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ÜLKE KÜNYESİ 

 
Fransa dünyanın dokuzuncu büyük ekonomisi olup 67 milyonluk nüfusu ve yaklaşık 

3 trilyon dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasılasıyla Dünyanın en büyük ticari güçlerinden 

biri konumundadır.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

FRANSA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

RESMİ ADI FRANSA CUMHURİYETİ 

 BAŞKENTİ PARİS 

 YÜZÖLÇÜMÜ 643,801 KM² 

 NÜFUS 67 MİLYON  

ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 83 

 PARA BİRİMİ EURO (€) 

KİŞİ BAŞINA GSYİH $ 43.663 

 GSYH BÜYÜME HIZI % 1,40 

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %65,2 

 İŞSİZLİK ORANI % 8,6 

 ENFLASYON ORANI %1,0 

 

 

BAŞLICA İHRACAT ÜRÜNLERİ HAVA TAŞITLARI, UZAY TAŞITLARI VB, MAKİNE,  

NÜKLEER REAKTÖR VE KAZANLAR, MOTORLU KARA 

TAŞITLARI, ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLAR, 

ECZACILIK ÜRÜNLERİ 

 

 BAŞLICA İTHALAT ÜRÜNLERİ MAKİNE, NÜKLEER REAKTÖR VE KAZANLAR, MINERAL 

YAKITLAR, YAĞLAR VB, MOTORLU   KARA TAŞITLARI, HAVA 

TAŞITLARI, UZAY TAŞITLARI VB, ELEKTRIKLI MAKINE VE 

CIHAZLAR 



3 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 
 

 

Fransa, dünyada ekonomik yönden gelişmiş ülkeler arasındadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 

yapılan planlarla, sanayileşmeye önem verilmiş, devlet tarafından gerekli olan sanayi tesisleri 

kurulmuştur. Son yıllarda siyasi ve ekonomik dönüşüm sağlanmış, devlet eli ile ülkede kurulan 

demir ve deniz yolları, hava limanları, telefon, televizyon ile petrol şirketleri özelleştirilmiştir. Bu 

durum Fransa'nın kalkınmasında önemli rol oynamıştır. 

Fransa ekonomik gücünü tarımsal kaynaklar, geniş sanayi altyapısı ve kalifiye işgücünden 

almaktadır. Son yıllarda yeni iş yaratımı hizmet sektöründe yoğunlaşmaktadır. 

Fransa doğrudan yabancı yatırım yapmak için en çok tercih edilen ülkeler arasında olmasının yanı 

sıra yabancı firmaların genel merkezlerini konumlandırmak için tercih ettiği ülkelerden birisidir. 

Fransız ekonomisinin 1990’lı yıllardan bu yana en önemli ekonomik sorunları sırasıyla, düşük 

büyüme hızı, özellikle delokalizasyonun (uluslararası rekabet çerçevesinde üretim maliyetlerinin 

yüksekliği nedeniyle üretimin üçüncü ülkelerde gerçekleştirilmesi) artırdığı işsizlik, bütçe açıkları 

ve sosyal güvenlik sistemi açıklarıdır. Ekonomide kamunun payının büyük olması, vergi 

politikaları ve işçiler için düzenlenmiş yüksek hak ve menfaatler son yıllarda büyüme ve istihdam 

üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. İşsizlik yükselmiş, emeklilik sistemi ve sağlık harcamaları 

kamu maliyesinin dengesini bozmaya başlamıştır. Fransa ekonomisinin mali sürdürülebilirliğe 

ulaşması için işsizliği azaltması ve yüksek büyüme oranlarını yakalaması gerekmektedir. 

2017 yılında %0,7 olan büyüme rakamlarının son yıllarda düştüğü gözlemlemektedir. Fransa 

ekonomisi 2018 yıl sonu itibariyle ise %0,3 oranında büyümüş olup, 2019 yılının ilk yarısında 

büyüme %0,3 olarak gerçekleşmiştir. Fransa’da 2017 yılında %9,6 olan işsizlik oranı, 2018 yılı 

itibariyle %9,1 ve 2019 yılı ilk çeyreğinde bu veri %8,6 olarak açıklanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMİ 
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Bilindiği üzere Fransa, tekstil alanında moda ve markanın en önemli ülkelerinden birisidir. Öte 

yandan, son 10-12 yıllık dönemde üretimin başka ülkelere kayması ile birlikte Fransa’da daha 

çok moda, marka, tasarım alanında faaliyet gösteren firmalar ayakta kalabilmiştir. Bunun yanı 

sıra, mevcut firmalar üretim anlamında katma değeri yüksek olan teknik tekstillere 

yönelmektedirler. 

