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İÇİNDEKİLER 

 
Ön Yazı 
Başkan’dan : « Derneğimizin, belirsizliklerle dolu olan bu süreçten, şartlar elverdiğinde daha da güçlü 

çıkacağına  emin olabilirsiniz. »    tıklayın 
 
Dernek’ten Haberler  
Webinar 30 Nisan 2020 : İşveren  ve çalışanların yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde hak ve 

yükümlülükleri   tıklayın 
 
Ayın Konusu   
Türkiye’de koronavirüsün ekonomik ve finansal etkileri  tıklayın 
 
Ekonomi Haberleri     
Türkiye’den ekonomi haberleri  tıklayın   
Fransa’dan ekonomi haberleri   tıklayın  
 
Güncel 
Türk yetkililer tarafından Covid-19 krizine istinaden alınan temel ekonomik destek önlemleri (04.05.2020)   tıklayın 
Türk ürünleri ithalatçilari için önemli bilgi   tıklayın 
Duyuru : Türkiye’den bazı tıbbi ekipman ve malzeme ithalatı yapan şirketler için   tıklayın 
Türk yetkililer tarafından Covid-19'un yayılmasıyla mücadele için alınan temel önlemler (06.05.2020)   tıklayın 
THY'den uçuş planlaması   tıklayın 
Fransa koronavirüse karşı ekonomisine destek vermek için 110 milyar Euro ayırdı   tıklayın 
Fransa'da ekonomik aktivitedeki hafif canlanma    tıklayın 
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Başkan’dan: « Derneğimizin, belirsizliklerle dolu olan bu süreçten, 
şartlar elverdiğinde daha da güçlü çıkacağına  emin olabilirsiniz. » 

 

İstanbul, 7 Mayıs 2020 
 

Sayın Üyelerimiz,  
Türk-Fransız Ticaret Derneğinin Sevgili Dostları, 

 
2 aydır karşılaştığımız eşi benzeri görülmemiş zorluklar hepimizi etkiledi. Sınırların kapatılması, karantina 
önlemleri, insan ilişkilerindeki değişiklikler, birçok sektördeki faaliyetlerde keskin düşüş ve bunun 
ekonomik, finansal fakat aynı zamanda sosyal sonuçları, şirketlerde olduğu kadar bunu yaşayacak kişilerde 
de çok fazla olumsuzluklara sebep olacaktır.  
 

Ancak bu ay Fransa'da kademeli normalleşme ve Türkiye'de önlemlerin kısmi olarak gevşetilerek kontrollü 
sosyal hayat olarak duyurulması, durumun iyileşmekte olduğunu göstermektedir… Bu bize birkaç hafta 
içinde biraz daha normal bir yaşam sürdürebilmemiz için umut vermektedir. Ancak, Mayıs ayında da, her 
birimizin iyiliği için, mümkünse evden çalışmayı tercih ederek tekrar evde kalmayı sürdürmeliyiz.… 
 

Derneğiniz de evden çalışma sistemi ile Üyeleri ile bağlantılarını sürdürmekte ve faaliyetlerine devam 
etmektedir. Bu zorlu süreçte bizleri güçlendiren desteklerinden dolayı, Üyelerimize teşekkürlerimi sunmak 
isterim. Tahmin edeceğiniz gibi, Derneğimiz de bu krizin etkisi altındadır. 
 

Derneğimizin, belirsizliklerle dolu olan bu süreçten, şartlar elverdiğinde daha da güçlü çıkacağına emin 
olabilirsiniz.  
 

Bu arada,  
- Üyelerimizi, Covid 19’a özel haftalık dijital bültenimiz aracılığıyla bilgilendirmekteyiz;  
- Covid-19 ile ilgili güncel haberler ve ekonomik, yasal, sonuçları ve vergi düzenlemelerini... Web 

sitemizin “Güncel Haberler” bölümünde « Covid-19 » sayfasından takibinize sunmaktayız; 
- Ayrıca, Türkiye’den ve Fransa’dan haberleri Facebook, LinkedIn ve Instagram sayfalarımızda 

Sizlerle paylaşmaktayız; 
- Web ortamında gerçekleştirdiğimiz seminer organizasyonlarımıza katılımlarınızı beklemekteyiz; İş 

Hukuku üzerine 30 Nisan tarihinde Avukat Ali Osman Ak’ın sunumuyla düzenlediğimiz ve 40 kişinin 
katıldığı başarılı bir ilk webinar gibi benzeri seminerlerimiz Mayıs ayında da devam edecektir;  

- Sağlık krizinin, Üyelerimize ve faaliyetlerine yansıyan etkileri için hazırladığımız anketimize online 
anket formu‘nu doldurarak katılımınızı rica etmekteyiz.  
 

Çeşitli girişimlerinizi, webinarlarınızı ve bilgi notlarınızı, Derneğimize bildirdiğiniz takdirde Üyelerimiz ile 
paylaşabiliriz... Aynı zamanda ihtiyaçlarınızı, beklentilerinizi, sıkıntılarınızı da bizlerle paylaşabilirsiniz...   
 

En kısa zamanda birlikte olmak dileğiyle! 
 

Sağlıkla kalın! 
 

Saygılarımla 
 

Zeynep NECİPOĞLU 

Yönetim Kurulu Başkanı 

http://www.ccift.com/tr
https://www.ccift.com/tr/covid-19.html
https://www.facebook.com/ccifranceturquie/
https://www.linkedin.com/company/cci-france-turquie
https://www.instagram.com/ccifranceturquie/
https://ccift.limequery.com/135893?lang=tr
https://ccift.limequery.com/135893?lang=tr
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Webinar 30 Nisan 2020 : İşveren  ve çalışanların yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde 
hak ve yükümlülükleri 
 

 
30 Nisan tarihinde organize edilen ve Özdirekcan Dündar Şenocak Avukatlık Ortaklığı Ortaklarından Av. Ali Osman 
Ak tarafından sunulan « İşveren ve çalışanların yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde hak ve yükümlülükleri », 
konulu webinar 40 civarında Üyemizin katılımıyla sabah seansında fransızca, öğleden sonra ise türkçe 
gerçekleşmiştir.  
 
Bu vesileyle, iş hukuku alanında uzmanlaşmış Avukat Ali Osman AK, hükümetin Covid-19 krizinin etkisiyle başa 
çıkmak için Hükümetin şirketler ve faaliyetleri için aldığı tüm yasa değişikliklerini ve önlemleri sundu.  
Daha sonra katılımcıların sorularını detaylı bir şekilde cevapladı.  
 

 
 
 
 

Türkiye’de koronavirüsün ekonomik ve finansal etkileri  
 
 

İlk koronavirüs vakasının açıklanmasından (11 Mart) birkaç hafta sonra Türkiye, faaliyetlerindeki yavaşlama ile 
karşılaştı. 2019'un dördüncü çeyreğinde 2018'in dördüncü çeyreğine göre % 6 büyüme görülmüş ve 2020 yılının ilk 
iki ayında, muhtemelen yürütmenin istediği seviyeye (%5) yakın bir büyüme hızını önceden göstermişti. İç ve dış 
talepteki yavaşlama, faaliyetin daralmasına neden olacaktır. 2018'in ikinci yarısındaki durgunluk nedeniyle 
zayıflamış olan Türkiye, bu yıl karşılaşılacak zorluklarla yüzleşmek için çok hassas bir konumdadır. 
 
Türkiye 2020’de resesyona girecek  
 
2020 yılında yürütme tarafından belirlenen %5 büyüme hedefi artık geçerli değil. 2019'un 4. çeyreğinde yıllık % 6 
büyüme kaydedilirken, 2020 yılının ilk iki ayında yürütmenin öngördüğü seviyeye (yani %5) yakın bir büyüme 
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görüldü. Global talebin düşüşü, özellikle bir yandan Türkiye'nin ana müşterilerinin (AB, Çin), diğer yandan 
ekonomik faaliyetin önemli bir kısmının (Türkiye’nin GSYİH’sinin %13'ünü oluşturan turizm sektörü, inşaat, 
ulaştırma, perakende vb.) virüsün yayılmasını sınırlamak için uygulanan önlemlerin ardından hemen hemen 
durması, bu yıl GSYİH üzerinde çok olumsuz etki yaratacaktır. Bu nedenle, 2020'nin 2. çeyreğinde % 12 ila % 16'lık 
daralma bekleniyor. 
 
Öngörme durumu karmaşık olup, projeksiyonların genişliği çok yüksektir. (IMF, 2020'de %5'lik daralma 
öngörmektedir) Bu bakımdan, bir yandan krizin yoğunluğuna ve süresine bağlı varsayımlara, diğer yandan az ya 
da çok yavaş iyileşme senaryosuna ve son olarak da sağlık krizini yönetmek ve hanehalkı ve işletme gelirleri 
üzerindeki etkilerini azaltmak için yürütmenin uygulamalarına bağlıdır. Aslında, faaliyetin durması ne kadar uzun 
olursa, üretim kapasitesi ve sosyal ortam üzerinde o kadar fazla olumsuz etkisi olacaktır. 
 
Ancak mali çevreler, Türkiye ekonomisinin toparlanma kapasitesinden emindir. Birincisi, yürütme bugüne kadar, 
genel karantinaya gitmemiş veya şirketlerin faaliyetlerini durdurmamıştır (eğlenceye yönelik sektörler hariç - 
restoranlar, barlar, vb.). Bu bağlamda, çalışanların yaklaşık % 50'si hala aktiftir. İkincisi, büyük şirketler henüz 
ekonomik yavaşlamadan çok fazla yakınmıyor gibi görünüyor. Nadir istisnalar dışında, hala yeterli likiditeye sahip 
olacaklardır. Son olarak, Türkiye ekonomisi geçmişte dayanıklılığını ve güçlü toparlanmalarını göstermiştir. 
(aşağıya bakınız). Nihayetinde, 2020'nin 2. ve 3. çeyreğinde faaliyetin 2019'un aynı çeyreğinden önemli ölçüde 
daha düşük olması durumunda, 4. çeyrekte istikrar beklenebilir. 
 
Devlet bütçe araçları göründüklerinden daha sınırlı 
 
Türkiye ekonomisinin güçlü bir noktası olarak sunulan devletin düşük borcu, manevra için çok fazla alan 
sağlamıyor. Kamu borcu ve kamu açığı 2019 yılında GSYİH'nın sırasıyla sadece % 33'ünü ve % 2,9'unu oluşturuyor. 
Ancak devletin mali kaynakları, borçların finansal yükleriyle artışla başa çıkmak için yetersizdir. 2019 yılında 
hükümet, tahvil ihraçlarının vadesini azaltarak ve daha uygun oranlardan yararlanmak için para birimi sorunlarını 
kullanarak borç maliyetindeki artışı bir ölçüde tutabildi. Ancak, öngörülebilir bütçe harcamalarındaki artış, mali 
kaynaklardaki azalma ve özellikle de mali piyasalardaki risklerin artışıyla bu strateji sınırlarına ulaşacaktır. Borçta 
artış mümkün olmakla birlikte, 2019 yılına göre önemli ölçüde daha yüksek maliyetle olacaktır. 10 yıllık devlet 
tahvil faiz oranı 258 baz puan (%14,58) olurken, merkez bankasının politika faiz oranı 225 baz puan (%9,75) düştü. 
Benzer şekilde, 5 yıllık CDS, 2018 yazının sonunda görülen seviyeye yakın, döviz krizini yansıtan yaklaşık 600 
bpd'ye ulaşırken, uluslararası finansal piyasaların Türk borçlarına olan güvensizliği ve maliyetine etkisi bu durumda 
etkili oldu.  
 
