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A – Türk-Fransız iş dünyasını canlandırma : başlıca etkinlikler 
 

A.1 – Olağan Genel Kurul (31 Mart 2016) 
 

Genel Kurul Toplantımız 200 Üyemizin, Fransa Büyükelçisi 
Ekselansları Sayın Charles Fries, Fransa İstanbul 
Başkonsolosu, Fransa Büyükelçiliği  ekonomi servisi 
temsilcileri ve Fransa Dış Ticaret Danışmanları Türkiye 
Komitesi Başkanının katılımlarıyla, Novotel Bosphorus 
(Karaköy) Otel’de 31 Mart tarihinde gerçekleşmiştir. Etem 
Postacıoğlu’nun Divan Başkanlığını yaptığı toplantıda, eski 
Yönetim Kurulu, görevli oldukları 2014 ve 2015 dönemi 
faaliyetlerinden dolayı ve Derneğimiz ile Business France 
Türkiye Bürosu arasında imzalanan protokol  (III.B.1 bakınız) 
oy birliğiyle ibra edildikten sonra, 2016 ve 2017 bütçeleri 
onaylandı.  
  

 
Gündem gereği seçimlere geçildi ve 2018 Mart ayına  kadar iki sene görev yapacak  yeni Yönetim Kurulu oylanarak  seçildi.  
Yeni Yönetim Kurulu 4 Nisan tarihinde toplanarak kendi içinde görev dağılımını gerçekleştirdi. Yves-Marie LAOUENAN’dan 
boşalan Başkanlık görevine  Zeynep NECİPOĞLU oy birliğiyle seçildi. 13 kişiden oluşan Yönetim Kuruluna 10 yeni üye seçilmiştir.  
 
Yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir : 

 Başkan : Zeynep NECİPOĞLU 

 Başkan Yardımcısı : Thomas DUBRUEL 

 Muhasip : Erdoğdu ÜLKEROĞLU 

 Genel Sekreter : Vedat KUMUŞOĞLU 

 Üyeler : Çağatay ÖZDOĞRU, Ali BAŞMAN, Olivier MOYSE, Etem POSTACIOĞLU, Diane ARCAS 

 Denetçi Üyeler : Osman Macit SÖYLEMEZ, Vincent BARAKAT.Didier CAİLLİAU 

 Denetçi Yedek Üyeler : İlkay ÖNGÜN 

 
A.2 – Kültürlerarası Eğitim Seminerleri  
 

Derneğimiz mevcut olan boşluğu doldurmak amaçlı « TÜRKİYE’DE TÜRKLERLE ÇALIŞMAK, MÜZAKERE ETMEK ve 
BİRLİKTE YAŞAMAK » konulu kültürlerarası eğitim seminerinin ilk 3.cü oturumu 29 ve 30 Nisan ve 4.cü oturumu 25 
ve 26 Kasım tarihlerinde, İnsan Kaynakları ve İletişim konularında tecrübeli Danışman Pınar Akkaya yönetiminde 
Dernek Merkezimizde gerçekleşmiştir. Türkiye’de kurulmuş yatırımcı firmaların  çeşitli  üst düzey yöneticilerinin 
katıldığı bu oturumlarda, hedef sunumlar, « en iyi uygulamalar » ve tecrübe paylaşımları ile saha aktvitelerini 
kolaylaştırma sağlandı.  
Türkiye’deki yabancı şirketlerde birkaç yıldır çalışan birçok fransız veya fransızca konuşan üst düzey yönetici, eğitim 
esnasında « önemli tecrübelerini » paylaştılar 
Bu seminer, Yabancılara, hem günlük iş ortamlarında ve insan kaynaklarında hem de müşteri ve tedarikçileri ile 
pazarlıklarında ve ilişkilerinde, Türkiye’de yönetim uygulamaları ve karmaşık hatta çelişkili ve paradoksal durumları 
iyi anlayabilmeleri için toplam 20 saat süren bir bilgilendirme ve düşünme ortamı oluşturmuştur. Katılımcılar ve 
dışarıdan katılan konuşmacılar arasında gerçekleşen verimli fikir alışverişlerinin neticesinde, iş başarısının ve 
zorluklarının merkezine insan ilişkileri ve « insan sermayesi » yerleştirildi. :  

