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A – Türk-Fransız iş dünyasını canlandırma : başlıca etkinlikler 
 
A.1 – Olağan Genel Kurul Toplantısı (11 Mart 2019)  
 

Genel Kurul Toplantımız 60 Üyemizin, 
Fransa İstanbul Başkonsolosu Sayın 
Bertrand Buchwalter ve Fransa 
Büyükelçiliği  ekonomi servisi 
temsilcilerinin de  katılımlarıyla, Le 
Méridien (Etiler) Otel’de 11 Mart 
tarihinde gerçekleşmiştir. Etem 
Postacıoğlu’nun Divan Başkanlığını yaptığı 
toplantıda, eski Yönetim Kurulu, görevli 
oldukları 2016, 2017 ve 2018 dönemi 
faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ibra 
edildikten sonra, 2019, 2020 ve 2021 
bütçeleri onaylandı.    
 
Gündem gereği seçimlere geçildi ve 2022 Mart ayına  kadar üç sene görev yapacak  yeni Yönetim ve Denetim 
Kurulu oylanarak  seçildi.  Yeni Yönetim Kurulu Genel Kurul Toplantısından hemen sonra toplanarak kendi içinde 
görev dağılımını gerçekleştirdi. Zeynep NECİPOĞLU oy birliğiyle tekrardan Başkan seçildi.  
 
Yönetim Kurulu : 

 Başkan : Zeynep NECİPOĞLU 

 Başkan Yardımcısı : Franck MEREYDE 

 Sayman : Vedat KUMUŞOĞLU  

 Genel sekreter : Andreas GABRIEL 

 Üyeler : Ali BAŞMAN, Etem POSTACIOĜLU, Erdoğdu ÜLKEROĞLU, Nicolas de COURCELLES, Ali Osman AK ve 
Diane ARCAS 

 Yedek Üyeler : Doğan EYMİRLİOĜLU, Vincent DARBO, Ceyda AKBAL, Boris MINIALAI, Selim MAKZUME, Eric 
de LADOUCETTE, Ertan ETİKE, Jérôme LEROY, Cevza BAŞMAN ve Fabrice GAUJOUR 

 
Denetim Kurulu : 

 Üyeler: Osman Macit SÖYLEMEZ, Erhan ÇOLAKEL ve Olivier MOYSE 

 Yedek Üyeler : Nedim KARAKO, Bikem KANIK ve Natali KIZMAZOĜLU 

 
A.2 – Kültürlerarası Eğitim Seminerleri  

 
Kültürlerarası İletişim 
Danışmanı ve Eğitim uzmanı 
Pınar Akkaya’nın önderliğinde 
5. « Birlikte daha iyi 
çalışabilmek ve iş 
yapabilmek için Fransızları 
anlamak » konulu eğitim 
seminerinin 5.cisi, 20 Haziran 
2019 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 Fran sa arasındaki temel kültürel farklılıkları anlamak. 

 Fransız kültür ve değerleri hakkında temel bilgileri edinmek. 

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

 İkili ilişkilerin odağındaki iki aktör ile tecrübe paylaşımı  
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Bostik Kimya (Arkema) şirketinin 6 çalışanı için aynı eğitim semineri 2 Ekim 2019 tarihinde Dernek Merkezimizde 
gerçekleşmiştir.  

 
8. Kültürlerarası eğitim semineri « Türkiye’de Türk’lerle çalışmak, müzakere etmek ve birlikte yaşamak » 10 ve 11 
Mayıs 2019 tarihlerinde Dernek Merkezimizde İnsan İlişkileri ve İletişim Danışmanı Pınar Akkaya’nın deneyimli 
yönetimiyle 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 sona erdi :   

 Türk toplumu ve sosyal dinamikler 

 Yönetim: Türkiye’de iş e 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 
 

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.3 – Çalıştay ve Konferanslar 
 

Derneğimizin 2019 yılında organize ettiği çalıştay/ konferanslar : 
- «Türkiye’deki ekonomik ve finansal durum: Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi’nin analizi» konulu 

çalıştay 29 Mayıs tarihinde Türk-Fransız Ticaret Derneği’nde 30 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. 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 Yöneticisidir. Karşılaştırmalı tablo ve grafiklerle programlı bir 
sunumun ardından katılımcılar konuşmacı ile fikir alışverişinde bulunup kısa ve orta vadede soru ve 

endişelerini paylaştılar. 
- Bu workshopun tekrarı 18 Ekim 2019 tarihinde aynı formatta gerçekleşti. 
- 13 Kasım tarihinde organize edilen ve İnsan Kaynakları konusunda dünya liderlerinden biri olan Mercer 

