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İÇİNDEKİLER 
 
Ön Yazı 
Başkan’dan : « Bu küresel krizin hem Türk-Fransız ekonomik ilişkilerini hem de Derneğimizi etkileyecek ekonomik 

sonuçlarını görmezden gelemeyiz »    tıklayın 
 

Yeni Üyeler 
Bu ay Odamiza 2 yeni üye katildi  tıklayın 
 

Dernek’ten Haberler  
Durum normalleşene kadar planlanan tüm etkinliklerimiz iptal edilmiş veya ertelenmiştir. Bu ciddi yavaşlama 

döneminde ve yerel makamların evde kal önerilerine uyum içerisinde, Derneğimiz de, Üyelerimizin büyük 
çoğunluğu gibi, uzaktan çalışma sistemini kurarak Hizmetinize devam etmektedir. 

 

Ayın Konusu   
Türkiye: Covid-19 krizine yönelik ekonomik önlemler  tıklayın 
  

Ekonomi Haberleri     
Türkiye’den ekonomi haberleri  tıklayın   
Fransa’dan ekonomi haberleri   tıklayın  
 

Güncel 
08.04.2020 tarihinde Türk makamları tarafından alınan önlemler   tıklayın 
Fransa : Covid-19 krizine yönelik  fransız ihracatçı şirketler için hazırlanan destek planı    tıklayın 
Coface’a göre, dünya genelinde sıkıntı yaşayacak şirket sayısının % 25 artması bekleniyor   tıklayın 
Euler Hermes, Batı Avrupa’da 2020 yılında iflas oranlarında % 16’lı bir  artış tahmin etmekte     tıklayın 
Türkiye'nin GSYİH’sı 2019'da % 0,9 büyüdü   tıklayın 
Fransa’nın büyümesi 2019’da % 1,3 arttı   tıklayın 
Fransa : Uluslararası seyahat belgesi (Covid-19)    tıklayın 
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Başkan’dan : « Bu küresel krizin hem Türk-Fransız ekonomik ilişkilerini 
hem de Derneğimizi etkileyecek ekonomik sonuçlarını görmezden 
gelemeyiz » 

 

İstanbul, 8 Nisan 2020 
 

Sayın Üyelerimiz,  
Türk-Fransız Ticaret Derneğinin Sevgili Dostları, 

 
Covid-19 koronavirüs pandemisinin yarattığı benzeri görülmemiş şiddetli bir sağlık krizini hep birlikte 
yaşıyoruz. Bu küresel krizin hem Türk-Fransız ekonomik ilişkilerini hem de  Derneğimizi  etkileyecek 
ekonomik sonuçlarını görmezden gelemeyiz. 
 
Durum normalleşene kadar planlanan tüm etkinliklerimiz iptal edilmiş veya ertelenmiştir. Bu ciddi 
yavaşlama döneminde ve yerel makamların evde kal önerilerine uyum içerisinde, Derneğimiz de, 
Üyelerimizin büyük çoğunluğu gibi, uzaktan çalışma sistemini kurarak Hizmetinize devam etmektedir. 
 
Sevgili Üyelerimiz ve Sevgili Dostlarımız, sağlık, iş ve gelecek için kaygı duyulan bu süreçte kendinizi, 
sevdiklerinizi ve çalışanlarınız korumanızı, yetkili makamlar tarafından açıklanan önerilere istisnasız 
olarak uymanızı tavsiye ediyorum. Zaman, vatandaşlık görev ve sorumluluklarımız ile bireysel ahlaki 
sorumluluklarımızı yerine getirme zamanıdır. Tüm büyük krizlerde olduğu gibi, her birimizin tutumu 
diğerlerinin kaderine bağlıdır.   
 
Ülkemizde, Fransa’da ve tüm dünyada görev yapan sağlık personelinin hayatları kurtarmak için  
gösterdiği özveriyi ve çabayı takdir ediyor,  minnetlerimizi sunuyorum. Bu süreçte Devlet’imiz salgını 
durdurmaya yönelik çalışmalarına aralıksız bütün birimleriyle devam etmektedir. Tüm bu mücadelelerin 
yanı sıra, krizin büyüklüğü ve sonuçları belirsiz olduğundan, her düzeyde dayanışma şarttır. 
 
Yaşadığımız bu zor zamanlarda en çok ihtiyacımız olan dayanışmadır. Bugün Derneğimizin tüm Üyelerine 
ve Türk-Fransız ilişkilerinde rol alan tüm oyunculara dayanışmanın önemini ifade etmek isterim.  
 
Bu süreçte, bizi Web sitemizden ve Facebook, LinkedIn ve Instagram sayfalarımızdan takip edebilirsini. 
Ve paylaşmak, beğenmek ve fikirlerinizi iletmek için tereddüt etmeyin lütfen! 
 
Hepimiz dikkatli, birlik ve beraberlik içinde olalım! 
 
Ve unutmayın: Kendinizi koruyun! Çevrenizdekileri koruyun! Uyarılara dikkat edin! Evde kalın! 
Hayat kurtarın!  
 
Kendinize iyi bakın! 
 
Saygılarımla 
 
Zeynep NECİPOĞLU 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 

http://www.ccift.com/
https://www.facebook.com/ccifranceturquie/
https://www.linkedin.com/company/cci-france-turquie
https://www.instagram.com/ccifranceturquie/
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Yeni Üyeler 
 

 

  
 Üye :  
 Faaliyet  : 
  
 Tel :   
 Web : 
 

 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. 
Esra OMUZLUOĞLU – Sınır Ötesi bankacılık aktiviteleri müdürü 
Banka – Yurt içinde veya dışında Uluslararası hesap açılışı – Kredi işlemleri - Ödeme ve Tahsilat 
sistemleri - Faktoring - Leasing 
(212) 339 75 02 
www.yapikredi.com.tr 
 

  
 Üye :  
 Faaliyet  :  
 Tel :   
 Web : 

SVPC 
Guillem LEPAGE – İhracat Müdürü 
Kimyevi madde ithalatı ve distribütörlüğü             
(33) 1 41 40 82 82 
www.svpc.fr  

 
 
 

08.04.2020 tarihinde Türk makamları tarafından alınan önlemler 
 

- 28 Mart'tan itibaren tüm uluslararası uçuşların durdurulması (Türk Hava Yolları, tüm uluslararası uçuşlarını 
1 Mayıs'a kadar durdurduğunu açıkladı); 

- 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; 
- 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 30 Nisan'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) 
- Ülkenin en büyük şehirlerinden özel araç, otobüs, uçak, deniz aracı ile veya yürüyerek yapılan tüm girişler / 

çıkışlar (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) 04/04/2020 tarihi 
itibari ile, en az 15 gün süreyle, özel izin haricinde iptali; 

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

- Kamusal alanlarda sosyal mesafeye zorunlu uyum 
 
Yukarıda belirtilen son 4 önleme uymayan kişiler için yasal yollara başvurulabiliyor.   
 
Kaynak : Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu 

http://www.yapikredi.com.tr/
http://www.svpc.fr/
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Türkiye: Covid-19 krizine yönelik ekonomik önlemler 
 
 

Türk makamları, sağlık krizinin ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için, özellikle "ekonomik istikrar önlemi" 
olarak adlandırılan 100 milyar TL'lik (14 milyar Euro) plan kararı (bir dizi bütçesel, parasal ve ticari destek tedbiri) 
aldı. Buna yönelik Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayınlandı. Bu destek önlemlerinin ötesinde, bankacılık 
sektörü işletmelere ve hanehalklarına likidite sağlamak için harekete geçti. 
 
Bütçesel ve mali önlemler: 

▪ Otel sektöründe konaklama vergisinin Kasım 2020'ye kadar askıya alınması, iç hat uçuşlarında KDV'nin % 
18'den % 1'e düşürülmesi veya hayvancılık, tarım vb. dizel yardımının verilmesi gibi sektörel önlemler 

▪ 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.)  

▪ En düşük emeklilik aylığının 1.500 TL'ye (211 Euro) yükselmesi, zor durumda olan aileler için 2 milyar TL (281 
Milyon Euro) yardım fonu kurulması ve emeklilere bayram ikramiyesinin Nisan başında ödenmesi. 
 

Parasal önlemler: 
▪ Merkez Bankası temel finansman aracını (repo faiz oranını) 100 baz puan düşürerek % 9,75'e çekti. 
▪ 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) 

 
İş 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. 
▪ Otel hizmetlerinde ödenecek taksitlerin altı aya kadar ertelenmesi (Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için). 

Ticari kiralama şirketleri temerrüt halinde kiracılara dava açamazlar (Mart ayından Haziran ayına kadar). 
▪ 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. 
▪ İflas prosedürlerinin 30 Nisan 2020'ye kadar durdurulması (22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmî 

Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi). 
 
Bankalar tarafından açıklanan önlemler: 

▪ Kamu ve özel şirketler, zanaatkârlar ve bireylerin kredi geri ödemeleri sistematik olarak 3 aya kadar 
farklılık göstermektedir. 

▪ 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.  

▪ Kamu bankalarının gelirleri 5000 TL'den az olan hane halklarına kredi verilmesinin kolaylaştırılması. Bu 
müşteriler 6 aylık ödeme yapılmayan dönem ve 36 aya kadar aylık ödemelerle 10.000 TL'ye kadar olan 
krediden faydalanabilecek. 

▪ 70.000 Euro'dan az konutların satın alımı için kredi miktarında % 80'den % 90'a artış ve asgari peşinatın % 
10'a düşürülmesi. 
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▪ Türk Eximbank'ın ihracatçılar için destek paketinin uygulanması, özellikle kredi geri ödeme sürelerinin üç 
aydan altı aya uzatılması, reeskont işlemlerinin iki yıl uzatılması veya kamu garantilerinin verilmesinin 
kolaylaştırılması. 

▪ Tarımsal kamu bankası (Ziraat Bankası) ve tarımsal kredi kooperatifleri (TTK: Tarım Kredi Kooperatifi) 
tarafından 28 tarımsal faaliyet için sübvansiyonlu tarımsal kredi verilmesi. 

 
İstihdam ve çalışma koşulları destekleri: 

▪ Devlet, Covid-19 salgını dolayısıyla şirketlerin faaliyetlerindeki düşüşe bağlı kısa çalışma uygulamasına 
yönelik çeşitli destekler uygulayacaktır.(30 Mart 2020'ye kadar geçerli olan geçici bir madde) (26 Mart 
2020 tarihli RG). 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. 
▪ Kamu kurumları, daha esnek çalışma yöntemleri (uzaktan çalışma veya vardiyalı çalışma, vb.) 

oluşturabilmektedir.  
 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 
 
 

Türkiye’den ekonomi haberleri 
 
 

Türkiye maskelerin satışını yasaklarken, devlet tarafından ücretsiz dağıtılacak 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet hizmetleri kapsamında ücretsiz olarak sunulmaları nedeniyle 
maskelerin satışının artık tamamen yasaklandığını açıkladı. Haftada 5 maske, aşağıdaki linkteki formu dolduran 
tüm vatandaşların evlerine gönderilecektir: https://maske.epttavm.com Maskeler ücretsiz olacak ve ilgili tüm 
vatandaşların evlerine teslim edilecek. 
Kaynaklar : Anadolu Ajansı ve TRT 
 

Merkez Bankası'ndan sağlık krizinin ekonomi üzerindeki etkisini sınırlamak için yeni önlemler 
Merkez Bankası, borçlanma piyasasındaki likiditeyi artırmak için 31 Mart'ta niceliksel genişleme açıkladı. TCMB, 
Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasası likiditesinin desteklenmesi yoluyla parasal aktarım mekanizmasını 
güçlendireceğini, bankaların Türk Lirası ve yabancı para likidite yönetimlerinde esnekliği artıracağını belirtti.  
Ayrıca, Türk Lirası’nın piyasalardaki değerinin düşmesiyle karşı karşıya olan Merkez Bankası, swap operasyonlarını 
devreye aldı. Burada, brüt döviz rezervlerini artırmayı hedeflemiştir. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Yıllık enflasyon yavaşlarken, aylık enflasyon Mart ayında arttı 
Fiyatlar, esas olarak düşük petrol fiyatları ve düşük faaliyet nedeniyle Şubat ayındaki % 12,37'den sonra Martta yıllık 
% 11,86 oldu. Sağlık, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış nedeniyle fiyatlar bir önceki aya göre % 0,57 arttı. 