• Türk muhataplarını daha iyi anlamak ve bunlardan gelen mesajları çözmek 

• Türk müşterileri, tedarikçileri ve meslektaşları ile verimli iş ilişkileri kurmak veya bu ilişkileri 
güçlendirmek 

• Hata yapmadan, sağlıklı şekilde kişisel ilişkiler kurabilmeleri için Türk kültürü ile ilgili daha fazla bilgi almak 

• Müstakbel ortak, müşteri ve tedarikçileri ile müzakere edebilmek veya Türk ekipleri idare etmek için doğru 
araçlara sahip olmak 

• Türk kültürü, örf ve adetleri ile ilgili bilgilerini pekiştirmek ve bu bilgileri gündelik hayatta kullanmalarını 
sağlamak. 
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Derneğimiz ayrıca 1 Haziran tarihinde «  Birlikte daha 
iyi çalışabilmek ve iş yapabilmek için Fransızları 
anlamak » konulu kültürlerarası eğitim seminerini 
gerçekleştirmiştir.  
Kültürlerarası İletişim Danışmanı ve Eğitim uzmanı 
Marie-Christine Berger’nin önderliğinde, katılımcılara, 
kendilerine, Fransızlar ile etkin çalışmanın yol 
haritasını sağlamıştır : 

• İş ilişkilerinde Türkiye ile Fransa arasındaki 
temel kültürel farklılıkları anlamak, 

• Fransız kültür ve değerleri hakkında temel 
bilgileri edinmek, 

• Bu kültürün ve değerlerin Fransızların tutum ve 
davranışları üzerindeki etkisini çözebilmek  

 

 
A.3 –  Çalıştay ve Konferanslar 

 
7 Nisan tarihinde Balmumcu Point Hotel’de JPA International ve Türk Fransız Ticaret Derneği işbirliğiyle Avrupa 
Tahkim Kurulu çözüm önerileri konulu bir sempozyum gerçekleşti. Avukat ve Merkezi Strasburg’ta bulunan 
Avrupa Tahkim Kurulu Başkanı Dr. Mauro Rubino Sammartano ve birçok konuşmacı 50 katılımcıyla bilgi ve tavsiye 
paylaşımında bulundu.   
 
Derneğimiz, Business France, Fransa Dış Ticaret Danışmanları Türkiye Komitesi, Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
İstanbul Temsilciliği ile ortaklaşa DEIK ve MÜSIAD’ın destekleriyle, 14 Nisan tarihinde, Fransız Sarayında İran pazarı ve İran 
ile iş olanakları konulu bir konferans düzenledi.  Amerika, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya ve Iran ile « 14 Temmuz 
2015 tarihinde imzalanan « P 5+1 anlaşması »  kimsenin gözardı edemeyeceği 80 milyon nüfuslu çok cazip iş imkanları 
sunan yeni bir ekonomik pazarın kapılarını açmıştır.  Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız, açılış konuşmasında, fazla 
bilinmeyen yüksek  potansiyelli bu önemli ülkenin işleyişini, gücünü ve beklentilerini çok iyi anlamak gerektiğini belirtti.  
Gazeteci ve « Le Figaro »’nun Türkiye temsilcisi Delphine Minoui’nin moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe Dernek 
Üyesi ve Türkiye’de faaliyet gösteren 100 civarında şirket temsilcisi katıldı.  
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Fransız Büyükelçiliği ve Derneğimiz destekleriyle Business 
France Türkiye ofisi tarafından 19 Ekim akşamı İstanbul 
Fransız Sarayında, ülkeyle ilgili birçok klişeyi ortadan 
kaldıran ve Fransa pazarının cazibesine dikkat çeken 
Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Sn. Charles Fries katılımlarıyla  
« Fransa’ya yatırım » semineri organize edildi.  
Fransız uzmanlar(JPA International, Dentons, Société 
Générale, …) Fransa’daki iş çevreleri ve yatırımlarla ilgili 
destekler üzerine bilgilerini paylaştılar. Bazıları Fransa’ya 
yatırım yapmış Fransız ve Türk firma ve iş adamları(EKOL 
Lojistik, Sentio Sports) bu vesileyle «, Afrika ve Avrupa’nın 
Doğusu için lojistik platform  Fransa» ve « araştırma ve 
geliştirme ülkesi » ile ilgili sunum yaptılar. Girişimcilerin 
Fransa’da çalışmak ve yaşamaktan son derece memnun 
olduğu izlenmiştir. 