Yürütme tarafından ilan edilen (şu anda iki katına çıkmış olan) 14 milyar Euro'luk plan zor değildir. Açıklanan 
tedbirler esas olarak işletmelerin ve hanehalklarının nakit yüklerini hafifletmeyi (örneğin vergi ve borçlarda 
erteleme) hedeflemektedir. Sağlık krizinden en fazla etkilenen sektörlerde (turizm, hava taşımacılığı) etkileri 
azaltmayı amaçlamaktadır. Bu çok kısa vadeli tedbirler yetersizdir. Sosyal koruması çok düşük olan ülkede, hem 
sektörlere göre faaliyetleri %80'e kadar azalmış şirketleri desteklemek hem de hanehalkı gelirlerindeki düşüşü 
dengelemek için gerçek anlamda ekonomik hayatta kalma planına ihtiyaç duyulmaktadır. 4,5 milyon işsiz (çalışan 
nüfusun %13,7'si) ve kabaca eşdeğer sayıda mülteci ile, sosyal gerilimlerin önlenmesine ve bütçeye yönelik devlete 
olan baskı ön plana çıkmaktadır.   
 
Ancak, tek başına devlet böyle bir maliyeti üstlenemez. Kısmen bu nedenle Türkiye, seyahati yasaklamak ve ticari 
faaliyetlerini durdurmak için zorlayıcı önlemler uygulamamıştır: Devletin, siyasi kararlar nedeniyle işini kaybedecek 
olanları tazmin edecek araçları bulunmamaktadır. Muhtemelen bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, en 
yoksullara yardım etmek için ulusal bağış toplama kampanyası başlatmış ve böylece devletin sınırlı yeteneklerini 
vurgulamıştır. Sonuç olarak, yürütme ikilemle karşı karşıyadır: Karantina önlemlerinin güçlendirilmesi çok önemli 
acil bütçe etkisi yaratacaktır, ancak uygulamalarının ertelenmesinin sağlık ve ekonomik maliyetleri olacaktır. (daha 
yavaş iyileşme, daha yüksek sağlık maliyetleri, vb.) 
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Merkez Bankası her zamankinden daha fazla baskı altında 
 
Merkez Bankası’nı yönlendirmek çok hassastır. İlk olarak, geçen Temmuz'dan itibaren TCMB’nin başkası 
tarafından yönetilmesi ve aşırı uzlaşmacı para politikasının uygulanması nedeniyle, politika faiz oranı 10 ayda % 
24'ten 8'e düşerken, geçen yıl sonundan bu yana reel faiz oranı negatif olmuştur. Para otoritesinin güvenilirliği 
çok zayıf hale gelirken, bu da eyleminin kapsamını azaltacaktır. Aynı şekilde, yürütme tarafından 
gerçekleştirilenler (2019'da yaklaşık 10 milyar Euro’luk kar ve rezervlerin transferi) TCMB’nin eylem araçlarını 
zayıflatmıştır. Sonrasında, krizin doğası temel para politikası araçlarını (özellikle repo oranı) muhtemelen normal 
zamanlardan daha az etkili hale getirmiştir. Gerçekten de, faiz oranlarının ve dolayısıyla bankalara fatura edilen 
likiditenin fiyatının kontrol edilmesi, iç talepteki (tüketim ve yatırım) genel düşüş durumunda kesinlikle daha az 
etkiye sahip olup, bu nedenle kredi talebi yoktur. Faiz oranlarının önemli ölçüde azaltılması kredi talebindeki artış 
üzerinde çok az etkiye sahip olacaktır. Bununla birlikte, Merkez Bankası ile bankalar (döviz sağlayan ve yerel para 
alan bankalar) arasında swapları teşvik etmeyi amaçlayan seçici parasal genişleme tedbirleri, kurdan 125 baz puan 
daha düşük faizlendirilmiştir. Aslında, ağırlıklı ortalama yeniden finansman oranı ana politika faizinden neredeyse 
50 baz puan daha düşüktür. (%9,75'e kıyasla %9,27) 
 
Son olarak, Merkez Bankası büyük olasılıkla devletin borçlarını satın alarak mali çabalarını destekleyecektir. 
Açıklanan son önlemler arasında, bilançosunun % 5'ine kadar, para politikası işlemleri bağlamında devlet tahvili ve 
diğer menkul kıymetlerinden farklı bir mekanizmadır. Kuşkusuz, bu tür önlem diğer merkez bankalarında 
(özellikle AMB, FED) uygulanmaktadır, ancak fiyat sapmasının kontrol edilmediği bir bağlamda Türkiye'ye 
müdahale etmektedir. (Mart 2020'de TCMB’nin yıllık enflasyon hedefi %5 iken %11,9) Bu alımların uygulanması 
büyük olasılıkla ülkede enflasyonu hızlandırma etkisine sahip olacaktır. Bununla birlikte, iç piyasa yüksek maliyet 
ödemeyi kabul etmek dışında, devletin borcunu finanse etmek için uluslararası finansal piyasalardan daha büyük 
olanaklar sunmaktadır. 
 
Döviz piyasası üzerindeki baskılar tekrar güçleniyor. Suriye'nin kuzeydoğusundaki savaş durumu, 2019 
sonbaharından bu yana para otoritesi tarafından başlatılan para birimi desteğini daha iyi hale getirmişti. Hiçbir 
şey, para biriminin düşüşünü (bu aşamada kontrol edilir) durduramaz gibi gözüküyor. Değer, her gün 2018 yazının 
sonunda ulaşılan düşük seviyesine biraz daha fazla yaklaşıyor: 1 € / 7,60 TL, Ağustos 2018’de söz konusu oran 1 € / 
7,92 TL idi. Türk Lirası bir dizi uluslararası faktörden (gelişmekte olan ülkelere yatırımcı güvensizliği, “kaliteye 
uçmak” fenomeni) değil, aynı zamanda kendine özgü faktörlerden de etkilenmektedir. Bunlar, TCMB’nin 
güvenilirliği ve bağımsızlığı, para politikası döviz rezervleri düzeyinde çok agresif, yapısal zayıflık ve TCMB’nin para 
birimini savunma yeteneğidir. Gerçekten de, hangi kriter kullanılırsa kullanılsın döviz rezervleri düşüktür. Bununla 
birlikte, ülke bu yıl ne turizme bağlı döviz kazançları, ne de doğrudan yabancı yatırımlardan istifade edemeyecek 
iken, cari işlemler dış ticaretteki bozulma nedeniyle yeniden derinleşecek. 
 
Bu çerçevede, Türkiye'nin asıl Aşil tandonu olan dış borç (2019'da GSYİH'nın %58'i ve kısa vadeli dış borç 123 milyar 
Dolar) ana odak noktası olmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalar kesinlikle kapalı olmayıp, yerel borcu 
desteklemek için yeni piyasa söylentilerinin kamu bankaları aracılığıyla döviz satışlarına işaret ettiği bir zamanda 
dış borcu yeniden finanse etme maliyeti önemli ölçüde daha yüksek olacaktır. Özellikle, düşük net döviz rezervleri 
seviyesi (yaklaşık 1,5 milyar Dolar). Merkez Bankası'nın bu brüt döviz rezervlerinin seviyesini artırmasına izin 
verecek ticari bankalarla takas işlemleri uygulama kararı, ana yeniden finansman aracına (haftalık repo oranı) 125 
baz puandan daha düşük oran uygulaması acil önlem olarak yorumlanabilir. Merkez Bankası bu takas 
mekanizmalarını giderek daha fazla kullanmaktadır. (swap tutarı Şubat 2019'da 1,1 milyar Dolar’dan Şubat 2020'de 
yaklaşık 26 milyar Dolar’a gelmiştir) ve bu işlemleri çok daha düşük oranda faturalandırmaktadır. (6 aylık swaplar 
için %8,5, haftalık repo işlemleri içinse %9,75) Bankacılık sistemindeki yüksek mevduatların Dolarlaşma oranı (% 
50'nin üzerinde), hanehalkı ve işletmelerin bankacılık sisteminin sağlamlığına güvenmesi ve önemli ölçüde para 
çekme işlemi yapmaması durumunda hala manevra alanı sağlamaktadır.  
 
Sağlık krizinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi hızlanmaktadır. Ana müşterilerden gelen talep yavaşlaması 
(öncelikle AB) ve ülkedeki faaliyetin bir kısmının durdurulması en azından ikinci çeyrekte üretimde düşüşe neden 
olacaktır. Bununla birlikte, siyasi otoritelerin salgının yayılmasını sınırlamak için zorlayıcı önlemler almakta yavaş 
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olduğu için iyileşme hızı belirsizdir. Ancak krize Avrupa'nın 3 hafta gerisinde ve kısmi sınırlama stratejisiyle girmiş 
olan Türkiye, bu krizden sonradan çıkacaktır. Ayrıca, bugüne kadar açıklanan, orta derece kabul edilen önlemler, 
hem bütçe hem de parasal açıdan devlet eyleminin sınırlarını yansıtmakta olup, bu araçlar 2019 yazından beri 
ekonomik büyümeyi teşvik etmek için zaten kullanılmaktadır. 
 
Kaynak: Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi – 04.05.2020 
 
 
 

Türk yetkililer tarafından Covid-19 krizine istinaden alınan temel ekonomik destek 
önlemleri (04.05.2020)   
 
 

İlk destek önlemleri, hükümetin 14 milyar Euro değerinde eylem planının (Ekonomik İstikrarın Korunması) bir 
parçası olarak Mart ayı ortasında açıklandı. Ardından diğer tamamlayıcı tedbirler, özellikle Merkez Bankası veya 
yürütme tarafından ilan edilmiştir. 
 
Bütçesel önlemler 
 

 Otel sektöründe konaklama vergisinin Kasım 2020'ye kadar askıya alınması, iç hat uçuşlarında KDV'nin % 
18'den % 1'e düşürülmesi  

 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin 
verilme süresinin 27 Temmuz 2020’ye kadar uzatılması, söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk 
eden vergilerin ödeme sürelerinin altışar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son 
haftasında yapılabilmesinin sağlanması (perakende ticaret, alışveriş merkezleri, çelik endüstrisi, otomobil, 
lojistik-ulaşım, konaklama, gıda, tekstil-giyim, etkinlikler, kültür, vb.)  

 Otel hizmetlerinde ödenecek taksitlerin altı aya kadar ertelenmesi (Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için).  
 
Firmalara destek önlemleri 
 

 Nakit akışları kesintiye uğramış şirketler anapara ödemelerini ve banka kredilerine olan faizlerini en az 3 ay 
erteleyebilecek olup, gerekirse ek finansal destek sunulacaktır. 

 İhracatçı şirketlerin finansmanına destek. 

 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında işletmeler için kredi kayıtlarına “mücbir sebep” maddesi girilmiştir. 

 Kamu bankası Halkbank tarafından finanse edilen ve faaliyeti yavaşlayan esnaf ve benzeri işçiler, anapara 
ödemeleri ve kredilerinin faizini 3 ay boyunca faizsiz olarak erteleyebilir. 