 
 

https://maske.epttavm.com/
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TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mart 2020 

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

 
Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33864   
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 

 
Üretici fiyat endeksi Mart 2020'de arttı  
Üretici fiyat endeksi Mart 2020'de aylık bazda % 0,87, 1 Ocak 2020'den bu yana % 3,22 ve Mart 2019'a göre % 8,50 
arttı. 
Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Mart 2020 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33864
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33850
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Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Mart 2020 

 
  
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Mart 2020 

 
Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33758   
Kaynak : TÜİK 
 

Finansal derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de 2020 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren 
pozitif büyüme oranı öngörüyor 
Ajansın direktörü Douglas Winslow'a göre: "Yılın 1. çeyreğinde, yani koronavirüs şokundan önce Türkiye % 6'nın 
üzerinde bir büyüme oranı gördü. İkinci çeyrekte önemli gerileme öngörüyoruz. Karantina sonrası ekonomik 
faaliyetlerin normalleşmesi ile birlikte, üçüncü çeyrekte yatay bir büyüme, ardından son çeyrekte bir iyileşme 
bekliyoruz. " D. Winslow, 2021 yılında Türkiye için % 4,5 büyüme öngörüyor. Ajans, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 
yılında küresel ekonomi için % 1,9 ve Euro bölgesi içinse % 4,2 oranında gerileme öngörüyor. 
Kaynak : Anadolu Ajansı 
 

Moody's, 2. ve 3. çeyreklerde Türkiye'nin GSYİH'sında % 7 daralma öngörüyor 
Söz konusu derecelendirme kuruluşu, G20 ekonomileri arasında durgunluktan önemli derecede etkilenecek 
Türkiye ekonomisi için 2. ve 3. çeyreklerde % 7'lik gerileme öngörüyor. Bu kötümser tahmin, özellikle Türk 
GSYİH'sının % 13'ünü temsil eden turizm faaliyetindeki daralma ile açıklanabilir. Aynı zamanda, güven endeksleri 
sağlık durumunun kötüleşmesi ve ekonomik faaliyetlerin çeşitli sektörlerde askıya alınması ile kötüleşmektedir. 
Böylece, hizmet sektörleri ve perakende satışlar için güven endeksleri Mart ayında sırasıyla % 6 ve % 1,2 düşerken, 
gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum için hanehalkı beklentileri bir miktar düştü. (- % 0,5) 
Kaynak : Hazine  
 

Piyasalar için kara çeyrek  
Hisse senetleri piyasası, tarihin en kötü çeyreğini 3 Nisan'da görerek, yılın ilk çeyreğinde İstanbul Borsa 
Endeksi’nde (BIST 100) % 22,15 oranında kümülatif düşüş yaşadı. (3 Nisan itibariyle -% 21,7) Bu durum, benzeri 
görülmemiş bir arz ve talep şokunun yansımasıdır. Borç piyasası Covid-19 krizinin yerel gelişiminden etkilenmiştir. 
Örneğin Türk borçlarına ilişkin risk primleri, 31 Mart haftasında bir kez daha rekor seviyeye (594 bps) yükseldi.  
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33758
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İstanbul Ticaret Odası verilerine göre Mart ayında kolonya fiyatında % 72,5 artış 
Kolonya satışları süpermarketlerde on kat arttı veya bir ay içinde 5,5 aylık miktarda tüketildi. Kolonya'da temel 
bileşen olan etil alkol üretimi için kullanılan şekerin çıkarılması veya rafine edilmesinden kaynaklanan melas 
üzerindeki gümrük vergileri, 3 Nisan'dan bu yana 0'a düşürüldü (% 31,5'e kıyasla). Son zamanlarda etil alkol üreten 
şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kamuoyu tarafından yeniden eleştiriliyor. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Migros en az 3 000 kişiye daha Covid-19 nedeniyle istihdam sağlayacak  
Söz konusu perakende satış firması, mağaza ihtiyaçları nedeniyle ek 2 200 kişiye ek iş sağlamıştı. Birçok tüketici, 
internetten perakende platformlarına talep göstermektedir. CarrefourSA, örneğin 1 Nisan'da web sitesinde 
İstanbul'un belirli bölgelerinde 6 günlük teslimat süresi verilebildiğini belirtti. Migros önümüzdeki 4 gün boyunca 
dolu olduğunu açıkladı. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Türkiye'de otomotiv pazarı, Mart 2020'de yıllık % 1,6 artışla 50.008 adede yükseldi 
Uzmanların tahminlerinin (70.000 adet) altında olsa bile, piyasa ayın ilk bölümünde mevcut taleplerden 
yararlanırken, daha sonra önemli yavaşlama gözlendi. Binek araç satışları (39.887 adet) % 3 artarken, hafif araç 
satışları (10.121 adet) % 4,5 azaldı. Toplamda, otomotiv pazarı 2020 yılının ilk çeyreğinde % 40,6 oranında büyüyerek 
124.403 araca yükseldi. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Otomotiv endüstrisinin üretiminde yavaşlamalar 
Oyak Renault, Ford Otosan, Honda, Toyota, Hyundai ve Mercedes Benz Türk'den sonra otomobil üreticileri Tofaş, 
Karsan, Man, Anadolu Isuzu, Otokar ve Türk Traktör tedarik zincirlerindeki zorluklar nedeniyle üretimi askıya aldı. 
TAYSAD’a göre, ekipman üreticilerinin % 40'ı da üretimlerini tamamen askıya alırken, % 50'si yarı zamanlı 
çalışmakta ve geri kalanı da işçiler arasındaki mesafelere saygı göstererek normal üretime devam etmektedir. Bu 
nedenle, kullanılan kapasite % 40 azalıyor. Ekipman sektöründeki toplam 200.000 çalışanın yarısının bu 
önlemlerden etkilenmesi bekleniyor. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Mart 2020'de ekonomi güven endeksinde sert düşüş (-% 5,9) 
TÜİK'in ekonomi güven endeksi geçtiğimiz Şubat ayında 97,5 puandan Mart 2020'de 91,8 puana düşerek, yine 100 
puanlık iyimser eşiğin altında kaldı. Bu azalışın nedeni mal (aylık -% 7,6) ve hizmet (-% 6) sektörlerindeki önemli 
azalışlardır. 
Ekonomik güven endeksi, Mart 2020 
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Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Mart 2020 

 
Detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33927   
Kaynak : TÜİK 
 

Kart ödemelerinde azalma 
Merkez Bankası verilerine göre, 23 Mart haftasında kredi kartı ve banka kartıyla yapılan ödemeler % 30,8 oranında 
azalarak 13,6 milyar TL'ye ulaşmıştır. Buna göre, hazır giyim perakendecilerinin kaybı 4,4 milyar TL, restoran 
endüstrisinin kaybı ise 7 milyar TL oldu. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 
Türk Hava Yolları 20 Nisan'a kadar iç hat uçuşlarını durdurdu 
Bu karar Türk makamlarının, 31 şehirden 15 günlük süre için seyahat edilmesini yasaklayan Covid-19 salgınıyla 
mücadele kararının bir parçasıdır. 
Kaynak : Anadolu Ajansı 
 

Üç sektör güven endeksinden ikisi Mart 2020'de düştü 
Hizmetler ve perakende satışlarda güven sırasıyla, 6 puan (92,5 puana) ve 1,2 puan (102,9 puana) düşerken, inşaat 
sektörü güven endeksi 3,7 puan artarak 77,2 puana yükseldi. Bilindiği üzere, güven endeksi 0 ile 200 arasında olup, 
100'ün üzerinde olduğunda iyimser tahminleri, aşağısında olduğunda ise kötümserliği gösterir. 
Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Mart 2020 

 
 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33927
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Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve değişim oranları, Mart 2020 

 
Detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33916   
Kaynak : TÜİK 
 

Covid-19'un etkileriyle mücadele etmek için bankaların aldığı önlemler 
3 kamu bankası Ziraat, Halk ve Vakıfbank, şirketler ve bireylerin kredi vadelerinin geri ödemesini erteleyebileceğini 
açıkladı. (anapara ve faiz) Ayrıca, turizm sektöründeki kredilerin yeniden yapılandırılmasının, 12 aya ertelenmiş 
ödeme seçenekleri ile 6 aya kadar uzatıldığını duyurdular. İşverenler, 3 aya kadar çalışan maaş ödemelerine 
yönelik, borçlanma limitlerindeki artıştan da, işten çıkarmama koşuluyla yararlanabilecekler. Bu açıklamaların 
ardından özel bankalar, katılımcı bankalar ve Eximbank da benzer önlemleri açıkladı. Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK) 20 Mart'ta bankalara Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan önlemleri bildirmiş ve 
şirketler ve bireylerden geri ödeme taleplerine mümkün olan en iyi şekilde cevap vermelerini istemiştir. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Hanehalkı güven endeksi 2020'de yükselişte 
Hanehalkı güven endeksi 1,7 puan artarak 58,2 puana yükselirken, yine 100 puanlık iyimserlik eşiğinin çok altında 
kaldı. Hanehalkının gelecek 12 aylık genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri 0,5 puan geriledi. 
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart 2020 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33916
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Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mart 2020 

 
Detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33903   
Kaynak : TÜİK 
 

İmalat sektörünün kapasite kullanım oranı Mart 2020'de düştü 
Merkez Bankası'na göre bu oran Mart ayında 0,7 puan düşerek % 75,3'e geldi. (Şubat 2020'de % 76 ve Aralık 
2019'da % 77 idi). 
İmalat Endüstrisi Kapasite Kullanım Oranı 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33903
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Sektörlere Göre Kapasite Kullanım Oranları  

 
2020-03 2020-02 2020-01 2019-03 

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 75,3 76,0 75,5 74,3 

Gıda ürünlerinin imalatı 72,2 72,4 73,2 71,3 

İçeceklerin imalatı 50,3 59,0 69,4 65,2 

Tütün ürünleri imalatı 69,5 70,5 69,0 81,4 

Tekstil ürünlerinin imalatı 78,1 79,3 79,0 78,6 

Giyim eşyalarının imalatı 83,4 84,9 84,7 82,9 

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 65,0 65,2 65,3 60,4 

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) 80,1 81,5 83,3 65,9 

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 84,3 82,5 84,4 80,1 

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 67,1 65,5 64,6 67,3 

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 75,7 79,2 76,6 74,2 

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 72,0 71,0 71,9 70,8 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 73,0 72,0 71,3 70,8 

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 69,5 69,0 68,8 64,9 

Ana metal sanayii 76,0 76,6 73,8 76,3 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine ve teçhizat hariç) 72,2 72,0 71,1 68,3 

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 74,5 77,3 77,7 74,3 

Elektrikli teçhizat imalatı 74,5 72,0 71,6 72,2 

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 69,9 69,9 68,5 67,4 

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 80,6 79,9 78,4 77,7 

Diğer ulaşım araçlarının imalatı 76,4 79,7 78,2 76,9 

Mobilya imalatı 75,5 74,4 76,7 74,3 

Diğer imalatlar 71,7 73,4 72,8 63,3 

Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 77,4 78,9 77,8 74,1 

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 
 

Kırmızı et fiyatları Covid-19 nedeniyle arttı 
Kırmızı karkas sığır eti fiyatı birkaç haftada 32 TL / kg'dan, 39 TL / kg'a yükseldi. Bununla birlikte, devlete ait et ve 
süt şirketi (ESK), 29 TL / kg ile et sağlamaya devam ettiğini belirtti. Tarım Bakanı, Türkiye'nin et ithal etmeyeceğini 
ve ESK'nın yeterli stoğunun bulunduğunu, ancak fiyat seviyesine yönelik spekülasyonlar karşısında Bakanlığın 
kırmızı et ithalatı da dahil olmak üzere önlemler alabileceğini söyledi. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Covid-19'a bağlı gıdaların kontaminasyonunu önlemek için alınacak önlemler 
Ticaret Bakanlığı tüketicilerin satın almadan önce ürünlere dokunmasını önlemek için bazı önlemler almıştır. 
Ekmek artık sadece uygun şekilde ambalajlanmış olarak, sadece fırınlarda ve süpermarketlerde satılabilir. 

