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A – Türk-Fransız iş dünyasını canlandırma : başlıca etkinlikler 
 
A.1 – Kültürlerarası Eğitim Seminerleri  

 
VIAPro ile ortaklaşa organize 
ettiğimiz “İçindeki Satışçıyı serbest bırak” 
konulu Formasyon 22 Mart günü 16.00-
19.00 saatleri arasında Dernek 
Merkezimizde gerçekleşmiştir.  
Satış, koçluk ve iletişim biçimlendiricisi 
Çağatay Saybaşılı tarafından yapılan 
keyifli sunumda, Türkiye’de kurulmuş 
fransız şirketlerinden katılan 12 satışçıya, 
potansiyellerini gerçekleştirmelerini 
engelleyen bilinç dışı yazılımlarını 
keşfetmeyi, onları yeniden tanımlamayı 
ve bu sayede satış sürecine nasıl 
hükmedebilecekleri vurgulandı. Buna 
benzer formasyonların devamı 
gelecektir… 

 

 
Derneğimizin “Birlikte daha iyi 
çalışabilmek ve iş yapabilmek için 
Fransızları anlamak” konulu 
Kültürlerarası eğitim seminerinin 
4.cüsü İletişim Danışmanı ve Eğitim 
uzmanı Pınar Akkaya’nın önderliğinde, 
12 Ekim 2018 tarihinde, Türkiye’de 
kurulmuş  fransız şirketlerinde çalışan  
türk yöneticilerin katılımıyla 
gerçekleşmiştir.   
 
Bu eğitim, 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   

 Tecrübelerin paylaşımı 
 

7. Kültürlerarası eğitim semineri “TÜRKİYE’DE TÜRK’LERLE ÇALIŞMAK, MÜZAKERE ETMEK VE BİRLİKTE YAŞAMAK” 
19 ve 20 Ekim 2018 tarihlerinde Dernek Merkezimizde İnsan İlişkileri ve İletişim Danışmanı Pınar Akkaya’nin 
deneyimli yönetimiyle başarıyla gerçekleşti.  
  
Birçok farklı konunun ele alındığı bu Seminer, gazeteci Nicolas Cheviron’un "Çağdaş Türkiye ve Türkiye'de sosyal ve 
politik ortam"  konulu sunumu ile başladı ve Türkiye’de yaşayan Fransız yöneticiler ile fikir alışverişi ve  tecrübe 
paylaşımları yapılan bir sohbet oturumu ile sona erdi :  

 Türk toplumu ve sosyal dinamikler 

 Yönetim: Türkiye’de iş ve ekip yönetimi (Meyer’in 8 kültürel boyutu) 

 Türkiye’de şirketler: İş yapma teknikleri 

 Türkiye'de çalışan profili  

 Türkler ve Türk çalışanlar ile etkili iletişim. İletişim ve davranış biçimlerinin çözümlenmesi  
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Seminere katılanlar için, hem günlük iş ortamlarında 
ve insan kaynaklarında, hem de müşteri ve 
tedarikçileri ile pazarlıklarında ve ilişkilerinde, 
Türkiye’deki yönetim uygulamaları ve karmaşık 
kültürel dinamikleri daha iyi anlayabilmeleri için 
toplam 20 saat süren bir bilgilendirme ve düşünme 
ortamı oluşturuldu.Eğitimde gerek katılımcıların 
deneyim ve soruları, gerekse konuk konuşmacıların 
katkıları ile gerçekleşen verimli fikir alışverişi, işte 
başarıya ulaşmanın ve zorlukları yenmenin odak 
noktasına insan ilişkilerini ve başarılı insan 
yönetimini yerleştirdi.  

