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Tel: 00 212 537 76 76 01 
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UYARI: Aşağıda yer verilen bilgiler ilgili kişi ve kurumlardan ve/veya internet 

sitelerinden temin edilmektedir. Söz konusu bilgiler düzenli olarak güncellenmektedir. 

Kaynağının 3’ncü kişi, kurum ve kuruluşlar olması sebebiyle, aşağıda yer verilen bilgi, 

rakam, istatistik vb. her türlü veriden doğabilecek sorunlar konusunda Ticaret Müşavirliği 

olarak sorumluluk kabul edilmemektedir. Kullanıcılar tarafından muhatap oldukları kurum, 

kuruluş, firma veya şahıslardan ilgili konuların sorularak yetkili kişilerden resmi bilgi 

edinilmesinde fayda vardır. 

 

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI VE OTURMA İZNİ 

 

i. Yabancı İşçi Çalıştırılması 

 

Yabancı işçi çalıştırılması konusunda, Fas’lı vatandaşlar gibi yabancılar da 65-99 

sayılı İş Kanununa tabidir. (https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/450/Maroc%20-

%20Code%20travail.pdf). Söz konusu kanun kapsamında yabancı işçi çalıştırılabilmesi için 

belirli prosedürlerin takip edilmesi gerekmektedir. 

 

Konu hakkındaki diğer mevzuat kalemleri ise 2-09-607 sayılı kararname, İçişleri 
Bakanlığının 502-12 ve 501-12 sayılı düzenlemeleridir. 

 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/83963/93068/F1220103868/MAR-

83963.pdf 

 

Yabancıların serbest dolaşımına ilişkin 11 Kasım 2013 tarihli 02-03 sayılı Kanuna 
göre, tüm yabancıların devlet tarafından kabul edilen seyahat belgesi veya pasaport ile kayıt 
yaptırmaları gerekmektedir. 

 

http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2012/BO_6030_Fr.pdf 

 

Çalışma izni alabilmek için ise, işveren tarafından Çalışma Bakanlığına yabancı işçi 
çalıştırılması yönünde bir başvuru yapılmalıdır. Söz konusu izin, işverenin başvurusuna göre 

1 yada 2 yıl için verilebilmektedir. Söz konusu başvuruda herhangi bir değişiklik olması 
durumunda bu durum işveren tarafından Çalışma Bakanlığına mutlaka bildirilmelidir. 

Yabancı işçi çalıştırılması konusundaki prosedürlere aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür.  

 

https://www.travail.gov.ma/wp-content/uploads/2019/12/Proc%C3%A9dure-Emploi-des-

salari%C3%A9s-%C3%A9trangers-au-Maroc-04-07-2019.pdf 

Söz konusu prosedürleri özetlemek gerekirse aşamalar halinde aşağıda yer 

verilmektedir: 

 

a) Çalışma Bakanlığından alınan İş Sözleşmesi üzerinde verilen onay: Söz konusu 
onay süreci konusunda ilgili Bakanlığın bilgilendirme amaçlı ve başvuru için internet 
uygulaması bulunmaktadır. 

https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/450/Maroc%20-%20Code%20travail.pdf
https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/450/Maroc%20-%20Code%20travail.pdf
https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/450/Maroc%20-%20Code%20travail.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/83963/93068/F1220103868/MAR-83963.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/83963/93068/F1220103868/MAR-83963.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2012/BO_6030_Fr.pdf


b) İş Sözleşmesi Çalışma Bakanlığı tarafından oluşturulan modele uygun olmalıdır. 

Söz konusu formlar ilgili Bakanlığın aşağıda yer verilen adresinden doldurulabilir ve 

indirilebilir. 
 

https://taechir.travail.gov.ma/ 

 

c) Söz konusu sözleşmenin aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili Bakanlığa ibraz 
edilmesi gerekmektedir : 

 

- “Taechir” sitesinin sağladığı imzalı çalışma izni başvuru formu  

- “Taechir” sitesinin sağladığı iş sözleşmesinin 5 asıl nüshası 

- Çalışmak isteyen kişinin niteliklerini gösteren belgeler ve sertifikalar 

- Bir geçerli pasaport fotokopisi 

- İstihdam ve Yetenek Geliştirme Ulusal Ajansı (ANAPEC) tarafından verilen 

başvurulan pozisyonda çalışacak herhangi bir Fas vatandaşı bulunmadığını gösteren 

sertifika “yabancı çalışanın faaliyet belgesi” / “attestation d’activité de salarié 

étranger” 

