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Başkan’dan : Üyelerimize sunduğumuz hizmetleri tekrar 
hatırlayalım 

 
İstanbul, 11 Şubat 2019 

 
Sayın Üyelerimiz,  
Türk-Fransız Ticaret Derneğinin Sevgili Dostları, 

 

Her sene olduğu gibi Mart  ayında Türkiye-Fransa dış ticaret verilerini Sizlere sunmadan önce, bu   
bültenimizde, Üyelerimize sunduğumuz hizmetleri tekrar hatırlayalım. 

 
Derneğimiz, Fransız Konsolosluğu ile işbirliği içerisinde, Üyelerine, Fransa için  gerekli Schengen vize taleplerinde   
ücretsiz yardımcı olmaktadır. Vize talep dosyasını kontrol ettikten sonra bir referans mektubu eşliğinde, Fransız 
Konsolosluğunun  resmi iş ortağı  aracı kurum VFS’den randevunuzu almaktadır. Bir yıl içerisinde toplam 800 vize 
dosyası  Derneğimiz aracılığı ile  işleme girmiştir. Henüz bu hizmeti kullanmamış Üyelerimiz, ihtiyaçları olduğunda  
vize işlerinden sorumlu Şule Yörük (sule.yoruk@ccift.com) ile irtibata geçebilirler.  
 
Derneğimiz, Fransız ve de Fransızca bilen Türk üyelerine, günlük ve Fransızca olarak yayınlanan Türkiye’deki 
gündem haberlerini e-mail ortamında göndermektedir. Türkiye’de ki güncel ekonomik, sosyal ve politik  haberler 
hakkında yayınlanmış makale ve haberlere  (Le Monde, le Figaro, Les Echos) ve internet sitelerine ( AFP, Reuters, 
Anadolu Ajansı) dayalı bilgiler vermektedir. Bu gündem haberleri ücretsiz olarak sadece Üyelerimize ve iş 
arkadaşlarına her gün iletilmektedir. Gönderi listesinde yer almak istediğiniz takdirde Raphael Esposito 
(raphael.esposito@ccift.com) ’ya isminizi kayıt yaptırabilirsiniz. 
 
Derneğimiz, iş ortağı ve aynı zamanda Üyesi olduğu Paris’de bulunan CCI France International ile birlikte, 
Türkiye’de kurulmuş şirketlerin Fransa’da ödedikleri KDV  iadesi işlemini yürütmektedir. Örnek olarak, Türk 
şirketleri, Fransa’da  Fuar veya sergilere ödedikleri katılım ücretlerinin KDV iadesini bizim aracılığımız ile geri 
alabilirler.  Detaylı bilgi için Nurdan Gürler (nurdan.gurler@ccift.com) ile irtibata geçebilirsiniz. 
 
Fransa’nın Türkiye pazarına giriş noktası olan Derneğimize, şirketler ve iş arayanlar tarafından destek için sürekli 
talep gelmektedir. Ekim 2016 tarihinde hizmete sunduğumuz Türk-Fransız iş dünyasına yönelik 
www.cciftemploi.com iş ilanları sitemizi hatırlatmak isteriz. Üyelerimize ücretsiz olan bu hizmetimiz için  Kader 
Gülşen (kader.gulsen@ccift.com) ile irtibata geçebilirsiniz.  
 
İstanbul Fransız Kültür Merkezinin,  fransızca kurslara katılmak isteyen Dernek Üyelerine özel tarife sunduğunu 
Sizlere hatırlatmak isterim.  Fransız Kültür Merkezinde ( Taksim veya Kadıköy), şirketinizde, evinizde,  on-line, 
grup veya bireysel  gibi isteğe uygun çeşitli alternatifler mevcuttur.   Detaylı bilgi için, tıklayınız.  
 
Ayrıca Derneğimiz, faaliyetlerinin gerçek vitrini olan internet sitesini www.ccift.com profesyonelleştirmeye 
devam etmiştir. 20 Aralık 2018 itibariyle yeniden tasarlanan sitemiz türkçe ve fransızcadır. Facebook 
(/ccifranceturquie) ve Linkedin (/cci-france-turquie).  gibi sosyal medya platformlarında varız.  Bize katılın ve bizi 
takip edin ! 
 
Tarihi kısa zamanda Sizlere bildirilecek ve Mart ayında gerçekleşecek Olağan Genel Kurul Toplantısından önce, 6 
Mart 2019 Çarşamba günü Le Méridien Otel L’Eclipse Bar’da ki Network Toplantımızda buluşmak dileğiyle.  Kayıt 
için, tıklayınız.  
 
Saygılarımla, 

 
Zeynep NECİPOĞLU 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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Yeni Üyeler 
 

 

  
 Üye :  
 Faaliyet  :  
 Tel :   
 Web : 

TALARY ENERGY 
NOYAN KALKAN- Kurucu Başkan 
Yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim tesislerinin geliştirilmesi  
(0232) 421 44 43 
www.talaryenergy.com  
 

  
 Üye :  
 Faaliyet  :  
 Tel :   
 Web : 

T SYSTEMS TELEKOMÜNİKASYON LTD.ŞTİ. 
Sinan KILIÇOĞLU- Genel Müdür 
IT- Telekomünikasyon 
(0212) 317 91 00 
www.t-systems.com.tr  
 

  
 Üye :  
 Faaliyet  :  
 Tel :   
 Web : 

VERDA HUKUK DANIŞMANLIK 
Elvan AKANSU KARA- Avukat 
Hukuk Bürosu 
(0216) 266 36 36 
www.verdahukuk.com  
 

  
 Üye :  
 Faaliyet  : 
  
 Tel :   
 Web : 

BUYINGPEERS DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ 
Geoffrey CHICHEPORTICHE- Genel Müdür 
Organizasyon ve performans danışmanlığı, operasyonel danışmanlık ve işe alım, eğitim ve iş 
koçluğu, faaliyetlerinizin dış kaynak kullanımı  
(0212) 366 57 09 
www.buyingpeers.com  
 

  
 Üye :  
 Faaliyet  :  
 Tel :   
 Web : 

KÖSEDAĞ TEL ÖRME ÇİT SAN.TİC. İTH. İHR. A.Ş. 
Ece KÖSEDAĞ- İş Geliştirme Müdürü 
Tel-Çit imalat ve satışı 
(0216) 593 24 00 
www.kosedag.com.tr  

 

 

 

http://www.talaryenergy.com/
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Türkiye'nin ekonomik ve finansal durumu 
 
 

GSYİH üçüncü çeyrekte daralıyor. Enflasyondaki yavaşlama ve cari işlemler açığındaki daralma, Türkiye 
ekonomisinde yapısal bir iyileşme değil, her şeyden önce iç talepteki kalıcı zayıflığa işaret etmektedir. Diğer 
taraftan, Türk bankacılık sisteminin kısa vadeli finansman veya likidite sorununa maruz kalmaması durumunda, 
kredi portföyünün kalitesindeki bozulma endişeye yol açabilir. 
 
Enflasyon sonbaharın başından beri beklenenden daha güçlü şekilde yavaşlıyor 
 
Bir önceki yılın aynı dönemine göre % 46,2 (Eylül ayında) ve % 25,2 (Ekim ayında) seviyelerinde yükseldikten sonra, 
Aralık ayında sırasıyla üretici ve tüketici fiyatları önemli ölçüde % 33,6'ya ve % 20,3’e gerilerken, piyasanın 
beklediğinden daha düşük ve hükümet hedefine yakın seviyelerde gerçekleşti. Diğer taraftan, 12 aylık ve 24 aylık 
enflasyon beklentileri de bir yılda % 16'ya, iki yılda % 12'ye düşürüldü. 
 
Aralık ayında piyasalar, Merkez Bankası'nın duyurusunda meydana gelen bazı değişiklikleri para politikası 
yaklaşımının olası bir yansıması olarak yorumladılar. Ancak, politika faiz oranı, Para Politikası Kurulu’nun Ocak 
ayındaki toplantısından sonra değişmeden kaldı. Nitekim, sonbaharda enflasyonun önemli ölçüde yavaşlamasına 
izin veren faktörlerin potansiyel etkisi tükenmiş görünüyor. TL’nin güçlü şekilde değer kazanması, bu eğilimi 
destekleyen temel ve teknik faktörlerin yokluğunda muhtemelen sona ermiştir. Petrol fiyatlarındaki önemli düşüş 
muhtemelen önümüzdeki aylarda aynı oranda devam etmeyecek. Hükümet tarafından enflasyonla mücadele 
planının bir parçası olarak uygulanan tedbirler (tüketici malları ve kredilerin bir kısmının borçlanma maliyetlerinde, 
uygulanan veya öngörülen fiyat düşüşleri, enerji fiyatları düşüşü ve vergi indirimi) 31 Aralık 2018 tarihinde sona 
erdi. Bu geçici fiyat indirimi önlemlerinin sona ermesi ve Aralık 2018 sonunda ilan edilen asgari ücretteki % 26 artış, 
2019'un ilk çeyreğinde enflasyonda hız kazanmaya yol açacaktır. Bunun, Merkez Bankası’nın para politikasının 
koşullarını gevşetmeye teşvik etmesi muhtemel gözükmüyor. Ancak, Mart 2019'un sonunda yapılacak belediye 
seçimlerinde, hükümetin bu senaryoyu tersine çevirmek istemesi cazip gelebilir. Belirli tüketim ürünleri için özel 
tüketim vergisinin (ÖTV) düşürülmesinin 31 Mart'a kadar uzatılması kesinlikle bu durumun bir parçasıdır. 
 
Ekonomik faaliyet beklenenden daha fazla sıkıntılıdır 
 
Öncelikle, tüm göstergeler aşağı yönlü değilken, ekonomistler tarafından tahmin edilenden daha düşük 
görünüyor. Böylece, 2018'in üçüncü çeyreğinde GSYİH’de, 2016'nın ikinci çeyreğinden bu yana (darbe girişiminin 
olumsuz etkisi olan) ilk defa, bir önceki çeyreğe göre daralma görüldü. 2018'in 2. çeyreğine göre -% 1,1 ve 2017 
yılının 3. çeyreğine göre sadece % 1,6 ile, ekonomistler panelinde kabul edilen % 2,2'lik uzlaşmanın çok altında 
gerçekleşti. Bu durum, yılın başından bu yana faaliyetteki büyümeyi yıllık % 4,5’e getirdi. Sonunda, piyasadaki 
görüş birliğine göre, GSYİH büyümesi, 2018'in tamamında % 3'e ulaşacak olup, bu durum yılın ilk dokuz ayında elde 
edilen büyümeyi dolaylı olarak dikkate almaktadır. 2018’in 4üncü çeyreğinde GSYİH'nin yıllık bazda en az % 1 
oranında küçüleceği anlamına geliyor. Faaliyetteki düşüş, öncelikle zayıf iç talep ve düşük yatırımlardan 
kaynaklanmaktadır: 2010'dan bu yana ilk kez, yatırımın GSYİH oluşumuna katkısı 2018 yılının 3. çeyreğinde 
negatiftir. Görünüşe göre tek olumlu unsur dış hesapların toparlanmasıdır: olumlu döviz kuru etkisiyle ihracatın 
artması ve ithalattaki düşüş nedeniyle cari hesap, ardışık dördüncü ay için, Kasım 2018’de fazla göstermektedir. 
(bir önceki ayki 2,7 milyar Dolar sonrasında, 986 milyon Dolar) Bu performans sayesinde cari işlemler açığının 
2018'in tamamı için 33 milyar Dolar’ın altında olması gerekirken, Mayıs 2018'de on iki aylık 58,2 milyar Dolar’a 
ulaşmıştır. Bununla birlikte, cari işlemler hesabındaki bu iyileşme, ihracat patlaması yerine (Kasım 2017'ye göre % 
9,4 artış), durgun iç talebe bağlı olarak, zayıf ithalattan (Kasım 2017’ye göre % 21 düşüş) kaynaklanmakta olup, 
ihracattaki artış, ürünlerin ve Türkiye ekonomisinin rekabet edebilirliğinde yapısal bir iyileşmeyi yansıtacaktır. 
Ayrıca, Türkiye'nin ihracatı için en büyük pazar olan AB'deki ekonomik yavaşlamanın, dış ticaret ve GSYİH 
büyümesi üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. 
 