şirketinden Güneş Nalbantoğlu (Career & Remuneration Consulting Leader) ve Can Suntay (Benefits 
Consulting Services Leader) tarafından sunulan «« 2019 Remuneration & Benefits Survey TURKEY Results 
& Market Trends in Benefits Management » konulu workshop Dernek Merkezimizde gerçekleşmiştir. 
Soru-cevap bölümü dahil 2 saat süren toplantıda, konuşmacılar Türkiye’de kurulmuş 483 şirket nezdinde 
Eylül 2019’da gerçekleştirdikleri  ücret politikaları anket sonuçlarını açıkladılar :  Ücretlerin yeniden 
düzenlenmesi, “sosyal avantajlar”, şirketlerdeki eğilimler…  

- Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi, Fransa Dış Ticaret Danışmanları Türkiye Komitesi ve Business France 
ile birlikte 9 Aralık Pazartesi günü « Fransız şirketlerine yurdışı açılımlarında sağlanan  finansal destek  
Araçları » konulu Çalıştay Dernek Merkezimizde gerçekleşti. Devletin sağladığı direk destekler üzerine, 
Ekonomi Müsteşarı (Türkiye’deki Fransız Büyükelçiliği) Daniel Gallissaires, Bpifrance’ın (*) sağladığı destek 
araçları üzerine ise, Bpifrance Orta-Doğu, Türkiye& Orta Asya Sorumlusu Emmanuel Bréchard  ve 
Yardımcısı Inès Taki birer sunum yaptılar. Sunumlar, fikir alışverişi ve tecrübe paylaşımları, Çalıştaya katılan 
şirket temsilcileri için ilgi odağı oldu. Şirketler için cazip fakat çoğu zaman bilinmeyen çok sayıda finansal 
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destek araçları hem KOBİ'leri hem de büyük Fransız gruplarını ......ve Türkiye'deki iştiraklerini 
ilgilendirmekte. 

 

    
 

A.4 – Üye Tanışma Toplantıları  
 
Derneğimiz, her ayın ilk Çarşamba günü, Ağustos ayı hariç, 19.00-21.00 saatleri arası, Üye Tanışma Toplantılarına 
Le Méridien Otel (Etiler) l’Eclipse Bar’da 2019 yılında da devam etmiştir. 2015 yılı Kasım ayında başlatılan bu yeni 
konsept, davetlilerin, profesyonel ve samimi bir ortamda, ilişki ağlarını oluşturmak, mevcut olanı pekiştirmek ve 
geliştirmeyi hedeflemektedir.  
 

    
  
Şeker Bayramından birkaç gün sonra 12 Haziran 2019 tarihinde St-Régis Otel’in « O » Bar’ında, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Zeynep Necipoğlu ve 30’un üzerinde Dernek Üyesinin katılımıyla Welcome Summer kokteylimiz 
gerçekleşti.  
 
Derneğimiz tarafından ve Alman, Amerikan, Avusturya, Belçika-Lüksemburg, İngiliz, İtalya, Hollanda, İsveç ve İsviçre 
Ticaret Odaları ile ortaklaşa 3 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz « Chamber Corner » toplantısına, Le 
Méridien Otel’de yaklaşık 150 kişi katılmıştır. Söz konusu Odaların üyeleri İstanbul ve Boğazın muhteşem manzarası 
eşliğinde, samimi bir ortamda iletişim ağlarını geliştirme fırsatı buldular. 
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A.5 – Dernek Gala Gecesi 
 
Türk-Fransız Ticaret Derneğinin 28. Gala Gecesi, 23 Eylül Pazartesi günü Le Méridien Otelde, Fransa’nın İstanbul 
Başkonsolosu Sayın Bertrand Buchwalter, Türk ve Fransız şirketlerininin yöneticileri ve temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleşmiştir. Tanınmış sanatçı Neco ve orkestrası ile keman virtüözü Canan Anderson’un müzikal şovu ile  
toplam 150 davetli keyifli bir gece geçirmiştir.  
 
Destekleri olmadan bu prestijli gecemizi gerçekleştiremeyeceğimiz sponsorlarımıza : TAV AIRPORT, RENAULT, 
KAVAKLIDERE, Le MERIDIEN OTEL ve  Corporate masa ve bireysel katılımlarıyla bizlerle Gala Gecemizde birlikte olan 
Üyelerimize ve dostlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız.  
 

  
 

A.6 –« Beaujolais Nouveau » geceleri 
 
Derneğimiz tarafından organize edilen 19. 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 500 davetlinin katılımıyla 21 Kasım 2019 Perşembe günü 
Fransız Sarayının görkemli atmosferinde gerçekleşmiştir. Beaujolais Nouveau gecesi, 13 yıldan beri Kavaklıdere 
kırmızı ve beyaz Primeur’leri ile eşleşmektedir.   
 
