
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       MAYIS 2020 
 

YUNANİSTAN 

ÜLKE RAPORU 

 

 



Yunanistan Ülke Raporu  www.koto.org.tr   

 
2 

İçindekiler 
TEMEL GÖSTERGELER .............................................................................................................................. 3 

SWOT ANALİZİ ......................................................................................................................................... 4 

A- GENEL BİLGİLER ................................................................................................................................... 5 

Coğrafi Konum ..................................................................................................................................... 5 

Siyasi ve İdari Yapı ............................................................................................................................... 5 

Nüfus ve İşgücü Yapısı ......................................................................................................................... 6 

Doğal Kaynaklar ve Çevre .................................................................................................................... 6 

B- GENEL EKONOMİK DURUM ................................................................................................................. 7 

Ekonomik Yapı ..................................................................................................................................... 7 

C- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ..................................................................................................... 7 

Ülkede İş Kurma Mevzuatı ................................................................................................................... 8 

D- DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER ............................................................................................... 10 

Gümrük Vergileri ............................................................................................................................... 11 

Tarife Dışı Engeller ............................................................................................................................. 11 

Ürün Standartları İle İlgili Uygulamalar ............................................................................................. 12 

E- DIŞ TİCARET ....................................................................................................................................... 13 

F- TÜRKİYE İLE TİCARET ......................................................................................................................... 16 

İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller ....................................................................................... 19 

G- KOCAELİ’NİN YUNANİSTAN İLE DIŞ TİCARETİ .................................................................................... 19 

Kocaeli ilinin Yunanistan ile Dış Ticareti  ........................................................................................... 20 

H- PAZARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR ............................................................................. 20 

İklim ................................................................................................................................................... 20 

Haberleşme ....................................................................................................................................... 21 

Ulaşım ................................................................................................................................................ 21 

Para Kullanımı .................................................................................................................................... 21 

Pasaport ve Vize İşlemleri ................................................................................................................. 21 

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri ...................................................................................................... 22 

Zaman Dilimi ...................................................................................................................................... 23 

Yararlı Adresler .................................................................................................................................. 23 

KAYNAKÇA ............................................................................................................................................. 23 

 
 
 



Yunanistan Ülke Raporu  www.koto.org.tr   

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              TEMEL GÖSTERGELER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resmi Adı 
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ 

Yönetim Şekli 
PARLAMENTER CUMHURİYET 

Nüfus  
10.423.054 (Worldmeters,2020) 

Yüzölçümü 
131,957 km2 

Dil 
Yunanca 

Başkent  
Atina 

Para Birimi 
Euro 

Dini Yapı 
%90 Hristiyan, %5 Müslüman, %5 Diğer  

GSYİH (Cari Fiyatlar, milyar $) 
 
214,01 (2019) 

Kişi Başı GSYİH (Sabit Fiyatlar, 

milyar $) 

 
19,970 (2019) 

Büyüme Oranı (Cari Fiyatlar, %) 
2,0 (2019) 
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                                                                       SWOT ANALİZİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   GÜÇLÜ YÖNLER  
 
 
•     Turizm potansiyeli ve cazibesi yüksek bir 
konuma sahiptir   
•     Deniz taşımacılığı yaygın ve gelişmiştir 
•     Ticarette lojistik avantajlara sahip 
olması 
  
 
 
 
 

                 ZAYIF YÖNLER     
 
 

 Kamu borcunun yüksek olması 

 Vergi oranlarının yüksek olması bu nedele vergi 
kaçırmanın fazla olması 

 Küçük endüstriyel taban; düşük teknoloji 

 ihracatı (gıda, kimyasallar, metaller, rafine yağ) 

 Farklı milletlerden oluşması ve potansiyel iç 
karışıklık 

 Mali kısıtlama ve işsizlikten kaynaklanan 
sosyal gerilimler 
 

 
 

                    FIRSATLAR    
                                                                                            
•        2020 yılında başlaması planlanan kentsel 
dönüşüm projesinin iç ekonomiye katkısı 
•        Vergi oranlarındaki yeni düzenleme ile özel 
yatırım ve yabancı yatırımlar için cazibesinin 
artması 
•       AB ülkelesi olması 
 
 

                    TEHDİTLER    
                                                                                                                                                                                  
•         Kamu maaşları ve haklarındaki reformlarının 
adli itiraza açık ve zayıf olması 
•        AB ve Euro Bölgesi içinde vergi oranının 
yüksek kalması  
•        İç talebi arttıramama ve ithalat seviyesini 
yükseltememe 
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A- GENEL BİLGİLER 
 

Coğrafi Konum 
 
Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişiminde konumlanan Yunanistan, Balkan Yarımadası'nın güney 
ucunda yer alır ve kuzeybatıda Arnavutluk, kuzeyde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bulgaristan, 
kuzeydoğuda ise Türkiye ile sınır komşusudur. Batısında İyon Denizi, güneyinde Akdeniz, doğusunda ise 
Ege Denizi ile çevrili olan Yunanistan’ın yüzölçümü 131.957 km2’dir. Bu alanın yaklaşık %20’si sayıları 
2000’i bulan adalardan oluşmaktadır. Bu adalardan 227'sinde yerleşim olup, sadece 78'inde 100 kişiden 
fazla insan yaşamaktadır. Ülkenin en büyük adası Girit'tir. 
 
Sahil şeridi adalar ile birlikte 15,021 kilometre, toplam kara sınırı uzunluğu 1.935 kilometredir. 
Yunanistan’ın yaklaşık %80’i dağlık arazidir. 2.000 mt yüksekliği aşan 30 dolayında dağ bulunmaktadır. 
En yüksek noktası 2.904mt ile Olympus Dağı’dır. En uzun nehirleri Aliakmon (297 km), Achelos (220 
km), Pinios (205 km) ve Meriç’tir (204 km) Toplam uzunluğu 490 km olan Meriç nehri aynı zamanda 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırı ayırmakta olup, 204 km’lik kısım Yunanistan topraklarındaki 
uzunluktur. Ege Denizi'nde kıyısı bulunan iki devlet olan Türkiye ve Yunanistan'ın karasuları 6 deniz 
milidir. 
 

Siyasi ve İdari Yapı 
 
Yunanistan bir parlamenter cumhuriyettir. Yunan Parlamentosu her dört yılda bir Yunan vatandaşları 
tarafından seçilen 300 meclis milletvekilinden oluşur. Parlamento başkan tarafından yönetiliyor. 
Parlamento, hükümetin yasama işlevlerini üstlenir. Yunanistan'da parlamentoya oy vermek zorunludur 
ve milletvekillerinin seçimi gizli, evrensel ve doğrudan oylama ile yapılır. Parlamentoda 151 veya daha 
fazla sandalye bulunan parti liderlik eder ve lideri ülkenin Başbakanı olur ve hükümeti oluşturur. 
 
Her beş yılda bir parlamento tarafından seçilen cumhurbaşkanı, devlet başkanıdır. Bir dönem daha 
görev yapmak üzere seçilebilir. Görevler arasında savaş ilan etmek, ülkeyi uluslararası örgütlerde temsil 
etmek, aflar vermek, barış ve ittifak anlaşmaları yapmak, resmi olarak Başbakanı atamak ve 
Başbakan'ın önerileri yoluyla diğer hükümet yetkililerini atamak ve görevden almak yer alıyor. 
Yunanistan'daki Başkanlık törenseldir ve çoğu siyasi iktidar parlamentodadır. 
 
Başbakan, parlamentodaki çoğunluk partisinin lideridir ve hükümeti birleştirmeye hizmet eder. 
Başbakan, bakanlarla ve alternatif bakanlarla birlikte, ülkenin en iyi karar alma kuruluşu olan Bakanlar 
Kurulunu oluşturur. Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından seçilir ve hükümetin lideridir. Her yeni 
hükümet, genel bir seçimden sonra veya önceki hükümetin istifasından sonra, parlamentodan güven 
oyu almalıdır. 
 