Sonrasında, üretim göstergeleri ve ekonomik aktörlerin güveniyle ilgili olanlar, her zaman aşağıya doğru eğilimli 
olduğu için, önümüzdeki çeyreklerde faaliyet verilerine yansıtılması gerekenlerdir. İlk olarak, üretim ile ilgili 
göstergelerde, ardışık üçüncü ay için, sanayi üretimi yıllık bazda düşüşte (-% 5,3) iken, Aralık 2018'de % 74 olan 
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üretim kapasitesinin kullanım oranı, bir önceki yılda % 79 idi. İkincisi, güven göstergelerine bakıldığında, Aralık 
ayındaki rakamlar eğilimin patladığını gösteriyor gibi görünse ve bu bakımdan ekonomik aktörlerin iyimserleşmesi 
anlamına gelse de, hepsi olumsuz bölgede yer almaktadır. Bu endekslerdeki iyileşme, hükümetin gayrimenkul 
tüketimini ve alımını teşvik etmesine yönelik vergi önlemlerinin yansıması olabilir. Türkiye ekonomisinin 
kalkınmasının dayanaklarından biri olan inşaat sektörü ile ilgili gösterge üzerindeki baskı devam ederken, Aralık 
2018'de, yıllık % 32,1 oranında düştü. İnşaat maliyeti endeksi ile emlak fiyatları endeksi arasındaki fark Ekim ayında 
rekor bir seviyedeydi. 
 
Son olarak, fiyatlandırma koşullarının hafifletilmesine rağmen, kredinin dağıtımı neredeyse durma aşamasındadır. 
Kasım ayının başından bu yana, döviz kuru hariç kredi büyümesi negatif gerçekleşti. 2018 yılının ilk yarısının 
sonundaki % 2,4 artışa karşılık, Aralık ortasında -% 3,2 oldu. Bu azalma, bir yandan bankaların kaldıraç etkilerini 
azaltma konusundaki istekliliğini (kaldıraçsızlaşma) ve dolayısıyla kredi portföylerinin gelecekteki düşüşünün 
finansal etkisini sınırlandırmakta, diğer taraftan, zayıf iç talep nedeniyle, bankaların cari kredileri yenilemek veya 
yenilerini vermek için verdikleri borç ve geri ödeme kapasitesi oranlarına uymak için şirketlere yeterli nakit akışı 
yaratmakta zorluk çekmektedir. Bu bağlamda, yavaşlamanın hızı ve kapsamı ve daha sonra Kasım ayının başından 
bu yana yaşanan daralma, çeşitli büyüme senaryolarının temkinli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirmektedir. 
Nitekim, bu düşüş en az 10 yıldan bu yana en büyüktür. 2009 yılında, kredi portföyündeki düşüş -% 0,25 oranını hiç 
geçmemişken, büyüme % 4,7 oranında azalmış idi.  
 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi – Ocak 2019 
 
 

EBRD, Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar avro yatırım yapacak 
 
 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, EBRD'nin, geçen 
yıl Türkiye'de toplam 34 projeye 1 milyar avroluk yatırım yaptığını belirterek, "2019'da Türkiye'ye geçen yıl 
yaptığımız yatırımla aynı seviyede, yaklaşık 1 milyar avroluk yatırım yapmayı hedefliyoruz." dedi. 
 
Tuerkner, EBRD'nin 2019 yatırım planları ve önceliklerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in; 
jeopolitik gerilimlerin, ekonomik yavaşlamanın olduğu, para biriminde değer kayıplarının yaşandığı ve yatırımcı 
algısının zayıfladığı, zorlu bir yıl olduğunu ancak EBRD'nin, Türkiye ekonomisine olan güçlü bağlılığını koruduğunu 
söyledi. 
 
EBRD'nin, geçen yıl Türkiye'de toplam 34 projeye 1 milyar avroluk yatırım yaptığını belirten Tuerkner, EBRD'nin 
Türkiye’ye olan inancını sürdürdüğünü ifade etti. 
 
Tuerkner, "2019'da Türkiye'ye geçen yıl yaptığımız yatırımla aynı seviyede, yaklaşık 1 milyar avroluk yatırım 
yapmayı hedefliyoruz. Biz talep doğrultunda hareket eden bir bankayız. Yatırımlarımız, finansmana dair mevcut 
talebe, yerel ve dış yatırımcıların yatırım yapmak konusundaki isteğine, sermaye piyasalarının durumuna ve birçok 
faklı faktöre bağlı olacaktır." diye konuştu.  
 
"Bankamız, Türkiye'deki hisse senedi portföyünü artırmakla ilgilenecektir" 
 
Arvid Tuerkner, EBRD'nin, Türkiye’de yerel para birimini cinsinden finansmana olan desteği artırarak ülkedeki 
toplam yatırımlar içerisinde yerel para biriminin payını 3'te bire yükselttiğini belirterek, "EBRD, 2017 yılında 
Türkiye'deki 228,8 milyon avroya eş değer Türk lirası işlemini, geçen yıl önemli seviyede artırarak toplam 13 işlemle 
331 milyon avro düzeyine çıkardı." dedi. 
 
Bankanın 2019 yatırım önceliklerine de değinen Tuerkner, şöyle devam etti: 
 
"Bu yıl özellikle tarımın yanı sıra ihracat odaklı endüstrilere odaklanacağız. Yenilenebilir enerjiye odaklanmaya 
devam edeceğiz. Yenilenebilir enerjide mevcut destek mekanizmasının 2020 yılında bitmesiyle yeni bir destek 
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mekanizmasının oluşturulmasını bekliyoruz. Bu destek mekanizması, piyasa prensiplerine dayanmalı ve 
Türkiye’nin, Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’nda ortaya konan hedeflerine ulaşmasına imkan verecek şekilde 
olmalı." 
 
Kadın girişimcilerin desteklenmesi konusunda da yeni finansman sağlanmasının hedeflendiğini kaydeden 
Tuerkner, "Yerel para birimi cinsinden finansmana odaklanmaya ve özel sektörde inovasyonun teşvik edilmesini 
desteklemeye devam edeceğiz. Bankamız ayrıca, Türkiye'deki hisse senedi portföyünü artırmakla ilgilenecektir." 
diye konuştu. 
 
"Türkiye'nin güçlü temelleri ortada" 
 
EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin ekonomik görünümünü 
değerlendirirken, türbülansa rağmen Türkiye’nin güçlü temellerinin ortada olduğunu vurguladı. 
 
Tuerkner, "Türkiye'nin stratejik jeopolitik konumu, sadece ticareti açısından bir nimet değil, aynı zamanda iklimi 
ve kültürü de Türkiye'yi harika bir turist destinasyonu haline getiriyor. Türkiye'nin, turizmde canlanma adına bu yıl 
yüksek beklentileri var." dedi. 
 
Türkiye’nin demografisinin de son derece olumlu olduğunu ve nüfusun yarısının 30 yaşın altında bulunduğunu 
ifade eden Tuerkner, "İnsanların fevkalade girişimci ruhu ülkenin gelişen özel sektörünü beslemeye devam ediyor. 
Büyük ve küçük şirketler inovasyon yapmaya, evde ve dışarıda büyümeye, istihdam sağlamaya ve yeniden 
büyümeye çalışıyor." diye konuştu.  
 
"Türkiye'nin ekonomik büyümesinin ikinci yarıdan itibaren artmasını bekliyoruz" 
 
Zorluklar bulunduğuna da işaret eden Tuerkner, şunları kaydetti: 
 
"Ekonomi 2019 yılında yavaşlamayacak. Sıklıkla ekonominin kilit çıpası olarak görülen bankacılık sistemi stres 
altında. Bu ekonomik iyileşmeyi geciktirebilir. Türkiye'de bankaların ekonomik aktivitenin sürmesine imkan 
tanıyacak finansmana erişimini sağlayacak güçlü politika yanıtları oluşturmaya ihtiyacı var. İş ortamının 
geliştirilmesi için yapılacak kararlı yapısal reformlar, yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasına yardımcı olacaktır." 
 
Türkiye'nin ekonomik büyümesinin özelikle bu yılın ikinci yarısından itibaren artmasını beklediklerini ifade eden 
Tuerkner, "Bu yıl 2 ya da 3 çeyrekte negatif büyüme olabileceğini öngörüyoruz. Fakat daha sonrasında, yılın ikinci 
yarısında ekonomik büyümenin yavaşça artmasını bekliyoruz. 2019 yılında Türkiye için yüzde 1 seviyesinde büyüme 
bekliyoruz. Enflasyonun bu yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlamasını bekliyoruz. İş ortamındaki zorluk 
devam edecek. Fakat biz buradaki (Türkiye) işimize bağlılığımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu. 
 
Kaynak : Anadolu Ajansı – 21.01.2019 
 
 
 

Türkiye’den ekonomi haberleri 
 
 

Enflasyon Ocak ayında özellikle gıda kaynaklı olarak artışta 
Tüketici fiyatları Ocak’ta Aralık ayına kıyasla % 1,06 artarak, iki aylık yavaşlamanın ardından yıllık enflasyonu % 
20,35’a getirdi. TÜİK verilerine göre, artıştan en çok etkilenen sektör, fiyatları Aralık ayına göre % 6,43, yıllık bazda 
ise % 30,97 artan gıda sektörü oldu. Bununla birlikte enflasyon, özellikle devlet tarafından alınan özel vergilerin 
azaltılması gibi tedbirler sayesinde Kasım (-% 1,44) ve Aralık'ta (-% 0,4) yavaşlarken, bazı şirketler ve tüccarlar 
tarafından yapılan gönüllü fiyat indirimleri de bunda etkili oldu. Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 
25'in üzerine çıkarak, 15 yıllık rekor seviyeye ulaşan enflasyon oranında, son aylarda önemli artış yaşanmıştır. 
Merkez Bankası geçtiğimiz hafta, Ekim tarihli raporundaki enflasyon tahminini (% 15,2) revize ederek 2019 yılında 
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"muhtemelen % 14,6" olacağını belirtti. Kurumun Başkanı Murat Çetinkaya, "enflasyon ikna edici şekilde 
azalıncaya kadar kısıtlayıcı para politikası izleneceğini" vurguladı. Bu mesaj, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın yüksek faiz oranlarına karşıtlığı nedeniyle, Banka’nın 31 Mart yerel seçimlerden önce faiz oranlarını 
düşürmesinden korkan gözlemcileri güvence altına almayı amaçlıyor. 
Tüketici fiyat endeksi, Ocak 2019 
[2003=100] 
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Daha detaylı bilgi için: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30849   
Kaynak: AFP 
 