 

 
A.2 –  Çalıştay ve Konferanslar 

 

Derneğimiz, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Sayın Charles Fries’in « Türkiye-Fransa ilişkilerinde gelecek 
perspektifi » üzerine bir konuşma yaptığı ve 80 civarında Üyemizin ve iş ortağımızın hazır bulunduğu Söyleşili Öğle-
Yemeği organizasyonunu 27 Mart 2018 tarihinde  Fransız Sarayında gerçekleştirmiştir. Sayın Büyükelçi, mevcut  
Türk-Fransız ilişkileri, çoğunluğunda uzlaşma sağlanmış…. ve fikir ayrılıkları olan noktaları ön plana çıkararak, 
güvenlik ( terörle mücadele), jeopolitik (Suriye krizi/mülteci akışı, Avrupa Birliği), ekonomik ve kültürel alanlardaki 
gelecek perspektifleri üzerine yaklaşık 45 dakikalık net ve açık bir sunum yaptı. İkili ilişkilerin performansını ve 
Türkiye-Fransa arasındaki  diyaloğun düzenliliğini ve açıklığını memnuniyetle belirtti. İkili ilişkilerin geleceğine 
güvendiğini, Türkiye’nin yatırım yapmak isteyen Fransız Şirketlerine yine aynı şekilde Fransa’ya yatırım yapmak 
isteyen Türk Şirketlerine sunduğu büyük potansiyeli hatırlattı.  
Dernek Başkanı Zeynep Necipoğlu, açılış konuşmasında, 2015 yılı Ağustos ayında göreve başlayan Sayın 
Büyükelçiye, kendisinin ve ekibinin Derneğimize verdiği değerli desteklerinden dolayı teşekkür etti.  
Ayrıca bu etkinliğimizde bizleri destekleyen TEB ve Kavaklıdere’ye teşekkürlerimizi sunarız… 
 

  
 
Derneğimiz, TEİD ile birlikte 18 Nisan 2018 tarihinde 
Avant-Garde Otelde  « Sapin 2 ve karşılaştırmalı 
Mevzuatta üçüncü tarafla Bütünlüğe yönelik risk 
yönetimi » konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi. 
Derneğimizin bu faaliyette işbirliği yaptığı Etik ve İtibar 
Derneği (TEİD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Avukat Altuğ 
Özgün ve muhasebe uzmanı Fikret Sebilcioğlu’nun 
yaptığı sunumlar kapsamında katılımcılar, hem Fransız 
şirketleri hem de tedarikçilerinin Türk iştirakleri için 
geçerli olan bu yasanın hükümleri ve yükümlülükleri 
hakkında bilgilendirildiler.  
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15 Mayıs 2018 tarihinde, Dernek Üyelerimiz, İstanbul 
Kalkınma Ajansı ve Genel sekreteri Özgül Özkan Yavuz ile, 
mevcut ve potansiyel yabancı yatırımcılara sundukları çeşitli 
hizmetlerin tanıtımı için biraraya geldiler.  Bu buluşma, 
ajansın Odakule’deki merkezinde sabah Türkçe, öğleden 
sonra İngilizce olarak gerçekleşti. 2017 Haziran ayında 
Başbakan Binali Yıldırım tarafından resmi açılışı yapılan 
ajansın hizmetleri ücretsiz olup büyük ve küçük yatırımcıları 
veya tüzel ve gerçek kişilerin projelerini kapsamaktadır. 
 

 
 
Derneğimizin 2018 yılında organize ettiği workshoplar :  

- 24 Ocak, Derneğimizin Üyesi ERA Management Consultancy Direktörü Bilge Gürhan ve Yönetici Danışman 
Ali Battal  tarafından sunumu gerçekleşen «  Kurumsal Risk Yönetimi » konulu workshop  

- 21 Şubat, Derneğimizin Üyesi Miyamoto International Turkey Başkanı tarafından sunumu gerçekleştirilen 
« Earthquake Risk Management for Global Businesses » konulu workshop 

- 3 Mayıs, Coface Türkiye Genel Müdürü Emre ÖZER ve Ortadoğu ve Türkiye ekonomisti Seltem İYİGÜN 
tarafından sunulan « Türkiye'deki şirketlerde yaşanan nakit sıkıntısı : Türk ekonomisinin kilit 
sektörlerindeki uygulamalar ve ödeme koşulları », konulu workshop. Panelistler, aşırı ısınma riskiyle karşı 
karşıya olan ve dalgalanmalara maruz kalan Türkiye ekonomisinin, çoğu şirkette nakit akışının bozulmasını 
ve ödeme vadelerinin uzamasını tetiklediğini tespit etmişlerdir. 