Yunanistan'daki yargı görevleri bağımsız bir yargı tarafından üstlenilmektedir. Yargı sisteminin 
tepesinde, temyiz mahkemesinin en yüksek mahkemesi olan ve hem hukuk hem de ceza 
bölümlerinden oluşan Yargıtay bulunmaktadır. İdari anlaşmazlıklar ve yasaların ihlali, devlet 
memurlarıyla ilgili disiplin prosedürlerini de gözden geçiren bir Danıştay tarafından çözülür. Mali 
davalar, Kumandanlar Konseyi tarafından kararlaştırılır. Özel Yüksek Mahkeme, ulusal seçimler ve 
referandumlardan kaynaklanan ihtilaflar hakkında nihai temyiz mahkemesidir. Ülkenin yargı sisteminin 
geri kalanı idari mahkemeler, sulh ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, temyiz mahkemeleri ve ilk 
derece mahkemelerinden oluşmaktadır. Yargı mensupları Adalet Bakanı tarafından önerilmektedir. 
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Nüfus ve İşgücü Yapısı 
 
Halkın büyük çoğunluğunu etnik Yunanlar (9.555.000) oluşturur. Yunanlar büyük çoğunlukla 
Ortodoks'tur. Nüfusun çoğunluğu Türkiye'den 1924 ve 1955 mübadeleleri neticesinde göçen Rum 
nüfustan oluşur. 1924 öncesi Yunan Krallığı'nın nüfusu 2 milyonun altındaydı ve bu nüfusun 
çoğunluğunu Yunanlaşmış Arnavutlar yani Arvanitler oluşturuyordu. Buna 1,5 milyon civarında 
Anadolu Rum'u eklendi. Anadolu'dan göçen Rumlar daha çok Batı Trakya ve Tesalya'ya yerleştiler ve 
yüksek çocuk sayısı ve nüfus artışıyla eski Arvanit/Yunan nüfusunu geride bıraktılar. 
 
Yunanca nüfusun% 98'ini oluşturan ana etnik gruptur. Ancak, diğerleri arasında Türkler, Arnavutlar, 
Makedonlar, Bulgarlar, Ermeniler ve Yahudilerden oluşan azınlık etnik gruplar vardır. 
 
Yunan nüfusunun etnik yapısı giderek artan sayıda mülteci ve göçmenlerin ülkeye akın etmesiyle 
değişmektedir. Nüfus tahminine göre Yunanistan'da 10,5 milyon insan yaşamaktadır. Son dönemlerde 
sayıları bir milyona yaklaşan göçmen ve mülteci Yunanistan'a yerleşmiş bulunmaktadır. Ülkeye 
Ortadoğu ve Afrika kıtasından, Çin ve Doğu Avrupa ülkelerinden göç olmaktadır. Avrupa'nın diğer 
ülkelerinde olduğu gibi Yunanistan'da nüfus giderek yaşlanmaktadır. Yunanistan’ın orta ve uzun 
vadede karşı karşıya kaldığı en önemli sorunların başında “nüfus yaşlanması” gelmektedir. Göç dışı 
rakamlara bakıldığında 10 milyonluk Yunanlı sayısı doğal ölümlerle azalmakta ve ülkedeki yaş 
ortalaması sürekli yükselmektedir. En son 2012 yılı rakamlarına baktığımızda nüfus göçe rağmen binde 
5,5 düşmüştür. Büyük şehirlerdeki Arnavut mahalleleri ve Batı Trakya dışında ülke nüfusu artık geri 
döndürülemez biçimde tükenmektedir. Birçok bölgede yaş ortalaması 50’nin üstündedir. Yunanistan 
her yıl ortalama 200 bin kürtajla bu alanda AB şampiyonudur ve bu rakam doğum sayısının iki mislidir. 
Doğurganlık oranı çok düşüktür. 
 

Doğal Kaynaklar ve Çevre 
 
İklim ve jeomorfolojik koşulların geniş olması nedeniyle tür ve ekosistem çeşitliliği yüksektir. 
Yunanistan, yarı çöl ve maki, huş ağacı, çam ve ladin gibi soğuk iklim dağ ormanlarına kadar uzanan 
ekosistemlerle tamamen Akdeniz biyocoğrafi bölgesinde yatar. Sulak alanlar nispeten geniş bir alanı 
kapsar ve ormanlar ülke topraklarının yaklaşık % 30'unu kaplar. 
 
Ülkenin dağlık konumu nedeniyle toprakların %40’ı koyun ve keçiler için uygun otlakları bulunan seyrek 
dağılımlı yüksek araziyken, ülkenin yalnızca %25’inde topraklar işlenmektedir (1996 yılında, bu arazinin 
%65’i tarıma ayrılmıştır, %31’i ağaç ve asma ekilidir vegeriye kalan topraklarda sebze ve diğer bahçe 
tarımı yapılmaktadır). Resmi olarak ülkenin %22’sinin ormanlık arazi olduğu bildirilmişken, havadan 
yapılan son araştırmalar ağaçla kaplı arazinin yangınlar nedeniyle %17’ye düştüğünü göstermektedir. 
Yaz mevsiminin özelliği hava sıcaklığının 30 derecenin üstünde olması ve ya çok az ya da hiç yağmur 
yağmamasıdır. Ekinlerin büyümesi için yoğun bir sulama sağlanması gerekmektedir. Yüksek ısı, birçok 
ada ve uzun sahil şeridinin hepsinin bir arada bulunması Yunanistan’ı başlıca turistik merkezlerden biri 
yapmıştır. 
 
Yunanistan, Almanya'dan sonra ikinci en büyük linyit üreticisi olup, boksit, mermer, demir cevheri, 
bentonit üretimi yapılmaktadır. Kurşun, manyezit ve tuz önemli diğer maden kaynaklarıdır. 
Megapoli'de kömür, Siderokastro'da altın ve gümüş, Lavrion'da gümüş ve Thasos'da çinko madenleri 
işletilmekte olan madenlerdir.Yunanistan toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %70'ini ithal etmekte olup, 
enerji alanında dışa bağımlı bir ülke konumundadır. Enerji ihtiyacı istikrarlı bir şekilde artmaya devam 
etmekle birlikte kişi başına tüketim açısından AB içinde son sıralarda yer almaktadır. Uluslararası Enerji 
Ajansı (IEA) Yunanistan'ın 1990- 2018 yılları arasındaki enerji arzının ihtiyacının %9.2, net ithalatının ise 
%20 oranında arttığını raporlamıştır. 
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B- GENEL EKONOMİK DURUM 
 

Ekonomik Yapı 
 
Hizmet ağırlıklı ekonomiden oluşan Yunanistan gemi taşımacılığı, turizm ve bankacılık dışındaki 
sektörlerde rekabet edememektedir. Sanayinin GSYİH içindeki payı %21, tarımın %7, hizmetlerin ise 
%138’dir. Turizm, gemicilik, finans, inşaat ve telekom sektörün en önemli kalemleridir. 
 
İşgücünün %11.8’ini istihdam eden tarım sektöründe üretimi yapılan önemli ürünler taze meyve sebze, 
zeytin, tütün, şeker, pirinç, buğday, işlenmiş meyve sebze, konserve şeftali ve domates ve 
zeytinyağı’dır. Firmaların geneli küçük aile işletmeleridir.  
 
Yunanistan özellikle sanayi ürünlerinde çok sınırlı ve az sayıda üretim imkanları ile toplam talebinin 
%80’ler gibi bir kısmını ithalat ile karşılayan ülke konumundadır. Gemi taşımacılığı Yunanistan için 
hayati öneme sahip sektördür.  
 
Sektör ülke gayrisafi yurtiçi hasılasının %7.5’ini oluşturmakla birlikre 200.000’den fazla kişiye istihdam 
yaratmaktadır. Yunanistan ticaret filosu dünya filosunun yaklaşık %20’sini elinde bulundurmaktadır. 
(Müşavirlik Raporu)  
 
Yunanistan Gemiciler Birliği verilerine göre ülkenin gemi taşımacılığından elde ettiği senelik gelir 14 
milyar doların üzerindedir. Yeni AB üyesi ülkelerle yapılan ithalat ve transit ticaretin gelişiminden dolayı 
Pire ve Selanik limanlarının genişletilmesine ağırlık verilecektir. 
 
Yunanistan ekonomisi için öneme sahip olan turizm sektörü ülke hasılasının yaklaşık %16’sını 
oluşturmaktadır. Sektörde 657 bin kişi istihdam edilmiştir. Yunanistan dünyada en fazla turist çeken ilk 
20 ülke arasında yer almaktadır. Her yıl genelde 14 milyon turist ağırlamaktadır.  
 
Son yıllarda Yunanistan’a gelen yabancı turist sayısında gözle görülür bir artış olmuştur. Turizmin 
büyümeye itici güç olacağı beklenmektedir. 
 
Dünya Turizm ve Seyahat Konseyinin Yunanistan’la ilgili 10 yıllık tahmini sektörün yıllık büyüme 
oranının %4’e yakın olacağı, turizmin 10 yıl sonunda GSMH’ya katkısının da % 17.5’lere yaklaşacağı 
yönündedir. 

C- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 
 
Yunanistan’a 2017 yılında yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırım girişi 4 milyar dolar olmuştur. 
2018 yılında 3,5 milyar dolar ve 2019 yılında 4 milyar doların üzerinde gerçekleşmiştir.   
 
Son on yılda ülkedeki yabancı yatırım faaliyeti, esas olarak AB gibi önemli pazar şirketlerinden 
kaynaklanmaktadır; Almanya ve Fransa, son on yılda yatırım sermayesinin en önemli kaynak ülkeleridir 
ve bunu Kıbrıs takip etmektedir. İsviçre, Kanada ve ABD gibi AB üyesi olmayan ülkeler olarak son yıllarda 
konumunu önemli ölçüde güçlendiren Çin (Hong Kong dahil), Lüksemburg, Hollanda ve İspanya ilk on 
ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. 
  