Enflasyon tahmini Merkez Bankası tarafından aşağı yönlü revize edildi 
Merkez Bankası, 2019 yılındaki enflasyon tahminini 0,6 puan azaltarak % 14,6'ya, 2020 içinse 1,1 puan indirerek % 
8,2'ye düşürmüştür. Enflasyon tahmininin aşağı yönlü revizyonu, 2019'daki (63 USD) ortalama petrol fiyatının, önceki 
tahminlerden (80 USD) önemli ölçüde daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır. 
Kaynak : Fransız Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Türkiye’nin nüfusu artmaya devam ediyor 
Resmi verilere göre Türkiye’nin nüfusu, 2017 ve 2018 yılları arasında 1.193.357 kişi artışla 82.003.88 kişiye ulaşmıştır. 
Nüfusun yıllık büyüme hızı, 2017 yılında % 1,24'ten 2018'de % 1,47'ye yükselmiştir. Adrese dayalı nüfus kayıt 
sistemine dayanan rakamlara göre TÜİK, 31 Aralık tarihinde Türkiye'de 40.863.902 kadının (nüfusun% 49.8'i) ve 
41.139.980 erkeğin (nüfusun% 50,2'si) olduğunu belirtti. Türkiye'deki resmi istatistiklerin hazırlanması ve analiz 
edilmesinden sorumlu olan kurum, nüfusun yalnızca % 7,7'sinin köy ve kasabalarda, çoğunluğunun ise (% 92,3) il ve 
ilçelerde bulunduğunu göstermektedir. (2017 yılında % 92,5 idi) İstanbul, 15.067.724 nüfus ile Türkiye nüfusunun % 
18,4’ü ile en ön sırada yer almaktadır. Ankara, 5.503.965 nüfus ile ikinci, İzmir ise 4.320.519 nüfus ile üçüncü sırada 
yer almaktadır. Bursa’nın 2.994.521, Antalya’nın ise 2.426.356 nüfusu vardır. Ülkenin kuzey doğusunda bulunan 
Bayburt ise, 82.274 nüfus ile en alt sırada yer almaktadır. Verilen rakamlara göre, 2017 yılındaki 105'e kıyasla, 
kilometrekare başına 107 kişi ile nüfus yoğunluğunda artış görülmektedir. İstanbul'da nüfus yoğunluğu, Kocaeli 
(528) ve İzmir'in (360) çok ötesinde, kilometrekare başına 2.900 kişidir. Enstitü’ye göre, 2017 yılına göre 15-64 yaş 
arası nüfusta % 1,4 artış kaydedildi. Bu nedenle, çalışma yaşındaki kişilerin payı nüfusun % 67,8'ini temsil ederken, 
0-14 yaş arası çocuklar nüfusun % 23,4'ünü, 65 yaşın üzerindekiler ise nüfusun % 8,8'ini oluşturmaktadır.  
Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30709   
Kaynak : Aujourd'hui la Turquie 
 

2018'de yabancı turist sayısı ve ülkenin bu alandaki gelirleri arttı 
2018’de, Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 2017’deki 32 milyondan sonra 39 milyon kişiye yükselmiş ve 
2017’deki 20,2 milyar Dolar’a karşılık toplam 24 milyar Dolar gelir elde edilmiştir. Ruslar (toplamın % 15’i), Almanlar 
(% 11’i), Bulgarlar (% 6’sı), İngilizler (% 5,7’si) ve Gürcüler (% 5,2’i) şeklinde sıralama ortaya çıkmıştır. Fransız turist 
sayısı ise 2018'de % 26 artarak 731.000 kişiye ve toplam yabancı turistlerin % 1,85'ine yükselmiştir. 
Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30599  
http://www.kultur.gov.tr/EN-153018/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html  
Kaynak : Fransız Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30849
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30709
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30599
http://www.kultur.gov.tr/EN-153018/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html
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İlaç sektörü: 900 denetçi eczanelerin bilgisayar sistemlerini kontrol edecek ve saha araştırması 
yapacak 
Geri ödenen ilaçların fiyatını hesaplamak için kullanılan döviz kurunun yeni revizyonu 19 Şubat'ta yapılacak. 2018'in 
başından bu yana, Euro / TL = 2,6 olarak belirlenirken, piyasalarda (04/02/19) ise Euro / TL = 5,97'dir. Sağlık Bakanlığı, 
bazı ilaç şirketleri ve eczanelerin, yeni oranı bekleyerek, bazı ilaçların satışını geciktirmelerinden şüphelendiğini belirtti. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki eczane denetimlerinin sayısındaki artış ve envanter kontrolleri hakkında bilgi 
verdi. 900 denetçiden oluşan bir ekip eczanelerin bilgisayar sistemlerini kontrol edecek ve saha araştırması yapacak. 
Bakan bir kez daha, yerel ilaç üretiminin önemini vurguladı.  
Kaynak : Fransız Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Ocak 2019’da ekonomi güven endeksinde büyük düşüş (-% 4,2)  
TÜİK verilerine göre, Ekim 2018'de tarihsel anlamdaki düşük seviyesinden sonra (75,2 puan ile -% 15,4), Kasım 
ayında (+% 9,1) ve Aralık'ta (+% 2) ardışık iki artış kaydederek, 81,9 puana geldi. Ekonomi güven endeksi Ocak 
2019'da ise -% 4,2 oranında gerileyerek 78,5 puanda kaldı. Tüketici, imalat, hizmetler ve perakende satışlar 
endeksleri düşerken, inşaat sektörü endeksi Ocak ayında yükseldi. Bu kapsamda, ekonomik yaklaşımlar açısından 
iyimserliği temsil eden gösterge 100 puanın altında kalmaya devam etti. 
Ekonomik güven endeksi, Ocak 2019 

 
 
Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Ocak 2019 

 
Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30941   
Kaynak : TÜİK 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30941
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ASSYSTEM, Türkiye'de nükleer santral projesi için Rosatom ile yeni bir sözleşme imzaladı 
Assystem, nükleer teknoloji pazarında uluslararası oyuncu olan Rus Rosatom tarafından kurulan Akkuyu nükleer 
santralinin geliştirilmesinden sorumlu proje şirketi olan Akkuyu Nükleer ile yeni bir sözleşme imzaladı. Akkuyu 
Nükleer, tasarım, inşaat, işletme, bakım ve hizmetler dahil projeyi uygulamaktadır. Akkuyu, Türkiye'nin ilk nükleer 
santrali olacak ve toplam 4.8 gigawatt kapasiteli dört adet 3+ VVER 1200 jenerasyon reaktör içerecek. Rus tarafı 
şu anda proje finansmanının % 100'ünü sağlıyor. Assystem ve Akkuyu Nükleer arasındaki sözleşme, tesisin nükleer 
güvenliği için gerekli altyapı inşaatının denetlenmesini kapsamakta olup, 6 yıl içinde uygulamaya girmesi 
planlanmaktadır. Assystem, TAEK tarafından belirlenen nükleer güvenlik yönetmeliklerine uyduklarından emin 
olmak için inşaat ve kurulum sırasında tüm yapıların, sistemlerin ve bileşenlerin denetlenmesini sağlayacaktır. 
Rosatom, geçtiğimiz günlerde Mısır, El Dabaa'da bir nükleer santral inşa etme projesi için Assystem ile bir 
sözleşme imzaladı. Ek olarak, Rosatom ve Assystem grubu, Türkiye iştiraki Envy aracılığıyla Akkuyu projesinde 
uzun süredir devam eden ortaklardır. 
Kaynak : Agence Option Finance – 29/01/2019 

 
Ocak 2019’da imalat sektöründe kapasite kullanım oranı iyileşti 
Ocak 2019’da imalat sektöründe kapasite kullanım oranı bir miktar iyileşirken % 74,4’e geldi.  
İmalat sanayi Kapasite Kullanım Oranı 
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İKİLİ SEKTÖRLERE GÖRE KAPASİTE KULLANIM ORANI 

 
Daha detaylı bilgi için :  
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Reel+Sektor+Istatistikleri/Imalat+S
anayi+Kapasite+Kullanim+Orani/ 
Kaynak : Merkez Bankası 
 

Türkiye 2018'de otomobil satışlarında 8. Sırada  
Otomobil Distribütörleri Birliği tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin 2018 verileriyle yapılan Avrupa 
Otomotiv Piyasasının Değerlendirilmesi raporuna göre, 2018’de Türkiye satış sıralamasında Avrupa’da 8. sırada yer 
aldı. 486.321 satışla Hollanda, İsveç ve Avusturya dahil 23 Avrupa ülkesi önünde yer alan Türkiye, Aralık 2018’de ise 
Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya’nın ardından, 60.843 araçla 6. sırada yer aldı. 
Kaynak : TRT  
 

Dünya Bankası, Türkiye'nin sulama sisteminin modernizasyonunu finanse edecek 
Dünya Bankası, Türkiye'nin sulama sisteminin modernizasyonunu 254 milyon Dolar ile finanse edecek. Dünya 
Bankası'na göre amaç, çiftçilere "dağıtım altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu ile "Su Kullanıcıları 
Derneği'nin kapasite artırımı" yoluyla suya daha iyi erişim sağlamaktır. Anadolu Ajansı, Dünya Bankası Türkiye 
Genel Müdür Vekili Mariam Sherman'ın, bu kararın önemini "Türkiye kırsalında tarım sektörünün nüfusun % 21'ini 
istihdam ettiği ve nüfusun % 60'ını temsil ettiği ölçüde" vurguladığını bildirdi." Böylece, 249 milyon Dolar 
doğrudan Türkiye'nin bazı bölgelerinde sulama sistemlerinin yeniden inşası ve modernizasyonuna giderken, kalan 
5 milyon Dolar yenilikçilik, kurumsal destek ve proje yönetimi için kullanılacak. Dünya Bankası sulama sisteminin 
rehabilitasyonunu finanse ederken, Devlet Su Ajansı, Maliye ve Hazine Bakanlığı ile projeyi başlatandır. 
Uluslararası kuruluş, "Projenin, 10,5 yıllık geri ödeme süresi ile IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) 
yatırım projesi finansman aracıyla finanse edildiğini ve beş yıllık amortismanı” olduğunu vurguladı. 
Kaynak : Aujourd'hui La Turquie 
 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası son 8 ayın zirvesinde  
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın en yüksek 100 değerinin endeksi BIST 100, 29 Ocak'ta son 8 ayın en yüksek 
seviyesi olan 104.098.37 puana ulaştı. Türkiye Menkul Kıymetler Borsası’nın endeksi, Salı kapanışının ardından 
104.098,37 puana ulaşarak, % 2,77 oranında artış gösterirken, işlem hacmi 8,4 milyar Türk Lirası (yaklaşık 1.4 milyar 
Euro) olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörü ve holding şirketleri endeksi sırasıyla % 4,75 ve % 3,14 oranında arttı. En 
iyi performans gösteren inşaat sektörü endeksi % 9,01 arttı. 29 Mayıs 2018’den beri kaydedilen en fazla artış söz 
konusudur.  
Kaynak : Anadolu Ajansı 