 Üç kamu bankası, Ziraat, VakıfBank ve Halkbank, turizm ve ulaşım gibi faaliyetlerdeki düşüşten en fazla 
etkilenen sektörlerdeki şirketler için daha fazla destek açıklamaktadır. (örneğin, 12 ay erteleme) Maaşların 
ödenmesine destek  vermek için spesifik kolaylıklar sağlanmakta.  

 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüt edilen şirketler için kredi kaydına mücbir sebep maddesi 
eklendi 

 Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar TL'den (3 milyar Euro) 50 milyar TL'ye (7 milyar Euro) yükseldi. Mevcut 
durum nedeniyle likidite ihtiyacı olan ve kredi garantilerinden faydalanamayan şirketlere ve KOBİ'lere bu 
fondan destek önceliği verilecektir. 

 Türk Hava Yolları'na özel destek.  

 Vatandaşlara uygun koşullarla sosyal amaçlı kredi dağıtımının kolaylaştırılması. 

 Türkiye Varlık Fonu’nun sağlık durumundan dolayı, güçlük çeken stratejik şirketleri satın alabilmesi. 

 KOSGEB’in KOBİ'lere yönelik destek sistemini gözden geçirmesi. Artık KOSGEB destek programlarından 
yararlanmak için sanayi kuruluşu olmak gerekli değildir. Destek çerçevesi, hizmet sektörlerine, 
zanaatkarlara ve tüccarlara kadar genişletilmiştir. 
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 KOSGEB destek programları çerçevesinde yaklaşık 136.000 KOBİ'ye verilen kredilerin geri ödemesinin üç 
ay ertelenmesi (713 milyon TL - yaklaşık 100 milyon Euro) Erteleme, bir talepte bulunmaya gerek kalmadan 
otomatik olarak yapılacaktır. Kriz durumunun devam etmesi halinde de geri ödemeler ertelenebilir. 

 Ticaret Bakanlığı kararıyla 2020 yılına ait (kamu kurumları harici) temettü dağıtımına ilişkin olarak, 
hissedarlara dağıtılan tutarlar 2019 mali yılında elde edilen net karın % 25'ini aşamaz. Geçmiş yılların karları 
ortaklara dağıtılamaz. Bu fonlar daha sonra istihdamı korumak için kullanılabilir. 

 
Parasal önlemler 
 

 Bankacılık sektöründe likiditeyi artırmaya yönelik bir dizi tedbirin uygulanması: özellikle 3 ayda yeni 
finansman araçlarının etkinleştirilmesi, takas işlemleri, faiz oranının düşürülmesi ve hibe koşulları 
(özellikle, teminatsız yeniden finansmandan yararlanma olasılığı, yabancı para birimlerinde zorunlu 
karşılıkların önemli ölçüde gevşetilmesi (kredi dağıtım politikası yeterince dinamik olarak kabul edilen 
bankalar için) 

 Merkez Bankası artık parasal işlemler için öngörülen miktarın ötesinde devlet tahvilleri alabilir. (Merkez 
Bankası bilançosuna göre şu anda % 5’lik limit tutarı) 

 Kredi kartıyla borçlanma için aylık faiz oranının tavanı Türk lirası için % 1,40'tan % 1,25'e, döviz işlemleri için 
% 1,12'den % 1'e düşürüldü 

 
Sosyal Önlemler 
 

 Hükümet’in işten çıkarmaları üç ay boyunca yasaklaması. (Cumhurbaşkanı bu yasağı 6 ay daha uzatabilir) 
Söz konusu düzenleme ile, 15 Mart'tan itibaren, geriye dönük olarak ücretsiz izinde olan veya işten 
çıkarılmış kişilere günlük 39,24 TL (5,5 EUR) ödenmesi. 

 Şirketlerin faaliyetlerindeki düşüşe bağlı kısa çalışma uygulamasına yönelik destek uygulamasına geçiş. 
Çalışanların son 60 gün içinde (daha önce 120 gün) prim ödemiş olmaları, sürekli çalışmaları ve sigorta 
primleri ödemeleri şartıyla ödeneklere erişmelerini sağlar. Son üç yılda en az 450 gün (600 gün yerine) 
işsizlik primi ödemiş olmaları gerekmektedir. Çalışma saatlerini azaltan veya faaliyeti en az dört hafta 
süreyle tamamen veya kısmen askıya alan işverenler İŞKUR'a talepte bulunabilir. Edinilmiş haklara göre 
maaşın %60'ını, asgari maaşın 1,5 katı sınırında kapsamaktadır. 

 En düşük emeklilik aylığının 1.500 TL'ye (211 Euro) yükselmesi, 

 2,1 milyon haneden sonra, 2,3 milyon ek hanenin, Nisan ayında 1000 TL'lik (130 Euro) doğrudan destekten 
faydalanabilmesi. 

 70.000 Euro’dan az konut satın alımı için kredi miktarında % 80'den % 90'a artış ve asgari peşinatın % 10'a 
düşürülmesi. 

 
Kaynak: Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 
 
 

Türk ürünleri ithalatçilari için önemli bilgi  
 
 

8 Nisan 2020 tarihinden itibaren, Türkiye’de mevcut MEDOS sistemi üzerinden belgelerin düzenlenmesine ve 
onaylanmasına  geçildi. Hareket belgeleri ve menşe belgeleri artık sadece Türk makamları tarafından elektronik 
ortamda düzenlenmektedir. 
Menşei sertifikaları ve Form A belgeleri, sadece Ticaret ve Sanayi Odaları ve Sendikalar tarafından MEDOS 
aracılığıyla elektronik olarak onaylanır. Bu belgelerde ıslak mürekkeple imza veya damga yoktur. Elektronik olarak 
düzenlenen ve onaylanan her sertifikanın benzersiz, tekrarlanamayan bir QR veya doğrulama kodu vardır, böylece 
belgelerin doğruluğu ve orijinalliği, ithalatçı kurum tarafından kolayca doğrulanabilir. 
 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
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Duyuru : Türkiye’den bazı tıbbi ekipman ve malzeme ithalatı yapan şirketler için  
 
 

Türk makamları, bazı tıbbi ekipman ve malzemelerin yanı sıra dezenfektan ürünlerinin ihracatı için "ön izin" 
mekanizması kurdu. 
 

1. Kimyasal maddelere dayanıklı önlükler, koruyucu gözlükler ve tıbbi eldivenlerin ihracatı 4 Mart 2020'den 
bu yana Sağlık Bakanlığı'ndan izne tabidir. 

 
2. Koruyucu maske ve önlük ihracatı 27 Nisan 2020'den bu yana Devlet Malzeme Ofisi’nden (DMO) izne 

tabidir. Buna göre, aşağıdaki tabloda verilen bağış karşılığında izin veriliyor: 
 

DMO’ya verilen hibe     İhracat için izin verilen miktar 
1 cerrahi maske     1 cerrahi maske 
1 FFP3 / FFP2 / N95 maske    1 FFP3 / FFP2 / N95 maske 
1 koruyucu elbise     3 koruyucu elbise 
2 FFP3 / FFP2 / N95 maske     1 koruyucu elbise 
20 cerrahi maske     1 koruyucu elbise 
10 cerrahi maske     1 FFP3 / FFP2 / N95 maske 

 
18 Mart 2020'den bu yana Ticaret Bakanlığı, aşağıdaki gümrük kodlarına karşılık gelen ürünler için izin 
mekanizması işletiyor: 

 Etil alkolden ürünler: 2207.20.00.10.15 ve 2207.20.00.90.15, 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 
2208.90.99.10.00 ve 2208.90.99.90.00 

 3303.00.90.00.11 

 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 
2905.12.00.00.12 

 28,47 

 56.03 
 
Kaynak: Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 
 
 

Türk yetkililer tarafından Covid-19'un yayılmasıyla mücadele için alınan temel önlemler 
(06.05.2020) 
 
 

Türk yetkililer yeniden, 31 il için (30 büyükşehir ve Zonguldak) 8 Mayıs Cuma günü 23: 59’ da başlayacak ve 10 
Mayıs Pazar günü 24.00'de sona erecek (10 Mayıs 11:00 ile 15:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlara yürüme 
mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı) sokağa çıkma kısıtlaması ilan etti.  
 
16 Mart 2020 tarihinden itibaren alınan başlıca önlemler: 
 

- 28 Mart'tan itibaren tüm uluslararası uçuşların durdurulması (THY, iç hat ve dış hat seferlerini 28 
Mayıs tarihine kadar iptal etti).  

- Yolculuklarından önceki 14 gün içinde, Çin, İran, Irak, İtalya ve Güney Kore ve risk altında bulunan 
diğer ülkelerde kalmış yolcular için transit ve Türkiye’de kalma yasağı. Bu önlem, Türk 
vatandaşları veya Türkiye'de yerleşik statüsü olan yabancılar için geçerli olmayıp, geldiklerinde 
katı karantina önlemlerine tabidir. 

- Yetkili vali tarafından izin verilmedikçe, şehirlerarası seyahatlerin (tren, otobüs ve uçakla) 
durdurulması. 
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- 21 ilde, 50 yerleşim yerinde karantina / sokağa çıkma yasağı. 
- İllerin idari sınırlarında polis kontrolleri (termal kameralarla). 
- 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastalıkları bulunan kişiler (özellikle kalp ve akciğer) için sokağa 

çıkma yasağı. 
- 16 Mart'tan 31 Mayıs'a kadar okulların (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise) kapatılması ve uzaktan 

eğitime geçilmesi. 
- 16 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm dönem boyunca üniversitelerin kapatılması, derslerin 

uzaktan verilmesi. 
- Nisan ayı sonuna kadar halka açık spor müsabakalarının iptali. 
- Tüm tiyatrolar, barlar, kahvehaneler, nargile içilen yerler, internet kafeler, oyun yerleri, çocuk 

oyun alanlarının (kapalı ortamda) spor salonları ve yüzme havuzlarının geçici olarak kapatılması 
(16 Mart’tan itibaren); müzikli restoran ve kafelerin de kapatılması; restoranlar ve pastanelerin 
faaliyetlerini sadece paket servisi veya eve teslim şeklinde sürdürmesi. 

- Parklar, ormanlar, sahiller, rekreasyon merkezlerinde dış mekan aktivitelerinin yasaklanması. 
- 20 yaşın altındakiler için çıkış yasağı (01/01/2000'den sonra doğanlar için) (kamu veya özel 

sektörde veya mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığını kanıtlayanlar hariç). 
- Türk makamları, 04/04/2020 tarihinde, özel izin haricinde en az 15 gün süreyle ülkenin en büyük 

şehirlerine, kara, hava veya deniz yoluyla koyduğu seyahat yasağını 18 Nisan'dan itibaren 15 gün 
daha uzatmıştır (şimdilik Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, 
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, 
Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, 
Van ve Zonguldak). 

- Süpermarketler, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarında (Ankara, Istanbul) maskelerin zorunlu 
olarak takılması. 

- Kamusal alanlarda sosyal mesafeye zorunlu uyum. 
 
Covid-19 salgını nedeniyle Türk yetkililer tarafından 16 Mart tarihinde alınan tedbirler Mayıs ayının başından 
itibaren kademeli olarak hafifletilmeye başlandı:  
 

- Alışveriş merkezleri ve kuaförler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara titizlikle uymaları 
koşuluyla 11 Mayıs'tan itibaren yeniden açılabilecek (özellikle sosyal mesafe kuralı). 

- Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla şehirlerinin giriş ve çıkış yasakları 
kaldırılırken, (Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, 
İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, 
Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van et Zonguldak) diğer 24 şehirde yasak 15 gün daha devam 
edecektir. 

 
Daha fazla bilgi:  

 https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-uzeri20-yas-altikronik-rahatsizligi-bulunan-kisilerin-sokaga-
cikma-kisitlamasi-istisnasi-genelgesi 

 https://www.icisleri.gov.tr/berberguzellik-salonukuaforlerin-acilmasi-genelgesi 

 https://www.icisleri.gov.tr/24-ilde-852020-saat-2400-ile-1052020-saat-2400-arasinda-uygulanacak-
olan-sokaga-cikma-kisitlamasi 

 
 
 
 
 
 

https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-uzeri20-yas-altikronik-rahatsizligi-bulunan-kisilerin-sokaga-cikma-kisitlamasi-istisnasi-genelgesi
https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-uzeri20-yas-altikronik-rahatsizligi-bulunan-kisilerin-sokaga-cikma-kisitlamasi-istisnasi-genelgesi
https://www.icisleri.gov.tr/berberguzellik-salonukuaforlerin-acilmasi-genelgesi
https://www.icisleri.gov.tr/24-ilde-852020-saat-2400-ile-1052020-saat-2400-arasinda-uygulanacak-olan-sokaga-cikma-kisitlamasi
https://www.icisleri.gov.tr/24-ilde-852020-saat-2400-ile-1052020-saat-2400-arasinda-uygulanacak-olan-sokaga-cikma-kisitlamasi
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THY'den uçuş planlaması 
 
 

Alınan bilgiye göre, Covid-19 salgını nedeniyle daha önce iç hat uçuşlarını 28 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs’a 
kadar durdurma kararı alan THY, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre uçuş yapılmasını 
öngörüyor. 
 
İç hat uçuşlarını haziranda başlatmayı amaçlayan THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak düzenleyecek. 
 
Üç aylık periyotta düzenlenen uçuş planlamasına göre, haziran ayında 19 ülkeye 22 noktada haftalık 75 frekans 
uçuş yapılacak. 
 
Kanada'da Toronto, Kazakistan'da Almatı, Afganistan'da Kabil, Japonya'da Tokyo, Çin'de Şanghay, Güney Kore'de 
Seul, Singapur, Danimarka'da Kopenhag, İsveç'te Stockholm, Norveç'te Oslo, Almanya’da Frankfurt, Berlin, 
Düsseldorf ve Münih, Avusturya'da Viyana, Hollanda'da Amsterdam, Belçika'da Brüksel, Beyaz Rusya'da Minsk, 
Gürcistan'da Tiflis, Lübnan'da Beyrut, Kuveyt ve İsrail'de Tel-Aviv seferleri icra edilecek. 
 
Haziranda yurt içinde tüm meydanlara uçulmaya devam edilmesi, ilk etapta normal durumda planlı seferlerin 
yüzde 60 oranında icra edilmesi öngörülüyor. THY, temmuz ve ağustosta ise uçuşlarını arttırmayı amaçlıyor. THY, 
temmuzda 74 ülke ve 103 noktada haftalık 572 frekans, ağustosta ise 98 ülke 160 noktada 937 frekans uçuş 
planlıyor. 
 
Kaynak: TRT 
 
 
 

Türkiye’den ekonomi haberleri 
 
 

Enflasyon Nisan 2020'de artıyor 
TÜİK verilerine göre enflasyon Nisan ayında bir önceki aya göre % 0,85, bir önceki yıla göre ise % 10,94 artarken, 
olumlu baz etkisinden faydalandı. 
 

 
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2020 
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TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Nisan 2020 

 
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2020 

 

 
Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33865   
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33865
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Üretici fiyat endeksi Nisan 2020'de arttı 
Üretici fiyat endeksi Nisan 2020'de aylık bazda % 1,28, 1 Ocak 2020'den bu yana % 4,54 ve Nisan 2019'a göre ise % 
6,71 oranında arttı. 
Yİ-ÜFEdeğişim oranları (%), Nisan 2020 

    
                                                                                                                                 
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Nisan 2020 

 
Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2020 
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Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Nisan 2020 

  

Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33759   
Kaynak : TÜİK 
 

Ulaşım altyapısı: Devam eden çalışmalar 
Sivas Valisi, Ankara-Sivas hızlı tren hattının, 2020 yılında hizmete girebileceğini belirterek, Covid-19'un devam eden 
çalışmalar üzerinde büyük etkisi olmadığını da sözlerine ekledi. “Dünyanın en uzun asma köprüsü” unvanını 
alacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün de inşaatı devam ediyor. 259 metrelik düz bir hat zaten oluşturuldu. Kule 
çalışmalarının % 78'i tamamlandı. Malkara ve Umurbey arasındaki 83,4 km'lik kısımda yol çalışmaları devam ediyor. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Nisan 2020'de ekonomik güven endeksinde tarihsel düşüş 
TÜİK Ekonomik Güven Endeksi (hanehalkları, üretim, hizmetler, perakende ve inşaat sektörlerinin güvenini bir 
araya getirerek) Mart ve Nisan ayları arasında % 44,1 oranında düşüş kaydetti. (91,8’den 51,3’e gelerek, iyimserlik 
eşiği olan 100 puandan uzaklaştı.) 
Ekonomik güven endeksi, Nisan 2020 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33759
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Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Nisan 2020 

 
Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33928  
Kaynak :TÜİK 
 

Dolar / TL döviz kuru 7,00 eşiğini aştı 
1 Mayıs’ta Dolar, 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ulaşılmamış olan 7,03 TL'den işlem gördü. Yıl başından bu yana 
Lira, Dolar ve Euro karşısında sırasıyla, % 18,5 ve % 15 oranında değer kaybetti. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Merkez Bankası 2020 enflasyon tahminini % 8,2'den % 7,4'e çekti 
Bu yavaşlama, petrol fiyatında 60'dan 32,6 Dolar’a, ithalat fiyatlarında ise Dolar olarak % 5,1 düşüş tahminlerine 
bağlı olacak. Merkez Bankası 2021 enflasyon tahminini % 5,4 olarak sürdürüyor. Mart ayında ekonomik aktivitedeki 
yavaşlamanın sağlık kriziyle bağlantılı olduğu belirtildi.  
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Dijital tarım pazarının lansmanı 
Dijital tarım pazarı sistemi, 29 Nisan'da Tarım ve Ticaret Bakanları tarafından yapılan ortak sunumda anlatıldı. 
Devlet, süpermarketlerdeki üretici ve perakende fiyatları arasındaki farkı sınırlamak ve böylece enflasyonla 
mücadele etmek için uygulamaya koymak istiyor. Tarım Bakanı, Migros'un bu sistemi kullanan ilk distribütör 
olacağını duyurdu. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

İzmir TÜPRAŞ rafinerisinde üretimin askıya alınması 
TÜPRAŞ, Covid-19 salgınına bağlı yakıt talebindeki düşüş nedeniyle üretimini 5 Mayıs - 1 Temmuz 2020 arasında 
durdurdu. TÜPRAŞ daha önce temel yakıt üretim hatlarını kapatmış ve rafinaj faaliyetlerini iç pazar için dizele 
yönlendirmişti. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Elektrik sektöründe düşüşler 
Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) Başkanı Cem Aşık, elektrik santrallerinin kapasitelerinin doğal gaz için kullanımının 
Nisan ayında % 7’ye düştüğünü söyledi. Dernek, Mayıs ayında elektrik tüketiminde % 20'lik düşüş bekliyor. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Otomotiv endüstrisinin kademeli olarak toparlanması 
Üreticiler tarafında, Oyak Renault 27 Nisan'da üretime yeniden başladı. Ford Otosan'ın 5 Mayıs'ta, Toyota ve 
Tofaş'ın 11 Mayıs'ta faaliyetlerine yeniden başlaması bekleniyor. Ayrıca, TAYSAD’a göre otomobil parçaları 
üreticileri şu anda kapasitelerinin % 20'si oranında çalışıyor. Eylül ayına kadar kademeli toparlanma ile % 85'e 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33928
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çıkacak. Dernek, 2020'de ekipman endüstrisinden elde edilen toplam gelir kaybının 5 milyar Dolar civarında 
olacağını tahmin ediyor. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

2019'da e-ticarette artış 
Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) raporuna göre, e-ticaret sektörü 2019 yılında yıllık % 39 artışla 83,1 
milyar TL'ye ulaştı. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Alışveriş merkezlerinin yeniden açılması 
AVM Yatırımcıları Derneği, alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak yeniden açılmaya 
başlayacağını duyurdu. Tahminlere göre, markalar normal cirolarının maksimum % 30'una ulaşacak. Alışveriş 
merkezleri perakende ticaret işlemlerinin % 25'ini temsil etmektedir. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

2020'nin ilk çeyreğinde daha düşük turizm gelirleri 
Turizm sektörü gelirlerinde 2020 yılının ilk çeyreğinde yıllık % 11,4 düşüş görülürken (4,1 milyar Dolar), turist sayısı bir 
milyon azaldı. Buna ek olarak, aynı dönemde, Türk uyruklu yurt dışına giden turist sayısı da yıllık % 13,6 düşüşle, 1,7 
milyon oldu. 
Daha detaylı bilgi için : http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33672  
https://www.ktb.gov.tr/EN-249307/tourism-receipts-and-expenditures.html 
https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/72586,marchbulletin2020--xlsxls.xls?0  
Kaynak :TÜİK 
 

Fransız Believe Digital tarafından DMC'nin % 60'ının satın alınması 
Sanatçıları destekleme konusunda uzmanlaşmış olan Fransız şirketi Believe Digital, 17 Nisan'da Doğan Holding'e 
bağlı kuruluş Doğan Müzik Yapım’ın (DMC) % 60'ını 23,4 milyon Dolar karşılığında satın aldı. 
Daha detaylı bilgi için : http://www.t-vine.com/frances-believe-buys-majority-stake-in-turkeys-biggest-record-label-dmc/ 
Kaynak : T-Vine 
 

Nisan 2020'de 3 sektör güven endeksinde benzeri görülmemiş düşüş 
Covid-19 krizinin etkileri nedeniyle, sektör güven endeksleri TÜİK'e göre sırasıyla: 

- Hizmetler sektöründe % 50,1 (Mart ayında 92,5'ten Nisan'da 46,1'e geldi) 
- Perakende satış sektöründe % 26 (Mart ayında 101,7'den Nisan'da 75,2'ye geldi) 
- İnşaat sektöründe % 42.2 (Mart ayında 77,2'den Nisan'da 44,7'ye geldi) 

Hatırlanacağı üzere, güven endeksi 0 ile 200 arasındadır. 100'ün üzerinde olduğunda iyimser tahminleri, aşağısında 
olduğunda kötümserliği gösterir. 
Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Nisan 2020 

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33672
https://www.ktb.gov.tr/EN-249307/tourism-receipts-and-expenditures.html
https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/72586,marchbulletin2020--xlsxls.xls?0
http://www.t-vine.com/frances-believe-buys-majority-stake-in-turkeys-biggest-record-label-dmc/


