C. RABAT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 
Adres: 4. rue Tiflet Hassan Rabat 
Tel: +212 537 76 76 01, +212 537 66 15 22 
E-posta: rabat@ticaret.gov.tr  
 

  T.C. KAZABLANKA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 
Adres: Angel Boulevard d’Anfa et Rue d’Algeria, 2 eme etage, appt 1 Casablanca 
Tel: +212 522 27 67 57,  
E-posta: kazablanka@ticaret.gov.tr  
 

 FAS KRALLIĞI ANKARA BÜYÜKELÇİĞİ  
Adres: Reşit Galip Cad. Rabat Sok. No: 11, G.O.P., Ankara  
Tel: 0312 437 60 20/21 Faks: 0312 447 14 05, 0312 446 84 30  
E-posta: sifamatr@tr.net  
 

 FAS KRALLIĞI İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU  
Adres: Levazım Mahallesi, Beyaz Kosk Aprt, Korukent Sitesi No:2 D:N 46, 34340 Beşiktaş/İstanbul  
Tel: 0(0212) 258 15 98 Faks: (0212) 259 68 17 

KAYNAKÇA 
 
Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi – www.ekonomi.gov.tr 
Türkiye İstatistik Kurumu – www.tuik.gov.tr 
Expodatabase - http://www.expodatabase.com/ 
World Meters - http://www.worldometers.info/tr/ 
The Economy Intelligence Unit (EIU) - http://www.eiu.com/home.aspx 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – www.tobb.org.tr 
Trademap – www.trademap.org 
  

mailto:rabat@ticaret.gov.tr
mailto:kazablanka@ticaret.gov.tr
mailto:sifamatr@tr.net