2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 74,40 74,10 74,10 75,40 76,20 77,80 77,10 78,30 77,90 77,30 77,80 77,80 78,20
Gıda ürünlerinin imalatı 72,61 72,53 73,88 72,98 71,22 71,31 72,09 72,97 72,78 73,27 73,46 73,65 75,28
İçeceklerin imalatı 72,84 65,80 68,65 72,46 74,96 75,11 71,32 67,70 65,35 60,98 60,51 58,77 68,68
Tütün ürünleri  imalatı 76,38 77,04 77,55 75,66 79,63 76,38 74,78 73,22 74,10 69,05 75,33 70,91 71,43
Teksti l  ürünlerinin imalatı 75,93 76,70 77,83 76,85 77,94 79,60 79,19 81,15 81,34 80,17 80,71 81,44 80,43
Giyim eşyalarının imalatı 80,59 80,73 80,94 80,99 80,81 80,10 78,26 81,19 80,71 80,66 79,45 79,08 78,95
Deri  ve i lgi l i  ürünlerin imalatı 59,30 55,02 56,36 55,83 57,61 59,71 59,13 59,96 61,14 58,59 61,37 60,39 59,90
Ağaç, ağaç ürünleri  ve mantar ürünleri  imalatı (mobi lya  hariç) 75,94 77,72 81,17 82,25 85,37 86,26 87,53 88,52 87,71 81,38 81,95 82,69 82,02
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 81,77 79,57 82,12 81,63 80,96 85,48 82,61 84,47 82,51 87,17 88,09 87,49 87,00
Kayıtl ı medyanın bas ılmas ı ve çoğaltılmas ı 67,23 74,72 76,71 77,58 75,88 76,60 73,76 70,70 72,70 72,86 72,64 74,05 73,56
Kok kömürü ve rafine edi lmiş petrol  ürünleri  imalatı 80,35 83,37 87,49 87,85 88,44 83,63 84,38 67,93 65,93 64,21 71,34 75,49
Kimyasal ların ve kimyasal  ürünlerin imalatı 74,46 71,41 52,32 77,40 79,13 80,90 83,47 83,89 83,72 75,24 77,76 77,97 79,88
Temel  eczacıl ık ürünlerinin ve eczacıl ığa  i l i şkin malzemelerin imalatı 71,26 70,81 68,92 68,90 68,95 72,39 70,64 72,56 71,56 72,60 72,42 69,48 70,24
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 70,57 71,78 72,58 73,09 72,61 75,32 75,96 76,16 76,75 76,30 76,71 76,56 75,82
Diğer metal ik olmayan minera l  ürünlerin imalatı 65,55 68,36 70,96 71,81 74,41 77,02 75,84 78,35 78,66 77,15 78,11 78,41 79,67
Ana metal  sanayi i 76,10 78,45 77,79 76,47 80,73 82,12 79,36 79,97 81,10 80,48 81,46 82,49 80,47
Fabrikasyon metal  ürünleri  imalatı (Makine ve teçhizat hariç) 67,15 67,24 68,57 69,48 69,95 73,87 71,64 74,01 72,44 73,69 73,93 73,57 71,62
Bi lgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 78,02 85,09 77,97 77,46 75,11 74,46 71,52 78,54 78,36 79,24 73,27 73,22 70,49
Elektrikl i  teçhizat imalatı 68,88 70,12 71,91 72,24 73,03 75,75 77,46 78,69 78,14 76,71 76,30 74,48 75,58
Başka yerde s ınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 65,69 67,64 67,82 67,89 69,44 73,67 74,45 77,31 78,06 78,72 79,95 79,97 80,01
Motorlu kara  taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 80,97 78,45 80,50 82,25 83,61 84,23 84,93 84,92 87,18 86,54 86,75 83,74 84,40
Diğer ulaşım araçlarının imalatı 75,50 75,87 74,95 73,47 73,46 73,44 73,51 74,78 75,81 76,17 82,52 82,72 81,87
Mobi lya  imalatı 73,85 72,67 72,97 72,50 73,47 74,44 73,86 74,07 73,57 74,50 73,67 73,85 72,22
Diğer imalatlar 64,14 62,80 60,91 61,43 63,59 62,19 62,56 62,64 62,13 64,18 66,84 67,80 66,82
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 75,34 77,41 77,46 78,26 69,55 76,11 70,40 71,68 73,17 72,74 69,92 68,71 71,83

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Reel+Sektor+Istatistikleri/Imalat+Sanayi+Kapasite+Kullanim+Orani/
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Reel+Sektor+Istatistikleri/Imalat+Sanayi+Kapasite+Kullanim+Orani/


Les Nouvelles de la Chambre – Février / Şubat 2019 

LES NOUVELLES DE LA CHAMBRE 
Yazı İşleri Müdürü : Raphaël Esposito 

Tercümeler : Nurdan Gürler ve Burak Özdemir 
Türk-Fransız Ticaret Derneği daima doğru ve güncel haberler göndermeye dikkat eder ve yazıların 

içeriği veya yorumundan dolayı hiç bir şekilde ve hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yazılardan ancak 
yazarları sorumludur. 

T Ü R K – F R A N S I Z   T İ C A R E T   D E R N E Ğ İ 
CHAMBRE DE COMMERCE FRANCAISE EN TURQUIE 

OTIM Yolu - Ayazma Dere Caddesi - Bareli İş Merkezi No:4 - K:2   
Gayrettepe-Beşiktaş 34387 İstanbul 

Tel : +90 212 249 29 55   –   Fax : +90 212 252 51 75 
E-mail : ccift@ccift.com   –   Web : www.ccift.com 

 

 

12 / 28 

Merkez Bankası 2021 yılına kadar daha düşük enflasyon oranı öngörüyor 
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 29 Ocak'ta Ankara'da yapılan ilk toplantıda, enflasyon raporuna ilişkin 
konuştu. Banka, cari yılın sonunda yüzde 14,6 enflasyon öngördüğünü belirtti. Çetinkaya’ya göre tahminler 
düşürüldü. Merkez Bankası’nın daha önce % 15,2 beklediğini vurguladı. “2020 için % 8,2 ve 2021 için % 5,4 enflasyon 
bekliyoruz” diyerek, orta vadede % 5'lik istikrar oranı beklediklerini belirtti. 2020 için beklenen enflasyon oranı % 
9,3 idi. Ayrıca, Merkez Bankası, "2019 yılında petrol varilinin fiyatının 63 Dolar olacağını tahmin ettiğini" belirtti. 
Banka Başkanı, ihracatın ve turizmin, "ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasının işgücü piyasasını etkilediği yerlerde" 
Türkiye'nin ekonomik durumunun iyileşmesine katkıda bulunacağını da sözlerine ekledi. Banka, gerektiğinde ek 
parasal sağlamlık konusunda karar verebileceğini bildirdi.  
Kaynak : Anadolu Ajansı 
 

Türk hamsi pazarında 2018’de Fransa ilk sırada  
Türkiye, 2018’de 22 ülkeye 9,477 milyon Dolar hamsi ihracatı yaparken, 2017 yılında 9,250 milyon Dolar ihracat 
yapmıştı. Türk hamsi ihracatında ana pazarlar 3,439 milyon Dolar ile Fransa, ardından 2,.404 milyon Dolar ile 
Belçika, ardından da 0,920 milyon Dolar ile ABD oldu. 
Kaynak : TRT  
 

Türkiye'nin ulusal havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), 2018'de 72,5 milyon yolcu taşıdı 
Türk havayolu şirketi 2018'de, bir önceki yıla göre % 9,5 artışla 72.5 milyon yolcu taşıdı. Aynı dönemde doluluk 
oranı % 82 idi. 124 ülkede hizmet veren, 306 destinasyon ile dünyada en fazla bağlantı noktasına sahip olan THY, 
hizmet noktalarına altı yeni destinasyon daha ekledi. THY, hava kargo alanında 2018'de 1,4 milyon koli ve kuryeyi 
taşıdığını belirtti. 30 Ocak'ta şirketin twitter hesabında paylaşılan verilere göre, 2018'de 12 yeni uçak alımı ile, THY 
filosu 332 uçağa ulaştı. 
Kaynak : Anadolu Ajansı – 30/01/2019 
 

Enerji verimliliği için 10 yılda 10 milyar Dolar yatırım yapılacak 
Enerji Bakanı, enerji verimliliğine yatırım yapılması için kamu-özel sektör ortaklığının harekete geçirilmesi yoluyla 
10 milyar Dolar’ın 10 yıl için ayrıldığını söyledi. Bu yatırımlar, 30 milyar Dolar tasarruf sağlayacak. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Elektrik: En yoksul kesime devlet desteği 
Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir duyuru sonrasında Enerji Bakanı, 2,5 milyon ev yani 10 milyon kişinin elektrik 
maliyetlerinin devlet desteğinden faydalanacağını belirtti. Buna göre, 150 kWh tüketim yani 80 TL'ye kadar 
yoksulların elektrik giderleri karşılanacak.  
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Tüketicilerin güveni : 2019 Ocak’ta yeni düşüş 
2008 mali krizinden bu yana, en düşük seviye olan 2018 yılını yaklaşık 59 puanda kapattıktan sonra tüketici güven 
endeksi, bu yılın ilk ayında 0,5 puan daha düşüş kaydederek, 58 puana geriledi. 
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak 2019 
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Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ocak 2019 

 
Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30917   
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Petrol arama: Yeni lisanslar verildi 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü, 7 adet kara ve deniz bölgesinde 
(Konya, Niğde, Siirt, Bitlis, Batman, Edirne ve Tekirdağ) petrol arama ruhsatlarını 5 yıllık süre için Türkiye Petrolleri 
AO’ya (TPAO) verdi.  
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Sektörel güven endeksleri 2018 yılının aynı ayına göre Ocak 2019’da düştü 
İnşaat sektörü için güven endeksi, Ocak 2019'daki 57 puan ile, bir önceki yılın aynı ayındaki 87 puana kıyasla 
tarihsel olarak düşük bir seviyede kaldı. Hizmet sektörü güven endeksi de bu dönemde 102 puandan 78 puana 
düştü. Perakende sektörü, özellikle hükümetin vergi teşvikleri sayesinde, Ocak 2018'deki 106,2 puana kıyasla, 92,5 
puan ile daha az düşüş kaydetti. 
Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Ocak 2019 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30917
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Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve değişim oranları, Ocak 2019 

 
Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30929   
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Türkiye'deki tekstil makineleri üreticileri: 2018'de 1,15 milyar Dolar ticaret açığı 
Makine İmalatçıları Birliği Federasyonu'na (MAKFED) göre, tekstil makinaları ihracatı 2018'de 750 milyon Dolar, 
ithalat ise 1,9 milyar Dolar’a yükselmiş olup, 1,15 milyar ABD Doları dış ticaret açığı verildi. Tekstil makineleri 
üreticileri, ticaret açığını 2019 yılında 500 milyon Dolar azaltmak için yerel üretimin payını arttırmayı hedefliyor. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği (KTSD) başkanına göre, 2018 yılı kozmetik 
endüstrisi için zor bir yıldı 
Sektör, kozmetik alımı için taksitli kredi kartı ödemesinin ortadan kaldırılmasının yanı sıra, belirli ülkelerden gelen 
kozmetik ve hammaddelere yönelik ek gümrük vergileri ile de karşılaştı. Bununla birlikte sektör, 2018'de ciroda % 
20'lik  artış  (11,3 milyar TL) sağladı. Tüketici fiyatları üzerindeki kur artışının etkisinin ileriye dönük olması bunda 
etkin oldu.  
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Kasım 2018’de üretim endüstrisi bir miktar düşüşte 
TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi endeksi ardışık dördüncü ay için geriledi. Kasım ayında aylık bazda -% 0,3 oldu. 
(Ekim ayında -% 1,9, Eylül ayında -% 2,7 idi) Yıllık ise, -% 6,5 düşüş gösterdi. Bu düşüş temel olarak bir önceki ayda 
olduğu gibi imalat sektöründeki düşüşe (-% 7,1) bağlıdır. 

 
 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30929
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Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30834   
Kaynak :  TÜİK 
 

T.C. Merkez Bankası % 24 politika faiz oranını korudu  
16 Ocak tarihinde TCMB, politika faiz oranını % 24’te sabit tuttu. Reel faiz oranı, Aralık 2018'de, 2011'den bu yana en 
yüksek seviye olan % 3,1 olarak gerçekleşti. Analizler, yeni enflasyonist baskılar olmazsa, 2019’un ikinci yarısında 
TCMB’nin politika faiz oranlarında düşüş olacağını öngörmektedir. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

2018’de bütçe açığı 2017 yılına göre % 52 oranında artıştadır 
2018’de bütçe açığı 72,6 milyar TL (yaklaşık 11,6 milyar Euro) olurken, 2017 yılına göre % 52 artış anlamına 
gelmektedir. Bir önceki yıla kıyasla, bütçe harcamalarında % 22,4 (emeklilik ve sosyal yardım harcamalarına ilişkin 
“mevcut transferlerde” +% 22,4) gelirlerde ise % 20,2 artış kaydedildi.  
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30834
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Türkiye’de işsizlik hafif artıştadır 
TÜİK’e göre, işsizlik oranı Ocak 2018’de % 11,5 olurken, Eylül’de % 11,3, Ağustos’ta ise % 11,2 idi.  
Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, Ekim 2017, Ekim 2018 

 