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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Pazarlarda satış yapmak artık yasaktır. Ticaret Bakanı daha önce tüketicilerin artık ambalajsız meyve ve sebzeleri 
seçemeyeceğini de açıklamıştı. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Türkiye’nin, Fransa ve dünyanın geri kalanıyla uçuşlarının askıya alınması 
Türk yetkililer 27 Mart'tan itibaren tüm uluslararası uçuşların durdurulduğunu duyurdu. Türk Hava Yolları 1 
Nisan'da, uluslararası uçuşlarının 1 Mayıs 2020'ye durdurduğunu açıkladı. 
Kaynak : Anadolu Ajansı 
 

Türkiye’deki Renault'da üretimin askıya alınması 
Renault, yerel çalışanlarının sağlığını korumak ve küresel tedarik zincirindeki aksaklıklardan dolayı üretim 
faaliyetlerinin çoğunu Bursa'daki tesislerinde kademeli ve geçici olarak durdurduğunu duyurdu. Bu önlemler 26 
Mart'tan itibaren geçerli olacak. Üretimin yeniden başlayacağı tarih, Türkiye ve dünyadaki gelişmelere göre 
belirlenecektir. 
Kaynak : Cercle Finance 
 

Türkiye, 2020 yılının ilk 2 ayında 3,2 milyon yabancı turiste evsahipliği yaptı (+% 9,7) 
Türkiye, 2020 yılının ilk 2 ayında bir önceki yıla göre % 9,7 artışla 3,2 milyon yabancı turiste evsahipliği yaptı. 
Bununla birlikte, Covid-19 salgını, neredeyse tüm uluslararası uçuşların durdurulması ve iç uçuşların azalmasıyla 
turizm sektörünü fazlasıyla etkiledi. Otellerde rezervasyonların iptal oranı % 90'a ulaşarak birçoğunun 
kapanmasına neden oluyor. Uzmanlara göre, sektördeki 100.000 iş tehdit altında.  
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Covid-19: Türk şirketi BIOSYS tarafından solunum yardım cihazlarının üretimi 
Türk şirketi olan BIOSYS, Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan solunum destek cihazlarının üretimi üzerinde 
çalışmaktadır. 2012 yılında Ankara'da Bilkent Teknokent'te kurulan ve Aselsan ve Baykar Savunma tarafından 
desteklenen girişim, bu aşamada prototip üzerinde çalışıyor. Biosys, Koç grubu ev aletleri markası Arçelik 
fabrikasının üretim platformunu kullanacak. Birim başına üretim maliyetinin, ithal ürünler için olan 20.000 Euro’ya 
karşılık 6.000 USD olacağı tahmin edilmektedir. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Risk sermayesi uzmanı Revo, Türk teknoloji şirketlerine 40 milyon Euro yatırım yaptı 
İstanbul merkezli risk sermayesi fonu olan Revo Capital Management, Covid-19'a rağmen Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası’ndan alınan 12,5 milyon Euro destek ile, 40 milyon Euro’luk yeni fon yarattı. Revo Capital Fund II 
olarak adlandırılan bu proje, Türkiye ve Orta ve Güneydoğu Avrupa'da bulunan erken aşamadaki teknoloji 
şirketlerine yönelik olacak. Uygun sektörler, bulut, finansal teknolojiler (fintech), büyük veri, yapay zeka ve sağlık 
sektöründeki teknolojilerdir. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Merkez Bankası’nın Covid-19'un etkilerine karşı önlemleri 
Merkez Bankası, 17 Mart Perşembe günü, politika faiz oranlarında 100 baz puan düşüş (şimdi % 9,75), zorunlu 
rezervlerde azalma, Türk ihracatçılarının döviz cinsinden borçlarının ödenmesi için 3 aylık ertelemeyi açıkladı. 
Covid-19 krizinden etkilenen şirketlere borç verecek olan bankaların borçlanma maliyetini düşürmeyi de ekledi. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
Daha detaylı bilgi için : https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-la-turquie-abaisse-de-nouveau-son-principal-
taux-d-interet-20200317 
 

Covid-19'un etkilerine karşı hükümetin eylemi 
Cumhurbaşkanı 18 Mart'ta sağlık krizinin ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik bütçeyi ve firmalara 
destek tedbirlerini açıkladı. Ekonomik istikrar için 100 milyar TL'lik (14 milyar €) plan sundu. Böylece, birçok şirket 
için stopaj vergisi, KDV ve sosyal güvenlik primleri 6 ay ertelenecektir. Hükümet ayrıca otel turizm vergisini Kasım 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-la-turquie-abaisse-de-nouveau-son-principal-taux-d-interet-20200317
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-la-turquie-abaisse-de-nouveau-son-principal-taux-d-interet-20200317


Les Nouvelles de la Chambre – Avril / Nisan 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 

 

 

14 / 31 

2020'ye kadar askıya alırken, iç hat uçuşlarındaki KDV'yi % 18'den % 1'e düşürdü. Ancak analistler, bu planın mevcut 
durumda sınırlı kaldığına inanıyor. Bu korkular, Türk varlıklarının rekor düşüş yaşadığı pazarlara sıçradı. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
Daha detaylı bilgi için : https://lepetitjournal.com/istanbul/ankara-annonce-100-milliards-de-tl-pour-la-lutte-contre-le-
coronavirus-276355 
 

Hazine Bakanı: "Mevcut durum ekonomi için hiçbir risk oluşturmuyor" 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Anadolu Haber Ajansı'na "mevcut ortamın [koronavirüs salgını] şimdilik 
Türkiye ekonomisi için hiçbir risk oluşturmadığını" söyledi. Ayrıca, "Mart ayında yavaşlamaya rağmen, 2020'nin ilk 
çeyreğine ilişkin endeksler beklenenden daha iyi olacak. Ancak burada sonuçları öngörülemeyen dinamik bir süreç 
var. Bu yüzden gelişmeleri yakından takip etmeye devam edip, önlem alacağız." B. Albayrak, salgının egemen 
olduğu bu ortamda, Türkiye'nin altyapı açısından en sağlam ülkelerden biri olduğunu açıklamıştır. 
Kaynak : Anadolu Ajansı 
 

Tarımsal anlamda kendi kendine yeterlilik 
TÜİK verilerine göre, Türkiye birçok ürün için kendi kendine yeterlidir. Bu nedenle, 2018-2019'da kendi kendine 
yeterlilik derecesi pamuk için % 104,3, buğday için % 100,5 iken, arpa için % 94,7 ve mısır için % 70,3’dir. Ancak, soya 
fasulyesi için % 5,7’dir. Meyveler açısından, kayısı için % 350,4, limon için % 200,1, portakal için % 152,5 ve muz için % 
79,1’dir. Toplam üretim sebzeler için 27,9 Mt iken, kişi başına yıllık tüketimin 274 kg olduğu sebzelerde kendi 
kendine yeterlilik derecesi % 106,4 idi. Bu oran, örneğin havuçlar için % 113,8 ve soğan için % 97,4 idi. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Covid-19 nedeniyle birçok kısıtlayıcı taşıma önlemi alınmıştır 
Avrupa, Irak, İran ve Çin'den gelen tüm sürücüler 14 günlük karantinaya uymak zorunda kalacaklar. Kıbrıs ve İran 
ile de sınırlar kapatıldı. Irak sınırı açık kalmaya devam ederken, sadece bir tampon bölgedeki yarı römorklara izin 
veriliyor. Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Bulgaristan sınırları sadece malların taşınması için açık kalmaya devam 
ederken, Avusturya, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Belçika, İspanya, Norveç, Danimarka, İsveç, İran, Irak ve 
Çin gelen sürücülere sınır geçişi yasaklandı. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Elektrikli otomobil üretim tesisinin (TOGG) inşaatında 2.000 kişi çalışacak 
2032 yılına kadar 4332 kişiyi işe almayı planlayan şirket, yıllık 175000 adet üretim kapasitesine sahip olacak. 
Fabrikanın kurulacağı 1,2 milyon m2'lik araziyi işletme hakkı 49 yıl olarak TOGG'ye devredilmiştir. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Elektronik oyunlara olan talepte yaklaşık% 30 artış 
Covid-19'a bağlı olarak, Şubat ve Mart aylarının ilk yarısında oyun harcamaları da % 25 arttı. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Aselsan tarafından geliştirilen Türk tıbbi ekipmanları üretim projesi 
Amaç, yurtdışından tıbbi teknolojiye bağımlılığı azaltmak ve ulusal tasarım ve üretimi güçlendirmektir. Aselsan üç 
farklı alanda (görselleştirme, teşhis ve yaşam destek ekipmanları) tıbbi cihaz geliştirmeyi planlıyor.  
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Türkiye, çelik ithalatında Avrupa Birliği’nin koruma önlemlerine ilişkin DTÖ nezdinde girişimde bulundu 
Temmuz 2018'de AB, Türkiye’den çelik ithalatında 200 günlük kota uygulaması ilan etmişti. Avrupa pazarının 
olumsuz etkilenmesini önlemek için bu uygulamayı Şubat 2019'da Temmuz 2021'e kadar uzatmıştı. ABD'nin Türk 
çeliği ithalatına % 50 gümrük vergisi uygulama kararı ise daha önceden alınmıştı. Türkiye’nin Amerika Birleşik 
Devletleri aleyhinde DTÖ'deki mücadelesi halen devam etmektedir. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 
 

https://lepetitjournal.com/istanbul/ankara-annonce-100-milliards-de-tl-pour-la-lutte-contre-le-coronavirus-276355
https://lepetitjournal.com/istanbul/ankara-annonce-100-milliards-de-tl-pour-la-lutte-contre-le-coronavirus-276355
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Türkiye’de işsizlik oranı artmakta 
10 Mart'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2019'da işsizlik oranının % 13,7 olduğunu açıkladı. TÜİK, yaptığı 
açıklamada, rakamın Aralık 2018'den biraz daha yüksek olduğunu ve 0.2 puanlık bir artışa denk geldiğini söyledi. 
Aralık ayı rakamları da geçen Kasım ayına göre arttı: Kasım 2019'da işsizliğin % 13,3 olduğu göz önüne alındığında 
0,4 puanlık bir artış. 15 yaş ve üstü işsiz sayısı ülkedeki 2018 sonuna göre 94.000 kişi artarak 2019 sonunda 4.4 
milyona ulaştı. 15-24 yaşları arasındaki işsizlik oranı 0,5 puan artarak % 25'e ulaştı. Bu Aralık ayında işsizlik oranı, 
hükümetin geçtiğimiz Eylül ayında ekonomik programının bir parçası olarak açıkladığı hedefin çok üzerindeydi ve 
2019 için % 12,9'luk bir oran idi. Erkek çalışan oranı , 2018 Aralık ayına göre  % 71 ile  0,7 puan ve kadınlar için % 33 ile 
0,6 puan düşmüştür. Ekonomik program tahminleri işsizlikte kademeli bir düşüşe işaret ediyor 2022 yılında% 9.8 
civarında olması bekleniyor. 