- 11 Temmuz, Türkiye’de ki belli başlı uzmanlar arasında bulunan Dr. Vedat Güven ve eşi Ebru Hanım 
tarafından sunulan « Kripto paraların geleceği » konulu workshop. Kripto para birimi ve blok zinciri 
devriminin tam olarak farkına varmak ve iş ortamı üzerindeki mevcut ve gelecekteki etkilerini ölçmek için 
katılımcılar bilgilendirildiler. Verimli geçen toplantı daha sonra bir kokteyl ile devam etti. 

- 3 Ekim, «Türkiye’deki ekonomik ve finansal durum: Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi’nin 
analizi» konulu çalıştay. Ekonomi Müsteşar Yardımcısı, Finans Müşaviri (Fransa Büyükelçiliği Bölgesel 
Ekonomi Servisi) Thierry BOREL tarafından sabah Fransızca, öğleden sonra ise İngilizce sunum yapıldı. 
Sayın BOREL, Fransa Merkez Bankası’nda eski Para Piyasası Kıdemli Yöneticisi olup, geçen ay Ankara’da 
göreve başladı. 45’er dakikalık sunumdan sonra katılımcılar, kısa ve orta vadedeki görüş ve endişelerini 
kendisiyle paylaştılar.   

- 24 Ekim, İş Hukuku uzmanı Avukat Ali Osman AK’ın - Özdirekcan Dündar Şenocak Avukatlık Ortaklığı-, 
sunumu ile “Güncel ekonomik gelişmeler çerçevesinde işçinin çalışma şartlarında yapılabilecek 
değişiklikler, Türkiye’deki uygulamalar ve yargıtay kararları” konulu çalıştay  

- 13 Aralık, İnsan Kaynakları konusunda dünya liderlerinden biri olan Mercer şirketinden Güneş Nalbantoğlu 
(Career & Remuneration Consulting Leader) ve Can Suntay (Benefits Consulting Services Leader) 
tarafından sunulan « 2018 4th Quarter Remuneration & Benefits Trends in Turkey & Impacts on Human 
Capital » konulu workshop.  Soru-cevap bölümü dahil 2 saat süren toplantıda, konuşmacılar Türkiye’de 
kurulmuş 152 şirket nezdinde gerçekleştirdikleri  ücret politikaları anket sonuçlarını açıkladılar :  Ücretlerin 
yeniden düzenlenmesi, “sosyal avantajlar”, şirketlerdeki eğilimler…  
 

  
 

A.3 –  Üye Tanışma Toplantıları  
 
Derneğimiz, her ayın ilk Çarşamba günü 19.00-21.00 saatleri arası, Üye Tanışma Toplantılarına Le Méridien Otel 
(Etiler) l’Eclipse Bar’da 2018 yılında da devam etmiştir.  
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2015 yılı Kasım ayında başlatılan bu yeni konsept, davetlilerin, profesyonel ve samimi bir ortamda, ilişki ağlarını 
oluşturmak, mevcut olanı pekiştirmek ve geliştirmeyi hedeflemektedir.  
 