- Şirket kuruluşuna ilişkin belge 

 

 

d) Çalışma izni konusunda yetkili kurum olan Çalışma Bakanlığı ve ANAPEC 

tarafından sağlanan bahsi geçen sertifikadan muafiyet sağlayan durumlar aşağıda 
listelenmektedir: 

 

- Fas vatandaşları 

- Kamu sözleşmelerinde çalışmak üzere geçici süreli 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 

- İltica edenler ve vatandaşlığı bulunmayan kişiler 
 

“Attestation de dispense d’activité de salarié étranger”, yabancı çalışanın faaliyet 

muafiyet belgesi aşağıdaki linkten temin edilebilir: 

https://www.travail.gov.ma/wp-content/uploads/2019/12/Proc%C3%A9dure-Emploi-des-

salari%C3%A9s-%C3%A9trangers-au-Maroc-04-07-2019.pdf 

 

Diğer taraftan, “yabancı çalışanın faaliyet muafiyet belgesi” aşağıdaki durumların 

varlığı halinde daha kolay temin edilebilmektedir: 

 

- Üst düzey pozisyonlarda çalışacak olan yabancılar 

- Yerel piyasada bulunmayan veya nadir bulunan meslek mensupları 

- Aynı işyerinde ve aynı pozisyonun yenilenmesi için yapılan başvurular 

 
Adı geçen belgeye ilişkin prosedür aşağıdaki internet sayfasında açıklanmaktadır. 

 

http://www.anapec.org/sigec-app-rv/fr/entreprises/recrutement_etrangers 

 



 

 

ii. Oturma İzni 

 

Yabancıların serbest dolaşımına ilişkin düzenlemeler ise şu şekilde özetlenebilir. 11 

Kasım 2013 tarihli 02-03 sayılı Kanuna göre tüm yabancıların devlet tarafından kabul edilen 
seyahat belgesi veya pasaport ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Fas’ta kalıcı olarak 

kalmak isteyen yabancılar, yerleşim izni alabilmek için başvuru formu ile ulusal güvenlik 
merkezlerinden kendilerine en yakın olanına başvurmaları gerekmektedir. Güvenlik kontrolü 

yapılması durumunda, yabancının idareye 48 saat içinde ikamet iznini göstermesi 
gerekmektedir (http://www.demarches.ma/titres-de-sejour/). 

 

Fas’ta çalışmak isteyen yabancılar, süresi 1 yıl ile 10 yıl arasında değişen ve aynı 
sürelerle uzatılabilen çalışma izni ve/veya kayıt kartı (yapılan işin niteliğini gösteren) almak 
zorundadırlar. 

 

Kayıt sürecinin aşamaları aşağıda özetlenmektedir : 

 

- Yabancı vatandaşların, 90 gün içinde veya vize süresi bitmeden konakladıkları 
bölgede bulunan Ulusal Güvenlik Servisi veya Jandarma birimine başvurarak kayıt başvurusu 
yapmaları gerekmektedir.  

- Kayıt kartı başvuru formları yukarıda bahsi geçen birimlerden temin edilmektedir. 

- Söz konusu başvuru yapıldığında geçici bir süre geçerli olan bir belge verilir.  
- Kayıt kartının geçerlilik süresi başvuru belgelerine ve başvuru gerekçesine bakılarak 

karar verilir  
- Çalışma amaçlı alınan kayıt kartının temin edilebilmesi için Çalışma Bakanlığı 

tarafından onaylanmış İş Sözleşmesine sahip olunmalıdır 

 

Kayıt Kartı Temin Edilmesi İçin Gerekli Belgeler 

 

- Pasaportun bazı sayfalarının fotokopisi 

- Polis veya Jandarma tarafından hazırlanan iki adet form 

- Oturma izninin geçerliliği için yıllık 100 dirhemlik ücretin ödendiğini gösteren belge 

- 6 adet pasaport fotoğrafı 

- Sabit bir adreste ikamet edildiğini gösteren belge 

- Sabıka kaydı 

- Yaşamını ikame ettirecek seviyede paraya sahip olunduğunu ispatlayan belge 

- Yapılacak işin niteliği gösteren doküman 

 

Yukarıdaki belgelere ilave olarak; 

 

- Çalışanlar için Çalışma Bakanlığı tarafından onaylanmış iş sözleşmesi 

- İşadamları için şirket kuruluşu belgesi ve şirket sicil belgesi 

- Profesyonel hizmetler için Hükümet Genel Sekreterliğinden verilmiş lisans belgesi 

http://www.demarches.ma/titres-de-sejour/