 
Detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33783   
Kaynak: Le Petit Journal Istanbul 
 
Cari işlemler dengesi : 8 milyar dolar fazla, GSYİH’nin % 1,1’i  
Merkez Bankası'nın 2013-2019 dönemi cari hesap verileri, uluslararası hizmet ve mal ticareti sistemine uygun 
olarak revize edilmiştir. Bu güncellemenin ardından, 2019 cari işlemler fazlası 1,7 milyar USD'den 8 milyar USD'ye 
yükseldi ve GSYİH'nın % 1,1'ini (% 0,2 yerine) temsil ediyor. 2018 yılı cari işlemler açığı 28,3 milyar ABD dolardan 20,7 
milyar ABD dolara gerilemiştir. 
Kaynak: Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi  
 

Sanayi üretimi ve perakende satışlar henüz toparlanmadı  
Sanayi üretim endeksi, Aralık ayında yıllık % 9 artışla Ocak ayında yıllık % 7.9 arttı. Endeks Aralık ayına göre % 1,9 
artarak bir miktar düştü (% -0,2). Perakende satış endeksi, Aralık ayında yıllık% 11.9 artışla Ocak ayında yıllık% 9.6 
arttı. Ancak, Aralık ayında bir önceki aya göre % 1,1 oranında toparlanarak bir önceki aya göre % 0,8 düştü. 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33783
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Detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33796 
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33810 (perakende satışlar) 
Kaynak: Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi  
 

2020 yılının ilk ayında gayrimenkul satışlarında % 41 artış 
Gayrimenkul satışları, 2020 yılının ilk 2 ayında 2019 yılının aynı dönemine göre % 41 arttı. Ocak-Şubat 2020 
döneminde 403.000'den fazla satış gerçekleşti. Genel Müdürlük verilerine göre sicil ve kadastrodan 
satışlar 71,5 milyar TL'ye (11 milyar dolar) ulaştı. 
Detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33877   
Kaynak: Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi  

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33796
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33810
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33877
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Benzin fiyatlarında düşüş 
Enerji ve Petrol İstasyonları İşverenleri Sendikası (EPGİS) 13 Mart'ta bir litre benzin fiyatının o gün 0,51 TL 
ucuzlatılacağını duyurdu. Bu, petrol fiyatlarındaki rekor düşüşün ardından haftanın ikinci düşüşüydü. Hafta 
başlarında, Türkiye Cumhurbaşkanı 10 Mart'tan beri benzinde litre başına 0.60 TL ve dizelde litre başına 0.55 TL 
düşüş açıklamıştı. 
Kaynak: Fransa Büyükelçiliği Ekonomik Servisi 

 
Düşük petrol fiyatlarının etkisi 
Geçen yıl 40 milyar USD'yi aştıktan sonra, Türkiye'den enerji ithalatı faturası 12 milyar USD azaltılmalı, ham fiyatlar 
ortalama 35 ila 45 USD  arasında ise enflasyonu % 1 azaltabilir.   
Kaynak: Fransa Büyükelçiliği Ekonomik Servisi 
 
Yeni gaz sahalarının keşfi 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Trakya bölgesinde (Türkiye'nin kuzey batısında) yapılan, ve 
200 M m3 olarak tahmin edilen yeni keşifler sayesinde  ve yerel yönetimlere göre, bölgedeki gaz talebini 15 yıl 
boyunca karşılayacak. 
Kaynak: Türkiye'deki Fransa Büyükelçiliği Ekonomik Servisi 
 
Kullanılmış otomobil fiyatları yeni araç sıkıntısı nedeniyle yükseliyor  
Koronavirüs krizinin gelişmesi nedeniyle Asya ve Avrupa'dan Türk otomobil satıcılarına araç teslimatı Nisan ayına 
ertelendi ve bu da kullanılmış araç fiyatlarının yıl başından beri % 50 artmasına neden oldu.  
Kaynak: Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 
Koronavirüs elektrikli ve elektronik ürünlerin tedarik zincirini tehdit ediyor   
2019 yılında Türkiye, üçte birinden fazlası Çin'den (5 milyar) 14 milyar ABD Dolar tutarında  elektrikli ve elektronik 
ürün ithal etti.  
Kaynak: Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 
Türkiye’de online satış arttı 
Covid-19 nedeniyle tüketiciler, özellikle bozulamaz gıda ürünleri ve hijyen ürünleri için elektronik ticarete 
yöneliyor. CarrefourSA’nın online alışveriş platformu, 09 Mart haftasında müşteri tabanında bir önceki haftaya 
göre % 50 artış kaydetti. 
Kaynak: Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Koronavirüs : Fransa ile uçuşların askıya alınması ve oturma izni olmayan Fransız vatandaşlarının 
Türkiye’ye giriş yasağı 
Türk makamları 13 Mart'ta, Fransa dahil 9 Avrupa ülkesiyle  uçuşların 17 Nisan'a kadar durdurulması kararı aldı. 
Ayrıca, Türk makamları, oturma izni olmayan Fransız vatandaşlarının Türkiye’ye (hava, kara ve deniz dahil tüm 
sınır noktalarında) girişleri  yasaklanmıştır. 
Detay için : https://tr.ambafrance.org/COVID19-Suspension-des-vols-avec-la-France-FAQ 
https://tr.ambafrance.org/COVID19-Suspension-des-vols-avec-la-France-FAQ  
Kaynak Fransa Konsolosluğu İstanbul 
 

2020 yılının Şubat ayında otomobil satışları yıllık bazda % 90 ve % 73 arttı 
Şubat ayında 40.000 araç satıldı. Turizm araçları satışları geçen yılın aynı dönemine göre % 96,4, hafif ticari araç 
satışları ise % 66 arttı. Vergi muafiyetleri, teşvikler, daha düşük satın alma kredisi maliyetleri ve otomobil 
markalarından alınan uygun kredi teklifleri gibi çeşitli önlemler piyasayı desteklemiştir. Dizel otomobillerin satışları 
düşerken, hibrid otomobillerin satışları arttı. Dizel araç satışlarının Türkiye'deki payı Ocak 2020'de pazarın % 41'ine 
düştü. Buna karşılık, hibrid araç satışları 2019'da % 3'lük pazar payına ulaşmak için % 286 arttı. Şubat ayında 2.128 
hibrid otomobil ve 80 elektrikli otomobil satıldı. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

https://tr.ambafrance.org/COVID19-Suspension-des-vols-avec-la-France-FAQ
https://tr.ambafrance.org/COVID19-Suspension-des-vols-avec-la-France-FAQ
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Merkez Bankası, zorunlu karşılıkların oluşturulmasına ilişkin kuralları yeniden değiştiriyor 
Yeni kurallar, kredilerin üretken kabul edilen sektörlere (özellikle gıda endüstrisi, imalat, nakliye ve bilgi ve iletişim 
teknolojisi sektörü) teminini artırmayı amaçlamaktadır. Parasal komitenin 19 Şubat 2020'deki son toplantısından 
bu yana Merkez Bankası, fiyat sapması, cari işlemler dengesi ve risk primleri üzerinde olumsuz etkisi olabilecek 
tüketici kredilerindeki artışı yakından izlemektedir. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 
Organik Madencilik, Türkiye'nin ilk vermikülit madenini Açtı 
Sivas merkezli Organik Madencilik, Türkiye'nin ilk ve tek vermikülit madenini işletiyor. Yıldırım grubu ve Fransız 
maden çıkarma ve işleme şirketi Imerys'in sahip olduğu S&B madencilik grubu arasındaki ortak girişimdir. 
Vermikülit tarım ve sanayide kullanılır. Önceden ithalat yapılırken, şimdi ise ihracat için işleniyor. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Satın alma yöneticilerinin morali artıyor 
Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) siparişlerde (yurtiçi ve yurtdışı) ve üretimdeki sürekli artış sayesinde Ocak 
ayında 51,3'e, Şubat ayında ise 52,4'e ulaştı. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Türkler sosyal medyada günde ortalama 2 saat 48 dakika geçiriyor 
Türkler sosyal medyada günde ortalama 2 saat 48 dakika geçiriyorlar, bu nedenle televizyon karşısında geçen 
sürelerini aşıyorlar. (2 saat 44 dakika) Türkler internete günde ortalama 7 saat 9 dakika bağlıdır. Türkiye 
nüfusunun % 98'inin cep telefonu vardır. Bunların % 77'si akıllı telefonlardır. 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Enflasyon Şubat 2020'de artışta 
Fiyatlar, bir önceki aya göre % 0,65 (pazar tahminlerinin altında) artış ile, Ocak ayındaki yıllık % 12,2'den sonra, yıllık 
% 12,4 oldu. Yıllık üretici fiyat endeksi, Ocak ayındaki yıllık % 8,8'den sonra Şubat ayında %  9,3'e yükseldi. Enflasyon 
oranındaki artış temel olarak gıda fiyatlarındaki artışla açıklanmaktadır. (Ocak ayındaki +% 9'dan sonra yıllık +% 
10,6) Hizmetlerde enflasyon oranı yüksek olup, % 12'nin üzerinde seyretmektedir. Bu segmentte fiyat artışı, bir 
önceki yıla göre ulaşım için % 16,4 ve konut içinse % 10,1 olmuştur. Analistler, bu katı tutumun enflasyondaki 
yavaşlamayı yıllık % 10 eşiğinin altına indireceğini düşünüyor. 
Daha detaylı bilgi için : http://wwwtuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33863  
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33757 (üretim)  
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 
 

Türkiye'deki yabancı projeler ve yatırımlar  

 Japon grubu Daio Paper Corp. Yıldız Holding'e ait Özen Kişisel Bakım firmasını 153,7 milyon TL’ye satın 
almak istiyor. Bu işlem, şu anda Rekabet Kurumu'ndan izin almaya tabidir. Bu durum, Yıldız Holding’in bir 
Japon grubuna ilk satışı olmayacaktır. Holding, Cola Turka, Çamlıca Gazoz ve Saka içecek markalarını 2015 
yılında 350 milyon Dolar’a DyDo Drinco şirketine satmıştı. 

 Gübre şirketi Gemlik (Yıldırım Holding), İtalyan şirketi Maire Tecnimont ile üre ve amonyum nitrat üretimi 
için bir tesis kurulması konusunda anlaşma imzaladı. Yatırımın 1,5 milyar TL (yaklaşık 200 milyon €) olduğu 
tahmin edilmekte olup, tesisin 3 yıl içinde faaliyete geçmesi beklenmektedir. Projenin amacı yerel 
ihtiyaçların 1 / 3'ünü karşılamaktır. İtalyan şirketi mühendislik ekipmanı ve hizmetleri sağlayacaktır. 

Kaynaklar : ANIMA, Econostrum, Invest in Turkey, Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi, Türk-Fransız Ticaret Derneği, 
Yerel Basın 
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Fransa : Covid-19 krizine yönelik  fransız ihracatçı şirketler için hazırlanan destek planı 
 
 

Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Dışişleri Bakanı Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne Covid-19 salgına bağlı 
ekonomik yavaşlamaya karşı , 31 Mart 2020'de Fransız ihracatçı şirketler için olağanüstü bir destek planı açıkladı  
Bu acil durum planı, hem nakit akışını sağlayarak hem krizin acil sonuçlarıyla karşılaşan ihracatçı şirketleri 
destekleyecek hem de krizden sonra uluslararası toparlanmalarını sağlayacaktır. Özellikle KOBİ'lere ve orta 
büyüklüktekilere, bölgelerdeki sanayi sektörleri için gerekli lokomotif görevi yapan şirketlere yöneliktir ve Fransız 
şirketlerini desteklemek için Hükümetin aldığı acil önlemleri tamamlamaktadır. 
 
İhracatçı şirketleri desteklemek için alınan 4 istisnai önlem: 

1. İhracatçı firmaların nakit akışını güvence altına almak için Bpifrance aracılığla İhracat sigortalı Devlet 
garantilerinin verilmesi ve ihracat projelerinin desteklenerek ön finansmanlarının güçlendirilmesi. Böylece 
garantili kotalar tüm KOBİ'ler ve orta büyüklükteki şirketler için% 90'a yükseltilecektir. İhracat ön 
finansman garanti anlaşmalarının geçerliliği altı aya kadar uzatılacaktır. 

2. Devam eden araştırma sigortası bir yıl daha uzatılacak ve kapsam dahilinde olan araştırma süresinin 
uzatılmasına izin verilecektir. 

3. Cap Francexport kamu reasürans planının genişletilmesi sayesinde kısa vadeli ihracat kredi sigortasına 2 
milyar € kapasite sağlanacaktır. Bu sistem dünyanın tüm ülkelerini kapsayacaktır. 

4. Fransa İhracat Ekibi (Bpifrance, Business France ve Ticaret ve Sanayi Odaları) tarafından sağlanan destek 
ve bilgiler, bölgeler ve dış ticaret danışmanları ağı ve  özel sektör oyuncuları  ile birlikte güçlendirilecektir. 
Şirketlerin ilgilendiği her coğrafi alan için spesifik izlem oluşturulur. Business France, yurtdışına seyahat 
etmenin imkansızlığı ile karşılaşan şirketlere çözüm sunmak için hali hazırda mevcut olan hizmetini 
sunmaya devam etmektedir. 
 