 
Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30680   
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Birleşme ve devralmalar 2018'de % 17 arttı 
Deloitte tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye'deki birleşme ve satın alma işlemlerinin yıllık hacmi, zorlu 
makroekonomik koşullara rağmen yıllık % 17 artarak 12 milyar Dolar’a yükselmiştir. Yabancı yatırımcılar toplam 
işlem hacminin % 63'ünü oluşturuyor. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Traktör üretiminde 2018’de % 33,8 düşüş 
Tarım Makinaları Birliği (TARMAKBİR) tarafından yayınlanan rapora göre, 2018 yılında traktör üretimi % 33,8 azaldı. 
Bu, altı yıldan beri sektördeki en büyük daralmadır. İhracat, % 15,1 oranında artış kaydetti. Başlıca ihraç edilen 
ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Azerbaycan, Özbekistan, Sudan, Bulgaristan, Fas, Avustralya ve 
Fransa'dır. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30680
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2018'de Türk inşaatçılar tarafından  imzalanan yurtdışındaki 261 inşaat projesi 
Türk inşaatçılar, Ticaret Bakanlığı'na göre, 2018'de yurtdışında 19,4 milyar Dolar değerinde 261 proje imzaladı. Türk 
inşaatçılar ağırlıklı olarak Rusya, Suudi Arabistan, Katar, Sudan, Polonya, Kazakistan, Türkmenistan ve Cezayir'de 
çalıştı. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Konut satışları 2018’de düşüşte  
2013 yılından beri konut satışları ilk defa yıllık olarak, 2018 yılında -% 2,4 oranında düşüş kaydetti. (yerleşik 
olmayanlara yapılan satışlar hariç, düşüş -% 3,7 oranında oldu) 
Konut satış sayıları, 2017-2018 

 
Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30873   
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Tekstil ve hammadde ihracatı 2018 yılında % 4,5 arttı 
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'ne (İTHİB) göre, tekstil ve hammadde ihracatı 2018 yılında bir 
önceki yıla göre % 4,5 artarak 10,5 milyar Dolar’a yükseldi. 2019 yılı içinse, Türkiye’de talep düşmesi 
beklenmektedir. Endüstri, ihracat kazancında 11 milyar doları aşan hedef ile 2019 yılında ihracatı artırmayı umuyor. 
İhraç yapılan temel pazarlar, Almanya, İtalya ve ABD oldu. (ihracatın % 50’si AB’ye yöneliktir.) 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

İstanbul Havaalanı’nın taşınması Mart ayında tamamlanacak 
22 Ocak tarihindeki Türk Hava Yolları’nın (THY) operasyonel merkezlerinin açılış töreninde, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı’nın daha önce bildirildiği üzere Mart ayında tamamlanacağını belirtti. 
Tamamen operasyonel hale geldiğinde İstanbul Havaalanı, yıllık 200 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, bu alanda 
dünyanın önde gelenlerinden biri haline gelecek.  
Kaynak : Anadolu Ajansı 
 

Dünya Bankası büyüme tahminini düşürdü 
Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini düşürdü. 2018 yılı için % 4,5’ten % 3,5’e ; 2019 yılı 
içinse % 4’ten % 1,6’ya düşürüldü. Dünya Bankası, söz konusu oranları gözden geçirmesini, enflasyon oranı ve 
yüksek faiz oranları ile, düşük güven düzeyi, iç talep ve yatırımlardaki düşüşle açıklıyor. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

T.C. Ticaret Bakanlığı "Blockchain Türkiye Platformu, BCTR"ye katıldı. 
T.C. Ticaret Bakanlığı, 9 Ocak 2018 tarihinde bir Mutabakat Muhtırası imzalayarak, daha önce özel kurumlardan 
(büyük şirketler, bankalar) oluşan "Blockchain Türkiye Platformu BCTR"ye katıldı. Bakanlık ayrıca şirketlerin kripto 
para birimleri ihraç ve ithal etmelerini sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30873
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Kişisel kredi kartı borcunu yeniden yapılandırmak için yeni program 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankası Ziraat'ın (sermayesi Şubat 2017'de fona devredilen) kişisel kredi kartlarıyla 
ilgili borçlarını yeniden yapılandırmak için bu hafta yeni bir araç uygulamaya koydu. Başka banka kredi kartı 
sahipleri de bu özellikten yararlanabilir. Ziraat Bankası, 1 Ocak 2019 tarihinden önce belirlenen ve şüpheli olarak 
sınıflandırılmayan tüm borçları doğrudan ilgili bankaya iade edecektir. Bu işlemden sonra kart geçerliliğini 
yitirecektir. Yeniden yapılanmanın faiz oranı 24 ay vadeli % 1,1 ; 60 aya kadar % 1,2 iken, kredi kartlarındaki geçerli 
faiz oranı  % 2,75’tir.  
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

KOBİ'lere kredi desteği için yeni önlemler alındı   
Bakan Albayrak, 10 Ocak'ta KOBİ'lere verilen krediyi destekleyecek yeni önlemlerin detaylarını açıkladı. İhracatçı 
olan veya imalat sektöründen KOBİ’ler, ilk altı ay içinde geri ödemesi olmadan ayda % 1,54 faiz oranıyla 1 milyon TL 
(yaklaşık 160.000 Euro) tutarındaki kredilerden yararlanabilecekler. Bu önleme yönelik toplam bütçe 20 milyar TL 
(yaklaşık 3,2 milyar Euro) olup, 4 000 işletmeye destek sağlayacak.  
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Esnaf Kredi Programı 
Kamu bankası Halkbank, 9 Ocak'ta "esnaf için kredi programı"nı başlatırken, 2019'un ilk çeyreğinde 10 milyar TL 
verilmek üzere esnafa toplam 22 milyar TL (yaklaşık 3,5 milyar Avro) kredi verecek. Söz konusu program,  
350 000 esnafa destek vermeyi hedefliyor. Esnaf kredisi için Halkbank, 2002’den 2018’e kadar toplam 93,4 milyar 
TL (yaklaşık 14,8 milyar Euro) temin etti. Açıklanan önlem, 2002'den bu yana dağıtılan toplam kredilerin % 
10'undan fazlasına denk gelmektedir. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

2018 yılında Türkiye'de hava trafiği % 8, Türk Hava Yolları yolcuları ise % 10 arttı 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) göre, Türkiye’deki havalimanlarında 210 milyon yolcu ile hava trafiği 
2018'de % 8,8 arttı. Yalnızca Atatürk Havalimanı, 68 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Son on yılda, Türkiye'de hava 
trafiği üç kattan fazla arttı. 2018'in tamamı için 75,2 milyon yolcu, bir önceki yıla göre % 10 artışla Türk Hava 
Yolları'nı tercih etti. Taşınan kargo hacmi de 2017 yılına göre % 25 oranında artarak, yıl tamamında 1,4 milyon tona 
ulaştı. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

İstanbul Yeni Havalimanı : Kolin, IGA konsorsiyumundan çıkıyor 
Kolin İnşaat Tur. San. ve A.Ş. konsorsiyum olan İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. inşaat ve yeni havalimanı 
yönetiminden çıktığını bildirdi. İnşaatın tamamlanması ve havaalanı faaliyetlerinin başlaması ile birlikte şirket, 
durumu yeniden değerlendirerek, hisselerini satmaya karar verdi.  
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Türkiye’nin çelik ihracatı 2018 yılında büyük artışta  
ABD’nin korumacı tedbirlerine rağmen, Türkiye’nin çelik ihracatı 2018’de hacim olarak % 20,8 (21,4 milyon ton) ve 
değer olarak % 36,1 oranında (15,6 milyar Dolar) yükseldi. İhracat yapılan ülkeler, Avrupa Birliği, Ortadoğu ve Kuzey 
Amerika’dan oldu.  
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 

 
2018 yılında Türkiye’de otomotiv satışlarında büyük düşüş  
Türkiye’de otomotiv - Türkiye otomobil pazarındaki satışlar (binek ve hafif ticari araçlar) 2018'de % 35,06 azalarak 
620.937 adede düşerken, bunun 486.321’i binek araç (% -32.7) ve 134.616’sı hafif ticari araç (% -4.2) oldu. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) göre, 2018 yılında otomobil ihracatı 2017 yılına göre % 10,7 artarak, 31,5 milyar Dolar’a 
yükseldi. Kasım ayında bir önceki aya göre görülen toparlanmaya rağmen, yeni otomobil kayıtları Kasım ayında 2017 
yılının aynı ayına göre % 39 azaldı. 2018 yılının ilk 11 ayında, 2017 yılının aynı dönemine göre  % 26 oranında düştü.  
Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30628  
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30628
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Türkiye’nin Kasım ayı ihracatında büyük ilerleme 
Ticari açık : TÜİK’e göre, Türkiye’nin ihracatı Kasım 2018’de 15,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yıllık % 9,4 
oranında arttı ; ithalat ise yıllık yüzde 21,3 oranında azalarak 16,2 milyar dolara düştü. Buna göre, Kasım ayında dış 
ticaret açığının % 89,9'u olarak, 651 milyon Dolar seviyesinde daralmasıyla sonuçlandı. 2018'in ilk onbir ayında, 
ihracat yıllık bazda % 7,7 artarken, ithalat ise yıllık % 2 azaldı. 2018 yılının ilk 11 ayında, ticari açık yıllık bazda % 22,6 
oranında daraldı.  

 
Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27794   
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Türkiye'deki yabancı projeler ve yatırımlar  

 2018 yılında Türkiye’deki ilk ofisinin açılmasının ardından, İngiliz lojistik devi P & O Ferrymasters, Trieste 
(İtalya) ile Türkiye’nin Ambarlı, Pendik ve Mersin limanları arasında 3 yeni hat açıldığını duyurdu. 

 Türk firması PALMET, uzun süredir SOCAR tarafından istenilen holding şirketi EWE Turkiye'yi 150 milyon 
Euro’ya satın aldığını açıkladı. 

Kaynaklar : ANIMA, Econostrum, Invest in Turkey, Business France, Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi, Türk-Fransız 
Ticaret Derneği, Yerel Basın 
 
 
 

« Sarı Yelekliler » konusundan etkilenmiş olsa da, Fransa’nın çekiciliği halen yüksek 
 
 

Ocak ayı başlarında Kantar şirketinin Business France için yaptığı araştırmaya göre, "sarı yelekliler" krizi, 
Fransa’nın imajını çok fazla etkilemedi. Ancak, yabancı yatırımcılar reformların ritmini dikkatle izliyorlar. 
 
Etkilendi  ancak kayıp gitmedi. Business France’ın Kantar’dan istediği ve Ocak ayının başlarında beş ülkeden 500 
yabancı yatırımcı ile yapılan anketin sonuçlarına göre , "sarı yeleklilerin" Fransa’nın çekiciliğini etkilemediğini 
gösteriyor. Fransa, Almanya’dan sonra Avrupa’da en çekici olan ikinci yer olma özelliğini koruyor. Cevap 
verenlerin  % 87’si tarafından çekici bulunan Fransa, sonbaharda ki durumunu korumaktadır.   
 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27794
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Business France Genel Müdürü Christophe Lecourtier’ye göre, Fransa'nın yabancılar açısından algılanması “sarı 
yelekliler”den pek etkilenmedi. « Bu, soğuk bir duş olmadı. Çünkü, yatırımcılar soğuk kanlı olup, Fransa gibi bir 
ülkenin güçlü yanlarını göz önünde bulundururlar. » diye belirtti. 
 

Yabancı yatırımcıları Fransa'nın belirli bölgelerine getirmek için çalışan Bölgesel Ortaklar Lyon Ofisi Başkanı 
Thomas Etitia'ya göre, « beş yıllık sürenin ilk döneminde, Fransa’nın başında iş ortamı  yanlısı yönetici görmek 
isteyen yabancılar arasında Macron etkisi açıkça görülüyordu. Bu durum, zaman içerisinde farklı bir atmosfer 
yaratsa da, yatırım projelerinde son zamanlarda herhangi bir düşüş görmedik.»  
 

Yabancı yatırımcılarda panik durumu yok 
 

EY'nin çekicilik konularından sorumlu ortağı Marc Lhermitte’e göre, “Sarı yelekliler”, Fransa'nın yurtdışındaki 
imajını etkilemekle birlikte, o kadar da derin değildir. Müşterilerimiz arasında kimse Birleşik Krallığın ayrılma 
hareketinin aksine Fransa’yı bırakmayı düşünmüyor. Bugün Brexit, yabancı yatırımcılar tarafından "sarı yelekliler" 
krizinden çok daha riskli bir olay olarak kabul ediliyor." demektedir.  
 