Les Nouvelles de la Chambre – Mai / Mayıs 2020 

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 

Ayazma Dere Caddesi - Pazar Sokak No:4  - Bareli İş Merkezi 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 

 

 

16 / 28 

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve değişim oranları, Nisan 2020 

 
Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33917  
Kaynak : TÜİK 
 

Hanehalkı güven endeksi Nisan 2020'de % 5,8 azaldı 
TÜİK'e göre, hanehalkı güven endeksi Nisan ayında 5,8 puan düşerek 54,9 puan oldu. Buna göre, 100 puanlık 
iyimserlik eşiğinin oldukça altında kaldı. 
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan 2020 

 
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Nisan 2020 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33917
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Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ve tüketici eğilimine ilişkin endeksler, Nisan 2020 

 
Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33904   
Kaynak : TÜİK 
 

Nisan 2020'de reel sektör güven endeksinde benzeri görülmemiş düşüş 
Merkez Bankası verilerine göre reel sektörün güven endeksi bir önceki aya göre 32,9 puan düşerek Şubat 
2009'dan bu yana en düşük seviye olan 66,8 puana geriledi. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Türk elektrikli traktör üretiminde gecikme 
İlk Türk elektrikli traktörünün seri üretimi, Covid-19 salgını nedeniyle Eylül ayından Ekim ayına bir ay süreyle 
ertelenebilir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tahminlerine göre, elektrikli traktör her çiftçiye yılda ortalama 133.000 
TL (18.720 Dolar) tasarruf sağlayacak. Bakanlık, Türk otomotiv endüstrisinin odak noktası Kocaeli'ndeki tesisinde 
10.000 elektrikli traktör üretmeyi planlıyor. İlk 105 beygir güçlü prototip, tahmini ömrü 20 yıl olan 236 pil ile 
çalışacak. 250 beygir güçlü başka bir versiyonu ise ihracat için üretilecek. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Nisan 2020'de imalat sektörü kapasite kullanım oranında eşi görülmemiş düşüş 
Merkez Bankası verilerine göre üretim kapasitesi kullanım oranı yıllık bazda 13,4 puan azalarak % 61,6'ya geldi. 
Aylık olarak ise 13,7 puan azaldı. 
İmalat endüstrisinde kapasite kullanım oranı 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33904
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Sektörlerde kapasite kullanım oranları 

 
2020-04 2020-03 2020-02 2019-04 

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 61,6 75,3 76,0 75,0 

Gıda ürünlerinin imalatı 71,2 72,2 72,4 71,8 

İçeceklerin imalatı 43,2 50,3 59,0 65,0 

Tütün ürünleri imalatı 67,1 69,5 70,5 85,1 

Tekstil ürünlerinin imalatı 44,3 78,1 79,3 78,1 

Giyim eşyalarının imalatı 47,1 83,4 84,9 83,2 

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 38,0 65,0 65,2 60,5 

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) 77,9 80,1 81,5 70,2 

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 85,6 84,3 82,5 84,2 

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 63,5 67,1 65,5 66,7 

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 69,8 75,7 79,2 75,9 

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 71,1 72,0 71,0 70,4 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 64,4 73,0 72,0 72,8 

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 61,3 69,5 69,0 66,1 

Ana metal sanayii 71,2 76,0 76,6 77,1 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine ve teçhizat hariç) 58,9 72,2 72,0 69,7 

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 75,1 74,5 77,3 74,5 

Elektrikli teçhizat imalatı 58,4 74,5 72,0 72,3 

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 51,3 69,9 69,9 70,0 

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 42,9 80,6 79,9 77,4 

Diğer ulaşım araçlarının imalatı 66,7 76,4 79,7 77,7 

Mobilya imalatı 44,9 75,5 74,4 75,0 

Diğer imalatlar 51,0 71,7 73,4 63,6 

Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 64,2 77,4 78,9 74,8 

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 : TCMB 

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/
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Kamyon şoförleri üzerindeki kısıtlamaların gevşetilmesi 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 27 Nisan Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Covid-19 belirtileri olmayan Türk 
sürücüler artık karantina süresinin bitiminden önce yurt dışına seyahat (Irak ve İran hariç) edebilecekler. Belirti 
göstermeyen yabancı sürücülerin yüklerini boşaltmak için 14 gün boyunca karantinaya alınmadan Türkiye'ye 
maksimum 72 saat girmelerine izin verilecektir. İlaç, tıbbi malzeme ve gıda taşıyan araçlara öncelik verilecektir. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Covid-19 nedeniyle TAV Havalimanları'nda 1. çeyrekte 376,7 milyon TL (56 milyon Euro) zarar 
TAV Havalimanları CEO'su Sn. Sani Şener, "Bu krize sağlam bilanço yapısı ile girdik; böylece global havacılık 
endüstrisinin işletmesi olduğumuzu kolayca söyleyebilirim. Şöyle ki, bu yeni dönemin zorluklarını üstlenmeye ve 
söz konusu dönemden daha güçlü çıkmaya hazırız." 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Çelik ihracatı düştü 
Türkiye’nin çelik ihracatı, 2020 yılının ilk çeyreğinde yıllık % 15 düşüşle, sağlık krizine bağlı olarak Mart ayında yıllık % 
25 düşüşle (984 milyon Dolar) 3,1 milyar Dolar’a geldi. Sanayi üretimini ve istihdamını korumak için, 18 Nisan 2020 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, gümrük vergilerini 3 ay boyunca, yani 15 
Temmuz 2020'ye kadar 2 ila 5 puan artırıyor. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

İthal kozmetikler için ek gümrük vergileri 
21 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ithal edilen bazı kozmetik 
ürünlerin gümrük vergilerini 30 Eylül 2020'ye kadar % 25 ila % 40 oranında geçici olarak artırıyor. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Otel doluluk oranlarında güçlü düşüş 
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) verilerine göre, Türkiye’de Mart 2020'de doluluk oranı, yıllık 55,2 puan düşüşle % 
28,6 oldu. (Mart 2019'da % 63,8 idi) 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Oyun pazarında yükseliş 
Sektörel rapora göre, Türk oyun pazarının yıllık değeri 2020'de bir önceki yıla göre % 25 artarak 1 milyar Dolar’ı (6,9 
milyar TL) aşabilir. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz indirimlerinde sürpriz kararlar alıyor 
TCMB, 22 Nisan'da politika faiz oranını 100 baz puan indirim ile %8,75'e düşürdü. Bloomberg tarafından görüşülen 
28 iktisatçıdan sadece 2'si bu kadar önemli bir düşüşü öngörmüştü. Bu karar, Covid-19 salgınının ekonomi 
üzerindeki olumsuz etkileri ve son aylarda ulusal para biriminin zayıflaması kapsamında alınmıştır. TCMB, 
"Pandeminin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini kontrol altına almak için finansal piyasaların, kredi 
kanalının ve şirketlerin nakit akışlarının düzgün işleyişini garanti altına almak çok önemlidir" diye vurguladı. 
Kaynak : AOF 
 

Türk Hava Yolları tüm uluslararası uçuşlarını 28 Mayıs'a kadar iptal etti 
Koronavirüs pandemisi nedeniyle, yetkililerin kararları kapsamında sağlık için alınan önlemlere göre, Türk Hava 
Yolları tüm uluslararası uçuşlarını 28 Mayıs 2020'ye kadar iptal etti. 
Kaynak : Türk Hava Yolları 
 

İşletmeler ve hane halklarına yönelik yeni destek tedbirleri kapsamında yeni yasa 17 Mart'ta yürürlüğe 
girdi 
Türkiye Varlık Fonu (TVF), yaşanan sağlık krizine bağlı güçlük çeken stratejik şirketlerin tamamını veya hisse bazında bir 
kısmını satın alabilecek. Ayrıca, iş veya hizmet sözleşmeleri önümüzdeki 3 ay içinde feshedilemez. Bununla birlikte, 
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işverenler en fazla 3 ay boyunca kısmi veya sürekli ücretsiz izin verebilecek, bu süre zarfında çalışanlar günlük 39,24 
TL'lik devlet desteğinden yararlanabilecek. (geriye dönük olarak, 15 Mart’tan itibaren) Cumhurbaşkanı bu süreyi 6 aya 
kadar uzatabilir. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Bütçe açığı Mart ayında yıllık % 78 artışla 43,7 milyar TL'ye ulaştı 
Covid-19'un etkileriyle bağlantılı olarak gelirler % 12,7 azalırken giderler % 15,6 arttı. Ancak, bu yılın ilk 2 ayında 
göreceli olarak olumlu bir performans göstermesi ile bütçe açığı yılın ilk çeyreğinde yıllık % 18 azalırken, faiz dışı 
fazla 8,7 milyar TL oldu. Mali göstergelerin, önümüzdeki aylarda azalan iç talep ve hükümet destek harcamaları ile 
kötüleşmesi bekleniyor. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Şubat ayında 1,2 milyar Dolarlık cari açık 
Doğrudan yabancı yatırımlar Şubat ayında sınırlı  kaldı. (Ocak ayında 438 Milyon Dolar iken, Şubat’ta 309 Milyon 
Dolar) Portföy yatırımları, büyük ölçüde Hazine bonosu ihracı nedeniyle (4 milyar Dolar) net 382 milyon Dolar giriş 
kaydetmiştir. Finansal varlıkların satışı yaklaşık 2,5 milyar Dolar’a ulaşmıştır. Ayrıca, ihracat ve turizm gelirlerindeki 
düşüş 2020 yılının ilk çeyreğinde cari açığı genişletecektir. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Fiyat izleme kurulu oluşturulması 
Kurul, fiyat artışlarını, stoklamayı ve haksız fiyatları değerlendirmekten sorumlu 13 üyeden oluşacak. (farklı 
bakanlıklardan temsilcilerin yanı sıra sivil toplumdan (TOBB, Esnaf Odası, ...) yetkililer ile) 10.000 TL ile 500.000 TL 
arasında değişen para cezaları verebilir. Yüksek fiyat oynaklığı yaşayan gıda sektörü bu Konsey tarafından özellikle 
izlenecek. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Şubat ayında endüstriyel üretimde hareket 
TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi Şubat ayında 2019 yılının aynı ayına göre % 7,5, Ocak 2020'ye göre ise % 1,2 
arttı. Sadece dayanıklı tüketim malları segmenti geçen yıla göre % 4 düşüş kaydetti. (aylık -% 2,7) 
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Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33797   
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Şubat ayında perakende satışlarda hareket 
TÜİK verilerine göre perakende satışlar Şubat 2019'a göre % 10,6 ve Ocak 2020'ye göre % 1,4 arttı. Gelirler yıllık % 
21,8 artarken, dönem enflasyon oranının oldukça üzerinde oldu.  
Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33811   
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 