Buna ek olarak, ihracat için finansal destek araçları ve Fransa İhracat Ekibi , şirketlerin uluslararası pazarlarını 
sürdürmelerine veya hızlı bir şekilde yeniden kazanmalarına yardımcı olmak için tam olarak kullanılabilir 
durumdadır ve pandemi geçtikten sonra şirketlerde gerilemeyi önlemek için aktif olarak kullanılacaktır:  

 Yeni pazarlardaki fırsatları araştırmak için KOBİ'leri ve orta büyüklükteki şirketleri destekleyen  Tanıtım ve 
Araştırma Sigortası;  

 FASEP, altyapı projeleri ve yenilikçi teknolojiler için yapılan  ön araştırmalar için hibe; 

 Bpifrance ihracat Sigortası adı altında finansal destek araçlarından Kredi sigortasını sunmakta; 

 Hazine, devletten devlete projeler kapsamında gelişmekte olan ülkelerde, özellikle de bu alanda Fransız 
sanayi arzını konumlandırarak koronavirüsten etkilenen ülkelerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için 
krediler sunmakta.     

 
Bruno Le Maire şunları söyledi: "Bugün uyguladığımız ihracat destek planı şirketlerimizin, özellikle KOBİ'lerin Covid-19 
salgınının yarattığı zorluklar kapsamında yurtdışı açılımlarını korumalarına izin verecektir.  Fransa İhracat Ekibinin  
tüm operatörleri ile, beş yıllık dönemin başlangıcından bu yana önemli ölçüde iyileşen ihracatçı şirketlerimizin 
rekabet gücünü korumak için elimizden geleni yapacağız. " 
 
Jean-Baptiste Lemoyne şunları söyledi: "İhracat fırsatları şirketlerimizin mevcut zorluklarla yüzleşmek için daha 
dayanıklı olmalarını sağlıyor. Güneş zaten doğuda, Asya'da doğuyor gibi görünüyor. Finansal desteğimizi ve 
uluslararası desteğimizi güçlendirerek, şirketlerin bu zor dönemi atlatmasına ve sağlık koşulları karşılanır karşılanmaz 
bıraktıkları yerden yeniden başlamalarına yardımcı olmak istiyoruz. Fransa İhracat Ekibinin gücüne ve bölgelerle 
kurulan ortaklığın sağlamlığına güvenebiliriz. " 
 
İhracatçı şirketler için destek planı : https://www.economie.gouv.fr/plan-soutien-entreprises-francaises-
exportatrices  
Şirketlere sunulan destek önlemleri : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises  
 
Kaynak : France Diplomatie 
 

https://www.economie.gouv.fr/plan-soutien-entreprises-francaises-exportatrices
https://www.economie.gouv.fr/plan-soutien-entreprises-francaises-exportatrices
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises


Les Nouvelles de la Chambre – Avril / Nisan 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 

 

 

20 / 31 

Fransa’dan ekonomi haberleri 
 
 

Bir aylık karantina, Fransa'nın yıllık GSYİH'sının % 2,6’sı ila % 3'ü arasında etki yaratıyor 
Fransa'daki bir aylık karantinanın Fransa'nın yıllık GSYİH'sının % 2,6 ila% 3'ü arasında etkisi olması bekleniyor. 
Ekonomi ve Maliye Bakanı’na göre, Insee değerlendirmeleri kapsamında bu rakam % 3 olacak ve 70 milyar Euro 
zarar gösterecek. Bununla birlikte, Merkez Bankası yöneticisi François Villeroy de Galhau tarafından, "yaklaşık % 3" 
değil, aynı zamanda "% 2 ek kamu açığı" da belirtiyor. Ancak, "Bunun 2020'nin tamamı için ne anlama geleceği 
henüz bilinmiyor. Bu durum, karantina süresine ve geride bırakma yeteneğimize bağlı olacaktır." 23 Mart 
2020'deki basın açıklamasında, 2020'de düşük enflasyonla 2021'de pozitif olacak negatif büyüme öngörmüştü. 
Fransa Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını düşük tutabilecek ve bu da büyümeyi 
desteklemeye ve ek borç olmadan finansmanı kolaylaştıracak. 
Fransa Merkez Bankası yöneticisi, 31 Mart 2020 sabahı, 29.000 kredi talebinin şirketler tarafından (5 milyar Euro 
tutarında) talep edildiğini de vurguluyor. Herkesi rahatlatmak istiyor: “her departmanda ücretsiz danışılabilen 
süreç kapsamında, Fransa Merkez Bankası olarak, iki gün içinde sorun yaşayanlarla iletişime geçecek ve çözüm 
bulacağız. " 
François Villeroy de Galhau’ya göre, "virüse karşı bir savaşa başlıyoruz (...) ama ekonomik bir savaş var ve Fransa 
Merkez Bankası ve kamu otoriteleri her büyüklükteki şirkete yardımcı olabilir." 
Fransa Ekonomik Koşullar Araştırma Merkezi’nin (OFCE) 30 Mart 2020'de yayınlanan değerlendirmesinde, 2,6 
puanlık GSYİH kaybına (aylık 60 milyar Euro) atıfta bulunuluyor. Çalışanların % 20'sinden fazlasının kendilerini kısa 
çalışma sisteminde bulabileceğini belirtiyor. 
“Fransa’nın 1945'ten bu yana gördüğü en kötü büyüme rakamı, 2008'deki büyük mali krizden sonra 2009'da 
gerçekleşti ve -% 2,9 oldu. Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno le Maire’e göre, 6 Nisan'da -% 2,9'un çok üzerinde 
olunacak. Birçok ekonomist GSYİH'da % 5'in üzerinde düşüş bekliyor. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-un-mois-de-confinement-
represente-une-perte-de-3-points-de-pib-annuel-selon-linsee-1189241  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-economistes-noircissent-leurs-previsions-
pour-la-france-1192561  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-chute-alarmante-de-lactivite-economique-en-
france-1192673  
Kaynaklar : Econostrum ve Les Echos 
 

Koronavirus: beş özel sektör çalışanından biri kısmi işsiz 
1 Nisan itibariyle, hükümet tarafından başlatılan işten çıkarma karşıtı programı kapsamında, 3,9 milyon çalışan için 
415.000 kuruluştan 425.000 talep oldu. Bir haftada ise, 2,4 milyon daha fazla oldu. Şimdi özel sektördeki her beş 
çalışandan birini ilgilendiriyor. 20'den az çalışanı olan şirketler bu işten çıkarma karşıtı programın kullanımında 
fazlaca yer almaktadır. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-un-salarie-du-prive-sur-cinq-en-
chomage-partiel-1191459  
Kaynak : Les Echos 
 

Koronavirus: Fransa İhracat Ekibi harekete geçti 
Fransa İhracat Ekibi’ni (Business France, Bpifrance ve CCI ağı) oluşturan 3 ortak, koronavirüs ile bağlantılı sağlık 
krizinden etkilenen şirketlere yardım için işbirliği yapıyor. Şirketleri desteklemek için her zamankinden daha fazla 
seferber edilen bu ekip, sağlık krizi ve sonuçları karşısında onlara yardımcı olmak için uluslararası faaliyet gösteren 
şirketler tarafından doldurulacak çevrimiçi bir form sunuyor. 
Detaylı bilgi için : https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2020-03-18/vgnmkt 
Ayrıntılı bilgi için : https://www.teamfrance-export.fr/infos-pays-covid-19  
 

Koronavirus: işletmeler için yararlı önlemler 
Koronavirus salgınının ekonomik sonuçlarıyla başa çıkmak için CCİ ağı, devlet hizmetlerinin yanı sıra şirketlere 
destek oluyor. Şirketler tarafından harekete geçirilecek üç düzey önlem vardır. 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-un-mois-de-confinement-represente-une-perte-de-3-points-de-pib-annuel-selon-linsee-1189241
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-un-mois-de-confinement-represente-une-perte-de-3-points-de-pib-annuel-selon-linsee-1189241
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-economistes-noircissent-leurs-previsions-pour-la-france-1192561
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-economistes-noircissent-leurs-previsions-pour-la-france-1192561
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-chute-alarmante-de-lactivite-economique-en-france-1192673
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-chute-alarmante-de-lactivite-economique-en-france-1192673
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-un-salarie-du-prive-sur-cinq-en-chomage-partiel-1191459
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-un-salarie-du-prive-sur-cinq-en-chomage-partiel-1191459
https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2020-03-18/vgnmkt
https://www.teamfrance-export.fr/infos-pays-covid-19
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Detaylı bilgi için : https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise  
Koronavirüs krizinden etkilenen işletmelere yardımcı olmak için Hükümetin aldığı önlemleri özetleyen belge: 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf  
 

Insee'nin Covid-19 sağlık krizine bağlı ekonomik faaliyet kaybına ilişkin ilk tahmini 
Ekonomik faaliyet kaybının şu anda "normal" bir duruma kıyasla % 35 olduğu tahmin edilmektedir. Hane halkı 
tüketimi de “normal”inin % 35 altında olacaktır. Bir aylık karantinanın, üç aylık GSYİH'nin en az 12 puan (veya yıllık 
GSYİH'nın 3 puanı) üzerinde etkisi olacaktır. 
Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4473296 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-un-mois-de-confinement-represente-une-perte-
de-3-points-de-pib-annuel-selon-linsee-1189241  
Kaynak : Insee 
 

Fransa’nın endüstrisinde üretici fiyatları Şubat 2020'de % 0,5 düştü 
Şubat 2020'de Fransa’nın endüstrisinin üretici fiyatları % 0,5 düştü. (Ocak 2020'de -% 0,1'den sonra) Bu düşüş, 
Fransa pazarına yönelik ürünlerin fiyatlarında (- % 0,1'den sonra -% 0,6) ve dış pazarlara yönelik olanlarda 
(istikrardan sonra - % 0,5) görüldü. Fransa endüstrisinin yıllık üretici fiyatları düştü. (+% 0,2'den sonra -% 0,4). 
Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4471880  
Kaynak : Insee 
 

Hanehalkı mal tüketimi Şubat ayında bir miktar düştü (–% 0,1) 
Şubat 2020'de, hane halkı tüketim harcamaları hacminde hafif bir düşüş görüldü. (-% 1,2'den sonra -% 0,1). Enerji 
harcamaları tekrar düştü. (– % 0,9) Dayanıklı mal alımı (+% 1,4) nedeniyle imal malların tüketimi toparlandı. (% –
2,8'den sonra +% 0,2) Gıda tüketimi sabittir. (+% 0,3'ten sonra 0). 
Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4472182 
Kaynak : Insee 
 

Mart 2020'de tüketici fiyatları yıllık % 0,6 arttı 
Tüketici fiyatları, ay sonunda yapılan geçici tahmine göre, Mart 2020'de bir önceki aydaki +% 1,4'ten sonra % 0,6 
artacak. Enflasyondaki önemli düşüş, enerji ve imal ürün fiyatlarındaki önemli düşüş ve hizmetler ile tütün 
fiyatlarındaki yavaşlamadan kaynaklanacaktır. Gıda fiyatları, yıllık olarak Şubat’a göre daha fazla artacak. Aylık 
tüketici fiyatları bir önceki ay gibi sabit olacaktır. Yüksek vergiler göz önüne alındığında, tütün fiyatları oldukça 
artacak. İmal ürünler, kış satışlarının Şubat ayında sona ermesiyle bağlantılı olarak yükselecek. Öte yandan, petrol 
ürün fiyatlarının ardından enerji fiyatlarındaki düşüş belirginleşecek. Son olarak, hizmet ve gıda fiyatları düşecek. 
Yıllık uyumlaştırılmış tüketici fiyat endeksi Şubat ayında +% 1,6'dan sonra +% 0,7'ye düşecek. Aylık olarak, bir önceki 
ay gibi istikrarlı olacak. 
Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4472209 
Kaynak : Insee 
 

Koronavirus: İş teklifleri düşüyor 
İstihdam arayışı sitesindeki teklif sayısı iki haftada 143.000 azaldı. Bazı önde gelen sektörler yavaşlasalar bile aktif 
kalıyorlar. Yöneticiler içinse talepler devam ediyor.  
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-les-offres-demploi-chutent-
lourdement-1192706  
Kaynak : Les Echos 
 