Son 10 yıllık dönemde tekstil sektöründeki uluslararası rekabetten dolayı, Fransa tekstil 

piyasasında önemli istihdam azalmaları meydana gelmiş, üretim başta Kuzey Afrika (Tunus-Fas) 

olmak üzere, Doğu Avrupa ve Çin gibi dünyanın çeşitli bölgelerine kaymıştır. 

Fransa’da tekstil sanayii iplik alt sektörü (elyafın ipliğe dönüştürülmesi), dokuma alt sektörü 

(kumaş imalatı) ve kumaş terbiye ve bitimi olarak 3 ana kolda incelenebilir. Tekstil sanayii bir 

yandan Fransız giyim ve konfeksiyon sektörü için hammadde ve ara mal tedarik ederken, diğer 

yandan da giderek artan biçimde sanayi için fonksiyonel ve teknik tekstil üretimi yapmaktadır. 

Fransız giyim ve konfeksiyon sektörü için üretim yapan geleneksel iplik ve kumaş imalat sanayii, 

son yıllarda giderek artan Uzakdoğu ve Asya menşeli ürünler rekabetinden ciddi derecede 

etkilenerek üretim hacmi ve istihdam bakımından küçülürken, fonksiyonel ve teknik tekstil 

sanayi Alman, İtalyan ve İngiliz rekabetine rağmen geleneksel tekstil sanayinin aksine Uzakdoğu 

ürünleriyle rekabet etmediğinden nispeten daha iyi durumdadır. 

Fransız teknik tekstil sektörü Almanya ve İtalya ile birlikte Avrupa’nın önde gelen teknik tekstil 

üreticilerindendir. Fransa’nın toplam tekstil üretiminin üçte biri teknik tekstiller sektöründe 

yapılmaktadır. Fransız fonksiyonel ve teknik tekstil sektörü, başta endüstriyel tekstiller, 

havacılık, inşaat, otomotiv, medikal, koruyucu giysi ve hijyenik ped sektörleri olmak üzere birçok 

sanayi kolunda faaliyet göstermektedir. Birçok firma hem geleneksel, hem de teknik tekstil 

üretimi yaptığından teknik tekstil üreticisi firma sayısı tam belirgin olmamakla birlikte halen 400 

civarında Fransız işletmenin teknik tekstil üretimi yaptığı ve bu işletmelerde yaklaşık 20 bin 

çalışanın istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Bu firmaların büyük bölümü 50 ve daha az işçi 

istihdam eden KOBİ niteliğinde işletmelerdir. Teknik tekstil üretimi Nord Pas de Calais ve Rhone-

Alpes olmak üzere büyük ölçüde bu 2 bölgede yoğunlaşmıştır. 

FRANSA TEKSTİL SEKTÖRÜ VE PAZARI 
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Fransız resmi yatırım teşvik ajansı resmi web sitesi www.investinfrance.org’ta yer alan 

bilgilere göre, Fransa’nın fonksiyonel ve teknik tekstiller üretiminin %28’i ulaşım sektöründe 

(uçak, hızlı tren, otomotiv v.b.), %20’si endüstriyel tekstiller sektöründe, %20’si tıbbi ve 

hijyenik tekstiller sektöründe, %12’si koruyucu giysiler v.b. sektöründe ve %10’u inşaat 

sektöründe gerçekleşmektedir. 

Bu noktada, Avrupa’nın diğer birçok gelişmiş ülkesi gibi Fransa’nın da nüfusunun yaş 

ortalaması giderek arttığı için; yaşlıların bakımı ve rehabilitasyonu kapsamında tıbbi ve 

hijyenik tekstiller harcamaları da yıldan yıla artmakta ve bu alandaki üretici ve ihracatçılara 

fırsatlar sunmaktadır. 

Fransız tekstil sektörü yukarıda belirtildiği gibi daha çok fonksiyonel ve teknik tekstiller 

alanında daha başarılı bir grafik çizerken, Fransız tekstil makineleri imalatı sektörü de 

uluslararası alanda kabul gören bir sektördür. 

Uluslararası danışmanlık firması Nielsen tarafından Turquality projesi çerçevesinde 

hazırlanan 'Fransa Tüketici Davranışları ve Tüketim Yapısı' raporundan derlenen bilgilere 

göre, Fransa her ne kadar Avrupa ve dünya giyim modasının trend belirleyici merkez ülkesi 

olmaya devam etmekteyse de, günümüzde iç tüketimin büyük bölümü ithalatla 

karşılanmaktadır. Fransız tüketicisinin büyük bölümü için tekstil ve giyim kavramı öncelikle 

ulaşılabilirlik ve markalar, daha sonra ise zevk ve gereklilik olarak tanımlanmaktadır. 