Otomobil üretimi ve ihracatı Mart ayında düştü 
Hem tedarik zincirlerinde hem de satış noktalarında yaşanan zorluklar nedeniyle fabrikaların kademeli olarak 
kapanmasıyla birlikte üretim Mart ayında yıllık % 22 daralarak (103.350 adet) ihracat hacimsel olarak % 30 (83.771 
adet) ve değer olarak % 28 (2.1 milyar USD) düştü. 2020 yılının ilk çeyreğinde otomobil üretimi yıllık % 6 (341.136 
adet) ihracat hacmi % 14 (276.348 adet) ve değeri % 10 (7.1 milyar USD) düşüş kaydetti. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Otomobil üretiminin kısmen yeniden başlatılması 
Otobüs ve kamyon üreticisi Mercedes Benz 20 Nisan'dan itibaren iki fabrikasında üretime devam edeceğini 
açıkladı. Hattat Traktör ve ticari araç üreticileri Anadolu Isuzu, iç pazara sunmak ve ihracat yapmak için 
üretimlerini sürdürdü. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Tekstil faaliyetleri % 90 oranında durdu 
30 tekstil endüstrisi derneğini temsil eden Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF), sektördeki faaliyetlerin % 
90'ının Nisan ayı sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı. Federasyon, 20 gün boyunca yeni sipariş alınmadığını ve 
ihracat yapan üye şirketlerinin 5 milyar Dolar tutarında ödeme tahsilinde zorluk yaşadıklarını söyledi. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33797
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33811
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Eczanelerde ilaç satış düşüşü 
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), eczanelerde ilaç satışlarının Mart ayında Ocak ayına göre % 25 düştüğünü 
ve yıl başındaki 255 milyon kutudan Mart ayında 188 milyona geldiğini açıkladı. Hastane ürünleri de dahil olmak 
üzere, Ocak ve Mart 2020 arasında % 40'lık düşüş var. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Türkiye'nin büyümesi: Güncellenmiş Dünya Bankası tahminleri 
"Covid-19 ile Mücadele" başlıklı raporda Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya bölgesi ülkeleri için ekonomik 
tahminlerini revize etti. Buna göre, Türkiye'de 2020 için neredeyse sıfır büyüme ve 2021'de kademeli toparlanma 
öngörüyor. Türkiye’nin büyümesi, 2020'de % 0,5 civarında, Covid-19'dan önce tahmin edilenden yaklaşık 3 puan 
daha az olacak. Bununla birlikte, sağlık durumunun kötüleşmesinin daha fazla bozulmaya ve mevcut tahminlerin 
altında sonuçlara yol açabileceğini belirtmektedir. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

2020 yılının ilk 3 ayında çimento sektörü ihracatında % 54 artış 
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'ne (TÇMB) göre, 2020 yılının ilk 3 ayında çimento sektörünün toplam ihracatı 
% 54 arttı. Sonuç olarak, Avrupa'nın en önde gelen üreticisi, dünyada ise altıncı sırada olan Türkiye'de çimento 
üretimi, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 31 oranında artarak 3,6 milyon tona ulaştı. Satışlar da Ocak 
ayında yıllık % 16,8 artarak 2,5 milyon tona ulaştı. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Hidrokarbon keşifleri 
Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin cari açığı kapatacak ve dış enerji bağımlılığını sona erdirecek 
hidrokarbon keşiflerinin eşiğinde olduğunu söyledi. Bu aramalarda, 3 sondaj gemisi ve 2 sismik gemi halihazırda 
seferber edilmiştir.  
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Renault, 2020'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de pazar lideri 
Renault, 2020 yılının 1. çeyreğinde Fiat (15.977 adet) ve Volkswagen’nin (14.887 adet) önünde 16.275 adet araç 
satışı ile Türkiye otomotiv pazarında lider oldu. Türkiye otomotiv pazarı, 2020 yılının ilk çeyreğinde % 40,6 oranında 
artarak 124.403 araca yükselirken, dönem sonunda önemli yavaşlama gözlendi. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

İstanbul'da 2 hastane inşaatı 
Covid-19 ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı, Atatürk Havalimanı'nda (Yeşilköy) ve Sancaktepe'de her biri 
1.000 yatak kapasiteli 2 sahra hastanesinin inşa edileceğini duyurdu. Hastaneler, 45 gün içinde faaliyete geçecek. 
Buna ek olarak Türk hükümeti, postane ve eczaneler aracılığıyla 20 ila 65 yaşları arasındaki kişilere her hafta 5 
maskenin ücretsiz dağıtılacağını duyurdu. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Covid-19 pandemisine bağlı tekstil sektöründe sıkıntılar 
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (IHKIB) başkanı, pandeminin Avrupa'yı etkilediğinden beri 
endüstrinin milyarlarca dolarlık sipariş iptalleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. İhracattaki düşüşün Nisan ve 
Mayıs aylarında % 70 ila % 80'e ulaşabileceğini tahmin ediyor. (Mart’ta % 27 oranında düşmüştü) 2020 ihracat hedefi 
başlangıçta 19 milyar Dolar idi. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Covid-19 salgını nedeniyle internetten satışlarda büyük artış 
Süpermarketler ve indirim marketlerinin açık olmasına rağmen, özellikle büyük şehirlerdeki müşteriler, gıda ve 
diğer temel tüketim malları için internetten alışverişe yöneldi. Ülkenin en büyük süpermarket zincirlerinden biri 
olan Migros, son iki hafta içinde neredeyse ev teslimatlarını üçe katladı. 1,5 milyondan fazla kullanıcısı olan Getir 
dağıtım hizmetinin gelirleri, Mart ortasından bu yana % 65 arttı. Hepsiburada çevrimiçi platformu, yüksek talebi 



Les Nouvelles de la Chambre – Mai / Mayıs 2020 

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 

Ayazma Dere Caddesi - Pazar Sokak No:4  - Bareli İş Merkezi 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 

 

 

23 / 28 

karşılamak için yıl sonuna kadar 5.000 ek personel almayı planlıyor. Sabancı Holding, elektronik zinciri Teknosa'nın 
mağazalarından Carrefoursa süpermarketlerine yaklaşık 150 çalışanını yönlendirdi. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

2020 yılının ilk 2 ayında dış ticaret açığındaki artış 
TÜİK verilerine göre bu yılın ilk iki ayında ihracat, 2019 yılının aynı dönemine göre % 4,1, ithalat ise % 14,3 arttı. Dış 
ticaret açığı  % 86 artışla 7,5 milyar Dolar oldu. 
Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33850   
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 

 
Türkiye'deki yabancı projeler ve yatırımlar  

• Hong Kong merkezli Kerry Logistics, Türkiye'nin ana hava taşımacılık şirketlerinden biri olan İstanbul'daki 
ASAV Lojistik'in çoğunluk hissesini satın aldı 

• Sanayi ve Teknoloji Bakanı'na göre, Alman Bosch firması Bursa'da yeni nesil yüksek basınçlı pompaların 
üretim birimine 500 milyon Lira (yaklaşık 80 milyon Dolar) yatırım yapmayı planlıyor. 

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

Fransa koronavirüse karşı ekonomisine destek vermek için 110 milyar Euro ayırdı 
 
 

Bruno Le Maire, 15 Nisan 2020’de Fransa'nın koronavirüs krizine acil müdahale önlemlerinin toplam miktarı 
hakkındaki tahminini 110 milyar Euro'ya çıkardığını açıkladı. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı, 2020 büyümesindeki 
düşüş tahminini, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) -% 6'sından % -8'ine çıkarırken, % 115 borçla revize etti. 
 

Vergi gelirleri 2020'de 42,7 milyar Euro azalacak. 
 

Fransız hükümeti yeni tedbirler açıkladı. Aile başına 150 Euroluk RSA (Aktif Dayanışma Geliri) veya çocuklar için 
100 Euroluk Spesifik Dayanışma Ödeneği (ASS) ve dört milyon hane için acil yardım, söz konusu önlemler arasında 
yer alıyor.  
 

Ayrıca, Dayanışma Fonu miktarı 1 milyar Euro'dan 7 milyar Euro'ya çıkıyor. Bu artış, çiftçiler, zor durumdaki 
işletmeler, ondan az çalışanı olan yapılar için finansal destekleri mümkün kılıyor. Ciroları, yalnızca Mart 2019 ve 
Mart 2020 arasında değil, 2019 yılının on iki ayı boyunca en az % 50 düştüğünde, 1.500 ila 5.000 Euro 
kazanabilecekler. 
 

Ekonomik Kalkınma Fonu 75 milyon Euro'dan 1 milyar Euro'ya yükselecek. Bruno Le Maire, "Endüstriyel önemi 
olan ve hizmet faaliyetleri üzerinde doğrudan etkisi olan 250, 200, 400 çalışanı olan orta ölçekli şirketleri 
desteklemeyi" hedefliyor. Bu yardım, devletten doğrudan kredi ile yapılacaktır. 
 

Devlet tarafından garanti edilen kredi için bankasıyla anlaşma yapmayı başaramayan ve zorunlu olarak nakde 
ihtiyaç duyan KOBİ'ler, 500 milyon Euro’luk özel desteğin devlet tarafından serbest bırakılmasından istifade 
edecektir.  
 

Kısmi işsizlik planının maliyetinin artık 24 milyar Euro (daha önce 20 milyar Euro idi) olduğu tahmin ediliyor. 
 

Kamu maliyesinden sorumlu Gérald Darmanin, "Covid-19 krizinin sonuna henüz gelmedik. Size verdiğim ve 
Ekonomi Bakanı'nın rakamları tahmini rakamlardır." dedi. 
 

Daha detaylı bilgi için : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/a7763969-e59b-402a-b6a8-
02c9f5af7306/files/6a7c0a30-c669-4660-8900-f92eb922b791  
 

Kaynak : Econostrum 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33850
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/a7763969-e59b-402a-b6a8-02c9f5af7306/files/6a7c0a30-c669-4660-8900-f92eb922b791
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/a7763969-e59b-402a-b6a8-02c9f5af7306/files/6a7c0a30-c669-4660-8900-f92eb922b791
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Fransa'da ekonomik aktivitedeki hafif canlanma 
 
 

7 Mayıs 2020'de Insee tarafından yayınlanan bilgilere göre, Fransa’da ekonomik faaliyet normal duruma kıyasla % 
33 düştü. (iki hafta önce % 35 idi), sadece ticari alanlar içinse % 39 azaldı. (% 41’e karşı) Kiralama hariç pazar 
sektörleri için % 46 düştü. (% 49'a karşı) 
 
Ekonomik aktivitede hafif bir canlanma görülüyor. (23 Nisan'da -% 39 ; 9 Nisan’da ise - % 43) İnşaatta (-% 75, 23 
Nisan’da   
-% 79, 9 Nisan’da -% 88) Öte yandan, ekonomik faaliyet kaybının hizmetlerde değişmediği tahmin edilmektedir. 
(yaklaşık -% 36) 
 
Alanlar arasındaki bu fark, karantinanın ilk günlerinde sanayi ve inşaatta uzaktan çalışmaya başvurmanın göreceli 
olarak imkansızlığı, ardından son haftalarda belirli faaliyetlerin yeniden başlamasıyla açıklanabilir.  
 
Insee, faaliyetin aşamalı olarak serbest bırakıldığı 11 Mayıs tarihinden sonra faaliyete geçme senaryosu sunmuyor. 
Bununla birlikte, hemen “normal” bir faaliyete (konaklama-yeme-içme, kültürel ve sportif faaliyetler, belirli ulaşım 
biçimleri vb.) geçiş de söz konusu değil. Hemen izin verilmeyecek alanların katma değeri, GSYİH'nın % 5'ini ve 
toplam faaliyet kaybındaki % 33'ün yaklaşık 5 puanını oluşturuyor. 
 