Koronavirus: Temel sektörlerde 9.000 iş olanağı 
Hükümet, tarım, ulaşım ve hatta mediko-sosyal gibi koronavirüs salgınına karşı mücadelede gerekli görülen 
alanlara yönelik iş alımı için bir internet platformu başlattı. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-9000-offres-demploi-dans-des-
secteurs-essentiels-1191592 
Kaynak : Les Echos 

https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4473296
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-un-mois-de-confinement-represente-une-perte-de-3-points-de-pib-annuel-selon-linsee-1189241
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-un-mois-de-confinement-represente-une-perte-de-3-points-de-pib-annuel-selon-linsee-1189241
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4471880
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4472182
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4472209
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-les-offres-demploi-chutent-lourdement-1192706
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-les-offres-demploi-chutent-lourdement-1192706
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-9000-offres-demploi-dans-des-secteurs-essentiels-1191592
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-9000-offres-demploi-dans-des-secteurs-essentiels-1191592
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Koronavirus: Her aylık karantina Fransa'nın 2-3 puanlık büyümesine mal oluyor 
Fransız Ekonomik Koşullar Araştırma kuruluşu (OFCE), tüketimin azalması ve çoğunluğun çalışmasının imkansızlığı 
nedeniyle, GSYİH'yi yılda 2,6 puan azalacağını tahmin ediyor. Kriz sonu senaryosu kamu politikasının bu şoku 
absorbe etme kapasitesine bağlı olacaktır. 
Detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-le-cout-du-confinement-est-
estime-entre-2-et-3-points-de-pib-par-mois-1190251 
Kaynak : Les Echos 
 

Koronavirus: Bercy, serbest meslek sahipleri için yardımı genişletiyor 
Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire Salı günü yaptığı açıklamada, maksimum 1.500 Euro yardım hakkı veren ciro kaybı 
eşiğinin Mart ayından itibren, % 70'den % 50'ye düşeceğini açıkladı. Dayanışma fonu, ilk faaliyet ayını karşılamak 
için 500 milyon Euro arttırarak 1,7 milyara çıkarıldı. 
Detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-bercy-elargit-laide-aux-tpe-et-
independants-1190643  
Kaynak : Les Echos 
 

Mart 2020'nin başlarında, hanehalkı gelecekteki ekonomik durumun kötüleşmesinden fazlasıyla 
korkuyor 
Fransa'daki hanehalkı güven endeksi, Mart 2020'de Şubat ayına göre 103 puana veya -1 puan düşerken, önlemler 
alınmadan önce uzun vadeli ortalamasının (100) üzerinde kaldı. (26 Şubat - 17 Mart tarihleri arasında yürütülen 
araştırma) Araştırma, Mart ayı başında hanehalklarının gelecekteki ekonomik durumlarıyla ilgili endişelerinde 
güçlü artış olduğunu ve uzun vadeli ortalamasının altında on puan kaybı olduğunu ortaya koyuyor. Insee’ye göre, 
işsizliğin gelişmesine ilişkin korkular da, kontrol altına alınmadan önce bile ay başında önemli oranda arttı: "22 
puan artışla beraber, uzun vadeli ortalamasının altında kalıyor."  
Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4470726 
Kaynak : AFP 
 

Koronavirus salgını nedeniyle Mart ayında iş ortamındaki tarihsel düşüş 
Koronavirus krizi nedeniyle, Fransa'daki iş ortamı Mart 2020'de 95 puana gelerek, on puan kaybederken, 
başlangıcından (1980)  bu yana en önemli düşüşünü yaşadı. Şubat ayındakilerle karşılaştırıldığında, iş koşulları 
hizmetler (-14 puan) ve perakende ticarette (-13 puan) çok ciddi şekilde bozulmaktadır. Endüstride üç puan 
kaybederken, inşaatta yüksek seviyede sabit kaldı. Bununla birlikte, ikincisi ile ilgili olarak, aslında okulların kapanış 
tarihi olan 16 Mart'tan önceki iş liderlerinin görüşlerini yansıtmaktadır. Toptan ticaretteki iş ortamı Ocak ayına 
göre beş puan kaybetti. İstihdam ortamı dokuz puan kaybedip, serinin başlangıcından (1991) bu yana en büyük 
düşüşü yaşadı. Bir önceki en büyük düşüş Kasım 2008'de sekiz puan ile olmuştu. 96 puan ile, istihdam ortamı uzun 
vadeli ortalamasının önemli ölçüde altına düşmektedir. 
Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4471648 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4470950 (imalat endüstrisi) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4471003 (inşaat endüstrisi) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4470922 (hizmetler) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4471476 (perakende ticaret) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4471014 (toptan ticaret) 
Kaynaklar : Cercle Finance ve Reuters 
 

2019'un 4. çeyreği sonunda, kamu borcu 2.380,1 milyar € 
2019'un 4. çeyreği sonunda Maastricht’e göre kamu borcu, bir önceki çeyreğe göre 34,6 milyar Euro azalarak, 
2.380,1 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Gayri safi yurtiçi hasıla yüzdesi ile, 2019'un 3. çeyreğine göre 2,3 puan 
düşerek % 98,1 seviyesinde gerçekleşti. Net kamu borcu daha ılımlı bir şekilde (-2,6 milyar Euro) düşerek, 
GSYİH'nın % 89,5'ini oluşturdu. 
Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4470952 
Kaynak : Insee 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-le-cout-du-confinement-est-estime-entre-2-et-3-points-de-pib-par-mois-1190251
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-le-cout-du-confinement-est-estime-entre-2-et-3-points-de-pib-par-mois-1190251
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-bercy-elargit-laide-aux-tpe-et-independants-1190643
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-bercy-elargit-laide-aux-tpe-et-independants-1190643
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4470726
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4471648
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4470950
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4471003
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2019 yılında kamu açığı GSYİH'nin % 3'üne çıkarken, borç GSYİH'nın % 98,1'i oldu 
2019 yılı kamu açığı, 2018'deki % 2,3'ten sonra, 72,8 milyar Euro veya GSYİH’nin % 3’ü seviyesinde bulunuyor. GSYİH 
içinde, gelirler % 53,4'ten % 52,6'ya gelirken, GSYİH'deki harcamaların ağırlığı neredeyse sabit kaldı. (2018'de % 55,7 
ve 2019'da % 55,6) 
Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4470888 
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/le-deficit-public-a-ete-meilleur-quattendu-en-2019-avant-
le-grand-chambardement-du-coronavirus-1188766  
Kaynak : Insee 
 

Fransa, devlet garantili işletme kredilerini yürürlüğe koyuyor 
Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, BpiFrance ve Fransız Bankacılık Federasyonu (FBF), 24 Mart 
2020'de "Devletin 300 milyar Euroluk kredi temin etmesinin benzeri görülmemiş bir uygulama" olduğunu açıkladı. 
Bruno Le Maire kabinesinden yapılan basın açıklamasına göre, bu uygulama "acil sağlık durumundan etkilenen 
işyerleri ve profesyonellerin nakit akışını hafifletecek". 
Resmi olarak 25 Mart 2020'de başlatılan ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olan bu krediler, emlak şirketleri, 
kredi kuruluşları ve finans şirketleri hariç olmak üzere her büyüklükteki işletmeler için tasarlanmıştır. Bankalardan 
temin edilebiliyor. Miktarları, 1 Ocak 2019'dan sonra kurulan yenilikçi şirketler için üç aylık 2019 cirosunu (yıllık 
cironun% 25'i) veya iki yıllık bordrosunu aşamaz. 
Bankalar, bir ön onay aldıktan sonra, 5.000'den az çalışanı olan şirketler için BpiFrance’a özgü belirli bir platform 
üzerinden gelen talebi incelemeyi taahhüt ediyor. 5.000’den fazla çalışanı olan şirketler de yine BpiFrance 
vasıtasıyla talepte bulunabilecektir. Bu finansman dosyasını alan bankaya iletilecek ve daha sonra kredi anlaşması 
yapılabilecektir. Nisan 2020'nin sonuna kadar şirket başına yalnızca bir talep yetkilendirilmiştir. 
Basın açıklamasında, "İlk yıl hiçbir geri ödeme gerekmeyecek, şirket krediyi en fazla beş yıl boyunca amortismana 
tabi tutabilecek." şeklinde belirtildi. Maliyetli bir kredi söz konusudur. 
Bruno Le Maire, “Devlet tarafından garanti edilen kredinin lansmanı, tüm Fransız şirketlerinin önümüzdeki ayların 
zor koşullarında nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına izin verecektir. Bu kredileri 300 milyar Euro’luk garantiyle 
destekleyerek devlet, Fransız şirketlerini faaliyetteki yavaşlamadan korumak için benzeri görülmemiş bir araç 
uygulamaktadır "dedi. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises  
http://fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/bruno-le-maire,-bpifrance-et-la-federation-bancaire-francaise-(fbf)-
annoncent-le-lancement-des-mercredi-des-prets-garantis-par-l'etat 
Kaynak : Econostrum 
 

Koronavirus: Bruno Le Maire'e göre 1929 kriziyle karşılaştırılabilir bir ekonomik kriz söz konusudur 
Ekonomi Bakanı 24 Mart'ta GSYİH'daki düşüşün bu yıl, geçen haftaki tahmin olan % 1'in çok üzerine çıkacağını 
belirtti. Normale dönmenin ancak kademeli olarak gerçekleşeceğini ve krizden sonra faaliyette hızlı bir 
toparlanma beklemediğini belirtiyor. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-pour-bruno-le-maire-cette-
crise-est-comparable-a-celle-de-1929-1188276  
Kaynak : Les Echos 
 

Koronavirus: Bazı sektörlerde azami çalışma süresi 60 saate çıkarılacak 
Şirketlerin karantina sırasında çalışanlarına bir hafta izin vermesine olanak tanıyan karar, bazı sektörlerin İş 
Kanunu'nda belirtilen çalışma saatleri sınırlarından sapmasına da imkan tanıyacaktır. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-la-duree-maximale-du-travail-va-
etre-portee-a-60-heures-dans-certains-secteurs-1188541  
Kaynak : Les Echos 
 

Koronavirus: kısmi işsizlik yükseliyor 
24 Mart itibariyle 730.000'den fazla işçi kısmen işsiz kaldı. Program, işleri etkilenen tüm geçici işçilere, satış 
temsilcilerine ve hatta yöneticilere yönelik genişletildi. Yarı zamanlı asgari ücretliler para kaybetmeyecekler. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4470888
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/le-deficit-public-a-ete-meilleur-quattendu-en-2019-avant-le-grand-chambardement-du-coronavirus-1188766
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/le-deficit-public-a-ete-meilleur-quattendu-en-2019-avant-le-grand-chambardement-du-coronavirus-1188766
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
http://fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/bruno-le-maire,-bpifrance-et-la-federation-bancaire-francaise-(fbf)-annoncent-le-lancement-des-mercredi-des-prets-garantis-par-l'etat
http://fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/bruno-le-maire,-bpifrance-et-la-federation-bancaire-francaise-(fbf)-annoncent-le-lancement-des-mercredi-des-prets-garantis-par-l'etat
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Çalışma Bakanlığı önceki kontrolleri güçlendirmeyi amaçlıyor. Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, hükümetin iki ay 
boyunca planladığı 8,5 milyar Euro’nun muhtemelen yeterli olmayacağını belirtti. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-la-facture-du-chomage-partiel-
senvole-1187990 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/chomage-partiel-le-gouvernement-adopte-un-regime-a-lallemande-
1188547  
Kaynak : Les Echos 
 

Coronavirus: geçici istihdam piyasası çöktü 
Covid-19 salgını Fransa’da geçici istihdamı % 75 oranında azalttı. Toplamda, Mart sonunda 500.000'den fazla tam 
zamanlı eşdeğer iş sona erdi. Sektörler eşit derecede etkilenmiyor. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-le-marche-de-linterim-seffondre-
1187006 
Kaynak : Les Echos 
 

