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Α. ΓΔΝΙΚΑ 

Ζ ΣΟΤΡΚΙΑ ΖΜΔΡΑ 

 17ε νηθνλνκία δηεζλψο (ζηνηρεία CEBR, EU, WORLD BANK) 

  7ε νηθνλνκία ζηελ Δπξψπε (ζηνηρεία EU)  

 22ε  ζηελ θαηάηαμε κε ηνπο πην ειθπζηηθνχο επελδπηηθνχο πξννξηζκνχο (UNCTAD) 

 94ε ζηελ θαηάηαμε επθνιίαο δεκηνπξγίαο επηρείξεζεο (World Bank Doing Business 2016 

Rank) 

 45ε πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία παγθνζκίσο (World Economic Forum) 

Δπίζεκε Ολνκαζία Republic of Turkey - Türkiye Cumhurriyeti 

Πξσηεύνπζα Άγθπξα 

Πνιίηεπκα Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία 

Πιεζπζκόο 75.837.020 θάηνηθνη (2015) 

Δξγαηηθό δπλακηθό 28,1 εθ. / 4ε ζε ζρέζε κε ΔΔ (2015, ζηνηρεία 

Invest in Turkey) 

Μέζε ειηθία 29,7  έηε 

Δπίζεκε γιώζζα Σνπξθηθή 

Πξόεδξνο Recep Tayyip Erdoğan 

Πξσζππνπξγόο Binali Yıldırım 

Έθηαζε 783,562.38 km² 

Υξνληθή δώλε GMT +2 

Καηάιεμε δηαδηθηύνπ .tr 

Γεηηνληθέο ρώξεο Διιάδα, Βνπιγαξία, πξία, Ηξάθ, Ηξάλ, 

Αδεξκπατηδάλ, Αξκελία, Γεσξγία 

Κπξηόηεξεο πόιεηο  (πιεζπζκόο) Κσλ/πνιε, Άγθπξα, κχξλε, Πξνχζζα, Άδαλα, 

Γθαδηαληέπ, Καηζάξεηα, Ηθφλην, Αηηάιεηα,  

Μεξζίλα, Δζθίζερίξ, ακςνχληα, Δξδεξνχκ, 

Καξαλκαξάο, Κηνπηάρεηα, Σξαπεδνχληα, 

Αδξηαλνχπνιε, Αθηνλ Καξάρηζάξ, Νηηγηαξκπαθηξ 

Σειεθσληθόο θσδηθόο 0090 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ 

 
    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Δ 2017Δ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

Ρπζκφο Αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ % 0,7 -4,7 9,2 8,8 2,1 4,1 3,0 4,0 3,0 3,5 

ΑΔΠ (δηο.$) **  742 617 732 774 786 822 799 720 731 752 

Καηά θεθαιή ΑΔΠ ($)  10,440 8,590 10,079 10,361 10,397 10,720 10,338 9,213 9,377 9,525 

ΣΙΜΔ 

Πιεζσξηζκφο (%) (ηέινο πεξηφδ)  10,1 6,5 6,4 10,5 6,2 7,4 8,2 8,8 8,0 7,5 

ΔΞΩΣ.ΟΙΚΟΝ ΥΔΔΙ 

Δκπ. Ηζνδχγην (δηο.$)  -70 -39 -72 -106 -84 -100 -85 -63 -57 -60 

Δμαγσγέο   132 102 114 135 152 152 158 144 141 148 

Δηζαγσγέο   202 141 185 241 237 252 242 207 198 208 

Ηζνδχγην Σξερ. πλαιι.  -40 -12 -45 -75 -49 -65 -46 -32 -32 -32 

Ηζνδ. Σξερ. πλ./ΑΔΠ (%) -5,4 -2,3 -6,2 -9,7 -6,2 -7,9 -5,7 -4,5 -4,3 -4,3 

ΓΖΜΟ/ΜΙΚΑ. ΣΟΙΥΔΙΑ 

Πξση. Ηζνδ. Πξνππ./ΑΔΠ (%) 3,5 0,1 0,8 1,9 1,4 2,0 1,5 1,5 0,9 0,9 

πλ. Ηζνδ. Πξνππ./ΑΔΠ (%)-1,8 -5,5 -3,5 -1,3 -2,0 -1,2 -1,3 -1,2 -1,7 -1,6 

ΥΡΔΟ 

Γεκ. Υξένο/ΑΔΠ (%)  40,0 46,1 42,2 39,1 36,2 36,3 33,5 32,9 32,5 31,2 

ΙΟΣΙΜΙΑ ΛΙΡΑ 

$/ΣΛ    1,52 1,48 1,54 1,89 1,78 2,13 2,33 2,91 3,15 3,31 

Δπξψ/ΣΛ   2,13 2,14 2,04 2,44 2,35 2,93 2,82 3,17 3,46 3,64 

ΑΞΙΟΛΟΓΖΔΙ ΓΙΔΘΝΩΝ ΟΙΚΩΝ 

S&P  BB+ (outlook stable)  ***  

Moody’s Baa3 (outlook negative)  

Fitch  BBB- (outlook stable) **** 

 

Πεγέο: Σνπξθηθφ Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο, Κεληξηθή Σξάπεδα.  Οη εθηηκήζεηο γηα ην 2016 θαη 2017 είλαη ηνπ νηθνλ. Σκήκαηνο ηεο Finansbank. 