Beaujolais Nouveau, her yıl Kasım ayının 3. Perşembe günü,  tüm Fransa ‘da (60 yıldan) ve Türkiye’de de (2001’den 
beri) kutlanan geleneksel bir bayramdır. Paylaşım, dostluk, kardeşlik randevusu olaraka anılan bu gece yeni 
profesyonel  ve dostane ilişkilerin kurulması, mevcutlarının da geliştirilmesi, Türk-Fransız iş dünyasına yeni 
katılanlar ile tanışma fırsatı  yaratılması, veya sadece türk ve fransız şarap, peynir, şarküteri ve tatlılarının samimi 
bir ortamda tadımının yapılması için organize edilmektedir. 
 

  
 
Ayrıca Beaujolais Nouveau geceleri 22 Kasım Cuma günü İzmir’de (18.si) Fransız Konsolosluğunda ve 25 Kasım 
Çarşamba günü de Bursa’da (11.si) Hotel Montania Mudanya’da, İzmir Fahri Konsolosu Sayın Zeliha Toprak ve 
Bursa Fahri Konsolosu Sayın Mehmet Erbak’ın destekleri ve katılımlarıyla gerçekleşmiştir. İzmir 150 ve Bursa 180 
civarında davetliyi ağırlamıştır.  
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Destekleri olmadan bu prestijli gecemizi gerçekleştiremeyeceğimiz sponsorlarımıza : RENAULT, KAVAKLIDERE, 
EUREST, SODEXO, ALD AUTOMOTIVE, GAGE, SUEZ ve ULUDAĞ GAZOZ şirketlerine en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

 

B – Şirketlere Danışmanlık 
 

B.1 – 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 :  

 3 fransız şirketine tedarikçi araştırması 

 13 firmaya tercüman ve araba kiralama hizmeti vermiş 

 6 türk firması ile ilgili yeterlilik raporu iletmiştir. 

 Bir Fransız şirketi ile Türk şirketi arasında oluşan ticari anlaşmazlık dosyasına arabuluculuk 
 

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.2 – 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 ;  

 
2019  yılında, 13 şirket ( 8’i fransız) İş Merkezi hizmetlerimizden faydalanmıştır.  
 
Bu hizmetlere, insan kaynakları operasyon hizmeti (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. 2019 yılında 5 şirket bu hizmetlerimizden faydalanmıştır.  
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B.3 – Fransa’dan 50 civarında Şirket Yöneticisinin katıldığı Seminer 

 
Derneğimiz, 17-19 Haziran 2019 tarihlerinde, ESSEC eğitim programı çerçevesinde ( yıl içerisinde toplam  47.5 
günlük programın 3 günü Türkiye’ye ayrılan) toplam 50 civarında şirket üst düzey yöneticileri (yaş ortalaması 45) 
için bir seminer organize etmiştir.   
Delegasyonun İstanbul’da ki seminerinin başlıca hedefi: 

- Türkiye ve Türk pazarı örneğinde  küreselleşme anlayışını geliştirmek  
- Katılımcılara, genellikle önyargılı fikirlerin doğru olmadığını anlamalarını sağlamak  
- Türkiye’nin ihracat, ithalat ve yatırım potansiyelini, Türk pazarının işleyişini ve iş dünyasını keşfetmek  

Bu seminer, yarım gün ekonomi ve yönetim konulu yuvarlak masa toplantıları ve sunumlar, öğleden sonra ise şirket 
ziyaretleri ile devam etmiştir. Son gün ise kültürel ve tarihi yerlerin gezilmesine ayrılmıştır.   
 

  
 

B.4 – Uluslararası arenada Fransız şirketlerinin hizmetine sunulan V.I.E programı Fransız 
iştiraklerine tanıtıldı 

 

16 Ekim 2019 tarihinde, Business France tarafından, Türkiye’de yatırım yapmış Fransız Şirketlerine  V.I.E programı 
tanıtıldı. Bu çerçevede, Dernek Müdürümüz Raphael Esposito, Türkiye vatandaşı olmayan VIE’lere çalışma ve 
oturma müsaadelerinin alınması, insan kaynakları operasyon hizmeti ve Türkiye’de kurulmuş veya kurulma 
aşamasında olan Fransız şirketlerine anahtar teslim ofis kiralama gibi hizmetlerimizi içeren bir sunum yaptı.   
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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 ve 30-35 sayfa) e-mail ile 
göndermeye devam etmekteyiz.  

C.2 - Derneğimiz, Türk-Fransız iş dünyasının vazgeçilmez bir kaynağı olan ve 400 şirketi içeren  Üye Kataloğu’nu 

(17. 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. 

 
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. Bu 
gündem haberleri yalnız Dernek Üyelerine ve çalışanlarına yönelik olup ücretsizdir.  
 