Koronavirüs: Fransa etkilenen şirketler için 45 milyar € 
Fransa Ekonomi ve Finans Bakanı Bruno Le Maire 17 Mart'ta koronavirüs ile karşı karşıya kalan işletmeleri 
desteklemek için alınan önlemleri açıkladı. "Bu bir sağlık savaşı değil, aynı zamanda ekonomik ve finansal bir 
savaştır." Bruno Le Maire - Fransa'nın ekonomiyi destekleme planını desteklemek için masaya koyduğu 45 milyar 
Euro'dan az değil - "bu sadece bir ilk tahmin" dedi. Üç eksene dayanır: kısmi işsizlik, zorunlulukların ertelenmesi ve 
dayanışma fonu. Önce kısmi işsizliğin kurulması: "Bu sistem tarihte ilk kez tüm çalışanlara yönelikti. Ekonomik kriz 
sırasında şirketler çalışanlarından ayrıldı ve bu nedenle beceri ve bilgi birikimi yok oldu.Buna göre, "Krizin sonunda 
faaliyetin yeniden başlamasını sağlama sorunları"nın altını çizmektedir. Kısmi işsizlik kullanan şirketleri telafi 
etmek için iki ayda 8,5 milyar € kullanılacak. 
Daha sonra, Fransız hükümeti Mart 2020’de mali ve sosyal zorunlulukların ertelenmesinde - Devlet Hazinesine 
ayrılan 32 milyar Euro’yu serbest bıraktı. "Bu ertelemeler en zor durumda olan şirketler için iptal yoluna bile 
gidilebilir" "Küçük işletmeler ve mikro girişimciler için kredi geri ödemelerinin ertelenmesi, kira ödemesi, su, 
elektrik ve gaz faturaları da dahil olmak üzere sıfır gelir, sıfır harcama ilkesidir".  
Son olarak, ayda 2 milyar Euro tutarında dayanışma fonu şirketlerin yardımlardan faydalanmasını sağlayacaktır. Bu 
konu, faaliyetleri durdurulmuş şirketler (catering, barlar, turizm), Mart 2020'de Mart 2019'a göre cirosunun % 
70'inden fazlasını kaybeden ve 1 milyon Euro’dan az ciro elde eden küçük işletmelerle ilgilidir. Bu dayanışma 
fonunun iki aşaması vardır. Birincisi, basit beyanda 1.500 Euro hızlı ve otomatik yardım sunacaktır. Tek yapılması 
gereken Kamu Maliyesi Genel Müdürlüğü ile temasa geçmektir. İkincisi, duruma göre tanımlanan tutarlar için 
iflasla mücadele tedbiri olup, en az bir çalışan istihdam eden ve kapılarını kalıcı olarak kapatmakla karşı karşıya 
olan şirketlere yönelik olacaktır. Bruno Le Maire, 600.000 şirketi bu destekten faydalanabilecekler olarak 
değerlendiriyor. 
Fransız Devleti aynı zamanda şirketler tarafından alınan tüm yeni banka kredilerinde 300 milyar Euro'ya kadar olan 
banka garantisini kullanacak. Bruno Le Maire, "Bu durum, nakit akışlarını sürdürmelerine olanak sağlayacak. 
Bugün bankaların artık birkaç şirkete kredi vermeyi reddetmek için bir nedeni yok." Bakan, "Azalsa bile, ekonomik 
faaliyetin sürdürülmesini, milletin yaşamının sürekliliğini sağlamak için yapıyoruz" dedi. 18 Mart 2020 Çarşamba 
günü sunulacak finans tasarısı hazırlanacak. "Büyümenin 2020'de % 1 düşmesini bekliyorum ama bu rakam salgının 
evrimine ve sonuçlarına bağlı olarak değişebilir." diye uyarıyor. Kamu borcunda gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) 
% 100'ünün üzerinde bir bozulma olması bekleniyor. Bruno Le Maire, "Dengeyle ilgiliyiz, ancak önceliklerimizi 
dikkate alıyoruz. Bugün şirketler ve yeniden başlatma planının yeniden başlayabilmesi (...) ikinci aşamada 
gelecek" diyor. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı'na göre, "tüm bu masraflar Avrupa Birliği tarafından istisnai 
masraflar olarak kabul edilecek ve rekabet makamları tarafından Devlet yardımı olarak görülmeyecektir." 
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-lexecutif-porte-le-plan-
durgence-economique-a-45-milliards-deuros-1186009  
Kaynak : Econostrum 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-la-facture-du-chomage-partiel-senvole-1187990
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Koronavirus: İşletme kredileri için 300 milyar Euro masaya yatırıldı 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şirketlerin bankalarından talep ettiği kredileri garanti altına almayı amaçlayan 
300 milyar Euro tutarının gündemde olduğunu duyurdu. Hükümet ayrıca, aylık 1.500 Euro ödenekle virüs krizinden 
ciddi şekilde etkilenen serbest meslek sahiplerine olağanüstü yardım sağlayacak. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-vers-une-indemnite-mensuelle-
pour-les-independants-1185901  
Kaynak : Les Echos  
 

Koronavirus: Kamu açığı beklenenden daha fazla genişleyebilir 
Eylem ve Kamu Hesapları Bakanı Gérald Darmanin, kamu açığının bu yıl GSYİH'nın % 3,9'una çıkacağını, şu an için % 
1 olarak tahmin edilen durgunluğu ve 45 milyar Euro’luk acil durum planını açıkladı. Borç % 100'ü geçecek. Kamu 
Maliyesi Yüksek Kurulu, ekonomik bozulmanın hükümet tarafından "beklenenden daha belirgin olabileceğini" 
değerlendiriyor. Buna göre, GSYİH'nın % 3,9'unda kamu açığı tahmini iyimser görünüyor. Bercy tahminlerini 
karantinanın sadece bir ay süreceği varsayımına dayanarak oluşturdu. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-lexecutif-lance-un-
plan-de-sauvetage-inedit-pour-amortir-le-choc-economique-1186332  
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/exclusif-coronavirus-le-deficit-public-va-bondir-a-39-du-
pib-cette-annee-1186201  
Kaynak : Les Echos  
 

Koronavirus: Bpifrance olağanüstü iş destek önlemlerini harekete geçiriyor 
Bpifrance, faaliyetleri koronavirüsten etkilenen şirketleri desteklemek ve nakit akışı sorunlarıyla başa çıkmak için 
onları bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla bir dizi önlem uyguladı. 2 Mart'tan bu yana salgından etkilenen 
işletmeler için destek tedbirleri alınmıştır. Bpifrance, krizden etkilenen KOBİ'lere nakdi kredi temin edebileceğini 
hatırlatarak güvence vermek istemektedir. "Tüm ekipler, elli bölgesel kuruluşumuz aracılığıyla, Koronavirus 
nedeniyle yaşadıkları krizde şahıs şirketleri ve KOBİ'leri desteklemek için seferber edildi. Bpifrance CEO'su Nicolas 
Dufourcq ‘a göre, kanıtlanmış garanti sistemi, bu zor durumu aşmalarına yardımcı olacaktır.  
Koronavirüs’ten etkilenen şirketler için eylem planları 

• Fransız özel bankalarının Koronavirüs'ün sonuçlarından etkilenen şirketlere verdiği nakit krediler için 
Bpifrance garantisinin verilmesi, 

• Bankalar tarafından işletilen yeniden yapılanmaları desteklemek için yönetim ücreti olmadan klasik 
yatırım kredisi teminatlarının genişletilmesi, 

• Bpifrance müşterileri için orta ve uzun vadeli kredilerin yeniden geliştirilmesi, yeniden programlama 
otomatik olarak yapılacaktır. 

Bpifrance ağının yöneticisi Georges Planes bu sistemin uygulanmasını açıkladı: “Şirketler isteklerini bankacılarına 
ifade ediyor; bankacı konuyla ilgili kendi analizini yapar, kredi verir ve Bpifrance'dan teminat ister. Ve biz beş iş 
günü içinde cevabımızı vermeyi taahhüt ediyoruz "dedi. 
İşletmeler için acil destek kurtarma planının bir parçası olarak, ortaklarıyla (bölgeler, bankalar, vb.) Bpifrance nakit 
destek kredileri başlatmaktadır. 

• Teminatsız krediler, şirketin veya yöneticisinin varlıkları üzerinde gerçek bir teminat olmaksızın, COVID-19 
sağlık kriziyle bağlantılı zor zaman geçiren şahıs şirketleri, KOBİ'lere, orta büyüklüklere adanmıştır. 

• Bölgelerde, büyüme kredisi 10 yıldan 300.000 Euro'ya, 7 yıllık bir süre boyunca 2 yıl ertelenmiş olarak 
sübvanse edildi. 

• KOBİ'ler için 5 milyon Euro'ya, orta büyüklükler için 30 milyon Euro'ya kadar olan varlık kredisi, 3 ila 5 yıllık 
süre boyunca ertelenmiş olarak verilir. 

Daha detaylı bilgi için : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-
exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113  
Kaynak : BPI France 
 

Ocak 2020'de imalat üretimi arttı (+ % 1,2) 
Ocak 2020'de, imalat sanayinde artış (−% 2,2'den sonra +% 1,2) tüm endüstride olduğu gibidir. (−% 2,5'ten sonra + % 1,2) 
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4465241 
Kaynak : Insee 
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https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-lexecutif-lance-un-plan-de-sauvetage-inedit-pour-amortir-le-choc-economique-1186332
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Şubat 2020'de iş kuruluşlarında azalma 
Şubat 2020'de, tüm işletme türleri için toplam iş kuruluş sayısı düştü. (mevsimsellikten arındırılmış, çalışma günleri 
ile Ocak ayında -% 1,5'ten sonra –% 2,8) Geleneksel işletmelerin kuruluşları düşüştedir. (+% 6,3'ten sonra +% 0,7) 
Mikro girişimcilerin kuruluşları da tekrar azaldı. (-% 9,4'ten sonra –% 6,8) 
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4466858 
Kaynak : Insee 
 

Şubat 2020'de tüketici fiyatları aylık olarak sabit kalırken, yıllık olarak % 1,4 arttı 
Şubat 2020'de, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) Ocak 2020'de −% 0,4'ten sonra aylık olarak sabit kaldı. İmal edilen 
malların fiyatları ise toparlandı. (−% 2,2'den sonra +% 0,2) Hizmet fiyatları bir önceki aydaki istikrardan sonra % 0,2 
arttı. Buna karşılık, Ocak ayında enerji fiyatları % 0,5 arttıktan sonra % 2 düştü. Son olarak, gıda ve tütün fiyatları aylık 
olarak sabit kaldı. Mevsimsel değişimlerden arındırılmış tüketici fiyatları, Ocak ayındaki +% 0,3'ten sonra Şubat ayında 
% 0,1 düştü. Yıllık tüketici fiyatları Ocak ayındaki +% 1,5'ten sonra % 1,4 arttı. Enerji ve gıda fiyatlarındaki yavaşlama, 
kısmen imal ürün fiyatlarındaki toparlanma ve hizmetler ile tütün fiyatlarındaki artışla dengelenmiştir. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4467122 
Kaynak : Insee 
 

2019'un 4. çeyreğinde, ücretli istihdam özel sektörde artarken, kamuda yavaşlamaktadır 
2019'un 4. çeyreğinde, ücretli istihdamın oluşturulması, bir önceki çeyrekte +%  0,4 ile + 90.800'e ulaştı. Insee'ye 
göre, 2019 yılında Fransa'da özel ve kamuya ait yaklaşık 288.000 iş yaratıldı. Bu rakam, 2018'den daha fazla, ancak 
2017'den daha azdır. Tüm faaliyet sektörleri istihdam sayılarının arttığını görüyor. Sektör 2007'den bu yana en 
büyük artışını kaydetti. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4466574 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/lemploi-salarie-a-progresse-de-11-en-2019-1183551  
Kaynaklar : Insee ve Les Echos 
 

Koronavirus: Bercy ekonomik acil durum karşısında işletmelere desteği artırıyor 
Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire 12 Mart'ta kısmi işsizlik sisteminin iyileştirileceğini ve Devlet tarafından ödenen 
tazminatın artırıldığını duyurdu. BPI (Kamu Yatırım Bankası) KOBİ nakdi kredilerinin % 90'ına kadarını garanti 
edecektir. Bu önlemler, şirketlerin zorluklarının artmasıyla açıklanmaktadır. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-bercy-amplifie-le-soutien-
aux-entreprises-devant-lurgence-economique-1184697  
Kaynak : Les Echos 
 

Koronavirus: Bruno Le Maire büyüme üzerindeki etkisinin “şiddetli” olacağı konusunda uyarıyor  
Merkez Bankası ekonomistleri, koronavirüsün yayılması nedeniyle yılın ilk üç ayında sadece % 0,1 GSYİH büyümesi 
bekliyorlar. Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire Pazartesi günü yaptığı açıklamada, büyüme üzerindeki etkinin "ciddi" 
olacağını belirtti. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-la-banque-de-france-
revoit-en-baisse-sa-prevision-de-croissance-1183123 
Kaynak : Les Echos 
 

Koronavirus: Bruno Le Maire ekonomik olağanüstü hal ilan etti 
BPI garantisiyle KOBİ nakdi kredileri, vergi ve katkı paylarının kademeli olarak ödenmesi, vb... Bercy, zorluk çeken 
şirketlere yardımcı olmak için önemli tedbirler uyguluyor. Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire "mevcut kaynakları çok 
fazla saymanın zamanı değil" açıklaması yaptı. 
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-bruno-le-maire-decrete-
letat-durgence-economique-1181565 
Kaynak : Les Echos 
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Coface’a göre, dünya genelinde sıkıntı yaşayacak şirket sayısının % 25 artması bekleniyor 
 
 

Coface tarafından 6 Nisan'da yayınlanan bir araştırmaya göre, sıkıntı yaşacak şirket sayısının bu yıl dünya çapında 
% 25 artması bekleniyor. 
 