Bunu hemen normale döndürmek gerekirse, ekonomik faaliyetteki bu tür bir düşüş, aylık karantina başına yıllık 3 
puanlık GSYİH büyümesi kaybına dönüşecektir. Karantinanın başlamasından neredeyse iki ay sonra, ekonomik 
faaliyet kaybı yıllık GSYİH büyümesinin yaklaşık 6 puanına yakındır. Karantinanın genel etkisi yine de kesinlikle 
daha büyük olacaktır. Çünkü, Fransa ve dünyadaki ekonomik toparlanma ancak aşamalı olacaktır. 
 
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4488568?sommaire=4473296 
 
Kaynak : Insee 
 
 
 

Fransa’dan ekonomi haberleri 
 
 

2020'de GSYİH, Fransa'da % 8,2 ve Euro bölgesinde % 7,7 azalacak 
Avrupa Komisyonu'nun Euro bölgesinde % 7,7 durgunluk beklediği tahminlere göre, Fransa'nın GSYİH'sinin 
koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020'de % 8,2 oranında düşmesi ve Fransa’da % 9,9'luk kamu açığına yol açması 
bekleniyor.  
Kaynak : Les Echos 
 

Ödeme gecikmeleri: Kriz komitesi “şok edici” uygulamalarla alarma geçti 
Karantinanın sonuna yaklaştıkça, kriz komitesi yeniden başlamayı yavaşlatabilecek, şirketler arası kredi üzerindeki 
gerilimlerden endişe duyuyor. Komite, Koronavirüs krizinin başlamasından bu yana ortaya çıkan kötü 
uygulamaların bir listesini yayınladı. 
Daha detaylı bilgi için :: https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/le-comite-de-crise-sur-les-delais-de-
paiement-poursuit-son-action-et-met-en-garde-contre-lapparition  
Kaynak : Fransa Merkez Bankası 
 

Fransa'da üretim faaliyetindeki düşüş 
Fransız imalat sektöründeki faaliyet düşüşü, ekonomiyi durduran karantina önlemleriyle Nisan ayında tarihi 
anlamda en düşük seviyesine ulaştı. IHS Markit firmasına göre, PMI satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında 
43,2'den 31,2 puana geriledi. 
Kaynak : Les Echos 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4488568?sommaire=4473296
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/le-comite-de-crise-sur-les-delais-de-paiement-poursuit-son-action-et-met-en-garde-contre-lapparition
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/le-comite-de-crise-sur-les-delais-de-paiement-poursuit-son-action-et-met-en-garde-contre-lapparition
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1 Haziran'dan itibaren kısmi işsizlik kapsamında kademeli düşüşe doğru 
Çalışma Bakanı Muriel Pénicaud, bu işten çıkarma karşıtı program kapsamındaki çalışanların sayısının şu anda 11,3 
milyona (5 Mayıs itibariyle 998,000 şirket için 12,1 milyon) ulaştığını söyledi. Sağlık krizi nedeniyle kapatılan 
şirketler dışında, devletin ücret desteği 1 Haziran'dan itibaren kademeli olarak düşecek. 
Daha detaylı bilgi için :: https://www.lesechos.fr/economie-france/social/chomage-partiel-vers-une-baisse-
progressive-de-la-prise-en-charge-a-partir-du-1er-juin-1199083   
Kaynak : Les Echos 
 

Koronavirus: Fransa, yabancı yatırımlar üzerindeki kontrolleri sıkılaştırıyor 
Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bir Fransız şirketin hissesini alan Avrupalı olmayan yatırımcıların yıl sonuna kadar 
sermaye eşiğinin % 25'ten % 10'a düşürüleceğini belirtti. Kontrol biyoteknoloji sektörüne de yayılacak.  
Daha detaylı bilgi için :: https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-la-france-va-renforcer-
le-controle-des-investissements-etrangers-1199081  
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/84d2a0ee-c6f4-4e3a-9dfb-3e048b7f76b8/files/3a44e5f8-2ef5-43d1-
9243-6bef3d9be0e4 

Kaynak : Les Echos 
 
Koronavirus: Ekonomi Bakanı ekonominin hızlı bir şekilde kapatılmasını istedi 
Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire toparlanma planının Eylül veya Ekim ayına kadar sunulmayacağını 
açıkladı. KDV'de düşüşü gözardı etti. Şimdilik, önceliğin "Fransız ulusu için zorunlu" olan işlerin yeniden başlaması 
olduğunu düşünüyor. Başbakan kendi adına, uzaktan çalışmanın "en azından önümüzdeki üç hafta boyunca 
sürdürülmesi" gerektiğini duyurdu. 
Daha detaylı bilgi için :: https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-bruno-le-maire-presse-
pour-un-deconfinement-rapide-de-leconomie-1199137  
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/deconfinement-les-entreprises-invitees-a-prolonger-le-teletravail-en-
mai-1198935  
Kaynak : Les Echos 
 
Coronavirus: Şirketlerde karantinadan çıkış protokolünün 7 temel noktası 
Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan ulusal protokolde belirtilen temel envanterde, sosyal mesafenin 
korunması, maske temin alanı, yoğunluğun kontrolü, testler ve ateş ölçme bulunuyor. 
Daha detaylı bilgi için :: https://www.lesechos.fr/economie-france/social/les-7-points-clefs-du-protocole-de-
deconfinement-dans-les-entreprises-1200319  
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-
deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la  
Kaynak : Les Echos 
 

Koronavirus: Ekonomik faaliyet, 2020'nin ilk çeyreğinde 1949'dan beri en büyük düşüşünü yaşadı 
Insee'ye göre GSYİH, Covid-19 salgını ve Fransızların karantinası nedeniyle yılın ilk 3 ayında % 5,8 düştü. Tüketim, 
yatırım ve ihracat çok fazla düştü. 2. çeyrek rakamlarının daha da kötü olması bekleniyor. 
Daha detaylı bilgi için :: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4485632 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4473296  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-le-pib-a-connu-au-premier-trimestre-sa-plus-
forte-chute-depuis-1949-1199435  
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/05/04/flash-conjoncture-france-l-activite-trimestrielle-enregistre-
son-plus-fort-repli-5-8-selon-l-insee  
Kaynak : Les Echos 
 

Hanehalkı mal tüketimi Mart ayında büyük düşüş gösterirken (-% 17,9), sadece gıda tüketimi arttı 
Mart 2020'de, hanehalkı tüketim harcamaları hacimsel olarak % 17,9 azaldı. Bu durum, serinin 1980'deki 
başlangıcından bu yana bir ay içinde kaydedilen en büyük düşüştür. Üretilen malların tüketimi fazlasıyla düşerken (-% 
0,6'dan sonra -% 42,3) enerji tüketimi önemli oranda düştü (-% 0,9'dan sonra -% 11,4). Sadece gıda tüketimi önemli 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/chomage-partiel-vers-une-baisse-progressive-de-la-prise-en-charge-a-partir-du-1er-juin-1199083
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/chomage-partiel-vers-une-baisse-progressive-de-la-prise-en-charge-a-partir-du-1er-juin-1199083
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-la-france-va-renforcer-le-controle-des-investissements-etrangers-1199081
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-la-france-va-renforcer-le-controle-des-investissements-etrangers-1199081
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/84d2a0ee-c6f4-4e3a-9dfb-3e048b7f76b8/files/3a44e5f8-2ef5-43d1-9243-6bef3d9be0e4
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/84d2a0ee-c6f4-4e3a-9dfb-3e048b7f76b8/files/3a44e5f8-2ef5-43d1-9243-6bef3d9be0e4
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-bruno-le-maire-presse-pour-un-deconfinement-rapide-de-leconomie-1199137
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-bruno-le-maire-presse-pour-un-deconfinement-rapide-de-leconomie-1199137
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/deconfinement-les-entreprises-invitees-a-prolonger-le-teletravail-en-mai-1198935
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/deconfinement-les-entreprises-invitees-a-prolonger-le-teletravail-en-mai-1198935
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/les-7-points-clefs-du-protocole-de-deconfinement-dans-les-entreprises-1200319
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/les-7-points-clefs-du-protocole-de-deconfinement-dans-les-entreprises-1200319
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4485632
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4473296
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-le-pib-a-connu-au-premier-trimestre-sa-plus-forte-chute-depuis-1949-1199435
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-le-pib-a-connu-au-premier-trimestre-sa-plus-forte-chute-depuis-1949-1199435
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/05/04/flash-conjoncture-france-l-activite-trimestrielle-enregistre-son-plus-fort-repli-5-8-selon-l-insee
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/05/04/flash-conjoncture-france-l-activite-trimestrielle-enregistre-son-plus-fort-repli-5-8-selon-l-insee
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ölçüde arttı. (-% 0,1'den sonra +% 7,8). Mart 2020'de hane halkı tüketimindeki düşüş temel olarak Mart ortalarından 
itibaren karantina önlemlerinin uygulanmasına bağlıdır. 2020 yılının ilk çeyreğinde, hanehalkı mal tüketimi çok fazla 
düştü. (–% 7,3) 
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4484674  
Kaynak : Insee 
 

Fransız endüstrisindeki üretici fiyatları Mart 2020'de büyük düşüş gösterdi (–% 1,6) 
Mart 2020'de, Fransız endüstrisindeki üretici fiyatları Covid-19 salgını bağlamında ekonomideki yavaşlamanın bir 
sonucu olarak % 1,6 oranında düştü. (Şubat 2020'deki -% 0,7'den sonra) Bu düşüş, Fransız pazarına yönelik 
ürünlerin fiyatlarında (-% 0,9'dan sonra -% 1,7) dış pazarlara (-% 0,4'ten sonra -% 1) göre daha belirgindir. Fransız 
endüstrisinin yıllık üretici fiyatları büyük oranda düştü. (-% 0,6'dan sonra -% 2,1) 
Daha detaylı bilgi için :: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4484461  
Kaynak : Insee 
 

Nisan 2020'de tüketici fiyatları yıllık % 0,4 arttı 
Insee tarafından ay sonunda yapılan geçici tahmine göre, tüketici fiyatları bir önceki aydaki + % 0,7'den sonra Nisan 
2020'de % 0,4 arttı. Enflasyondaki düşüşün enerji fiyatlarında önemli düşüş ve hizmet fiyatlarındaki fazla 
yavaşlamanın sonucu olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, gıda fiyatları yıllık olarak Mart ayına göre çok daha 
dinamik oldu. Üretilen mal fiyatları bir önceki aydaki gibi düştü. Aylık tüketici fiyatları bir önceki aydaki gibi % 0,1 
artacak. Gıda fiyatlarının, taze ürünlerdeki büyük artışa paralel olarak önemli oranda toparlanması bekleniyor. 
Hizmet fiyatları bir önceki aydaki düşüşün ardından biraz artıyor. Enerji fiyatları ise petrol ürünleri fiyatlarının 
ardından daha da düşüyor. Üretilen ürünlerin fiyatları önemli ölçüde yavaşlıyor ve tütün ürünleri istikrarlı kalıyor. 
Yıllık uyumlaştırılmış tüketici fiyat endeksi Mart ayındaki +% 0,8'den sonra +% 0,5'e düştü. Aylık olarak, bir önceki 
aydaki gibi % 0,1 arttı. 
Daha detaylı bilgi için :: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4484333 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/linflation-ralentit-fortement-mais-le-prix-des-produits-frais-
senvole-pendant-le-confinement-1199539  
Kaynak : Insee 
 