 

 

 

12 Ekim tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa 
Kampüsünde Derneğimiz, İstanbul Sanayi Odası(İSO) ve diğer 
yabancı Ticaret Odaları işbirliğiyle, 8-9 Kasım tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleşecek ÜSİMP Patent Fuarı 2016 
(Türkiye’deki Üniversite-Sanayi Merkezlerinin İşbirliği 
Platformu) öncesinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının 
hedefi Ar-Ge ile ilgili yardım, hibe destekleri ve sübvansiyonlar 
ile Türkiye’deki yatırım imkanları ve Türk üniversiteleri 
tarafından gerçekleştirilen ve yatırımcı arayan yeni 
teknolojilerle ilgili bilgi paylaşımı sağlamaktı. Bu vesileyle 
birçok deneyim geri dönüşü tanıtıldı. 

 
Signature Consulting Genel Müdürü (IK Danışmanlığı ve eğitimi), Pınar Akkaya ve Towers Watson Danışmanlık 
şirketi (Danışmanlık ve IK şirketi), yetkilileri ile 24 Kasım (sabah Türkçe, öğleden sonra ingilizce) tarihinde organize 
edilen birçok şirketin önem verdiği ortak bir konu olan « 2016 yılında Türkiye’deki ücret uygulamaları ve 2017 
beklentileri»  konulu workshoplara 40’tan fazla Dernek Üyesi katılmıştır 
 

  
 

A.4 – Üye Tanışma Toplantıları ve networking etkinlikleri  
 
Diğer Yabancı Ticaret Odaları ile birlikte (Back 2 Business), İngiliz Konsolosluğunda ( 3 Mart), İngiliz Ticaret 
Odası ve İş Bankasının ortaklaşa organize ettiği  « Back 2 Business / Joint International Trade Networking » 
toplantısında 300 kişi biraraya gelmiştir. Katılımcılar, uzun uzun sohbet edip birbirlerinin faaliyetlerini keşfetme 
imkanı sağlamıştır. 
2015 yılı Kasım ayından beri her ayın ilk Çarşamba günü saat 19.00-21.00 arası organize edilen ve Haziran ayına 
kadar Zorlu Center Fauchon ve Ekim ayından itibaren Le Méridien Otel l’Eclipse Bar’da gerçekleşen  “Üye Tanışma 
Toplantılarımız” , katılımcıların profesyonel ve samimi bir ortamda fikir alışverişinde bulunmalarını ve ilişkilerini 
pekiştirmelerini hedeflemektedir.  
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A.5 – « French Touch » Gecesi (27 Mayıs 2016) 
 

Derneğimiz 27 Mayıs Cuma günü Fransız sarayında Üyeleri için bir fransız gecesi organize etti. Fransa Büyükelçisi 
Ekselansları Sayın Charles Fries’in yüksek himayelerinde gerçekleşen ve Yönetim Kurulu Başkanımız Zeynep 
Necipoğlu ve 200 davetlinin hazır bulunduğu bu organizasyon, hem Türkiye –Fransa arasındaki dostluğu kutlama 
hem de yeni seçilen Yönetim Kuruluna, Türkiye’de ki Fransız birimleri ile koordinasyon çerçevesinde yürütecekleri 
eylem planlarını ve  stratejik önceliklerini duyurma fırsatı sunmuştur.  
Destekleri olmadan bu prestijli gecemizi gerçekleştiremeyeceğimiz sadık ve ana sponsorlarımız RENAULT ve FLEET 
CORP, ve ayrıca ALTAVIA ve TAV AIRPORTS ve  ARKAN & ERGİN (JPA International), ALES GROUPE, POSTACIOĞLU 
Hukuk Bürosu ve BUSINESS FRANCE’a ve bireysel katılımlarıyla  bizlerle bu gece birlikte olan Üyelerimize ve 
dostlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız. 
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A.6 – Büyülü pastalar ve tatlılar Festivali (8 Ekim 2016) 
 