Ο ζηφρνο πνπ ζέηεη ε Κπβέξλεζε αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ην 2016 είλαη 4,5% 

*εκ.: Σν ΓΝΣ ζηελ έθζεζή ηνπ ¨World Economic Outlook¨ ηνπ Απξηιίνπ πξνβιέπεη ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Σνπξθίαο γηα ηα 

έηε 2016 θαη 2017  3,8% θαη 3,4% αληίζηνηρα.  

** Ζ κείσζε ηνπ ΑΔΠ ζε δνι. νθείιεηαη ζηελ ππνηίκεζε ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο.  

***Κξηηήξην γηα ηελ ελ ιφγσ αμηνιφγεζε ηνπ Οίθνπ S&P απνηειεί ε ¨αλζεθηηθφηεηα κε ηελ νπνία ε ηνπξθηθή νηθνλνκία αληηκεηψπηζε ηα 

εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ζνθ ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα¨. 

****ε έθζεζε ηνπ ελ ιφγσ Οίθνπ επηζεκαίλεηαη φηη ε Σνπξθία έρεη ην κεγαιχηεξν, απφ φιεο ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, πνζνζηφ ηνπ 

ηδησηηθνχ ρξένπο ζε μέλν ζπλάιιαγκα (46%), ελψ ην ζπλνιηθφ (δεκφζην θαη ηδησηηθφ) ζε ζπλάιιαγκα ππνινγίδεηαη ζε 53% ηνπ ΑΔΠ. Σν 

γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη, γηα ηηο επηρεηξήζεηο, κεγαιχηεξε επηβάξπλζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θαη θαζηζηά γεληθφηεξα ηελ νηθνλνκία 

επάισηε ζε εμσηεξηθέο πξνθιήζεηο θαη ηελ εηζξνή θεθαιαίσλ.  

 

ΠΡΟΦΑΣΔ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ (1ν ηξίκ. 2016) 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Σνπξθηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηαηηζηηθήο, ζεκαληηθή αχμεζε ζεκείσζε ην 
ΑΔΠ ηεο ρψξαο, θαηά 4,8% ζε ζηαζεξέο ηηκέο, ην πξψην ηξίκελν ηνπ η.έ.. έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ 
ηξηκήλνπ ηνπ 2015, ράξε ζηελ κεγάιε αχμεζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο, ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο, 
θαηά 6,9% θαη 10,9% αληίζηνηρα. Ζ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ έλαληη ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2015 αλήιζε 
ζε 0,8%. 

Αληίζεηα, ν εμσηεξηθφο ηνκέαο παξνπζίαζε πζηέξεζε, κε ηηο εμαγσγέο λα θαηαγξάθνπλ 
αχμεζε, ζε ζηαζεξέο ηηκέο, έλαληη ηνπ πξψηνπ ηξηκ. ηνπ 2015 θαηά 2,4% θαη ηηο εηζαγσγέο θαηά 7,5%. 
Αξλεηηθή ήηαλ θαη ε πνξεία ησλ επελδχζεσλ, πνπ παξνπζίαζαλ κείσζε -0,1% (-0,3% νη ηδησηηθέο). 

ηφρνο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο είλαη ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 4,5% ην η.έ., γεληθφηεξεο 
φκσο εθηηκήζεηο ηεο πνξείαο ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο ηνπνζεηνχλ ηελ αλάπηπμε αξθεηά ρακειφηεξα 
θαη πιεζίνλ ηνπ 3%.  
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Β. ΠΡΟΔΓΓΙΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ 

 

Έλα πξψην βήκα γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ηνπξθηθήο αγνξάο ζεσξείηαη ε επηθνηλσλία (π.ρ. 

κέζσ παξνπζίαο ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο ή/θαη αιιεινγξαθίαο κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ 

θ.ι.π.) κε ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πνπ ελδηαθέξεη ηνλ έιιελα επηρεηξεκαηία. 

ηε ζπλέρεηα, ε αλεχξεζε ελφο έκπεηξνπ Σνχξθνπ ζπλεξγάηε (αληηπξνζψπνπ, δηαλνκέα 

θ.ά.), ν νπνίνο ζα γλσξίδεη ην λνκηθφ πιαίζην, ζα έρεη επαθέο θαη ζα κπνξεί λα ζπλελλνεζεί ζηελ 

ηνπξθηθή γιψζζα θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζεη ηελ ειιεληθή επηρείξεζε λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά 

θαη λα πξνσζήζεη ηα πξντφληα ηεο.  

Σν γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ γισζζνκάζεηαο ζηελ Σνπξθία είλαη ρακειφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

γεγνλφο φηη νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο δελ είλαη πάληα απιέο, θαζηζηνχλ ηελ αλεχξεζε 

αμηφπηζηνπ ζπλεξγάηε ζεκαληηθή. 