  
 

A.4 – « Türkiye’de kurulmuş 2019 Fransız KOBİ ödülünü » SATAB şirketi kazandı  
 

Yükselen ülkeler, Orta Doğu ve Türkiye’deki (**) Fransa Dış Ticaret Danışmanlarının (*) biraraya geldiği 6 Aralık 
Perşembe günü Swissotel’de gerçekleşen, Fransa Büyükelçisi Ekselansları Sayın Charles FRIES’in de hazır bulunduğu, 
Türk-Fransız Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Fransa Dış Ticaret Danışmanı (CCEF). Sayın Zeynep 
NECİPOĜLU ve Fransa Dış Ticaret Danışmanları Türkiye Komitesi Başkanı ve Türk-Fransız Ticaret Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Franck MEREYDE ve 100 kişinin katıldığı Gala Gecesinde «  Türkiye’de kurulmuş 2018 Fransız KOBİ 
ödülünü » Derneğimizin Üyesi bir şirket kazanmıştır.  
 
Dernek Başkanımız ve Jüri Başkanı (***)  Zeynep Necipoğlu konuşmasında, ödülün, ne en büyük yatırımı ne de en 
yüksek ciroyu hedeflemediğini,  Türkiye-Fransa ticari ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunan Derneğimize Üye bir 
Fransız KOBİ’yi onurlandırmaktır diye belirterek dikkate alınan kriterlerin altını çizdi:  

 dinamizm 

 Türkiye’de büyüme (istihdam, ciro) 

 ticari ağ gelişimi 

 teknik ve/veya ticari inovasyon 

 şirketin Türkiye'deki yolculuğunun özgünlüğü  
 
Jürinin ödüllendirmeye karar verdiği şirket, Saint Etienne yakınlarında, Haute-Loire bölgesinde bulunan 250 kişilik 
bir KOBI. Ağırlıklı olarak Moda, tuhafiye ve paketlemeye yönelik dar dokuma ürünleri üretmektedir ve üretiminin 
60% ını Türkiye dahil birçok ülkeye ihraç etmektedir. Bu firma 2004 yılında Türkiye’deki satışlarını geliştirmek 
amacıyla Istanbula irtibat ofisi kurarak yerleşmişitir. Türkiye’deki potansiyeli görerek ve de müşteri açısından 
gümrük ve ithalat engelini kaldırmak amacıyla 2006 yılında Limited Șirket olarak kurulmuştur. Müşterilerimize daha 
yakın olmak için, 2016 yılında sirket için bir ilk olan bir mağaza açılmıştır. Iki yıl içinde şirketin cirosu ve personnel 
sayısı ikiye katlanmıstır. Italya ve Ispanyadan sonra, Türkiye üçüncu büyük ihracat ülkesi konumuna geldi. Ödül 
sahibimiz yerlı firmalara karşı rekabet edebilmek için orta ve üst sınıf firmalara yaratıcılığını ve geniş ürün 
yelpazesini sunuyor. Başarıya kısa zamanda ulaşmıştır ve müşterileri arasında Türkiyenin önemli markaları vardır. 
Başarılarının devamında ödül sahibimiz, Istanbul’dan doğu avrupa ve ortadoğu’da onbeşe yakın ülkeye Satışları 
yönetiyor. 
Ödül sahibi, bu serüvenin başından beri Murat Dogan tarafından yönetilen, SATAB firmasıdır. 
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A.5 – Dünya kupası : Fransa’nın maçları Fransız Konsolosluğunda kurulan  dev ekranda canlı 
yayınlandı  

 

 

Fransız Konsolosluğu, Derneğimizle 
birlikte, Carrefour ve Accor Otellerinin 
destekleriyle, Konsolosluğun 
bahçesinde samimi bir ortamda,  
Fransa Uruguay çeyrek final maçını, 10 
Temmuz Fransa Belçika yarı final maçını 
ve 15 Temmuz Fransa’nın dünya 
kupasını kazandığı Fransa Hırvatistan 
final maçını dev ekranda  Fransa ekibi 
taraftarları ve Fransa dostları ile birlikte 
izleme imkanı sundu.     