Yunanistan'daki yatırım faaliyeti öncelikle AB gibi büyük pazarlardaki şirketlerden kaynaklanmaktadır. 
Almanya (öncelikli olarak) ve Fransa, bu dönemde (2008-2018), özellikle Deutsche Telecom'un OTE'ye 
yatırımı ve Yunan bankalarının Fransız bankaları tarafından satın alınması nedeniyle büyük bir farkla en 
büyük yatırım sermayesi ülkeleridir. İsviçre, ABD, Kanada ve Çin (Hong Kong dahil) son birkaç yılda 
yatırım varlıklarını önemli ölçüde arttırmaktadır.  
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Son yıllarda Yunanistan'da ekonomik faaliyet sektörünün net doğrudan yabancı yatırım girişleri ağırlıklı 
olarak üçüncül sektör üzerinde yoğunlaşırken, bunu ikincil sektörde önemli bir fark izlemiştir. Çoğu 
gelişmiş ülke benzer bir DYY yapısı göstermektedir.  
 
İkincil sektördeki DYY oranı, ülkenin fırsatlarına kıyasla nispeten düşüktür ve bu da önemli bir yatırım 
potansiyeli olduğunu göstermektedir. Bu sektörde çok fazla karşılaştırmalı üstünlüğe sahip bir ülkede 
(iklim vb.) çok düşük DYY girişi olan birincil sektör için de durum böyledir.   
  
Son birkaç yılda gayrimenkul ve lojistik yatırımlarında artış vardır.  
  

2008-2018 döneminde en fazla yatırım faaliyetini çeken imalat sektörü kimyasallardır. Kimyasalların 
ardından, imalatta en önemli DYY girişlerini çeken sektörler ilaç, yiyecek-içecek ve tütün ve bilgisayar, 
makine ve ilgili ekipmanlardır. 
 

Bu alanlardaki yatırım faaliyetlerinin yoğunlaşması, Yunanistan'da yeni işletmelerin (Greenfield 
Investments) kurulmasının yanı sıra, yerli ve uluslararası pazarların taleplerini karşılayan ürünler 
üretmek için yabancı şirketlerin Yunan şirketleriyle ortak girişimlerini desteklemektedir. 
 
Türkiye tarafından Yunanistan’a yapılan doğrudan yabancı yatırım girişi 2017 yılında 19 milyon dolar 
değerindedir. 
 
 

Ülkede İş Kurma Mevzuatı 
 
Yunanistan’da gerek yerli gerekse yabancı yatırımcılar şirket kurma veya kendi işyerlerini açma hakkına 
sahiptirler. Milli güvenlik nedeniyle bazı adalarda ve sınır bölgelerinde arazi alımında ve AB vatandaşları 
dışındakilere madencilik, bankacılık, denizcilik ve hava taşıma, basın-yayın konusunda kısıtlamalar 
devam etmektedir. Hedef sektörler ise turizm, enerji, bilgi ve iletişim teknolojisi, yaşam bilimleri, gıda 
ve tarım, lojistik olarak belirlenmiştir. (www.enterprisegreece.gov.gr) 
 
Türk yatırımcı için Yunanistan’da belli prosedürleri takip etmek suretiyle, Şirket kurmak veya Şube 
açmak mümkündür. Ayrıca Yunan mevzuatı, %100 Türk sermayeli şirket kuruluşuna izin vermektedir. 
 
Yunanistan’ın son dönemde yaşadığı ekonomik kriz, ülkede belirsizlik ortamını artırarak ülkedeki 
yatırım ortamının kötüleşmesine yol açmış, yatırımların azalmasına, işsizlik oranlarının yükselmesine 
neden olmuştur. 
 
Özelleştirme sürecinin hız kazanması ile beraber gerçekleştirilen çağrılar ve kolaylıklar ile son 3 yıldır 
dış yatırım pozitif bir grafik çizmektedir. 
 
Yabancı sermayeli bir yatırımcı Yunanistan’da çeşitli hukuki şekillerde faaliyet gösterebilir. Yunan 
mevzuatı kapsamında; tamamı yabancı sermayeli şirket kurmak, şube açmak, bir başka girişimci ile 
birlikte ortak girişim sözleşmesi çerçevesinde faaliyet göstermek ya da bir ortaklık kurmak belli başlı 
yabancı yatırım türleridir. Yunanistan’da kurulmuş bir yabancı sermayeli şirket, bütün ortakları yabancı 
olsa bile Yunan şirketi statüsünde sayılmaktadır. 
 
Yabancı yatırımcılar Yunanistan’da doğrudan yabancı sermayeli bir şirket kurmak istediklerinde genel 
olarak bir Limited şirket ya da Anonim şirket kurmak ya da 3. ülkedeki mevcut bir şirketin Yunanistan’da 
şubesini açmak yollarından birini tercih etmektedirler. Bu bağlamda sözkonusu şirket tiplerinin belli 
başlı kriterleri aşağıdaki gibidir; 
 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/
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Anonim Şirket 

Anonim şirketler, Yunan mevzuatında halen yürürlükte olan değişik 2190/1920 sayılı kanun ile 
düzenlenmiştir. İlgili kanun uyarınca Anonim şirketler ticari hükmi şahıslardır ve hissedarlarına dağıtılan 
kâra katılma hakkı vermektedir. Bununla birlikte, hissedarların sorumluluğu hisseler üzerinde 
gösterilen sermayeye yaptıkları katkı payı ile sınırlıdır. 

Yunanistan’da bir Anonim şirket, Noter huzurunda hazırlanıp onaylanmış bir anasözleşmenin Bölge 
şirketler kaydına tescili ve akabinde hükümet gazetesinde ilanı ile kurulmuş sayılmaktadır. Noter 
huzurunda yapılacak işlemlerde avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Kurulacak olan şirket 
türü ve sermaye miktarına bağlı olarak kuruluş için Kalkınma veya diğer Bakanlıkların ön-izni sözkonusu 
olabilmektedir. Kuruluşu gerçekleşen şirketin faaliyete başlayabilmesi için merkezinin bulunduğu yer 
vergi dairesine kayıt yaptırarak vergi numarası alması ve Ticaret Odası’na kaydı zorunludur. Ayrıca 
şirketin işçi çalıştırabilmesi için ilgili sosyal sigortalar ve iş kurumlarına derhal bildirimi gerekmektedir. 

Anonim şirket kurucu ortağı gerçek ya da tüzel kişi olabileceği gibi, yerli ya da yabancı da olabilir. Şirket 
Yönetim Kurulu ve Ortaklar Genel Kurulu tarafından idare edilir. Şirket Yönetim Kurulu’na Avrupa Birliği 
üyesi olmayan bir ülkeden üye atanabilmesi için, bu kişinin Yunanistan’da ikamet izni bulunması 
önkoşul olarak aranmaktadır. Ayrıca, yabancı müdür ya da temsilcinin ilgili vergi dairesine kayıtla, bir 
vergi numarası edinmesi gerekmektedir. Anonim şirketlerde en az 2 denetçi bulundurma zorunluluğu 
vardır. Anonim Şirketlerde asgari sermaye miktarı 60.000- Euro olup, kanunen tamamının kuruluştan 
itibaren iki ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca faaliyet alanına bağlı olarak kuruluş ana 
sermaye miktarı artış gösterebilmektedir.  

Anonim şirketler tek hissedarlı kurulabilmektedir. Kural olarak Anonim Şirket hissedarlarının vergi 
numarası alması gerekmemektedir. Ancak şirket hisselerinin devri halinde, devir prosedürünün 
tamamlanabilmesi için bir vergi numarasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yunanistan’da asgari sermaye ile 
bir anonim şirket kuruluşu, gerekli belgelerin hazırlanmasını takiben bir hafta içerisinde sonuçlanmakta 
ve yaklaşık olarak 4.350 Euro masraf gerektirmektedir. 

 
Limited Şirket 
 
Limited şirketler, Yunan mevzuatında değişik 2390/1955 sayılı kanunla düzenlenmiş olup, küçük ve orta 
ölçekli kuruluşlar için öngörülmüş bir şirket tipidir. 
 
Bir Yunan limited şirketi, anasözleşmenin noter tarafından onaylanmasını takiben, bağlı bulunan yer ilk 
derece mahkemesine sunulması ve hükümet gazetesinde yayınlanması ile kurulmuş sayılmaktadır. 
Kurulan şirketin faaliyete başlayabilmesi için; 
 
- İlgili ticaret odasına kayıt 
- İlgili vergi dairesine kayıt ve mali defterlerin onaylanması 
- İlgili sosyal sigortalar ve iş kurumunda kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. 
 
Limited şirketler, tek ortaklı olarak ve 4.500- Euro kuruluş sermayesi ile kurulabilmektedir. Tek ortaklı 
kurulan Limited şirketlerde, şirket kararlarının tamamının noter huzurunda alınması zorunludur. 
 