Bu nedenle, tüm dünyaya yayılan Champs-Elysées'deki yanan araba görüntülerine rağmen panik yapılmamalıdır. 
Özellikle yakın rakiplerin (örneğin İtalya ve Birleşik Krallık) çok daha iyi bir duruş sergilememesi buna etkendir. 
Çekicilik de dahil her şey görecelidir. 
 

Marc Lhermitte’e göre, « Yatırımcılar hala tetiktedir. Gelecek reformları merak ediyorlar. Onlar için asıl mesele, 
ülkenin dönüşümü ile bağlantılı bir kriz olarak gördükleri kriz kapsamında, son 18 ay içinde yürütülen esneklik ve 
rekabetçilik reformlarının yeniden devreye alınmasının mümkün olup olmadığıdır. » 
 

Vergilendirme eleştirilmeye devam ediyor 
 

Christophe Lecourtier, bu nedenle "bu zirvenin, hedefin devam edeceğini açıklamak için bir fırsat olduğunu" 
söylemektedir. Kurumlar vergisindeki düşüş, birkaç büyük şirket dışında, servet vergisinin (ISF) kaldırılması ve aynı 
zamanda sermaye geliri üzerindeki sabit verginin kaldırılması şeklinde sorgulanmamıştır. Stéphane Etitia’ya göre, 
« Ekonomi ve maliye politikasındaki herhangi bir değişikliğin Fransa'nın çekiciliği üzerinde etkisi olacaktır. » 
 

Stéphane Etitia, yatırımcılar bir projeye başlamadan önce yalnızca vergilendirmeye bakmasalar bile, "başlangıçta 
karşılaştığımız sorun karmaşıklık ve vergilendirme" demektedir. Hiç şüphe yok ki yabancı yatırımcılar 21 Ocak'taki 
"Fransa'yı Seçin" zirvesinde devlet başkanına hatırlatabileceklerdir. 
 

600 milyon Euro’luk yatırımlar  
 

Hemen hemen tüm hükümet, cumhurbaşkanı ve 120 patronun katılımıyla Versailles’da düzenlenen bu zirve 
vesilesiyle, 600 milyon Euro’dan biraz fazla yeni yatırım açıklandı.  
 

Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600556144264-choose-france-une-
nouvelle-salve-dinvestissements-etrangers-2238041.php  
https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier=bafr2019-01-
23.html#Chapitre8 
 

Kaynak : Les Echos 

 

 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600556144264-choose-france-une-nouvelle-salve-dinvestissements-etrangers-2238041.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600556144264-choose-france-une-nouvelle-salve-dinvestissements-etrangers-2238041.php
https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier=bafr2019-01-23.html#Chapitre8
https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier=bafr2019-01-23.html#Chapitre8
https://mail.ccift.com/files/bulletin/dernek_katalog_tr2014.pdf
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Fransa’dan ekonomi haberleri 
 
 

Avrupa Komisyonu Alstom-Siemens birleşmesini reddetti 
Bu projenin amacı Avrupalı demiryolu devi yaratmaktı. Ancak Avrupa Komisyonu, 6 Şubat'ta Rekabet Komiseri 
Margrethe Vestager aracılığıyla bu birleşmenin rekabete zararlı olacağını bildirdi. 
Daha detaylı bilgi için :  
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600647940618-la-commission-europeenne-rejette-la-
fusion-alstom-siemens-2242555.php  
Kaynak : Les Echos 
 

'Sarı yelekliler' ABD'li yatırımcıları caydırmıyor 
Amerikan Ticaret Odası’nın (AmCham) yıllık araştırmasına göre Fransa, Amerikalı yatırımcıların yarısı için diğer 
komşu ülkelere göre daha fazla çekicidir. Ancak, büyük çoğunluğu sosyal ortam için endişelidir.  
Daha detaylı bilgi için :  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600639724766-les-gilets-jaunes-ne-dissuadent-pas-les-
investisseurs-americains-2242169.php  
Kaynak : Les Echos 
 

Enflasyon, Ocak ayında Fransa’da yıllık % 1,2’ye düştü 
31 Ocak'ta Insee tarafından yayınlanan ilk tahminlere göre, tüketici fiyatlarındaki artış Fransa'da ardışık üçüncü 
ayda yavaşlayarak, Ocak ayında yıllık % 1.2'ye geriledi. Ulusal İstatistik Enstitüsü, bir ay içinde tüketici fiyatlarının % 
0,5 oranında düştüğünü ve “enflasyondaki düşüş enerji fiyatlarındaki önemli yavaşlamadan kaynaklanıyor” diye 
belirtti. Gıda fiyatlarındaki artış Aralık ayında % 2,5 iken Ocak'ta % 2,7'ye yükselirken, taze gıdalar içinse % 7,8'den % 
8,3'e yükseldi. Diğer taraftan, hizmetlerde fiyat artışı yıllık % 0,9 seviyesinde sabit seyrederken, mamul mallarda 
düşüş bir miktar gerileyerek Aralık'ta yıllık % 0,5'ten Ocak'ta % 0,4'e geriledi. Son olarak, tütün fiyatlarındaki artış 
Aralık'ta % 12,8'e kıyasla bir yıl içinde % 14'e yükseldi. Enflasyon, geçen yıl Fransa’da ortalama yüzde 1,8 olarak, 
2012’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmakla birlikte,  yaz mevsiminde yavaşlamaya başlayıp Aralık ayında 
yıllık bazda % 1,6’ya düştü. Insee tahminlerine göre, yıllık oranın Haziran ayına kadar % 1'e düşmesi gerekiyor. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3706132 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600612196700-le-fort-repli-de-linflation-va-ameliorer-le-
pouvoir-dachat-2241024.php  
Kaynak : AFP 
 

Fransız çokuluslu şirketler cirolarının yarısını yurtdışında yapıyor 
2016 yılında, Fransız çok uluslu şirketler (bankacılık sektörü ve ticaret dışı hizmetler hariç) yurtdışındaki 45.200 
iştirakı yönetmektedir. Konsolide cirolarının % 52'sini gerçekleştiriyor ve çalışanlarının % 55'ini, yani 5,8 milyon kişiyi 
istihdam ediyor. Dört iştirakten biri ABD, İngiltere veya Almanya'dadır. Ticari iştiraklerin çalışanları Çin ve 
Brezilya'da yoğunlaşmıştır. Çok uluslu büyük firmalar hakim durumda olup, iştiraklerin % 44'ünü oluşturup, 
yurtdışında elde edilen toplam konsolide gelirin % 82'sini elde ediyor. 
Daha detaylı bilgi için: https://www.insee.fr/fr/statistiques/3704430 
Kaynak : Insee 
 

Ocak 2019'da Fransa'da hanehalkı güveninin canlanması 
Insee’nin Salı günkü açıklanmasına göre, 2018 sonunda düştükten sonra, ekonomik duruma ilişkin hanehalkı 
güveni Ocak ayında toparlandı. Alım gücünü artırmaya yönelik bir dizi önlemin yürürlüğe girmesi bunda etkin 
oldu. Enstitü'nün güven göstergesi Aralık ayı rakamlarına göre beş puan artarak 91 oldu. Reuters’ın sorduğu 
ekonomistler 88 puan bekliyorlardı. Gösterge, uzun dönemli ortalamasının altında kalmaya devam ediyor. Insee, 
kısmen bu toparlanmayı, yıl sonunda yürürlüğe giren maliyetlerdeki düşüşe (çalışan katkı paylarındaki ikinci düşüş 
dalgası ve düşük konut vergisi) bağladı. Satın alma gücü açısından (faaliyet primlerinin artırılması, fazla mesai için 
vergi muafiyeti vb.) « Sarı Yelekliler » iddialarına yönelik,  Emmanuel Macron tarafından Aralık ayında duyurulan 
önlemler dikkate alınmamıştı. “Yıl sonunda bir toparlanma bekledik ama zamanı ve büyüklüğü merak edildi” dedi. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600647940618-la-commission-europeenne-rejette-la-fusion-alstom-siemens-2242555.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600647940618-la-commission-europeenne-rejette-la-fusion-alstom-siemens-2242555.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600639724766-les-gilets-jaunes-ne-dissuadent-pas-les-investisseurs-americains-2242169.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600639724766-les-gilets-jaunes-ne-dissuadent-pas-les-investisseurs-americains-2242169.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3706132
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600612196700-le-fort-repli-de-linflation-va-ameliorer-le-pouvoir-dachat-2241024.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600612196700-le-fort-repli-de-linflation-va-ameliorer-le-pouvoir-dachat-2241024.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3704430
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Fransızlar, mali durumları ve gelecekteki yaşam standartları konusunda daha iyimser görünüp, enflasyon 
konusunda daha az endişeli görünürken, işsizlikten korkuyorlar. Gelecekteki yaşam standartlarının gelecek 12 ay 
boyunca iyileşeceğini düşünen hanelerin oranı fazlasıyla (+ on puan) artarken "önemli alımlar yapmanın uygun 
olduğunu" düşünen hanelerin oranı da on puan artıştadır. Oysa ki, Aralık ayında 15 puan kaybetmişti. Insee, Aralık 
1995’teki büyük grevlerden sonra gözlenen son tüketim kaynaklı durumu karşılaştırıyor. Hanehalklarının gelecek 
mali durumları hakkındaki görüşleri Ocak ayında sekiz puan yükseliştedir. Fransızlar ayrıca tasarruf kapasitelerinin 
arttığına inanıyor. İlgili bakiye yedi puan kazanıyor ve Kasım 2018 seviyesine geri dönüyor. Mevcut tasarruf 
kapasitesine karşılık gelen denge sabittir. Tasarrufun uygun olduğunu öngören hanehalkının payı da artıyor. İlgili 
bakiye beş puan kazanıyor. Hanehalkı istihdam durumu konusunda karamsar kalmaya devam etmekte ve işsizliğin 
artmasını öngörmektedir. Enflasyonun daha az endişe verici olduğu düşünülmektedir. Fiyatların son 12 ayda 
arttığına inananlar, bir önceki aya göre çok daha azdır. (-23 puan) Ayrıca, önümüzdeki 12 ay boyunca fiyatlarda bir 
artış bekleyenler daha azdır. (-16 puan) Nitekim enflasyon, 2012'den bu yana yazın en yüksek seviyesine çıktıktan 
sonra, petrol fiyatları düştüğü için yıl sonunda yavaşladı. (Aralık ayında % 1,6) 
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3704046 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600599020764-les-consommateurs-retrouvent-un-peu-le-
moral-2240280.php  
Kaynak : Insee 
 

Endüstri üretim fiyatları Aralık 2018’de düştü (-% 1) 
Tüm pazarlarda (yerli ve yabancı) sanayi ürünleri için üretim fiyatları Mayıs 2018’den bu yana görülen yükseliş 
eğilimini tersine çevirerek, Aralık ayında düştü. (+% 0,2'den sonra -% 1) Yıllık bazda, net düşüştedir. (+% 2,4 
sonrasında +% 1,2). 
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3704699 
Kaynak : Insee 
 

Hanehalkı tüketimi Aralık ayında (-% 1,5) ve dördüncü çeyrekte (-% 0,7) düştü 
Aralık 2018'de hanehalkı tüketim harcamaları, Kasım ayında hacimsel olarak bir miktar düşüş (-% 0,1) sonrasında, % 
1,5’e düştü. Bu düşüş, özellikle enerji tüketimi (-% 4,3) ve mamul mal alımlarındaki (-% 1,9) önemli düşüşle 
açıklanabilir. Dördüncü çeyrekte genel olarak, tüketim mallarına yapılan harcamalar, dayanıklı tüketim malı 
tüketimindeki düşüşe bağlı olarak önemli oranda düştü. (üçüncü çeyrekte +%  0,3'ten sonra -% 0,7) 
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3704701 
Kaynak : Insee 
 