 

 

A.6 – « Beaujolais Nouveau » Geceleri 
 

Derneğimiz tarafından organize edilen 18. Beaujolais Nouveau gecesi, Fransa Büyükelçisi Ekselansları Sayın Charles 
FRIES’in yüksek himayelerinde, Fransa Başkonsolosu Sayın Bertrand Buchwalter ve Yönetim Kurulu Başkanımız 
Zeynep Necipoğlu’nun ve Türk-Fransız iş camiasından 400 davetlinin katılımıyla 15 Kasım Perşembe günü Fransız 
Sarayının görkemli atmosferinde gerçekleşmiştir. Beaujolais Nouveau gecesi, 12 yıldan beri Kavaklıdere kırmızı ve 
beyaz Primeur’leri ile eşleşmektedir.   

 
Ayrıca Beaujolais Nouveau geceleri 16 Kasım Cuma günü İzmir’de (17.si) Fransız Konsolosluğunda ve 21 Kasım 
Çarşamba günü de Bursa’da (10.su) Hotel Montania Mudanya’da, İzmir Fahri Konsolosu Sayın Zeliha Toprak ve 
Bursa Fahri Konsolosu Sayın Mehmet Erbak’ın destekleri ve katılımlarıyla gerçekleşmiştir. İzmir ve Bursa ayrı ayrı 
160 civarında davetliyi ağırlamıştır.  
Bu kutlamalar RENAULT,  KAVAKLIDERE, EUREST, SODEXO, TAV AIRPORTS, AIR FRANCE, GAGE, LARTH ATLANTIC ve 
ULUDAĞ GAZOZ şirketlerinin destekleriyle organize edilmiştir. 
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B – Şirketlere Danışmanlık 
 

B.1 – 5. Fransa-Türkiye Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (Jetco) 
 

Yönetim Kurulu Başkanımız da hazır bulunduğu, 
Fransa-Türkiye Ortak Ekonomik ve Ticari 
Komite'sinin (JETCO / Ortak Ekonomi ve Ticaret 
Komisyonu) 5. Toplantısı, 10 Nisan'da Paris’de, 
Fransa’nın Avrupa Bakanlığı Delegesi Sayın Jean-
Baptiste Lemoyne ve   Ekonomi Bakanımız Sayın 
Zeybekçi’nin katılımlarıyla gerçekleşti.  Bakanların 
biraraya gelmesinden önce MEDEF International 
ve DEİK tarafından organize edilen ve iki ülke 
arasında ticareti kolaylaştırmayı amaçlayan  
Forum’da, mevcut ikili ilişkiler ve iş ortamı ele 
alınırken önümüzdeki yıllarda sağlık, altyapı, 
nükleer sanayi  vb. gibi sektörlerde yeni işbirliği 
alanları tartışıldı. Bu vesileyle, ikili vergi 
anlaşmasının modernizasyon sürecini hızlı bir 
şekilde başlatma gerekliliği hatırlatıldı.  
  

 

Ayrıca, Türk ve Fransız şirketlerine, üçüncü ülke pazarlarında iş birliği yapmaları için proje tespiti ve  destek hizmeti 
vermek üzere ikili bir komite kurulmasına karar verildi.  
Benzeri  projeler ile iki ülke ticaret hacminin 20 milyar euro’ya ( hali hazırda 14 milyar Euro olan) ulaşması  
hedeflenmektedir.    

 
B.2 – Fransız şirketlerine danışmanlık 

 
Derneğimiz, fransız şirketlerine türk pazarındaki uygulamalar, pazar araştırmaları, temsilci arayışı, araştırma 
misyonları, ikili görüşmeler ve Türkiye’de ki fuarlara Fransız katılımları, vs.gibi hizmetleri sunan Business France ile 
2016 yılında imzaladığı anlaşma gereği , fransız şirketlerine, tamamlayıcı ve pratik destek sağlamaktadır. 
Faturalandırdığı hizmetler çerçevesinde :  

 Cezayir pazarında yatırımcı ortak arayan bir şirkete Pazar araştırması  

 1 fransız şirketine tedarikçi araştırması 

 10 firmaya tercüman ve araba kiralama hizmeti vermiş 

 4 türk firması ile ilgili yeterlilik raporu iletmiştir. 
 