Limited şirketler, müdürler ve ortaklar kurulu tarafından yönetilir. Limited şirketlerde şirket ortağının 
yabancı gerçek ya da tüzel kişi olması ya da müdür ya da temsilcilerin yabancı olması halinde, bu 
kişilerin ilgili Vergi dairesine kaydolarak, vergi numarası alması zorunludur. Aynı şekilde AB üyesi 
olmayan ülke vatandaşlarının Limited şirket müdürü ya da temsilci atanabilmesi için Yunanistan’da 
ikamet etme hakkını kazanmış olması gerekmektedir. Bu, yabancı kişinin müdür olarak atanmasından 
önce gerekli olan bir önkoşuldur. 
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Bir limited şirketin asgari sermaye ile kurulması halinde denetçi bulundurma zorunluluğu 
bulunmamakla birlikte, çalışan sayısının 50’den fazla olması, yıllık cirosunun 5 milyon Euro’nun 
üzerinde olması ve bilanço büyüklüğünün 2.5 milyon Euro’yu aşması hallerinde denetçi bulundurma 
zorunluluğu sözkonusu olmaktadır. 
 
Yunanistan’da asgari sermaye ile bir Limited Şirket kuruluşu gerekli belgelerin hazır olması halinde 
ortalama 1- 2 hafta sürmekte ve yaklaşık olarak 1.300- Euro tutarında bir masrafı gerektirmektedir. 
 

Şubeler 
 
Yunan mevzuatı uyarınca, bir yabancı şirketin Yunanistan’daki şubesini açmak mümkün olup, yabancı 
bir Anonim şirketin Yunanistan’daki şubesi 2190/1920 sayılı kanun uyarınca anonim şirket şubesi, 
yabancı bir limited şirketin şubesi ise 3190/1955 kanun uyarınca Limited Şirket şubesi olarak kaydedilir. 
 
Şubeler, finansal ve hukuki olarak yabancı şirkete bağlıdır. Şubelerin kendi tüzel kişilikleri 
olmadığından, faaliyetlerini bağlı oldukları yabancı ana şirketin namı ve hesabına yaparlar. Şubelerin 
faaliyet konusu bağlı oldukları ana şirketin faaliyet konusu ile aynıdır, ancak şube temsilcisinin yetki 
belgesinde bu konuda sınırlamalar yapılabilir. 
 
Yabancı bir şirketin Yunanistan’daki şubesinin açılışı, bu konudaki ana şirket kararının şube adresinin 
bulunduğu yer bölge valiliğine ya da ilk derece mahkemesine kaydı ve kararın hükümet gazetesinde 
yayınlanması ile gerçekleşmektedir. Ek olarak, şubenin faaliyete geçebilmesi için, ilgili Ticaret Odasına, 
merkez adresinin bulunduğu yer vergi dairesine ve sosyal sigortalar ve iş kurumlarına kaydı 
gerekmektedir. 
 
Şubenin faaliyet konusuna bağlı olarak ek izinler sözkonusu olabilir. Ayrıca, Yunan mevzuatının yabancı 
şirketin şubesine yüklediği belli başlı yükümlülüklere aşağıda yer verilmektedir: 
 
- Kuruluşa izin veren makama sunulan belgelerde meydana gelen her türlü değişikliği, 
- Yabancı ana şirketin yıllık bilançosunun bir örneğini, 
- İlgili mali yıl içerisinde Yunanistan’daki faaliyetlerine ait bir işletme raporunu ilgili valiliğe bildirmek. 
 
Şubeler, yetkileri ve yükümlülükleri bir vekaletname ile düzenlenen Şube temsilcileri tarafından idare 
edilir. Şube temsilcileri yabancı kişilerden atanabilir, ancak bu durumda yabancı kişinin Avrupa Birliği 
dışında bir ülkeden olması halinde Şube temsilcisi atanmadan önce ikamet ve çalışma izni alınmış 
olması gerekir. Şube temsilcisi ayrıca ilgili vergi dairesine kayıtla bir vergi numarası almak zorundadır. 
 

D- DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 
 
Yunanistan’da serbest ticarete dayalı bir dış ticaret rejimi mevcuttur. 1981 yılından beri AB üyesi olan 
Yunanistan’da dış ticaret AB uygulamalarına göre yürütülmektedir. Yunanistan’ın AB’nin ortak dış 
ticaret politikası dışında ulusal bir bazda dış ticaret mevzuatı mevcut olmayıp, dış ticaret alanındaki 
ulusal mevzuat AB direktiflerinin ulusal mevzuata uygulanması ile yürütülmektedir. AB uygulamalarına 
paralel olarak uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanan mallar dışında ithali yasak ürün 
bulunmamaktadır. 

Yunanistan’da ihracat işlemi, tek idari belge ve faturaya ilaveten, AB düzenlemelerine, bazı durumlarda 

Yunanistan’ın iç mevzuatına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak ihracatın yapılacağı ülkeye ve 
ihraç edilecek ürüne göre değişen kontrol ve kayıt belgeleri ile birlikte serbestçe gerçekleştirilmektedir. 
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Türkiye’den yapılacak ithalat için ATR, EFTA ve Doğu Bloku ülkeleri EUR1 AKP ülkeleri için FORM A 
belgesi ve üçüncü ülkeler için menşe belgesi aranmaktadır. 

 

Gümrük Vergileri 
 
AB ile ortak dış ticaret politikası uygulayan Yunanistan, AB üyesi ülkelerle olan ticaretinde her tür 
gümrük vergisi, eş etkili vergi, miktar kısıtlamaları ve benzeri sınırlamaları kaldırmış olup, üçüncü 
ülkelerden olan ithalatında ortak gümrük tarifesi uygulamaktadır. 
 
Türkiye ile Yunanistan arasında ise AB ile Türkiye arasındaki 1 Ocak 1996 tarihinden beri uygulanmakta 
olan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca sanayi ürünlerinde herhangi bir gümrük vergisi 
olmayıp, sadece tarım ürünleri ihracat ve ithalatında gümrük vergisi uygulaması bulunmaktadır. Tarım 
ürünlerinde, AB’nin ortak tarım politikası çerçevesinde ürüne göre %6.4 ile %40 arasında değişen 
oranlarda ad valorem ve spesifik vergi uygulaması ile (ürün bazında ton ya da kg. başına) referans fiyat 
uygulaması bulunmaktadır. Gümrük vergileri malın CIF değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Ayrıca 
gümrük vergisine ek olarak toplamı %1’den daha az oranda çeşitli vergiler mevcuttur. 
 
Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak Yunanistan diğer üye ülkeler gibi Ortak Gümrük Tarifesini(OGT) 
uygulamaktadır. İhracat veya ithalat yapan şirketlerin gerekli belge ve prosedürler için sürekli 
güncellenen TARIC (http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/dds/tarhome_en.htm) web 
sayfasını takip etmeleri gerekmektedir. 

 

Tarife Dışı Engeller 
 
Serbest ticarete dayalı bir dış ticaret rejiminin bulunduğu Yunanistan’da ithalat için herhangi bir izne 
ya da lisansa gerek yoktur. Ancak bazı ürünler için Yunanistan’a giriş yapabilecekleri ihtisas gümrükleri 
ve limanlar belirlenmiştir. Su ürünleri, canlı hayvan ve et ürünleri ile bazı tarımsal ürünlerde ise Sağlık 
Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Anti damping ve anti sübvansiyon tedbirleri 
AB düzeyinde ve AB Komisyonu kararları çerçevesinde uygulanmaktadır. 
 
AB‘ye sağlık ve hijyen yönünden yeterliliği kabul edilmiş ve Türkiye’den ihracat yapabilir firmalar 
listesine kayıtlı şirketlerce adaların ihtiyacı için deniz ürünlerimiz doğrudan adalara ihraç 
edilebilmektedir. Gıda maddelerinden diğer hayvansal ürünlere ilişkin çalışmaların Tarım Bakanlığınca 
sürdürüldüğü bilinmektedir. Bu noktada yoğurt, süt, et, canlı hayvan, dondurma (% 50’ye kadar süt 
içeriğine izin verilebilmektedir) gibi ürünlerin adalarla beraber bütün AB ülkelerine ihracatı mümkün 
bulunmamaktadır. 
 
Taze sebze ve meyvelerde Atina ve Selanik merkezli kontrol sertifikası istendiğinden ve kontrollerin 
adalarda yapılamamasından dolayı bu konuda sıkıntılar giderilememiştir. Ancak, konserve, fındık-fıstık, 
kuru meyve gibi ürünlerin kontrolleri Girit ve Rodos adalarında yaptırılması mümkündür. Rodos 
adasında laboratuvar açılması konusunda Yunan tarafı ikna edilmiş ancak, açılış işlemleri halen 
tamamlanamamıştır. 
 