Derneğimiz, Üyemiz Hybrid ile ortaklaşa, 8 Ekim Cumartesi günü Fransız Sarayında  15.00 – 19.00 saatleri arasında  
Fransız Konsolosluğunun desteklediği 2. Büyülü pastalar ve tatlılar Festivalini gerçekleştirdi. Sektörün önde gelen 50 
türk ve fransız şirketinin  ürünleriyle katıldığı ve 1000 kişiyi ağırlayan bu etkinlik, Renault’nun ana sponsorluğunda 
ve Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter’in de katılımıyla gerçekleşmiştir.  
 

   
 
A.7 – « Beaujolais Nouveau » Geceleri 

 
Derneğimiz tarafından organize edilen 16. Beaujolais Nouveau gecesi , Fransa Büyükelçisi Ekselansları Sayın Charles 
FRIES’in yüksek himayelerinde, Fransa Başkonsolosu Sayın Bertrand Buchwalter ve Türk-Fransız iş camiasından 400 
davetlinin katılımıyla 17 Kasım Perşembe günü Fransız Sarayının görkemli atmosferinde gerçekleşmiştir. Beaujolais 
Nouveau gecesi, 10 yıldan beri Kavaklıdere kırmızı ve beyaz Primeur’leri ile eşleşmektedir.   
Ayrıca Beaujolais Nouveau geceleri 18 Kasım Cuma günü İzmir’de (15.si) Fransız Konsolosluğunda ve 21 Kasım 
Pazartesi günü de Bursa’da (8.si) Renault Mais Bursa Şubesinde  gerçekleşmiştir 
Bu kutlamalar ALTAVIA, ALD AUTOMOTIVE, RENAULT,  KAVAKLIDERE, EUREST, SODEXO, ARCAS, GAGE, SCHNEIDER 
ELECTRIC ve ULUDAĞ şirketlerinin destekleriyle organize edilmiştir.  
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B – Şirketlere Danışmanlık  
 

B.1 – Ümit vaat eden ortaklık anlaşması 
 
Business France (eski Ubifrance) ve Derneğimiz arasında, 25 Ocak tarihinde bir ortaklık anlaşması imzalandı. Dernek 
Merkezinde gerçekleşen imza töreninde, Fransa Büyükelçisi Ekselansları Sayın Charles FRIES, Fransa’nın İstanbul 
Başkonsolosu Sayın Muriel DOMENACH, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ve iki kurum çalışanları hazır bulundular.    
  

  
 

Bu anlaşma « Türkiye pazarına girmek için girişimlerde bulunan, kuruluş aşamasında olan veya Türkiye’de kurulu 
olan Fransız şirketlerin faaliyetlerinin gelişimine daha verimli şekilde destek verebilmek amacıyla karşılıklı sinerji 
yaratmayı, ağlarını canlandırmayı ve ileride, bu şirketlerin ihtiyaçlarına cevap verecek basitleştirilmiş hizmet 
tekliflerinin hazırlanması, ve böylece potansiyel vadeden bu pazarda mükerrer tekliflerin sunulmasının önüne 
geçmek için karşılıklı imkanların birbiri ile uyumlu şekilde kullanılmasını » hedeflemektedir.   
Birkaç aydır birçok ülkede benzerleri imzalanan bu anlaşma, Fransız KOBI’lerinin uluslararası gelişimi ile ilgili olarak 
11 Mart 2015 tarihinde Paris’te, Business France Genel Müdürü, CCI International ve (Derneğimizin de üyesi 
olduğu) CCI France International Başkanları tarafından imzalanan stratejik ortaklık anlaşması kapsamında 
imzalanmıştır. Anlaşmanın amacı, Sayın Büyükelçinin de belirttiği gibi, yurtdışındaki Fransız imkanlarının şirketlere 
daha açık, belirgin ve güçlü bir şekilde sunulmasıdır. Derneğimiz, bu anlaşmayı, Mart sonunda gerçekleşecek Olağan 
Genel Kurul Toplantısında onaya sunacaktır. 