Fransa’da 2018 yılında şirketlerin kuruluşu  
2018'de yeni kurulan şrketler yeni bir rekora ulaştı. Fransa'da, 2017'den % 17 daha fazla olarak, 691.000 şirket kuruldu. 
Mikro girişimcilerin kuruluşları (+% 28) ile geleneksel bireysel şirketlerin (+% 20) kurulması hareketlidir. Şirketlerin 
kuruluşu daha ılımlı bir şekilde artmaktadır. (+% 2) Ulaştırma ve depolama sektörü (+% 68), genel büyümeye en fazla 
katkıda bulunmuştur. Özellikle, diğer posta ve kurye faaliyetlerinde (eve teslim dahil) gerçekleşen kuruluşlar, 
çoğunlukla mikro-girişimcilik kapsamındadır. Her çeşit şirket bağlamında, neredeyse her bölgede kuruluşlar hızla 
artıyor. Mikro girişimciler dışında, şirketlerin yalnızca % 6'sı kurulduklarında işverendir. Ortalama 2,7 çalışan ile iş 
yapmaktadır. Bireysel girişimciler 2018'de ortalama 36 yaşındadır. On girişimciden dördü kadındır. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3703745 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600598895725-les-creations-dentreprises-portees-par-les-
services-de-livraison-a-domicile-en-2018-2240255.php  
Kaynak : Insee 
 

2018’de Fransa’da işsizlikte sınırlı düşüş  
25 Ocak’ta Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, faaliyet göstermeyenlerin sayısı, 2017 yılının dördüncü 
çeyreği ile 2018 yılının aynı dönemi arasında 50.600 kişi azaldı. Uzun süreli işsizlik ise artmaya devam etti.  
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600575071686-baisse-limitee-du-chomage-
en-2018-2239459.php  
Kaynak : Les Echos 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3704046
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600599020764-les-consommateurs-retrouvent-un-peu-le-moral-2240280.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600599020764-les-consommateurs-retrouvent-un-peu-le-moral-2240280.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3704699
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3704701
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3703745
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600598895725-les-creations-dentreprises-portees-par-les-services-de-livraison-a-domicile-en-2018-2240255.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600598895725-les-creations-dentreprises-portees-par-les-services-de-livraison-a-domicile-en-2018-2240255.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600575071686-baisse-limitee-du-chomage-en-2018-2239459.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600575071686-baisse-limitee-du-chomage-en-2018-2239459.php
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2019’da daha fazla şirket iflasları beklenmekte 
Altares’e göre, 2018'deki hafif düşüşün ardından (geçen yıl 54.600 şirket iflas ederken, önceki yıla göre % 1 azaldı) 
ekonomik durumun bozulmasından dolayı şirketlere göre iflas sayısının bu yıl % 2.6 oranında artması bekleniyor. 
Şirketlerin borçluluk durumları gözetim altındadır. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600568414728-les-defaillances-
dentreprises-attendues-en-hausse-cette-annee-2238996.php  
https://www.altares.com/fr/publications/etudes-defaillances-et-sauvegardes-dentreprises/  
Kaynak : Les Echos 
 

İş ortamı Ocak ayında sabit kalırken, genel ihracat görünümü Aralık 2014'ten bu yana en düşük 
seviyesine geriledi 
Insee, 23 Ocak’ta, Fransa’daki iş ortamının Aralık’ta iki yılın en düşük seviyesini gördükten sonra Ocak’ta sabit 
kaldığını belirtirken, “sarı yelekliler” ısrarcı hareketinin ve kötüleşen beklentilerin bunda etkin olduğunu bildirdi. 
Bu ortamı yansıtan gösterge, "büyük pazar sektörlerindeki iş liderlerinin cevaplarıyla hesaplanan uzun vadeli 
ortalamanın (100) biraz üzerinde 102'de kaldı". Yalnızca, hem toptan hem de perakende ticaret, uzun vadeli 
ortalamanın altında, 99 seviyesindedir. Insee’nin üç aylık sektör genelinde yaptığı anket, Ekim 2014’ten bu yana, 
2018’de bir zirveye ulaştıktan sonra, genel ihracat beklentilerinin Aralık 2014’ten bu yana en düşük seviyesine 
indiğini gösteriyor. Bu sektördeki aylık ankete göre, imalat sanayindeki ekonomik ortam 103'te kalırken, Aralık ayı 
rakamları aşağı yönlü revize edildi. Üreticilerin, kişisel üretim yaklaşımları açısından genel olarak olumlu bir görüşe 
sahip oldukları, üretimin genel görünümü açısından ise olumsuz görüşlerinin olduğu görülmektedir. Endişe, 
siparişlerin gelişimi konusunda güçlü olup, yurtdışından gelen siparişlerle daha da güçlenmiştir. İnşaatta iş ortamı 
bu ortalamanın oldukça üzerinde, Aralık'takine (110) göre biraz daha az olmasına rağmen 109'da kaldı. 
Hizmetlerde, gösterge 103'e ulaşırken,  Aralık ayına kıyasla bir puan yükseldi.  Hükümetin tatilden önce toplumsal 
harekete bir son verememesi ve geç gelen yanıtlardan dolayı son ayın rakamının iki puan aşağıya revize edilmesi  
bunda etkin oldu. Ocak ayında hizmetlere ilişkin olumlu bir işaret olarak, "öngörülen talebe ilişkin görüşler önemli 
oranda yükseliştedir" "genel görünüm ve planlanan faaliyetler, ortalama seviyelerinin üzerinde olup, istikrarlıdır". 
Son olarak, istihdam ortamı 104'te sabit kalmış olup, iş liderlerinin geçmiş veya gelecekteki istihdam için 
hizmetlere yönelik görüşleri yükselişte olup, diğer sektörlerdeki düşüşü dengelemektedir. 
Daha detaylı bilgi için: https://www.insee.fr/fr/statistiques/3699707  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3700803 (hizmetler) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3700407 (toptan ticaret) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3699024 (perakende ticaret) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3700858 (inşaat endüstrisi) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3700821 (imalat endüstrisi) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3700825 (talebin gelişimine yönelik sanayicilerin görüşü) 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600567694343-les-chefs-dentreprise-craignent-pour-leurs-
exportations-2238759.php  
 

Dış ticaret: Kasım 2018'de ticarette düşüş 
Kasım ayında açık büyürken, 5,1 milyar Euro oldu; ticaret alanında ihracatta daha fazla olmak üzere (-1,9 milyar) 
ithalatta (-0,8 milyar) düşüş görüldü. Satışlardaki düşüş, geçen ay gerçekleştirilen istisnai rakamlardan sonra 
(gemiler ve uçaklar) taşımacılık araçları için dikkat çekici oldu. Rafine edilmiş petrol, gıda endüstrisi ile elektronik, 
enformatik ve optik ürünleri için de hassas seviyede kaldı. İthalattaki düşüş, özellikle doğal hidrokarbonlar için 
olup, kimya ve eczacılık konularını da etkilemektedir.  Son 11 ayın (Ocak - Kasım 2018) toplu açığı, 2017 yılındaki 
60,7 milyar Euro’ya karşılık, 58 milyar Euro oldu.  
Daha detaylı bilgi için : http://lekiosque.finances.gouv.fr  
Kaynak : Fransız gümrükleri 
 

Devletin açığı 2018’de genişledi 
Fransız devletinin açığı 2018’de genişlemekle birlikte, Kamu Hesapları Bakanlığı’nın 15 Ocak’ta yayınlanan geçici 
rakamlarına göre nihai tutar, 76,1 milyar Euro (2017’de 67,7 milyar Euro’ya karşı) olarak tahminlerin altında kaldı.  

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600568414728-les-defaillances-dentreprises-attendues-en-hausse-cette-annee-2238996.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600568414728-les-defaillances-dentreprises-attendues-en-hausse-cette-annee-2238996.php
https://www.altares.com/fr/publications/etudes-defaillances-et-sauvegardes-dentreprises/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3699707
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3700803?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3700407?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3699024?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3700858?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3700821?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3700825?pk_campaign=avis-parution
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600567694343-les-chefs-dentreprise-craignent-pour-leurs-exportations-2238759.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600567694343-les-chefs-dentreprise-craignent-pour-leurs-exportations-2238759.php
http://lekiosque.finances.gouv.fr/
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2017 ve 2018 yılları arasında gözlenen 8,4 milyar Euro'luk bozulma, yürütme tarafından oylanan vergi indirimleri, 
özellikle servet vergisinin (ISF) kaldırılması ve konut vergisinin (TH) azaltılmasıyla açıklanabilmekte olup, her biri 
devlete üç milyar Euro’ya mal oldu. Bercy’ye göre, en son bütçe tahminlerine kıyasla görülen iyileşme, özellikle 1,7 
milyar Euro’luk "iyileşme" görülen kurumlar vergisi (IS) çerçevesinde, "vergi gelirlerinde beklenenden daha iyi bir 
getiri elde edilmesinden" kaynaklanıyor. Bercy bunun, "ekonominin büyümesinin gücü" olduğunu gösterdiğini 
belirtirken, sarı yelekliler krizinin Kasım ve Aralık aylarındaki ticari ve turistik faaliyetler üzerindeki etkisinden 
dolayı beklenenden daha düşük vergi geliri elde edilmesi konusunda endişe yarattığını ifade etti. Toplamda, 
devletin vergi gelirleri, değiştirilen finans yasası tahminlerinden 2,1 milyar Euro daha yüksek oldu. Harcama 
tarafında, devlet bütçesinin yönetimi beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Bercy, "Hükümet kesin olarak 
belirlediği harcama hedefine ulaştı" (425,4 milyar Euro) diye belirtti. 
Kaynak : AFP 
 

Bu yıl alım gücündeki artış 2007'den bu yana en yüksek seviyede olabilir  
Fransa Merkez Bankası yöneticisi Francois Villeroy de Galhau, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "bu yıl, kişi 
başına alım gücünün, % 1,5'ten daha fazla artması bekleniyor (son on iki yılın en yüksek rakamı)" dedi. 
Daha detaylı bilgi için: https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600526695004-la-hausse-du-pouvoir-
dachat-cette-annee-pourrait-etre-la-plus-forte-depuis-2007-2236839.php 
Kaynak : Les Echos 
 

2018 yılı demografik bilançosu: 1 Ocak 2019 itibariyle, Fransa yaklaşık 67 milyon nüfusa sahiptir 
1 Ocak 2019 tarihi itibariyle Fransa, 67 milyonluk nüfusa sahiptir. 2018 yılında nüfus % 0,30 oranında arttı. Daha 
önceki yıllarda olduğu gibi bu artış temel olarak doğal dengeden (+ 144.000 kişi) kaynaklanmaktadır, bu denge 
tarihsel anlamda düşük olmasına rağmen, doğum ve ölüm sayısı arasındaki farktan oluşmaktadır. 2018 yılında, 
Fransa’da 758 000 bebek doğarken, 2017 yılına göre 12 000 adet azdır. Düşüşteki ardışık dördüncü yıl söz 
konusudur. Toplam doğurganlık oranı 2018 yılında kadın başına 1,87 çocuktur. Azalış yavaşlamakla birlikte, dört 
yıldan beri düşmektedir. 2002 seviyesine gelmiştir. Fransa, 2016 yılında Avrupa Birliği’nde hala en doğurgan 
ülkedir. 2018’de ölenlerin sayısı 614 000 olurken, 2017 yılına göre 8 000 fazladır. Doğumda beklenen yaşam süresi, 
kadınlar için 85,3, erkekler içinse 79,4 yıldır. Fransa, kadınların en uzun yaşadığı Avrupa ülkelerinden biri olurken, 
erkekler içinse sadece dokuzuncudur. 2018 yılında, 235 000 evlilik gerçekleşirken, bunların 6 000 adedi aynı cinsler 
arasındadır. 2017'de üst üste altıncı yılda, sözleşmeli birliktelik (Pac) sayısı artarak, 194 000 oldu. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3692693 
Kaynak : Insee 
 