Derneğimiz, ayrıca, sirketlerden gelen çeşitli bilgilendirme sorularını ücretsiz cevaplandırmış ve Fransız ve Türk 
şirketlerini biraraya getirmeye özen göstermiştir.  İmkanlar dahilinde Dernek Üyelerinin uzmanlıklarını ön plana 
çıkarmaktadır.  
 

B.3 – 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 ;  

 
2018  yılında, 16 şirket ( 9’u fransız) İş Merkezi hizmetlerimizden faydalanmıştır.  
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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.  2018 yılında 5 şirket bu hizmetlerimizden faydalanmıştır.  

 

   

 
B.4 – Réunion Adasındaki Fransız Ticaret ve Sanayi Odası Delegasyonunun İstanbul ziyareti 
 

Derneğimiz, Business France ve Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi İstanbul departmanı ile birlikte, Réunion 
Adasındaki Fransız Ticaret ve Sanayi Odasının seçilmişlerinden ve ekibinden oluşan 5 kişilik Delegasyonun 24-27 
Ocak tarihleri arasında İstanbul ziyaretlerinin ekonomik bağlantılarını gerçekleştirdi. Delegasyon, M. PATEL 
Başkanlığında Réunion adasının ekonomik dokusunu yansıtan gıda, tekstil/hazır giyim ve İnşaat sektörlerinde iş 
birlikleri ve potansiyel ortaklıklar belirlemek üzere görüşmelerde bulundu. 
Türk pazarının tanıtımını içeren toplantıda, Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter’de hazır 
bulundu.  Delegasyon, daha sonra tekstil sektöründe faaliyet gösteren Derneğimizin Üyesi Collin’s ve Darsateks 
firmaları, ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Has Gıda ile görüşmelerde bulundular. Türkiye’de perakende 
mağazacılık ve tüketiminin önemini görmek üzere bir AVM ziyareti gerçekleştirdiler.   AyrıcaTİM (Türk İhracatçılar 
Birliği) Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Kaplan  ve ITO Başkanı Öztürk Oran ile görüşmelerde bulundular.  
Madagaskar ve Mauritius arasında Hint Okyanusunda bulunan Fransa’ya ait bu ada, özellikle tekstil, gıda ve inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren ve ihracat yapmak isteyen Türk Şirketleri için fırsatlar sunmaktadır. Ada’da bazı türk 
ürünleri mevcut olup Fransa üzerinden ek bir lojistik maliyetle ithalat gerçekleşmektedir. 
 

  
 

   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 420 şirketi içeren  Üye Kataloğu’nu 

(16. Baskı) 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. 
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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, 2017 yılında da internet sitesini www.ccift.com profesyonelleştirmeye devam etmiştir. 

Türkiyede’ki ve Fransa’daki faaliyetlerinin gerçek vitrini olan ve 20 Aralık 2018 itibariyle yeniden tasarlanan bu site 
türkçe ve fransızcadır. Facebook (/ccifranceturquie) ve Linkedin(/cci-france-turquie) gibi sosyal medya 
platformlarında da varlığını güçlendirmektedir.  

 

C.5 - Derneğimiz, Eylül sonu – Ekim başında, firmaların ücret uygulamalarına ilişkin olarak, üyelerine yönelik anket 

gerçekleştirdi. Derneğe üye 24 şirket bu ankete katıldı. (bunların 14 tanesi Fransız şirketlerin iştirakidir). Bu anketin 
sonuçları hem internet sitemizde hem de Kasım ayı Bültenimizde yayınlanmıştır.  
 

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

hazırlamış ve internet sitesinde yayınlamıştır. 
 