Ege Adalarının yerel ihtiyacı için AB’nin ilgili direktifleri kapsamında sağlanan muafiyetle deniz ürünleri 
ve bazı gıda maddeleri ihracatı yapılabilmektedir. Ancak adaların tüketimi ile sınırlı olan muafiyet 
dahilinde Yunanistan’a giriş yapan anılan maddelerin ana karaya gönderildiğinin tespiti halinde Yunan 
yetkililer tedbir almak zorunda kalacaklardır. 
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Ürün Standartları İle İlgili Uygulamalar 
 
Dış ticarete konu mallardan gerekli görülenlerin standardına veya teknik düzenlemesine uygunluğunun 
veya kalitesinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve 
Standardizasyon Mevzuatı uyarınca gerçekleştirilmektedir. 
 
Standartlar konusunda Yunanistan AB tarafından uygulanan hükümlerin doğurduğu uygulamaları takip 
etmektedir. ISO 9000 yerel firmalardan talep edilirken, ayrıca hükümet ihalelerinde de 
istenmektedir.Tarım ürünlerinde bölgesel yüklemeler yerine her bir yükleme için test yapmada ısrar 
edilmektedir.  
 
Yapılan testlerde de yüksek oranda hatalar yapıldığı şeklinde iddialar mevcuttur. Tohumlarda, 
Yunanistan’a tohum ithal etmek için öncelikle o tohum, ‘European Variety Catologue’ listesinde 
yer almalıdır. Eğer yer almıyorsa, Yunan Milli Katoloğuna (National Catologue of Greece) kaydettirilmeli 
ve ayrıca türüne ve özelliklerine bağlı olarak 2-3 yıl sürebilecek bir testin de yapılmasının gerekli olduğu 
bilinmelidir. 
 
Kırmızı ve beyaz et ve onların yan ürünlerinin ithalinde, yalnızca AB’nce onaylanmış üçüncü ülke 
tesislerinden gönderilmiş ürünlerin girişine izin verilmektedir. Bu arada, ülkemizden bu ülkeye söz 
konusu ürünlerin ithalinde ise, ülkemizde hayvan hastalıklarının bulunması ve bunun ıslah edilmeye 
çalışıldığı iddiasıyla hayvansal ürünlerin girişine izin verilmemesi nedeniyle bu konuda AB ülkeleri ile 
ticaretimiz adeta donmuştur. 
 
Kurutulmuş gıda ithalatı, Yunan The Supreme Chemical Laboratory’nin aflatoxin testi ile limitlerinin 
altında olması ile yapılabilmektedir. 
 
Süt ve süt ürünleri, dondurma ve dondurulmuş yoğurt dahil, Avrupa Birliğince onaylanmış tesislerden 
olduğunun kanıtlanması ile ithaline izin verilebilmekte idi. Ancak Tarım Bakanlığımız söz konusu 
tesislerdeki ve yerel mevzuattaki eksikleri görerek AB kontrollerinde onay alınamama ve genel 
yasaklama gibi bir uygulamaya maruz kalmamayı düşünerek ihraç lisansı vermeyeceğini AB’ye 
bildirmişse de 2002 yılı başına gelindiği dönemde yerel mevzuatın belirli bir noktaya getirildiğini ve 
daha önce AB’den onay almış firmaların müracaat etmeleri halinde ihraç lisansı verebilecekleri ifade 
edilmiştir. 
 
Deniz ürünlerine ilişkin uygulama da ilgili AB direktifleri çerçevesinde ülkemizde kurulu tesisler AB 
standartlarında üretim yaptıklarına dair kontrollerde yeterli bulunarak AB listelerine alınmaları halinde 
AB ülkelerine bu ürünleri ihraç etmeye hak kazanmaktadırlar. Yunanistan için bir istisna olarak eğer Ege 
adalarının ihtiyaçları için bu adalara ithalat yapılıyorsa kontrol belgesi aranmayacagına ilişkin bir AB 
mevzuatının varlığıdır. 
 
TSE tarafından, Enstitüleri ile Yunan Standardizasyon Teşkilatı (ELOT) arasında 30 Haziran 2005 
tarihinde Atina’da imzalanan İşbirliği Anlaşması’nın halen yürürlüktedir. 2009 yılı içerisinde ELOT 
yetkilileri TSE ile irtibata geçerek 2005 tarihli söz konusu anlaşmanın yenilenmesini talep etmişlerdir. 
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E- DIŞ TİCARET 
 
2015 yılından 2018 yılına kadar ihracat ve ithalat değerleri artış gösterirken, ithalat ihracat dengesi ise 
– yönde artış göstermiştir. 2019 yılı rakamları ise ihracat ve ithalat kalemlerinde daralmaya işaret 
ederken denge aynı seviyede eksi olarak seyretmiştir. 
 
 Yunanistan’ın Dış Ticareti (Milyon $) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

İhracat 28.289.237 27.810.925 32.154.816 39.490.521 37.814.914 

İthalat 47.263.980 47.595.035 55.300.698 65.141.448 62.156.888 

Hacim 75.553.217 75.405.960 87.455.414 104.631.969 99.971.802 

Denge -18.974.743 -19.784.110 -23.145.782 -25.650.927 -24.341.974 
 

Kaynak: ITC-Trade Map 

  
Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ürünler 
 
Yunanistan’da ihracatın büyük bölümünü petrol yağları oluşturmaktadır. İlaç ihracatı da özellikle son 
iki yılda kayda değer bir artış seyretmiştir. Bu kalemlerin yanı sıra sınıflandırımamış ürünler bir diğer 
ana grubu oluşturmaktadır. İhraç ürünlerinin çoğunluğu ise tarım ürünleridir. 
   
Yunanistan’ın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 $) 

GTİP NO GTİP TANIMI 2017 2018 2019 

2710 
Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 

9.594208 1.264.4540 1.101.3785 

3004 
Tedavide/korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanan ilaçlar 

1.239.878 1.637.485 2.065.773 

9999 
Başka yerde sınıflandırılmamış 
mallar 

576.610 1.066.657 1.066.423 

8471 
Otomatik bilgi işlem makineleri, 
üniteleri 

442.091 773.352 756.179 

7606 
Aluminyum sac, levha ve şeritler, 
kalınlık > 0, 2mm 

677.033 780.403 715.590 

5201 Pamuk (kardesiz, taranmamış) 394.017 399.474 588.688 

0302 Balık (taze/soğutulmuş) 581.892 605.772 582.415 

2005 
Diğer sebzeler (hazır konserve) 
(dondurulmamış) 

503.035 577.564 561.519 

0406 Peynir ve lor 483.589 530.431 521.819 

7411 Bakırdan ince ve kalın borular 480.899 551.833 514.424 

2713 
Petrol yağlarının/bitümenli 
minerallerden elde edilen yağların 
kalıntılar 

188.322 387.090 433.666 

7604 Aluminyum çubuk ve profiller 341.193 414.137 402.401 
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1509 
Zeytinyağı ve fraksiyonları 
(kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

543.738 690.774 392.602 

2008 
Başka yerinde belirtilmeyen meyve 
ve yenilen diğer bitki 
parçaları konserveleri 

319.288 368.750 375.765 

Kaynak: ITC-Trade Map 
  

Yunanistan’da ithalatın büyük bölümünü ham petrol ve ürünleri oluşturmaktadır. 2018’de artan ithalat, 
2019 yılında düşüş garifiği çizmiştir. 

 

 Yunanistan’ın İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 $) 

GTİP NO GTİP TANIMI 2017 2018 2019 

2709 Ham petrol 8.657.014 12.426.263 10.483.765 

2710 
Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 

3.452.877 4.503.657 3.925.852 

 
3004 

Tedavide/korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanan ilaçlar 

2.518.754 2.404.867 2.160.869 

9999 
Başka yerde sınıflandırılmamış 
mallar 

275.627 1.664.882 2.017.663 

8703 
Otomobili, steyşın vagonlar, yarış 
arabaları 

1.308.891 1.623.420 1.739.515 

2711 
Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 

1.201.707 1.269.314 1.582.654 

8471 
Otomatik bilgi işlem makineleri, 
üniteleri 

752.288 1.075.364 982.078 

8517 
Telli telefon-telgraf için elektrikli 
cihazlar 

752.142 909.202 820.859 

3002 
İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, 
toksin vb. Ürünler 

552.795 689.562 738.204 

2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 106.244 128.609 704.977 

7601 İşlenmemiş aluminyum 789.185 810.197 605.813 

2716 Elektrik enerjisi 361.630 499.459 561.408 

Kaynak: ITC-Trade Map 
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Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ülkeler  

Yunanistan’ın İhracatında Başlıca Ülkeler (1 000 $)          