2018’de ortalama tüketici fiyatları yükseldi 
Yıllık ortalama olarak, tüketici fiyatları art arda üçüncü yıl için 2018’de artmaktadır. Enflasyon, 2015 yılındaki % 0, 
2016 yılındaki +% 0,2 ve 2017 yılındaki +% 1,0 sonrasında 2018 yılında +% 1,8 oldu. Tütün haricinde tüketici fiyatları 
2017’ye göre daha dinamik olup, artış daha az belirgindir. (2017 yılındaki +% 1,0 sonrasında 2018 yılında +% 1,6) 
Tütün fiyatlarındaki önemli yükselişin yanı sıra, enflasyondaki yükseliş, bir yandan enerji, hizmet ve gıda 
fiyatlarındaki artışla birlikte, mamul mallar için bir miktar düşük fiyatlardan kaynaklanmaktadır. Çekirdek 
enflasyon, 2017 yılında +%  0,5 seviyesinden sonra 2018'de % 0,8 olarak gerçekleşmiştir. 
Daha detaylı bilgi için: https://www.insee.fr/fr/statistiques/3695758 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3696164  
Kaynak : Insee 
 

Aralık 2018’de Fransa'da şirketlerin kuruluşlarında hafif yükseliş, rekor yılı 
Aralık 2018’de, tüm şirket türleri için toplam şirket kuruluş sayısı bir miktar yükseldi. (mevsimsellikten arındırılmış 
ve iş günü verileri ile Kasım ayında -% 5,6'dan sonra +%  0,3). Klasik anlamda şirketlerin kuruluşu düşüş gösterirken 
(-% 0,3'ten sonra -% 1,1), mikro girişimcilerin kayıtları toparlandı. (-% 11,4'den sonra +%  2,1) 
Daha detaylı bilgi için: https://www.insee.fr/fr/statistiques/3696162 
Kaynak : Insee 
 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600526695004-la-hausse-du-pouvoir-dachat-cette-annee-pourrait-etre-la-plus-forte-depuis-2007-2236839.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600526695004-la-hausse-du-pouvoir-dachat-cette-annee-pourrait-etre-la-plus-forte-depuis-2007-2236839.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3692693
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3695758
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3696164
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3696162
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Kasım 2018’de, imalat üretimi düşüşte (-% 1,4) 
Kasım 2018’de imalat endüstrisinde üretim (+% 1,4 sonrasında  -% 1,4) tüm endüstriler bütününde (+% 1,3 
sonrasında -% 1,3) olduğu gibi düşüş gösterdi.  
Daha detaylı bilgi için: https://www.insee.fr/fr/statistiques/3690020 
Kaynak : Insee 
 

Hanehalkının morali Aralık ayında Kasım 2014'ten bu yana en düşük seviyede 
Insee’ye göre, Fransa'da hanehalkı güveni Aralık ayında, sarı yelekliler krizinin zemininde sert bir şekilde 
gerileyerek Kasım 2014'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu güven endeksi, Kasım ayına göre 4 puan 
kaybederek 87 olurken, uzun dönemli ortalama olan 100’ün oldukça altında yer aldı. Noel alışveriş yoğunluğunun 
ortasında “önemli alışverişler yapmayı uygun” olarak kabul eden hanelerin oranı 15 puan düşerek, Haziran 
2013'ten bu yana en düşük seviyesine ulaşmaktadır. Hanehalkının maddi durumuyla ilgili görüşleri de 
kötüleşmektedir. Şöyle ki, geçmiş mali durumlarına kıyasla, bir ayda 5 puan, gelecekteki finansal durumlarına göre 
ise 3 puan kaybetmektedir. Her iki koşulda da, uzun dönemli ortalamasının altında kalmaktadır. Vergi isyanı ile 
başlayan ve talepleri hızlı bir şekilde satın alma gücü sorununa doğru genişleyen sarı yelekliler hareketi, 
Fransızların ödeme kapasiteleri konusunda karamsarlığa yol açarken, mevcut tasarruf kapasiteleri 5 puan 
kaybederken, gelecektekiler içinse 7 puan kaybetti. Insee’ye göre, işsizlik korkusu Kasım ayına göre artarak, "uzun 
vadeli ortalamasının biraz altında" kaldı. Son olarak, beklenen enflasyonun düşmesine rağmen, uzun vadeli 
ortalamanın üzerinde kalırken, Insee ilk yarıda fiyat artışlarında bir yavaşlama bekliyor. 
Daha detaylı bilgi için: https://www.insee.fr/fr/statistiques/3691595 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600483275431-les-gilets-jaunes-plombent-le-moral-des-
menages-2234978.php 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600482098226-les-menages-abordent-les-soldes-avec-le-
moral-au-plus-bas-depuis-quatre-ans-2234893.php 
Kaynak : AFP 
 
 
 

Afterwork / Dernek Üye Tanışma Toplantısı Le Méridien Otel - Etiler – 6 Şubat 2019   
 
 

Derneğimiz, her ayın ilk Çarşamba günü Üyeleri ile buluşma toplantılarına Le Méridien Otel’de devam etmektedir.  
 

Üye Tanışma Toplantımız, 6 Şubat tarihinde Le Méridien Otel’de,  Derneğimize yeni Üye şirketlerinde hazır 
bulunduğu 40’un üzerinde Dernek Üyesinin katılımıyla gerçekleşmiştir.  
 

2015 yılı Kasım ayında başlatılan bu yeni konsept, davetlilerin, profesyonel ve samimi bir ortamda, ilişki ağlarını 
oluşturmak, mevcut olanı pekiştirmek ve geliştirmeyi hedeflemektedir.  
 

Bizlere  mükemmel ev sahipliği yapan Le Méridien Otele ve Genel Müdürü Uygar Koçaş’a teşekkürlerimizi sunarız. 
 

6 Mart 2019 Çarşamba günü aynı yer… ve aynı saatte… buluşacağız.  
 

Kayıt için : tıklayınız 
 

  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3690020
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3691595
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600483275431-les-gilets-jaunes-plombent-le-moral-des-menages-2234978.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600483275431-les-gilets-jaunes-plombent-le-moral-des-menages-2234978.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdPtxzvbLaxuP0qZvERUl3Hg8etywdNmZcFGGJR9BgBnM9rQ/viewform
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Üye Kataloğu Erratum  
 

 

Aralık ayında yayınlanan 2018-2019 Üye Kataloğumuzda maalesef Atalian ve Valeo şirketlerinin tanıtım sayfaları 
hatalı basılmıştır  
 
Aşağıdaki bağlantıları tıklayarak şirketlerin düzeltilmiş bilgilerine ulaşabilirsiniz : 

 Atalian 

 Valeo 
 
Üye Kataloğunun dijital versiyonuna da doğru bilgiler girilmiş olup, kendilerinden özür dileriz.   
 
 
 

Türk-Fransız Ticaret Derneği Gala Gecesi erteleme 
 
 

8 Şubat 2019 Cuma günü Le Méridien Otel’de organize edeceğimiz Gala Gecemizin ( 28.) organizasyonu 
ertelenmiştir.  
Yeni tarihi en kısa zamanda Sizlere ileteceğiz. 
Bu ertelemeden dolayı özür dileriz.  
 

 
 

Detaylı bilgi için : Nurdan GÜRLER, nurdan.gurler@ccift.com, Tel : (0212) 249 29 55. 
 
 
 

Fransa’da ödediğiniz KDV’lerinizi geri alabilirsiniz 
 
 

2018 yılında Fransa'da KDV’li fatura ödediniz mi ? 
Fransa'da ödediğiniz faturaların KDV' lerini geri almak istermisiniz ? 

 
Türk-Fransız Ticaret Derneği,  

Fransa'da ödenen KDV'nin geri alınması hizmetini sunmaktadır 
 

① Birkaç örnek  

 Fransa’da iştirakçi olarak katıldığınız fuar’da stand ve diğer hizmetler için ödediğiniz faturaların KDV 

iadesini alabilirsiniz… 

 Fransa’da taşımacılık için kamyonları dolaşan Uluslararası bir şirket (motorin, paralı geçişler, restaurant 

vs…)   

https://mail.ccift.com/files/bulletin/Atalian.pdf
https://mail.ccift.com/files/bulletin/Valeo.pdf
mailto:nurdan.gurler@ccift.com
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② Kimler için geçerli ? 

AB dışında kurulmuş  ve Fransa’da KDV’ye kayıtlı olmayıp  ticari faaliyetlerinden dolayı Fransa’da KDV’li fatura 

ödeyen tüm şirketler faydalanabilir.  

 

③ Hangi hizmet ve harcamaların KDV’leri geri alınabilir ? 

• Farklı ulaşım araçları için yakıt 

• Ulaşım araçlarının kiralanması ( otobüs, ticari araçlar)   

• Bakım, otopark ve ulaşım  

• Paralı geçişler 

• Yiyecek, içecek ve restaurant 

• Kabul ve ağırlama giderleri 

• Fuar, seminer sergi katılımları ve ilgili harcamalar ( telekomünikasyon…)  

• Fuar, seminer, sergi organizasyonları ile ilgili harcamalar 

 

④ Prosedür ? 

Derneğimiz, iş ortağı CCI France International ile birlikte KDV iadesi işlemini yürütmektedir. Sadece KDV iadesi 

talebinde bulunan şirketin :   

 KDV’li faturaların orijinalleri, ( fotokopi veya ilgili makamca aslıdır  gibi kaşesi olan faturalar geçersizdir). 

Şayet fatura meblağı yüksek ise ödendiğine dair belge ( banka havale dekontu…)  

Fransa’ya bu evraklar Fedex, DHL, ...ile gönderilmekte ve gönderi masrafı Türk şirketi tarafından 

karşılanmakta veya ödenecek KDV meblağından kesilmektedir, 

 Vekaletname örneği için  tıklayınız.  Şirket antetli kağıdına, fransızca olarak doldurulup ve şirket temsilcisi 

tarafından iki nüsha olarak imzalanmalıdır,  

 Şirketin orijinal  faaliyet belgesinin  

tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.  

KDV  iade talebi için son tarih : 30 Haziran 2019  

  

⑤ Ücret tarifemiz ?  

Bu prosedür ücreti, alacağınız KDV iadesinin ortalama % 10’u civarında olacaktır.  

Ücretlerimiz aşağıdaki şekilde hesaplanır :  

 KDV tutarı 600 euro’nun altındaysa 60 euro  

 601 - 5 000 euro : iade edilen KDV oranının % 10’u  

 5001 - 10 000 euro : iade edilen KDV oranının % 8’i  

 10 000 euro’nun üzeri : iade edilen KDV oranının % 6’sı   
 

2018 yılı faturalarınızın KDV iadeleri için 31 Mayıs 2019 tarihinden önce dosyalarınızı bize iletebilirsiniz  
 

Sn. Nurdan Gürler (nurdan.gurler@ccift.com) 
Sn. Burak Özdemir (burak.ozdemir@ccift.com) 

Tel : 0212.249.29.55/56 
 

ile irtibata geçebilirsiniz 
 

 

 

 

http://2qsoq.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PKJPiME7DENEsflGu7zuQJwns7igOQO-F31U-gJqX45WVGXXHuhAqyVy9NVuyUNLPXcZUO3preR8dvVVvLd1KXvKLgNcC_CctZvitC5sVlQBdX3rL1rW-lXgoEFVCGbh3CSjc0ZN9-PfU7ZA1Gz8NtwVp5Ga5Nw3l_2blgZo3PCzQvfbLDxhyVFRCEsdADPBG_iyQw-Jv42wTEknGT79pDbtct5fgUcR4U_4zIjtL4AkeYRos-6BPMwPF6it5XogJl2ABMYZn_nYsT8B9y1HV-kAoDN_fhkgXUQj_4X9k9cyRpmh8z4kxMC8b2ueudlRVxPhB0WpIxZIfbjZatd-ZbyXYkdwSw
mailto:nurdan.gurler@ccift.com
mailto:burak.ozdemir@ccift.com
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Fransızca kurslar : Türk-Fransız Ticaret Derneği Üyelerine özel tarife  
 

 