   
 

D – Çeşitli Hizmetler  
 

D.1 – Birliğin parçası olmak 
 
Türkiye’deki Yabancı Ticaret Odaları, Derneğimizin öncülüğünde 12 Ocak 2018 tarihinde, Fransa’nın İstanbul 
Başkonsolosu Sayın Bertrand Buchwalter’in daveti üzerine Fransız Sarayında  toplandı. Mayıs 2017’de oluşturulan 
ve her iki ayda bir, Alman,Avusturya, Belçika-Lüksemburg, İngiliz, Fransız, İtalyan, Hollanda ve İsviçre Ticaret 
Odalarının Başkan ve Başkan Yardımcılarını biraraya getiren bu platformun amacı, Türkiye’de yatırım yapmış 
Üyelerinin  gelişimine destek olmak,  saha gerçeklerini vurgulamak  ve mevcut çeşitli problemlerinde haklarını daha 
iyi savunmaktır…Bu bağlamda, Türkiye’deki Yabancı Ticaret Odaları Üyelerini biraraya getiren birçok Network 
toplantısı düzenlenmiştir.  
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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…   
 
Derneğimiz, 1907’den beri Üyesi olduğu Dünya’daki Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinin ve Fransız Ticaret ve 
Sanayi Odaları Ağının faaliyetlerine katılıp katılmıştır. 

 
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. 
 
Derneğimiz ayrıca Fransız Kültür Merkezinin fransızca kurs programının tanıtımını Üyelerinin nezdinde yapmıştır. 
Böylece Üyelerimiz kendilerine sunulan özel tarifeden faydalanmıştır. « Evet, fransızca konuşuyorum ! » 
kampanyasına birçok Üye şirket olumlu cevap vermiştir.  
 

D.3 – Ve ayrıca… 
 
Fransa’nın Türkiye pazarına giriş noktası olan Derneğimize, şirketler ve iş arayanlar tarafından destek için sürekli 
talep gelmektedir :  

 Türk-Fransız iş dünyasına yönelik www.cciftemploi.com iş ilanları sitemizi Ekim 2016 tarihinde hizmete 
sunduk 

 Bilgi ve bağlantı arayan gazeteciler 

 Finansman arayan proje sahipleri …. 
gibi taleplere imkanlarımız dahilinde cevap vermekteyiz.   
 
 

D.4 – Üye sayısında artış 
 
Üye sayımız bir önceki seneye göre artış göstererek, 416 ( 31 Aralık 2017)’dan 423’e ( 31 Aralık 2018)  yükselmiştir : 

 251 asi üye 

  110 Üye (Kurumsal, Ortak, Büyük Ortak) 

    10 fahri üye 

   24 üye 2018 yılı aidatını ödememiş 

   28 yeni üye (7 Corporate) 
Ayrıca 21 üye iptali gerçekleşmiştir. 
 
 

D.5 – 6 kişilik Yönetici Ekip ve… 
 
2018 yılı sonu itibariyle, Dernek personeli 9 kişiden oluşmaktadır: 

 Raphaël ESPOSITO, Müdür, 

 Nurdan GÜRLER, Müdür Yardımcısı, 

 Burak ÖZDEMİR, Firmalara Destek, Proje Sorumlusu, 

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

 Şule YÖRÜK TAŞKAFA, Danışma / Santral  (Aralık ayında istifa eden Merve Yorgancı’nın  yerine) 

 Hüseyin GÜL, büro elemanı 
 

Ve ayrıca 

 Bora DOĞAN, Öykü ÖZGÖL ( 2017 Haziran ayından itibaren), Ayça GÜLŞEN ( 2018 Kasım ayından itibaren), 
ve Batur KÖSEOĞLU (2018 Kasım ayı itibariyle), Dernek iş Merkezimizde kiracı olarak bulunan  fransız 
şirketlerinde iş geliştirme sorumluları    

 

http://www.cciftemploi.com/