Ülkeler 2017 2018 2019 

Dünya 32.154.816 39.490.521 37.885.527 

İtalya 3.428.470 4.077.120 4.089.943 

Almanya 2.278.016 2.490.600 2.519.380 

Türkiye 2.206.672 2.402.593 2.209.603 

G.K.R.K. 1.947.211 2.066.466 2.126.615 

Bulgaristan 1.521.239 1.679.003 1.746.443 

ABD 1.268.916 1.618.026 1.461.451 

İngiltere 1.245.506 1.411.772 1.370.965 

Fransa 858.219 1.190.583 1.324.985 

Lübnan 1.412.785 1.758.893 1.301.275 

İspanya 782.870 1.301.478 1.235.491 

Romanya 955.423 1.115.824 1.135.194 

Mısır 853.738 1.370.941 1.055.595 

Çin 535.369 1.063.817 999.093 
Kaynak: ITC-Trade Map 
   

Yunanistan’ın İthalatında Başlıca Ülkeler (1 000 $) 

Ülkeler 2017 2018 2019 

Dünya 55.300.598 65.141.448 62.198.045 

Almanya 5.646.014 6.572.304 6.595.698 

Irak 3.548.902 5.370.602 5.095.453 

İtalya 4.211.967 4.904.870 4.890.032 

Rusya Federasyonu 3.886.784 4.887.533 4.569.105 

Çin 3.070.606 4.241.221 4.546.496 

Hollanda 2.899.947 3.193.921 3.002.872 

Fransa 2.329.320 2.489.928 2.588.555 

Türkiye 1.618.329 2.181.076 2.175.495 

İspanya 1.914.715 2.345.135 2.173.950 

Bulgaristan 1.788.817 2.038.452 2.033.190 

Belçika 1.943.023 1.952.479 1.868.626 

Kazakistan 1.283.391 1.926.094 1.799.447 

Kaynak: ITC-Trade Map 
 
 
 
 
 



Yunanistan Ülke Raporu  www.koto.org.tr   

 
16 

F- TÜRKİYE İLE TİCARET 
 
 

Yunanistan’la ilişkilerimizde diyalog ve işbirliği sürecinin en somut yansımaları ticaret, ekonomi, 
ulaştırma ve turizm alanlarında gözlenmektedir. 2014 yılında Yunanistan ile ticaret hacmimiz 5,6 milyar 
ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup, bu rakam, YDİK mekanizmasının kurulduğu 2010 yılı ticaret 
rakamlarının yaklaşık iki katına tekabül etmektedir. 2015 ve 2016 yıllarında, ikili ticaret hacminde bir 
düşüş meydana gelmiş olmakla birlikte, 2017 yılında ticaret hacmi tekrar yükselişe (3,5 milyar Dolar) 
geçmiş, 2018 yılında toplam ticaret hacmi yükseliş eğilimini sürdürerek 4,18 milyar Dolara ulaşmıştır. 

Yunanistan’ın ülkemizdeki doğrudan yatırımlarının toplam değeri 6,8 milyar Dolar, ülkemizin 
Yunanistan'daki yatırımları ise diğer Avrupa ülkeleri üzerinden yapılan yatırımlarla birlikte yaklaşık 500 
milyon Dolar düzeyindedir. İş insanlarımızın son dönemde yat limanı ve liman işletmesi gibi alanlar 
başta gelmek üzere, Yunanistan’da açılan ihaleler ve özelleştirme programları ile Yunan şirketlerle 
ortaklıklar ihdas etmeye ilgi gösterdikleri görülmektedir. Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası, Atina, Gümülcine 
ve İskeçe’de bulunan birer şubesiyle, 2009 yılından bu yana Yunanistan’daki bankacılık faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

İki ülkenin öncelikli olarak geliştirmeye önem atfettiği işbirliği alanlarından bir diğeri ise ulaştırmadır. 
Halihazırda, THY başta olmak üzere, ülkemizdeki havayollarının iki ülke arasında farklı güzergahlarda 
gerçekleştirdikleri haftalık toplam sefer sayısı 52’dir. Havayolu taşımacılığının yanısıra İzmir ve Selanik 
arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapacak gemi seferlerinin başlatılması, İstanbul-Selanik hızlı tren 
hattının kurulması ve İpsala-Kipi sınır kapısında ikinci bir karayolu köprüsü inşasına yönelik somut ortak 
projelerin hayata geçirilmesiyle denizyolu, demiryolu ve karayolu taşımacılığının da geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

AB‘ye sağlık ve hijyen yönünden yeterliliği kabul edilmiş ve Türkiye’den ihracat yapabilir firmalar 
listesine kayıtlı şirketlerce adaların ihtiyacı için deniz ürünlerimiz doğrudan adalara ihraç 
edilebilmektedir. Gıda maddelerinden diğer hayvansal ürünlere ilişkin çalışmaların Tarım 
Bakanlığımızca sürdürüldüğü bilinmektedir. Bu noktada yoğurt, süt, et, canlı hayvan, dondurma (% 
50’ye kadar süt içeriğine izin verilebilmektedir) gibi ürünlerin adalarla beraber bütün AB ülkelerine 
ihracatı mümkün bulunmamaktadır. 

Taze sebze ve meyvelerde Atina ve Selanik merkezli kontrol sertifikası istendiğinden ve kontrollerin 
adalarda yapılamamasından dolayı bu konuda sıkıntılar giderilememiştir. Ancak, konserve, fındık-fıstık, 
kuru meyve gibi ürünlerin kontrolleri Girit ve Rodos adalarında yaptırılması mümkündür. Rodos 
adasında laboratuvar açılması konusunda Yunan tarafı ikna edilmiş ancak, açılış işlemleri halen 
tamamlanamamıştır. 

Ege Adalarının yerel ihtiyacı için AB’nin ilgili direktifleri kapsamında sağlanan muafiyetle deniz ürünleri 
ve bazı gıda maddeleri ihracatı yapılabilmektedir. Ancak adaların tüketimi ile sınırlı olan muafiyet 
dahilinde Yunanistan’a giriş yapan anılan maddelerin ana karaya gönderildiğinin tespiti halinde Yunan 
yetkililer tedbir almak zorunda kalacaklardır. 

Söz konusu projelerin hayata geçirilmesiyle, son yıllarda olumlu bir seyir içinde olan karşılıklı turist 
sayılarının daha da artacağına inanılmaktadır. 2018 yılında ülkemizden yaklaşık 781 bin turist 
Yunanistan’ı, Yunanistan’dan ise 665bin civarında turist ülkemizi ziyaret etmiştir. 
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Türkiye-Yunanistan Dış Ticaret Değerleri (1 000 $) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2016 1.427.206 1.187.058 
 

2.614.264 240.148 

2017 1.662.638 1.833.068 3.495.706 - 170.430 

2018 2.086.696 
 

2.104.900 4.191.596 -18.204 

2019 2.113.655 1.396.249 3.509.904 717.406 

Kaynak: TÜİK, ITC-TradeMap 

 
Türkiye’nin Yunanistan’a İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 $) 

  
GTİP 
NO 

  
GTİP TANIMI 

2017 2018 2019 

9999 Başka yerde sınıflandırılmamış mallar 193.034 205.633 253.940 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 

94.632 118.062 199.007 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 92.627 116.564 117.014 

7210 Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış 34.131 79.868 66.222 

7208 Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri 51.036 76.540 60.810 

0302 Balık (taze/soğutulmuş) 25.541 46.605 52.064 

8528 Televizyon alıcıları, video monitörleri ve 
projektörler 

34.884 46.898 39.609 

2716 Elektrik enerjisi 22.164 35.220 36.181 

8418 Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, 
ısı pompaları 

25.357 31.014 33.462 

6006 Diğer örme mensucat 26.771 31.436 32.756 

8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik 
cihazlar (şofbenler) 

19.660 27.356 32.696 

4803 Tuvalet-temizlik kağıtları 56.409 66.487 29.785 

8544 İzole edilmiş tel, kablo; fiber optik kablo 16.918 25.296 27.196 

3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik 
mamulleri, tıpa, kapak, kapsül 

21.324 23.959 24.388 

7308 Demir/çelikten inşaat ve aksam 5.327 22.646 22.858 

7216 Demir/alaşımsız çelikten profil 24.488 26.861 21.226 

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve 
lamlar 

18.157 21.439 21.166 

8702 Toplu halde yolcu taşımağa mahsus 
motorlu taşıtlar 

7.801 24.226 21.016 

7306 Demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi 
boş profiller 

18.842 23.779 20.795 

4805 Diğer sıvanmamış kağıt/kartonlar (rulo 
veya tabaka) 

11.907 21.579 20.090 



Yunanistan Ülke Raporu  www.koto.org.tr   

 
18 

8450 Ev tipi veya çamaşırhane tipi çamaşır 
makineleri, hem yıkayan hem de kurutan 
makineler; bunların parçaları 

13.614 18.930 19.513 

4011 Kauçuktan yeni pnömatik lastikler 14.932 17.505 18.618 
Kaynak: ITC-Trade Map 
 
Türkiye’nin Yunanistan’dan İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 $)  