 
B.2 – Türkiye Bilgilendirme Atölyesi « Büyük Türk Gruplarının CEO’ları ile buluşma » 

 
Business France, 17 Haziran tarihinde Paris’de, Derneğimiz, Dışışleri Bakanlığı, Fransa Dış Ticaret Danışmanları 
Türkiye Komitesi, Fransa Kalkınma Ajansı «  Invest in Turkey », Institut du Bosphore, DEİK (Türk-Fransız İş Konseyi) 

ve Fransa’daki Fransız-Türk Ticaret Odası ile  ortaklaşa « Büyük Türk Gruplarının CEO’ları ile buluşma » konulu 

Bilgilendirme Atölyesini organize etmiştir. 150 kişinin katıldığı bu Çalıştayda Derneğimiz, Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeynep Necipoğlu, Av. Etem Postacıoğlu, TAV Airport CEO’su Sani Şener ve Çağatay Özdoğru (Esas Holding Ceo’su) 
tarafından temsil edildi ve çeşitli atölyelere konuşmacı olarak katıldılar. Taşıma ve  altyapı projeleri  ; Enerji projeleri 
; Ticari Gayrimenkul ve Perakende sektörleri ele alınan 3 ana konu başlığıydı. 
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B.3 – Fransa’daki fransız şirketlerine danışmanlık 
 
Derneğimiz, Business France ile imzaladığı anlaşma gereğince,  fransız şirketlerine türk pazarında destek ( üretici, 
ithalatçı/distribütör, temsilci, tedarikçi, ticari ve sanayi ortak arayışlarına) faaliyetlerine araştırma misyonları 
çerçevesinde fatura karşılığı bu yıl son olarak devam etmiştir. Bu misyon çalışmalarında  türk üyelerinin 
aktivitelerini öncelikle ön plana çıkarmaktadır. 
Danışmanlık faaliyetlerimizi, daha çok firmaların müracaatları üzerine ve özellikle Fransız Sanayi ve Ticaret 
Odalarının destekleri ile yürütmektedir. 
Bu araştırmaların yanısıra, Derneğimiz Fransa’dan ve Türkiye’den gelen bilgilendirme taleplerine sürekli cevap 
vermektedir. Bu çerçevede yatırım yapmak veya ticaretini geliştirmek isteyen 60’dan fazla firma ile bire bir randevu 
gerçekleştirilmiştir  
Derneğimiz ayrıca : 

• 10 firmaya araştırma ve randevu programı  hazırlamış 
• 28 firmaya tercüman ve araba kiralama hizmeti vermiş 
• 3 türk firması ile ilgili yeterlilik raporu iletmiştir. 

 
Derneğimiz ayrıca, Fransa’daki şirket ve girişimcilerden gelen , sektörel, gümrük, hukuki ve mali konulardaki  
soruları cevaplandırmıştır.  

 
B.4 – Fransa’daki Araştırmalar 

 
Derneğimiz, 2016 yılında da, Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından düzenlenen, bölgelerindeki ihracatçı firma 
yetkilileri ile "ikili görüşmelere" devam etmiştir. Fransız sanayicilerinin, Fransa'da, Dernek'ten bir kişi ile 
görüşmeleri, onlara  türk pazarından beklentilerini ifade edecekleri  ayrıcalıklı bir olanak sağlamaktadır.Aşağıdaki 
listede belirtilen Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları ile 2016 yılında organize edilen toplam 4 Türkiye gününde ( 2015 
yılında 20), yaklaşık 31 fransız firması ile görüşme ( 2015 yılında 133) yapılmıştır; 29 Şubat Besançon, 1 Mart Nancy, 
23 Mart Lyon ve 22 Haziran Toulouse.  
 

B.5 – Dernek İş Merkezi 
 
Derneğimiz, Kasım 2011’den beri  430 m2’lik yeni bürosunda faaliyetlerini sürdürmekte ve Türkiye’ye yerleşirken, 
yerleşim ve faaliyet giderlerini asgariye indirmek isteyen firmalara, “anahtar teslim” hazır ofis ve toplantı salonları 
hizmetini sunmaktadır: 

• Kişiye özel hazır ofis : 9 adet mobilyalı, donanımlı ve klimalı 9 ile 14 m2’lik ofisler;  

• Açık alanda ofis: 17 m2’lik açık alanda 4’lü çalışma gurubu içinden birine yerleşme olanağı;  