Marka Fransız tüketici için tanıdık bir kavramdır. Fransızlar tekstil pazarında markayı giysinin 

kalitesiyle, kaliteyi ise dayanıklılıkla tanımlarken, markayı stil, fiyat aralığı, kalite seviyesi ve 

de imaj ile ilişkilendirmektedir. Dolayısıyla Fransızlar markaları lüks sınıftan alt sınıfa kadar 

sıralayabilmekte ve genellikle markayı, satın alma durumuna özel, alınan giysinin çeşidine 

göre seçmektedirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investinfrance.org/
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FRANSA’NIN DIŞ TİCARETİ 
 

Fransa’nın 2017 yılında 524 milyar dolar olan ihracatı, 2018 yılında %8,6 lık 
büyüme gerçekleştirerek, 569 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. İthalatı ise, 
2017 yılında yaklaşık 608 milyar dolar değerindeyken; 2018 yılında %8,4 oranında 
artarak 660 milyar dolar değerine ulaşmıştır. 

ITC Trade Map uluslararası veri sistemine göre Türkiye’nin Fransa’ya ihracatı, 
2018 yılında %12’lik artış ile 9,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
Türkiye’nin Fransa’ya hazırgiyim ihracatı ise %6 oranında artarak 1,4 milyar dolar 
değerinde gerçekleşmiştir.   
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Fransa’nın En Çok İhracat ve İthalat Gerçekleştirdiği Ülkeler  
Fransa’nın, 2018 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke %14,7‘lik pay ve 83 

milyar dolar değerinde ihracatla Almanya’dır. İkinci sırada ise, 45 milyar dolar ile 

ABD yer almaktadır. Türkiye ise Fransa’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği 14. 

ülke olurken; Fransa’nın toplam ihracatından %1,2 oranında pay almıştır.  

 

Fransa’nın 2018 yılında 660 milyar dolar değerinde gerçekleşen ithalatı içerisinde 

Türkiye %1,4 pay ile 14. Sırada yer almıştır. Fransa’nın 2018 yılında Türkiye’den 

ithalatı %12,1 oranında artarak 9,4 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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Fransa’nın En Çok Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı- İthalatı Yaptığı 

Ülkeler 
Fransa’nın 2018 yılında en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirdiği 

ülke Almanya’dır. Almanya 518 milyar dolar ile ilk sırada yer alırken; Tunus 491 

milyar dolar ile 2. sırada gelmektedir. ITC Trade Map veri yayınlama sistemine 

göre, Fransa’nın 2018 yılında Türkiye’ye ihracatı %10,4 oranında artarak 17. 

Sırada yer almıştır.  

 

2018 yılında Fransa’nın en fazla tekstil ve hammaddeleri ithalatı yaptığı ülkelere 

bakıldığında Çin, toplam tekstil ve hammaddeleri ithalatından aldığı %17,2’lik pay ile 

birinci sırada yer almaktadır. Fransa’nın en fazla tekstil ve hammaddeleri ithalatı yaptığı 

ülkeler arasında Türkiye ise 7. Sırada yer almaktadır.  
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Fransa’nın En Çok İhraç Ettiği Tekstil Ürünleri ve Ülkeler 

 



10 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Fransa’nın En Çok İthal Ettiği Tekstil Ürünleri ve Ülkeler 

 



11 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

TÜRKİYE – FRANSA İKİLİ DIŞ TİCARETİ 
Fransa’ya Sektörler Bazında İhracatımız 
2019 yılı Ocak – Kasım döneminde Türkiye’nin sektörler bazında Fransa’ya 

ihracatına bakıldığında, genel ihracatın 6,9 milyar dolar değerinde gerçekleştiği 

gözlemlenmektedir.  

Sektörler bazında ihracatımız içerisinde, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatımızın 

ise %9,7 pay ile 3. sırada, tekstil ve hammaddeleri ihracatımızın %3,1 pay ile 7. 

sırada yer aldığı gözlemlenmektedir. Fransa’ya tekstil ve hazırgiyim sektörleri 

toplam ihracatımız ise bu dönemde yaklaşık 896 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Tekstil ve hazırgiyim sektörleri toplamı, otomotiv sektöründen 

sonra Fransa’ya en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler olarak dikkat 

çekmektedir.  
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Fransa’dan Fasıllar Bazında Genel İthalatımız  
Ocak – Ekim 2019 döneminde Türkiye’nin Fransa’dan ithalatı %21,9 oranında 

gerileyerek 5,1 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Fransa’dan 

gerçekleştirdiği ithalatın yaklaşık %14’ünü 84. Fasılda yer alan kazanlar, 

makinalar, mekanik cihazlar ve aletler oluşturmaktadır.  