Bu çalışmaya göre, "ekonomik faaliyet üçüncü çeyrekte kademeli olarak yeniden başlayacak ve ikinci salgın 
dalgası yaşanmayacak olsa bile, işletmelerin kredi riski önemli oranda artacaktır."  
 
Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nde (+% 39) ve Birleşik Krallık'ta (+% 33) patlama derecesinde olacak, ancak 
Fransa'da (+% 15), İtalya'da (+% 18), İspanya'da (+% 22) önemli oranda artacaktır. Biraz daha az belirgin olarak 
Almanya'da (+% 11) ve Türkiye'de (+% 8) gözlenecektir. 
 

Şirket başarısızlıklarının ülkeler bazında yıllık gelişimi (yüzde olarak) 
 

 
 
Coface baş ekonomisti Julien Marcilly bir basın konferansında "Bazı ülkelerdeki işletmelerdeki sıkıntılar, ekonomik 
faaliyetteki değişikliğe diğerlerine göre çok daha hızlı ve güçlü tepki veriyor" olarak ifade etti. 
 
"Muhtemelen otomatik denge unsurları (örneğin uzaktan çalışma gibi sosyal faydalar) ve şirketler için güvenlik 
imkanları bazı diğer ülkelere kıyasla daha az olabilir." 
 
Son olarak, « şok, gelişmekte olan ülkelerde daha da şiddetli olabilir. Şöyle ki, salgını yönetmenin yanı sıra, petrol 
fiyatlarındaki düşüş ve 2008’e göre dört kat daha fazla sermaye çıkışıyla karşı karşıya kalıyorlar. » Coface, Ocak 
2008'de dünya çapında sıkıntılı şirket artışının sadece % 2 olduğunu tahmin etmişti. 
   
Coface tahminlerine göre, sıkıntılı şirket sayısındaki bu önemli yükseliş, küresel ekonomideki durgunluk nedeniyle 
göze çarpıyor ve küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) % 1,3 azalması bekleniyor. 
 
68 ülkenin ekonomileri, geçen seneki yalnızca 11 ülkeye karşılık durgunluk yaşayabilir. Coface aynı zamanda üst 
üste ikinci yılda dünya ticaret hacminde daralma öngörüyor, ancak geçen yıla göre (-% 0,4) çok daha güçlü (-% 4,3) 
olması bekleniyor. 
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Ancak Julien Marcilly’e göre, « en çok uluslararası ticaret yapan, sanayileşmiş ekonomilerin değil iç ekonomisi 
uzun sürede etkilenecek olanların da sıkıntı yaşayacağı atipik bir durumdayız.» diye belirtmiştir 
 
Çalışmaya erişim için :  
https://www.coface.com/content/download/180888/2984670/file/COFACE_BAROMETRE_Q1-2020.pdf  (ingilizce) 
Daha detaylı bilgi için : https://www.latribune.fr/economie/international/coronavirus-les-defaillances-d-
entreprises-devraient-exploser-dans-le-monde-844450.html  
 
Kaynak : AFP 
 
 
 

Euler Hermes, Batı Avrupa’da 2020 yılında iflas oranlarında % 16’lı bir  artış tahmin 
etmekte  
 

 

Euler Hermes - Covid-19'a yönelik Allianz Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Euro bölgesindeki 
şirketlerin cirosu bir önceki yıla ve Mart ayının sonuna göre % 15 ila % 25 arasında düşmesi bekleniyor. Faaliyet 
marjları 1 ila 1,5 puan azalabilir. 
 
27 Mart 2020'de yayınlanan bu öngörü notu, iç talebe yönelik şokun ve uluslararası ticaret akışlarındaki 
daralmanın euro bölgesi GSYİH'sinin 2020'de % 1,8 oranında daralmasına neden olacağını göstermektedir. Kriz iki 
ay sürerse % 4,4 oranına ulaşır. İmalat sanayi satışlarının 2020 yılının ikinci çeyreğinde 2019'un ikinci çeyreğine göre 
% 12 ila 18 arasında düşmesi bekleniyor. 
 
Salgının Avrupa Birliği'ne gelmesinden önce, Euler Hermes euro bölgesinde 13.000 KOBİ ve orta ölçekli şirketin 
iflas riskine maruz kalacağını tahmin etmişti. KOBİ'lerin ve orta ölçekli şirketlerin toplamının % 10'u Fransa'da, % 9'u 
Almanya'da, % 6'sı İspanya'da ve% 5'i İtalya'da etkilenecektir. 
 
"En fazla risk altındaki sektörler inşaat, gıda ve hizmetlerdir." Euler Hermes, iflas sayısını sınırlamak için"şirketler 
lehine devlet tarafından alınan önlemlere (vergi ertelemesi, krediler ve devlet garantileri ...) rağmen, Batı 
Avrupa’da 2020 yılında iflas oranlarında % 16’lık bir artış tahmin etmekte " 
  
2020'de iflas eden şirket sayısı İtalya'da % 18, İspanya'da% 17 ve Fransa'da% 8 artabilir. Pandemiden önce ilerleme 
tahminlerine göre sırasıyla % 4,% 5 ve % 0 idi (aşağıdaki tabloya bakın). 
 

 
 
Araştırmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz : 
https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/ehndbx/eulerhermes_com/en_gl/erd/publications/the
-watch/2020_03_26_Firmsatrisk.pdf 
 
Kaynak : Econostrum 

https://www.coface.com/content/download/180888/2984670/file/COFACE_BAROMETRE_Q1-2020.pdf
https://www.latribune.fr/economie/international/coronavirus-les-defaillances-d-entreprises-devraient-exploser-dans-le-monde-844450.html
https://www.latribune.fr/economie/international/coronavirus-les-defaillances-d-entreprises-devraient-exploser-dans-le-monde-844450.html
https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/ehndbx/eulerhermes_com/en_gl/erd/publications/the-watch/2020_03_26_Firmsatrisk.pdf
https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/ehndbx/eulerhermes_com/en_gl/erd/publications/the-watch/2020_03_26_Firmsatrisk.pdf
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Türkiye'nin GSYİH’sı 2019'da % 0,9 büyüdü 
 
 

2019'un 4. çeyreğinde 2018'in aynı çeyreğine göre % 6 büyüyüp, 2018'in 1. çeyreğinden bu yana en yüksek seviye 
olurken, 2019'un 3. çeyreğine göre % 1,9 büyüme kaydetti. Büyüme, kredilerin canlanması sayesinde ağırlıklı olarak 
tüketimden kaynaklandı. Buna karşılık, yatırım 2019'da 2018'e göre % 12,4 azaldı. 
 

 
 
Özel tüketim, yıllık % 0.8 artışla büyümeyi destekledi. (2019'un son çeyreğinde + % 6.8) Yıllık +% 4,5 artışla kamu 
tüketimi büyümeye pozitif katkısını sürdürdü. (son çeyrekte +%  3) Yatırımlar, yıllık olarak - % 12,4 daralırken, son 
çeyrekte daha az belirgin (-% 0,6) daralma kaydetti. Mal ticaretindeki net denge büyümeye olumlu katkıda 
bulundu. (+% 2,9) 
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Daha detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33603   
 
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi 

 
 

 
 
 
Fransa’nın büyümesi 2019’da % 1,3 arttı 

 

2019'un dördüncü çeyreğinde, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) hacmi bir miktar düşerek, +% 0,3'ten sonra −% 0,1 
oldu. Yıl boyunca ortalamada faaliyetler yavaşlarken, 2018'de +% 1,7'den sonra 2019'da +% 1,3 oldu. 
 
Hanehalkı tüketim harcamaları dördüncü çeyrekte bir miktar yavaşladı. (+% 0,4'ten sonra +% 0,3) Brüt sabit 
sermaye oluşumu önemli ölçüde yavaşladı. (+% 1,3'ten sonra +% 0,2) Sonuç olarak, stoklar harici nihai yurt içi talebi 
yavaşladı. GSYİH büyümesine bir önceki çeyrekteki + 0,7 puandan sonra + 0,3 puan katkıda bulunmaktadır. 
 
İthalat, dördüncü çeyrekte düşerken (+% 0,4'ten sonra −% 0,4) ihracat istikrarlıydı. (−% 0,3'ten sonra % 0) Sonuç 
olarak, dış denge GSYİH büyümesine olumlu katkıda bulunmaktadır. Şöyle ki, üçüncü çeyrekteki - 0,3'ten sonra + 
0,1 puan oldu. Aksine, stok değişiklikleri bu duruma negatif katkıda bulunmuştur. (- 0,1 puandan sonra −0,5 puan). 
 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33603
https://www.ccift.com/tr/hizmetler/buero-kiralama.html
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Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ve Bileşenleri 

 
 
Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4319328  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4300833 
 
Kaynak : Insee 
 
 
 

Fransa : Uluslararası seyahat belgesi (Covid-19) 
 
 

Covid-19’un yayılmasını önlemek için alınan kararlara ilişkin sınır kontrolleri ile ilgili 18 Mart 2020 tarih ve 
6149/SG sayılı Başbakan yönergesinin uygulanması çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından, Fransa’ya veya 
Fransız Deniz Aşırı Kolektiviteler’e seyahatler için uluslararası istisnai seyahat belgesi örnekleri düzenlenmiştir. 
 

6 Nisan Pazartesi günü itibariyle, Fransız topraklarına girişlerde veya transit geçişlerde, bu belgenin ibraz 
edilmesi zorunludur. 
 

Belge, iddia edilen statüyü kanıtlayıcı evraklarla birlikle, Fransız topraklarına seyahat etmek isteyen yolcular 
tarafından, biletlerini kullanmadan önce ulaşım şirketine ibraz edilmelidir. Yolcular ayrıca bahse konu belgeyi, 
Fransa’nın hem dış sınırlarında (uçak, deniz, kara yolculuklarında ve demiryolu seferlerinde) hem de iç sınırlarında, 
sınır kontrol memurlarına da ibraz etmeliler. 
 

Bu belgeyle ayrıca, Fransız Deniz Aşırı Kolektiviteleri’ne seyahat eden yolcular, kolektiviteye gelir gelmez, sağlık 
kontrolüne tabii olacakları ve bu kontrol sonucunda özel bir tesis veya evde olmak üzere karantina altına 
alınacakları hususunda bilgilendirilmişlerdir. 
 

Uluslararası seyahat belgesi örneğini buradan indirebilirsiniz. 
 

İstisnai seyahat belgesini (fransızca) indirmek için : tıklayınız 
İstisnai seyahat belgesini (ingilizce) indirmek için : tıklayınız  
 

Kaynak : Türkiye'de Fransa'nın Büyükelçiliği 

Yatırım 
Ticari bakiye  
 
 
 

Tüketim 
Stok hareketleri 
 
 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4319328
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4300833
https://tr.ambafrance.org/IMG/pdf/attestation_deplacement_international.pdf?4393/b8c67924e17e5a0627510dbff9f829e527778fe4
https://tr.ambafrance.org/IMG/pdf/attestation_deplacement_international_tr_en.pdf?4394/32ccdc0a528b06906221c08abf30839f00c30942