• Sanal ofis;  

• Video projektör, kamera, video konferans özellikleri ile donatılmış 50 m2’lik ve 50 kişilik (konferans düzeni) 
toplantı salonu kullanım ve arzu edildiği takdirde ikram hizmetleri ;  

• Video projektör donanımlı 16 m2’lik bir toplantı salonu ;  

• Hızlı erişimli internet ulaşımına sahip bir bilgisayar ve bir telefon ile donatılmış çalışma gurupları ;  

 
2016  yılında, 16 şirket ( 14’ü fransız) İş Merkezi hizmetlerimizden faydalanmıştır.  
 
Bu hizmetlere, maaş /bordrolama hizmetleri (2015 yılında başlatılan) ve Türkiye’de Satış Müdürleri veya İş 
Geliştirme Müdürleri arayan firmaların taleplerine cevap vermek amacıyla işe alım ve destek hizmetlerimizi (2016 
yılında başlatılan) ekleyebiliriz.  2016 yılında 4 şirket bu hizmetlerimizden faydalanmıştır.  
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B.6 – Yeni bir hizmet 
 
Derneğimiz, Türkiye’de Satış Müdürleri veya İş Geliştirme Müdürleri arayan firmaların taleplerine cevap vermek 
amacıyla işe alım ve destek hizmetleri geliştirdi. Bu hizmetler esasen Türkiye’de iş kurmak isteyen ya da mevcut 
işlerini geliştirmeyi hedefleyen Fransız firmalarına yöneliktir.  
Bu yeni hizmet, Dernek tarafından 2015 yılında başlatılan Türkiye’de henüz yerleşik olmayan firmaların 
çalışanlarına yönelik olan ücret/maaş yönetimi hizmetlerini tamamlayıcı niteliktedir. 

 

C – Bilgilendirme ve Yayınlar 

 
C.1 - Üyelerimize, Türkiye’deki Fransız iş çevresine ve Fransa’daki ve Türkiye’deki meslektaşlarına yönelik olarak 

« Derneğimizden haberler », adı altında yayınladığımız aylık bültenimizi (11 sayı) e-mail ile göndermeye devam 
etmekteyiz.  
 

C.2 - Derneğimiz, Türk-Fransız iş dünyasının vazgeçilmez bir kaynağı olan ve 450 şirketi içeren  Üye Kataloğu’nu 

yayınlamıştır. Bu Katalog sayesinde ( 500 sayfa), Türk-Fransız iş dünyasında yer alan kurum ve kişileri hızlı şekilde 
tanıma, tedarikçiler, müşteriler bulma veya bağlantılar kurma imkanı sağlamaktadır. 

 
C.3 - Derneğimiz,2007 yılı başından itibaren, 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 dayalı bilgiler vermektedir. 
 

C.4 - Derneğimiz, 2016 yılında da internet sitesini www.ccift.com profesyonelleştirmeye devam etmiştir. 

Türkiyede’ki ve Fransa’daki faaliyetlerinin gerçek vitrini olan bu site türkçe ve fransızcadır. Facebook 
(/ccifranceturquie) ve Linkedin(/cci-france-turquie) gibi sosyal ağlarda varlığını güçlendirdi.  
 

C.5 – Derneğimiz, fransız B2B basınında dış ticaret konularında bir referans aracı olan Le Moci dergisi tarafından 

yayınlanan « Türkiye » dosyasının  gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur.  
 

C.6 - Derneğimiz özellikle fransız firmalarına yönelik, Türk pazarının tanıtımı ve promosyonu için dökümanlar 

hazırlamış ve internet sitesinde yayınlamıştır. 
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D –Çeşitli Hizmetler  
 

D.1 – Birliğin parçası olmak 
 
Derneğimiz, Dünya’daki Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinin ve Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Ağının 
faaliyetlerine katılıp bu doğrultuda Haziran sonu Paris’de gerçekleşen Dünya’daki Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliğinin Genel Kurulu ve Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Uluslararası Gelişim Danışmanları Teknik Toplantısına 
katılmıştır. 
 