Türkiye’nin Ocak – Ekim döneminde Fransa’dan en fazla ithal ettiği diğer ürün 

grupları ise 72. Fasılda yer alan demir ve çelik ile 87. Fasılda yer alan motorlu kara 

taşıtları, traktörler, bisikletler, motosiklet ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, 

parça ve aksesuarlarıdır.  

 

Türkiye’nin Fransa’dan 85. Fasılda yer alan elektrikli makina ve cihazlar, ses 

kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-

parça-aksesuarı ise toplam ithalatın %8,9’unu oluşturmaktadır. Türkiye’nin 

Fransa’dan ilgili ürün grubu ithalatı, Ocak – Ekim döneminde %16,2 oranında 

gerileyerek 451 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

 

 



13 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Türkiye’nin Fransa’ya Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri 

İhracatı 
Türkiye’nin Fransa’ya 2019 yılı Ocak -  Kasım dönemi tekstil ve hammaddeleri 

ihracatı %11,3 oranında gerileyerek 218 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin Fransa’ya ihracatının büyük bir kısmını ev tekstili ve teknik tekstiller 

oluşturmaktadır. Bu dönemde Fransa’ya ev tekstili ihracatımız %14,2 oranında 

gerileyerek yaklaşık 93 milyon dolar, teknik tekstil ihracatı %15,2 oranında 

gerileyerek yaklaşık 71 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Teknik tekstil 

ürün grubu, Türkiye’nin Fransa’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatında en fazla 

gerileme gerçekleşen ürün grubu olarak dikkat çekmektedir. 

 

Türkiye’nin Fransa’ya dokuma kumaş ihracatı ise 2018 yılında %12,1 oranında 

artarken, 2019 yılı Ocak – Kasım döneminde %7,0 oranında gerileyerek yaklaşık 

38 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Fransa’ya tekstil ve 

hammaddeleri ihracatı içerisinde dokuma kumaş ürün grubunun payı %17,2 

seviyesinde gerçekleşmiştir.  

Ocak – Kasım döneminde Fransa’ya en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz diğer 

ürün grupları ise iplik, örme kumaş ve elyaf olarak dikkat çekmektedir. Bu 

dönemde Fransa’ya iplik ihracatımız 24 milyon dolar, örme kumaş ihracatımız 15 

milyon dolar, elyaf ihracatımız ise 7 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  
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Türkiye’nin Fransa’dan Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri 

İthalatı 
Türkiye’nin Fransa’dan Ocak – Ekim dönemi tekstil ve hammaddeleri ithalatı 

%8,1 oranında gerileyerek 41 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2018 

yılında ise Türkiye’nin Fransa’dan tekstil ve hammaddeleri ithalatı %2,8 oranında 

artarak 53 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.  

Türkiye’nin Fransa’dan tekstil ve hammaddeleri ithalatının önemli bir kısmını 

elyaf ürün grubu oluşturmaktadır. Türkiye’nin Fransa’dan tekstil ve 

hammaddeleri ithalatının %24,3’ünü oluşturan elyaf ürün grubunda Ocak – Ekim 

dönemi ithalat %3,8 oranında gerileyerek 10 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir.   

 

Not: Teknik Tekstil ve Ev Tekstili ürün gruplarında diğer sanayi ürünlerinin de yer alması 

nedeniyle toplam tekstil ithalatı içinde payları hesaplanmamaktadır.  

Türkiye’nin Fransa’dan Ocak – Ekim dönemi tekstil ve hammaddeleri ithalatı 

içerisinde elyaftan sonra en fazla teknik tekstil ithalatı gerçekleştirildiği 

gözlemlenmektedir. Ocak - Ekim döneminde Türkiye’nin Fransa’dan teknik tekstil 

ithalatı %9,6 oranında gerileyerek yaklaşık 47 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. 

Ocak – Ekim döneminde Türkiye’nin alt ürün grupları bazında tekstil ve 

hammaddeleri ithalatına bakıldığında en fazla ithalat artışı %80,2 artış oranı ve 

yaklaşık 4 milyon dolar değerinde ithalat ile örme kumaş ürün grubunda 

gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Fransa’dan tekstil ve hammaddeleri ithalatı 

içerisinde en fazla gerileme ise Ocak – Ekim döneminde %48,6 oranında gerileme 

kaydedilen ev tekstili ürün grubunda gerçekleşmiştir.  

 



15 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Yıllar İtibariyle Türkiye – Fransa Dış Ticareti  
 

 

 

 

 

  



16 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Yıllar İtibariyle Türkiye – Fransa Tekstil + Hazırgiyim Dış Ticareti  
 

 

 

 

 



17 
Tekstil Ar-Ge Şubesi 

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ 

Yıllar İtibariyle Türkiye – Fransa Tekstil ve Hammaddeleri Dış Ticareti  
 

 

 

 

 