C.4 - Derneğimiz, 2019 yılında da internet sitesini www.ccift.com profesyonelleştirmeye devam etmiştir. 

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

C.5 - Derneğimiz özellikle fransız firmalarına yönelik, Türk pazarının tanıtımı ve promosyonu için makale ve 

dökümanlar hazırlamış ve internet sitesinde yayınlamıştır. 
 

  
 

D – Çeşitli Hizmetler  
 

D.1 – Birliğin parçası olmak 
 

Türkiye’deki Yabancı Ticaret Odaları, 2019 yılında da birçok kez biraraya geldi. 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  (Chamber’s Corner) toplantısı düzenlenmiştir 
 
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 ve Türkiye’deki Yabancı Ticaret Odaları 
toplantıları…   
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Derneğimiz, 9-11 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen,  Paris’de bulunan Yabancı Ülkelerdeki 
Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğine bağlı Avrupa bölgesi Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Direktörler 
Seminerine  ev sahipliği yaptı. Bu seminerde, 1907 yılında Derneğimizin de  kurucu Üyesi olduğu CCI France 
International’e yeni seçilen Başkan Sayın Renaud Bentegeat dahil  30’dan fazla  katılımcı hazır bulundu.  
 
Derneğimiz daha önce, bağlı olduğumuz küresel ağın , ilk seminerlerinden olan  1984 yılı seminerinde ev sahipliği 
yapmış ve daha sonra 2008 yılında 50 kişinin katıldığı bir başka semineri İstanbul’da gerçekleştirmiştir. Önceki 
seminerlere katılanlardan bazıları İstanbul’a tekrardan gelmekten çok mutlu olduklarını belirtmişlerdir. İlk kez 
gelenler ise Türkiye’nin ekonomi başkentinin  güzelliklerini, tarihi zenginliklerini ve dinamizmini keşfetme fırsatı 
yakaladılar. Fakat katılımcıların tümünün gündeminde , ortak problemler ve tecrübe paylaşımı ön planda idi.  
“Marketplace”, “learning expéditions” , “LeBooster”( CCI France International tarafından geliştirilen İş Merkezi 
hizmetleri)  ve sosyal sorumluluk projeleri gibi çeşitli konular ele alınmıştır. 
 

  
 

D.2 - Pratik Kolaylıklar 
 
Derneğimiz, Fransız Konsolosluğu ile işbirliği içerisinde, Üyelerine, Fransa için  gerekli Schengen vize taleplerinde   
yardımcı olmaktadır. Vize talep dosyasını kontrol ettikten sonra bir referans mektubu eşliğinde, Fransız 
Konsolosluğunun  resmi iş ortağı  aracı kurum VFS’den randevunuzu almaktadır. 2019 yılı içerisinde toplam 800 vize 
dosyası  Derneğimiz aracılığı ile  işleme girmiştir. 
 
Derneğimiz, CCI France International 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 :  

 İş imkanı arayan kişilere yönlendirme ve destek  

 Bilgi ve bağlantı arayan gazeteciler 

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

 
D.4 – Üye sayısında gerileme 
 

Üye sayımız bir önceki seneye göre 423 ( 31 Aralık 2018)’den 409’a ( 31 Aralık 2019  gerilemiştir : 

 237 asi üye 

 113 Üye (Kurumsal, Ortak, Büyük Ortak) 
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    10 fahri üye 

    22 üye 2019 yılı aidatını ödememiş 

    27 yeni üye (10 Corporate) 
Ayrıca 41 üye iptali gerçekleşmiştir. 
 

D.5 – 6 kişilik Yönetici Ekip ve… 
 

2019 yılı sonu itibariyle, Dernek personeli 11 kişiden oluşmaktadır: 

 Raphaël ESPOSITO, Müdür, 

 Nurdan GÜRLER, Müdür Yardımcısı, 

 Burak ÖZDEMİR, Firmalara Destek, Proje Sorumlusu, 

 Neşe SOMEL, İdari Asistan ve muhasebe, ( Temmuz ayında istifa eden Kader GÜLŞEN’in yerine) 

 Şule YÖRÜK TAŞKAFA, Danışma / Santral ve vize Sorumlusu 

 Hüseyin GÜL, büro elemanı 
 

Ve ayrıca 

 Bora DOĞAN, Ayça GÜLŞEN, Batur KÖSEOĞLU, Aslıhan KOKSALAN TOPALOĜLU ( 2019 Mayıs ayı sonundan 
itibaren) ve Jamil CHAWAF ( 2019  Mayıs ayından itibaren), Dernek iş Merkezimizde kiracı olarak bulunan  
fransız şirketlerinde iş geliştirme sorumluları    

 
 