  
GTİP 
NO 

  
GTİP TANIMI 

2017 2018 2019 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 

992.609 1.357.279 544.452 

5201 Pamuk (kardesiz, taranmamış) 175.854 127.970 287.314 

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 86.441 94.530 89.735 

1006 Pirinç 25.440 26.943 38.197 

7606 Aluminyum sac, levha ve şeritler 37.200 45.949 38.099 

7411 Bakırdan ince ve kalın borular 49.080 30.562 30.671 

7607 Aluminyumdan yaprak ve şeritler 20.849 17.969 20.267 

7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 15.177 27.093 18.787 

4707 Kağıt ve karton döküntü ve kırpıntıları 11.363 8.185 14.593 

1001 Buğday ve mahlut 2.911 2.955 14.461 

5407 Sentetik iplik, monofil, şeritlerle 
dokumalar 

17.729 22.077 12.364 

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve 
lamlar 

18.686 12.359 12.337 

3105 Azot, fosfor ve potasyum gibi; iki/üçünün 
karışımları 

26.997 19.795 12.319 

4810 Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde 
sıvanmış kağıtlar 

6.568 9.955 9.101 

2620 Metalleri/metal bileşiklerini içeren küller 
ve kalıntılar 

6.696 8.233 8.530 

2818 Suni korendon aluminyum oksit ve 
hidroksit 

935 3.019 8.433 

7113 Kıymetli metaller ve kaplamalarından 
mücevherci eşyası 

4.669 8.460 7.628 

2503 Her nevi kükürt 4.445 8.799 7.531 

4811 Kağıt,karton,selüloz vatka 7.812 5.570 6.988 

3208 Sentetik polimerler esaslı boya ve vernik 4.349 10.844 6.876 

2941 Antibiyotikler 2.988 5.722 6.482 

8309 Tıpalar, kapaklar ve kapaklar dahil. taç 
mantarlar, vidalı kapaklar ve dökme 
tıpalar, şişeler için kapsüller, ... 

7.778 9.343 6.307 

Kaynak: ITC-Trade Map 
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İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 

Anlaşma Adı İmza Tarihi 
Polis ve Gümrük İşbirliği Ortak Temas Merkezi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında 
Anlaşma 

10.03.2016 

İpsala-Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş 
Köprüsünün Konumunun ve Üzerinden Geçecek Sınır Hattının Belirlenmesine 
İlişkin Protokolü 

04.04.2014 

Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı 04.03.2013 

Nüfus İşleri Alanında İş Birliği Protokolü 04.03.2013 

Denizcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı 04.03.2013 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Posta Hizmetleri Alanında Mutabakat Zaptı 04.03.2013 

Bulaşıcı Hastalıklar Konusunda İşbirliğine Dair Protokol 04.03.2013 

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlığın Teşviki Alanında İşbirliğine Dair Protokol 04.03.2013 

Afetlerde Sağlık Hizmetlerine İlişkin Protokolü 04.03.2013 

Basın Yayın Alanlarında İşbirliği Protokolü 04.03.2013 

Sağlık Sistemlerinin Güçlendirilmesine Dair Protokol 04.03.2013 

Spor Alanında İşbirliği Protokolü 04.03.2013 

Kültür Varlığının Yasadışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin 
Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Protokol 

04.03.2013 

Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici 
Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşma 

14.05.2010 

Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptı 14.05.2010 

Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma 28.09.2005 

Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokol 08.06.2005 

Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 01.12.2003 

Türkiye-Yunanistan Gaz Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nden Yunanistan Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Arzına İlişkin Anlaşma 

23.02.2003 

Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması 01.11.2001 

Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması 01.11.2001 

Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolü 26.02.2000 

Ekonomik İşbirliği Anlaşması 04.02.2000 

Deniz Taşımacılığı Anlaşması 04.02.2000 

Kamu Düzeni Bakanlığı Suç ile, Özellikle Terörizm, Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde 
Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadelede İşbirliği Anlaşması’nın 8 inci Maddesinin 
Uygulanmasına Dair Protokol 

20.01.2000 

Yatırımların Teşvik ve Korunması Anlaşması 20.01.2000 

Kaynak: Resmi Gazete 

 

G- KOCAELİ’NİN YUNANİSTAN İLE DIŞ TİCARETİ 
 
2019 yılında; Kocaeli ilinden Yunanistan’a 142.2 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ithalat rakamı 
33.8 milyon dolar olmuştur. Kocaeli ili Yunanistan ile yaptığı ticarette 2017 ve 2018 yıllarında açık 
vermiştir. Diğer yıllarda dış ticaret fazlası vermiştir. 
 
2020 Mayıs ayı verilerine göre Kocaeli’de Yunanistan sermayeli 1(bir) firma bulunmamaktadır. 
 
 
 



Yunanistan Ülke Raporu  www.koto.org.tr   

 
20 

Kocaeli ilinin Yunanistan ile Dış Ticareti ($) 
 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2016 151.439.813 
 

42.995.579 
 

194.435.392 108.444.234 

2017 110.628.706 
 

135.630.881 
 

246.259.587 -25.002.175 

2018 182.208.161 
 

443.338.818 
 

625.546.979 -261.130.657 

2019 142.223.496 
 

33.823.947 
 

176.047.443 108.399.549 

2020/3  22.620.303 9.786.633 32.406.936 12.833.670 

Kaynak: TÜİK  
 
İhracatta Başlıca Ürünler; Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen 
ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar, Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya 
kartondan eşya, Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar, Demir ve çelik, Plastikler ve mamulleri, 
Alüminyum ve alüminyumdan eşya. 
 
İthalatta Başlıca Ürünler; Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen 
ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar, Plastikler ve mamulleri, Alüminyum ve alüminyumdan 
eşya, Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler, vernikler, macunlar, 
mürekkepler, vb., Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.), Bakır ve bakırdan eşya. 
 

H- PAZARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR 
 
 
İki ülke arasında Hava Ulaştırma Anlaşması 22 Temmuz 1947 tarihinde imzalanmıştır. THY tarafından 
haftanın her günü 3 defa İstanbul-Atina arasında, Pegasus Havayolları tarafından haftada 3 gün ve Sun 
Express Havayolları tarafından ise haftada 2 gün İzmir-Atina arasında seferler düzenlenmektedir. Diğer 
taraftan, Yunanistan Olimpic Air tarafından haftanın her günü 2 defa ve Agean Havayolları tarafından 
ise haftanın her günü Atina-İstanbul arasında sefer düzenlenmektedir. 
 
Atina’daki Eleftherios Venizelos Havaalanından şehir merkezine ulaşım için taksi ve otobüs 
kullanılabilir. Bu mesafe için taksi ücreti 45 Dolar civarındadır ve yolculuk trafik yoğunluğuna göre 30-
45 dakika arasında sürmektedir. Havaalanından kalkan otobüslerle de şehir merkezine ve metro 
istasyonuna ulaşmak mümkündür. Selanik Havaalanı’ndan şehir merkezine ulaşım da günün saatine 
göre 20-40 dakika arasında değişmekte ve 12 Dolar’a mal olmaktadır. 
 

İklim  
 
Genelinde Akdeniz iklimi hakim olmakla beraber ülkenin coğrafi yapısı nedeniyle değişik bölgelerde 
farklı özellikler arz etmektedir. Kuzeyde iklim biraz daha Akdeniz dağ iklimine ve karasal özelliklere 
yakın olup, kışın yoğun kar yağışları görülmektedir. Yunanistan’ın kuzeydoğusunda iklim Türkiye’de 
Trakya bölgesi ile benzerlikler göstermektedir. Başkent Atina’da kışın sıcaklık ortalaması 5-6 derece 
iken, yazın bu değer 30 dereceyi aşmaktadır. 
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Haberleşme 
 

Yunanistan’da bazı ithalatçılar telefon numaralarını aynı zamanda faks için kullanabilmektedirler. Cep 
telefonu şebekesi tüm Yunanistan’da çok gelişmiş durumdadır. Cep telefonu hizmeti veren yaklaşık 25 
firma bulunmaktadır. 
 

İnternet Yunanistan’da diğer AB ülkelerinde olduğu kadar yaygın değildir. Küçük ölçekli firmalarda E-
mail kullanımı oldukça azdır. Özellikle elektronik ve otomotiv sektörü bu dalda öncü sektörlerdir. 
Yunanistan’da e-mail kullanımı ülkemiz dış ticaret firmalarına göre daha az olmakla beraber her geçen 
gün yoğunlaşmaktadır. Büyük şehirlerde internet kafeler yaygındır. 
 
Posta hizmetleri OTE adlı devlet kurumu tarafından yürütülmekle birlikte özel kargo ve posta hizmeti 
veren kuruluşlar da bulunmaktadır. Yunanistan’da kargo hizmetleri gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı 
ve ülkemiz arasında yoğun olarak kullanılmaktadır. Ülkemiz ile Yunanistan arasındaki her gün iki milli 
havayolunun sefer düzenlemesi kargo hizmetlerini kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Genelde 
kargolar alıcının adresine teslim seklinde olmaktadır. 
 