Derneğimiz, yıl içerisinde çeşitli toplantılarda, konferanslarda ve çalıştaylarda Yönetim Kurulu Başkanı, Müdürü ve 
Müdür Yardımcısı tarafından temsil edilmiştir : İnstitut du Bosphore’un yıllık semineri, Fransız Konsolosluğu ve  
Fransa Dış Ticaret Danışmanları Türkiye Komitesi’nin çalışma toplantıları, Nart Sigorta yıllık Forumu…   

 
D.2 – Pratik Kolaylıklar 

 
Fransa’ya gidecek Üyeleri için, iş ortağı Fransız Konsolosluğu nezdinde Schengen vize işlemlerini gerçekleştirmiştir.  
 
Derneğimiz, Üyesi olduğu UCCIFE ile ortaklaşa sunduğu hizmeti devam ettirmektedir : Türkiye’de yerleşik tüm 
firmaların Fransa’da ödedikleri KDV miktarının geri alınması. Fransa’da çeşitli Fuar ve Seminerlere katılan Türk 
firmaları, Fransa’da ödedikleri faturaların KDV’lerini, Derneğimiz aracılığı ile geri alabilmektedirler. 

 
D.3 - www.cciftemploi.com : iş ilanları platformu 

 
Derneğimiz, Türk-Fransız iş dünyasına yönelik  iş ilanları sitesinin lansmanını Eylül ayında gerçekleştirmiştir 
www.cciftemploi.com 
Derneğimizin üyeleri, iş ortakları ve aynı zamanda iş arayanlar için ücretsiz ve dinamik bir platform olmasının yanı 
sıra, KOBİ’ler ve büyük firmaların gelişimini ve fransızca konuşan eleman istihdamını desteklemeyi hedeflemektedir. 
Firmalar için kolay bir çözüm : kayıt yaptırarak, iş ilanını yayınlayabilecekler ve iş arayanların özgeçmişlerini 
inceleyebilecekler. Türkiye’de iş veya staj arayanlar için de kolay bir çözüm: kayıt yaptırarak, özgeçmişlerini 
yayınlayabilecekler ve şirketlerin iş ilanlarını inceleyebilecekler. 
 
 

 
 
 

http://www.cciftemploi.com/
http://www.cciftemploi.com/
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D.4 – Ve ayrıca … 
 

Türkiye’ye ve türk pazarına giriş noktası olan Derneğimize, özellikle : 
• İş, destek ve danışmanlık arayanlar  
• Bilgi ve muhatap arayışında olan gazeteciler  
• Projeleri için finansman arayışında olan kişiler…. sıkça müracaat etmektedirler. İmkanlarımız 

dahilinde kendilerini yönlendirmekte ve bilgilendirmekteyiz.  

 
D.5 – Üye sayısında artış 
 

Üye sayımız bir önceki seneye göre artış göstererek, 408 ( 31 Aralık 2015)’den 442’ye ( 31 Aralık 2016)  
yükselmiştir : 

 280 asi üye 

   50 Üye (Kurumsal, Ortak, Büyük Ortak) 

     8 fahri üye 

   28 üye 2016 yılı aidatını ödememiş 

   76 yeni üye (7 Corporate) 
Ayrıca 42 üye iptali gerçekleşmiştir. 
 

 

D.6 – 6 kişilik Yönetici Ekip ve… 
 
2016 yılı sonu itibariyle, Dernek personeli 10 kişiden oluşmaktadır: 

 Raphaël ESPOSITO, Müdür, 

 Nurdan GÜRLER, Müdür Yardımcısı, 

 Nilay KIRMANLI, Firmalara Destek, Proje Sorumlusu, 

 Kader GÜLŞEN, İdari Asistan, ( Haziran ayında istifa eden Özlem GÖNAN’ın yerine) 

 Céline KABAN, Danışma / Santral  (Temmuz ayında istifa eden Elif AYGÜN’ün yerine) 

 Hüseyin GÜL, büro elemanı 
 

Ve ayrıca 

 Mélissa TUĞCU, Charles MANCHE, Murat POYRAZ (2016 Şubat ayından itibaren) ve Bora DOĞAN (2016 yılı 
başından itibaren), Dernek iş Merkezimizde kiracı olarak bulunan  fransız şirketlerinde iş geliştirme 
sorumluları    

 