Nisan 2020'de aylık hane halkı güveninde tarihsel düşüş 
Nisan 2020'de, sağlık kriziyle birlikte, hane halkının ekonomik duruma olan güveni (Mart ayının başlangıcına 
kıyasla) Fransa'da önemli oranda düştü. Insee'ye göre 8 puan kaybederek, 1972’deki kuruluşundan beri en düşük 
seviyeyi gördü. Buna göre, 95’e düşerek, uzun vadeli ortalamasının (100) altında yer aldı.  
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4483357 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/recul-historique-de-la-confiance-des-menages-sur-un-mois-
1198765 
Kaynak : AOF 
 

İş ortamı Nisan 2020'de tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı 
Insee'ye göre Fransa'daki iş ortamı Nisan ayında tarihsel olarak en düşük seviyesine ulaştı, Koronavirüs krizinin 
ekonomiyi etkilemesi nedeniyle, Mart'a göre 30'dan fazla puan azaldı. Ana sektörlerdeki iş liderlerinin görüşlerine 
göre hesaplanan bu gösterge, Nisan ayındaki 62 puan ile, 1980'deki başlangıcından bu yana en düşük seviyesini 
gördü. İş ortamı Nisan ayında, Mart ayına göre 25 puan düşerek 2008 krizinden bu yana en düşük seviyesi olan 70’i 
gördü. Hizmetlerde de "çok ağır düşüş" görüldü. Şöyle ki, Mart ayına göre 37 puan düşerek, 55 puan oldu. (tarihi 
olarak en düşük) Aynı zamanda imalat sanayinde (–16 puan), perakende ticarette (-23 puan) ve inşaat 
endüstrisinde önemli ölçüde düştü. Insee, Nisan ayı istatistiklerinin "normalden daha belirsiz " olabileceği 
konusunda uyarıyor. Enstitüye göre, "Şirketlerden gelen yanıtlar, 25 Mart ve 17 Nisan 2020 tarihleri arasında, 
genel karantina döneminde, sadece internet üzerinden tek seferde” toparlandı. Enstitü, yanıt oranının 
"normalden daha düşük” olduğunu belirtiyor.  
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4480541  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4480217 (imalat endüstrisi) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4480212 (hizmetler) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4484674
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4484461
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4484333
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/linflation-ralentit-fortement-mais-le-prix-des-produits-frais-senvole-pendant-le-confinement-1199539
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/linflation-ralentit-fortement-mais-le-prix-des-produits-frais-senvole-pendant-le-confinement-1199539
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4483357
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4480541
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4480217
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4480212
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/4481102 (perakende ticaret) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4480228 (inşaat endüstrisi) 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-le-climat-des-affaires-seffondre-a-un-plus-bas-
historique-1197456  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-leconomie-francaise-en-reanimation-1197544  
Kaynak : AFP 
 

Nisan 2020'de, endüstriyel üretim kapasitesinin kullanım oranı keskin bir şekilde düştü 
Nisan 2020'de, sektördeki üretim kapasitesinin kullanım oranı % 67'ye düşerken, birçok fabrika nüfusun genel 
karantinası nedeniyle kapandı. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4480735 
Kaynak : Insee 
 

Fransızlar, karantina sırasında 55 milyar Euro tasarruf etmeye “zorlandı” 
Fransızların ekonomik konjonktürlerini araştıran OFCE'ye göre, karantina nedeniyle tüketim harcamaları azalan 
Fransızlar daha önce hiç olmadığı kadar tasarruf ediyor. Bunun nasıl ve hangi oranda harcanacağı merak ediliyor. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-francais-forces-depargner-55-
milliards-deuros-pendant-le-confinement-1196538 
Kaynak : les Echos 
 

Mart ayında işsiz sayısı % 7 arttı 
İş arayan ve faaliyet göstermeyen kişilerin sayısı Mart ayında 246.100 artarak, 3,7 milyonun biraz üzerine çıktı. 
1996'da söz konusu istatistik serisinin başlamasından bu yana en büyük artış olarak % 7,1 görüldü.  
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-le-nombre-de-chomeurs-a-bondi-
de-7-en-mars-1198402  
Kaynak : Les Echos 
 

Fransa'daki faaliyet düşüşüne rağmen az sayıda işten çıkarılma 
Çalışma Bakanlığı tarafından 17 Nisan’da yayınlanan bir araştırmaya göre şirketler, işgücünü sadece hafifçe 
azaltmış ve yeni koronavirüs salgınına yönelik koruma önlemlerinden kaynaklanan faaliyet düşüşüne rağmen az 
miktarda işten çıkarmışlardır.  
Kaynak : Les Echos 
 

Mart 2020'de iş kuruluşlarında önemli düşüş 
Mart 2020'de, tüm işletme türlerindeki toplam işletme kuruluşları önemli oranda düştü. (mevsimsel etkiler ve 
çalışma günlerinden arındırılmış verilerle Şubat ayında –% 3'ten sonra –% 25,5) Covid-19 virüsünün yayılması 
bağlamında, geleneksel işletmelerin kuruluşları büyük düşüştedir. (+% 0,8'den sonra -% 30) Mikro girişimcilerin 
kayıtları da önemli oranda düştü. (–% 7,5'ten sonra –% 19,6) 
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4477794 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-creations-dentreprises-au-plus-bas-depuis-
deux-ans-et-demi-1195434  
Kaynak : Insee 
 

Koronavirüs: Perakende satışlar Mart ayında geriledi 
Banka verilerine göre, gıda ve eczacılık başlıkları, sanayi ürünleri satan işletmelerden Mart ayında daha fazla 
tutuldu. İlk çeyrekte, büyük perakendeciler küçük perakendecilerden daha iyi performans gösterdi. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-ventes-du-commerce-
de-detail-ont-chute-dun-quart-en-mars-1194992  
Kaynak : Les Echos 
 
 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4481102
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4480228
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-le-climat-des-affaires-seffondre-a-un-plus-bas-historique-1197456
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-le-climat-des-affaires-seffondre-a-un-plus-bas-historique-1197456
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-leconomie-francaise-en-reanimation-1197544
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4480735
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-francais-forces-depargner-55-milliards-deuros-pendant-le-confinement-1196538
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-francais-forces-depargner-55-milliards-deuros-pendant-le-confinement-1196538
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-le-nombre-de-chomeurs-a-bondi-de-7-en-mars-1198402
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/4477794
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-creations-dentreprises-au-plus-bas-depuis-deux-ans-et-demi-1195434
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-creations-dentreprises-au-plus-bas-depuis-deux-ans-et-demi-1195434
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-ventes-du-commerce-de-detail-ont-chute-dun-quart-en-mars-1194992
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Koronavirüs: iki haftalık karantina beş yıllık büyümeyi silerken, Fransa durgunluğa girdi 
Fransa Merkez Bankası, Fransız ekonomisinin üretim kapasitesinin üçte ikisinde çalıştığını ve GSYİH'nın ilk 
çeyrekte % 6 düştüğünü tahmin ediyor. Zaten negatif olan 2019'un son çeyreğinden sonra İkinci Dünya Savaşı'nın 
sona ermesinden bu yana görülen en kötü düşüş görüldü. İnşaat ve ticari hizmetler dahil olmak üzere bazı 
sektörler, kontrol önlemleri nedeniyle faaliyetlerinin yarıdan fazla azaldığını gördü. Sağlık maliyeti ile karantinanın 
ekonomik maliyeti arasındaki tartışmalar artacaktır. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-deux-semaines-de-
confinement-ont-gomme-cinq-ans-de-croissance-1193357  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-la-france-est-entree-en-recession-1193180  
Kaynak : Les Echos 
 

Mart 2020'de tüketici fiyatları aylık % 0,1 ve yıllık % 0,7 arttı 
Mart 2020'de, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aydaki istikrar sonrasında aylık % 0,1 arttı. Şubat ayında kış 
satışlarının sona ermesiyle bağlantılı olarak, mamul ürünlerin fiyatları hızlandı. (+% 0,2'den sonra +% 1,4) Yüksek 
vergiler nedeniyle tütün fiyatları % 6,6 artmıştır. Öte yandan, petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından enerji 
fiyatlarındaki düşüş önemli oranda dikkat çekmektedir. (−% 2'den sonra −% 3,9) Hizmet fiyatları Şubat ayında +% 
0,2'den sonra % 0,2 düştü. Son olarak, gıda fiyatları bir önceki aydaki istikrardan sonra % 0,1 düştü. Mevsimsel 
değişimlere göre ayarlanan tüketici fiyatları, Şubat ayındaki −% 0,1'den sonra Mart ayında % 0,6 düştü. Yıllık tüketici 
fiyatları Şubat ayındaki +% 1,4'ten, +% 0,7'ye geriledi. Enflasyondaki önemli düşüş, enerji ve mamul ürün 
fiyatlarında önemli düşüş ve hizmet ve tütün fiyatlarındaki yavaşlamanın bir sonucudur. Gıda fiyatları yıllık olarak 
yükselirken, Şubat ayından çok daha hızlı gerçekleşti.  
Sağlık alanındaki belirsizlikler ve hanehalkı tüketimini etkileyecek işsizlik oranının artması nedeniyle ekonomistler 
enflasyonun artmasını beklemiyor. Bununla birlikte, gıda veya eczacılık gibi bazı alanlarda hareketler olabilir. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4478653 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-linflation-chute-et-ne-semble-pas-pres-de-
resurgir-1195740  
Kaynaklar : Insee ve Les Echos 
 

Ödemelerde gecikmeler: Karantinanın başlangıcından bu yana büyük yükselişte 
Ekonomi Bakanlığı tarafından kurulan kriz komitesi, Mart ayının ortasından bu yana ödeme gecikmelerinin üç 
katına çıktığı konusunda uyardı. Şirketler, önlem olarak “nakit” paralarını tutarken, tedarikçilerini tehlikeye 
atmaktadır.   
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/delais-de-paiement-les-incidents-
explosent-depuis-le-debut-du-confinement-1195566  
Kaynak : Les Echos  
 

Sanayi üretimi Şubat 2020'de hala artışta (+% 0.9) 
Şubat 2020'de, imalat sanayi üretimi (+% 1,2 sonrasında +% 0,9) tüm sektörlerde olduğu gibi artmaya devam etti.  
(Ocak ayındaki +% 1,1'den sonra +% 0,9) 
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4477566 
Kaynak : Insee 
 

Ticaret açığı Mart 2020'de arttı 
Şubat 2020'de dış ticaret açığı, Aralık 2019 ve Ocak 2020’deki 5 milyar Euro’dan sonra 5,5 milyar Euro’ya ulaştı. 
Açıktaki bu artış, ithalattaki artış ve ihracattaki sabit durumun sonucudur. Enerji ürünlerinin açığı genellikle sabittir. 
Ağustos 2019'dan bu yana teslimatlardaki düşüş tedarik durumunu dengeledi. Enerji hariç tutulduğunda eğilim, 
sermaye malları dengesindeki bozulma nedeniyle açığın artmasına yöneliktir. Bu durum, özellikle Kasım 2019'da 
görülen zirveden bu yana düşen havacılık ve uzay ürünleri teslimatlarındaki düşüşle açıklanmaktadır. Açık, eczacılık 
ürünleri ve ara malları alımlarındaki önemli artıştan kaynaklanmaktadır.  
Daha detaylı bilgi için : http://lekiosque.finances.gouv.fr 
Kaynak : Fransız gümrükleri 
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