Ulaşım 
 

Vizeye sahip Türk Vatandaşlarının Yunanistan’a girişlerini özel taşıtlarıyla yapmalarında bir engel 
bulunmamaktadır. Ancak taşıtlar için Yunanistan girişinde kalınacak süreyle sınırlı kasko sigorta 
yapılması gerekli görülmektedir. Bu konuda Türk TURİNG Kurumu ile temasa geçilmesinde fayda 
bulunmaktadır. 
 

İki ülke arasında çalışan otobüs firmaları Dedeağaç (Aleksandrapoli) Kavala Gümilcine, İskeçe, Selanik, 

Larissa ve Atina güzergâhını kullanmaktadır. İstanbul-Atina arası yaklaşık 20 saat almaktadır. Gidiş-
dönüş otobüs ücreti kişi başı 100 Dolar civarındadır. Atina’da Otobüsler OSE Tren İstasyonunun 
yanındaki terminalden hareket etmektedir. 
 

Atina’dan her gün akşam 11:15 de yataklı tren bulunmakta olup, Selanik için bir kişilik bilet 60,50 
Euro’dur. Selanik aktarması ile bir başka biletle Dedeağaç sınırına kadar ve tekrar bir aktarma ile 
İstanbul’a ulaşmak mümkün olmaktadır. Bilet ücretleri trenden rezervasyon yaptırılacak yerin 
durumuna göre değişiklik göstermektedir. Atina-Selanik tren bileti 60 Euro civarındadır. Selanik-
Dedeağaç ve Dedeağaç-İstanbul için tren biletlerinin kalkış noktalarından alınması gerekmektedir. 
 

Atina’dan her gün Ege adalarına özellikle kış aylarında hava şartlarının izin vermesi halinde düzenli 
feribot seferleri yapılmaktadır. Feribot hatları; Atina-Sakız-Çeşme, Atina-İstanköy-Bodrum, Atina-
Samos-Kuşadası ve Atina-Midilli-Ayvalık’tır. Ayrıca Rodos’tan Türk tekneleri ile Marmaris’e geçiş 
mümkündür. Ancak, Ege adalarından Türkiye’ye geçilmesinde zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır. 
Bu sorunların başında bu kısa mesafelerde yeterli yolcu olursa seferin gerçekleşmesi ve talep edilen 
geçiş ücretlerinin yüksek olması gelmektedir. 

 
Para Kullanımı 

 

28 Şubat 2002 tarihinde, yunan drahmisi (GRD) para biriminin yerine euro (EUR) para birimine 
geçilmiştir. 

 
Pasaport ve Vize İşlemleri 

 

Lacivert pasaporta sahip T.C vatandaşları için vize zorunludur. Genelde iş gezileri için davet mektubu 
talep edilmektedir. 
 
Yunanistan’a seyahat edecek (diplomatik, hususi ve hizmet pasaport hamilleri hariç) Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları Schengen vize rejimine göre vizeye tabidirler. Schengen Anlaşması’na 



Yunanistan Ülke Raporu  www.koto.org.tr   

 
22 

dayanan Yunanistan vize rejimi, Yunanistan’dan transit geçecek vatandaşlarımıza da vize zorunluluğu 
getirmektedir. Sınır kapılarında vize verilmesi uygulaması bulunmamaktadır ve pasaportlarda aranan 
asgari geçerlilik süresi, vize süresinin bitiminden itibaren 3 aydır. 
 
Yunanistan’ın kıyılarımıza yakın ve doğrudan deniz seferi bağlantısı bulunan Yunan adalarına 
seyahatlerde 2012 yılından beri kolaylaştırılmış vize prosedürü kapsamında limanlarda 15 gün süreli 
vize verilmektedir. Sözkonusu prosedür, 2017 yılında 1 Nisan–30 Eylül tarihleri arasında Midilli (Lesvos), 
Sakız (Chios), Sisam (Samos), Rodos (Rhodes), İstanköy (Kos), Meis (Kastellorizo) ve Sömbeki (Simi) 
adalarını içerecek şekilde uygulanmıştır. 
 
Yunanistan makamları pasaportlarda KKTC giriş/çıkış damgası olması halinde ülkeye giriş izni 
vermemektedirler. Diğer yandan, Yunanistan doğumlu vatandaşlarımızın pasaportlarında, anılan ülke 
makamlarıyla varılan mutabakat çerçevesinde, doğum yerlerinin Türkçe ve İngilizce isimlerinin, yanında 
“GR” ibaresiyle birlikte (örneğin “Gümülcine/Komotini GR”) yer alması gerekmektedir. 
 
Yunanistan’a girişte serbest olarak sokulabilecek ve çıkışta götürülebilecek döviz miktarı 10.000.-Avro 
veya karşılığı dövizdir. Paraya çevrilebilir değerli kağıtlardan olan çek, senet, tahvil, bono, teminat 
mektubu gibi belgeler de nakit olarak kabul edilmektedir. 10.000 Avro'luk meblağı aşan miktarın 
gümrük makamlarına beyan edilmesi gerekmekte, bu meblağdan fazla nakit bulundurulması halinde 
meblağ üzerinden % 25 oranında ceza uygulanmaktadır. 

 

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri 
 

Yunan iş dünyası Haziran sonundan başlayarak Temmuz ve Ağustos ayları boyunca devam eden 
dönemde tatil yapmayı tercih etmektedir. Eylül ortasında düzenlenen Selanik Uluslararası Fuarın’a 
kadar iş hayatı adeta kesintiye uğramaktadır. Bu dönemde Yunanistan’da iş görüşmesi ayarlanması 
hatta en basit ticari bilgiyi toplamak bile neredeyse imkansızdır. Bu dönemde ticari tekliflere cevap 
verilmesi beklenmemelidir. Bu yüzden anılan zaman dilimi içerisinde Yunanistan’a iş amaçlı seyahat 
yapılmaması tavsiye edilmektedir. 

 

Bir Akdeniz ülkesi olan Yunanistan 1970’li yıllardan beri haftada beş gün ve günde sekiz saat çalışma 
sistemini uygulamamaktadır. Yunanistan’da çalışma saatleri farklılık göstermektedir ve başlıca kent 
alanlarında uygulanan çalışma saatleri şu şekildedir; 
 

Devlet Daireleri 
 

-Pazartesi-Cuma: 7:30 –15:00 (Ekimden mayısa kadar), Cumartesi-Pazar: Tatil 

-Pazartesi-Cuma:7:00-14:30 (Mayıstan Ekime kadar), Cumartesi-Pazar: Tatil 
 

Ticarethaneler 

-Pazartesi-Cuma:8:00-17:00 

-Cumartesi-Pazar:Tatil 
 
İmalathaneler 
 

-Pazartesi-Cuma: 7:00-15:00 
-Cumartesi-Pazar:Tatil 
 
Bankalar 
 

-Pazartesi-Cuma:8:30-14:00 
-Cumartesi-Pazar:Tatil 
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*Bazı bankalar Cuma günleri 13.30’da kapanmaktadır, birkaç büyük banka ise Cumartesi sabahları da 
açılmaktadır. 
 
Çoğu Yunan firması, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ve mağazalar, geleneksel çalışma saatlerini 
uygulamakta ve Pazartesi-Cumartesi günleri arasında 8:00-14:30 veya 9:00-15:00 saatleri arasında 
çalışmakta ve Pazartesi-Cuma günleri 17:30-20:30 saatleri arasında tekrar açılmaktadır 

Zaman Dilimi 
 

GMT (Greenwich mean time)’ın iki saat ilerisinde, yaz aylarında üç saat ilerisindedir. Yunanistan ulusal 
saati Türkiye saatinin bir saat gerisindedir. 

 

Yararlı Adresler 
 

 T.C. Atina Büyükelçiliği 
 
Vassileos Gheorgiou B’, 11, TK 10674, Atina, Yunanistan 
Tel : +30 210 726 30 00 
Fax : +30 210 722 95 97 
Web : embassy.athens@mfa.gov.tr 
 

T.C. Selanik Başkonsolosluğu 
 
Odos Agiou Dimitriou 151, 54634, Selanik, Yunanistan 
Tel : +30 2310 965 070-73 
Fax : +30 2310 965 084 
E-posta: consulate.thessaloniki@mfa.gov.tr 
 

KAYNAKÇA 
 
Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi – www.ekonomi.gov.tr 
Türkiye İstatistik Kurumu – www.tuik.gov.tr 
Expodatabase - http://www.expodatabase.com/ 
World Meters - http://www.worldometers.info/tr/ 
The Economy Intelligence Unit (EIU) - http://www.eiu.com/home.aspx 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – www.tobb.org.tr 
Trademap – www.trademap.org 
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