Όζνλ αθνξά ην εμαγσγηθφ εκπφξην, ζθφπηκε είλαη ε αλεχξεζε ελφο αμηφπηζηνπ θαη έκπεηξνπ 

εηζαγσγέα ή/θαη αληηπξνζψπνπ. Πξνθεηκέλνπ λα έξζεη θαλείο ζε ζηελφηεξε επαθή κε ηελ ηνπξθηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ή λα επηζθεθζεί θάπνηα δηεζλή έθζεζε ή λα επηδηψμεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε θάπνηα επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή. 

  Όζνλ αθνξά ηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο, ρξεηάδεηαη ε ζπλδξνκή δηακεζνιαβεηή, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζνχλ ηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα θαη λα μεπεξαζηεί ην εκπφδην ηεο γιψζζαο 

(αθφκα θαη γηα δηεζλείο δηαγσληζκνχο, νη πξνθεξχμεηο ζπλήζσο είλαη κφλν ζηελ ηνπξθηθή). 

Γηα ηελ επέθηαζε κηαο αιινδαπήο εηαηξείαο ζηελ ηνπξθηθή αγνξά, απαηηείηαη ε ίδξπζε 

εηαηξείαο. Οη ζπλεζέζηεξεο κνξθέο είλαη: ε ΑΔ γηα κεγαιχηεξεο εηαηξείεο, ε ΔΠΔ γηα εκπνξηθή ή 

εηαηξεία δηαλνκήο, θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα. Δπίζεο, έλα Γξαθείν πλδέζκνπ, ζε πεξίπησζε πνπ 

ελδηαθέξεηαη θάπνηα εηαηξεία γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο θαη γηα ηε ζχληαμε κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο, είλαη ζπρλά απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θάπνηα επέλδπζε. 
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ύζηαζη ΔΠΔ και ΑΔ 

Γηα ηε ζχζηαζε ΔΠΔ ην απαηηνχκελν αξρηθφ θεθάιαην είλαη 10.000 η.ιίξεο θαη γηα ηε ζχζηαζε ΑΔ 50.000 

η.ιίξεο. 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΝΑΡΞΖ 

Γείθηεο World Bank Doing Business Rank 20131 94 

(πξνζσξη

λά 

ζηνηρεία 

2016) 

 

Αξηζκφο Δλεξγεηψλ 8 

Υξφλνο (εκέξεο) 7-8 

Κφζηνο (%ηνπ θαηα θεθαιήλ εηζνδήκαηνο) 16,6% 

ΔΡΓΑΙΔ ΥΡΟΝΟ ΚΟΣΟ 

Τπνβνιή κλεκνλίνπ θαη άξζξσλ θαηαζηαηηθνχ ζην 

δηαδίθηπν ζηε Mersis 

1 εκέξα Κακία επηβάξπλζε  

χληαμε θαη εθηέιεζε ζπκβνιαηνγξαθηθψλ εγγξάθσλ 1 εκέξα Υαξηί: 140 η/ιίξεο 

πκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο 

άξζξσλ θαηαζηαηηθνύ: 1.400 

η/ιίξεο αλά 10 ζειίδεο 

πκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο ηεο 

δήισζεο ππνγξαθήο 

δηνηθνύληνο: 65 η/ιίξεο αλά 

δηνηθνχληα 

1. Κηήζε αξηζκνχ θνξνινγηθήο ηαπηνπνίεζεο 1 εκέξα Κακία επηβάξπλζε 

2. Καηάζεζε πνζνζηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ ινγαξηαζκφ  

3. ηεο Αξρήο Αληαγσληζκνχ  

1 εκέξα 0,04% ηνπ θεθαιαίνπ  

4. Καηάζεζε ηνπιάρηζηνλ 25% ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ  

5. ζε ηξάπεδα θαη επί ηεο θαηάζεζεο απφδεημε 

1 εκέξα Κακία επηβάξπλζε 

6. Αίηεζε εγγξαθήο ζην Γξαθείν Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ 

7. (Trade Registry Office) 

2 εκέξεο  Αλάινγα πξνο ηε δηαδηθαζία 

8. Δπηθχξσζε απφ ζπκβνιαηνγξάθν 1 εκέξα Αλάινγα πξνο ηε δηαδηθαζία 

9. Δλεκέξσζε απφ ηελ εθνξία σο πξνο ηελ εηδνπνίεζε εγγξαθήο 

ηεο εηαηξείαο ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν 

1 εκέξα  Κακία επηβάξπλζε 

Πεγή: World Bank 

 

Γηα ηελ εγγξαθή ζην Γξαθείν Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ απαηηνχληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

 Αίηεζε θαη έληππν γλσζηνπνίεζεο ζχζηαζεο εηαηξείαο, ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηα ηδξπηηθά 

κέιε ηεο εηαηξείαο ή εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα, κε ην πξσηφηππν ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο πξάμεο 
                                                 
1
 Καηάηαξη ανάμεζα ζε 189 σώπερ 
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εμνπζηνδφηεζεο. ηελ αίηεζε ζπκπιεξψλνληαη δηάθνξα ζηνηρεία  ηεο εηαηξείαο (πνπ αθνξνχλ ζην θεθάιαην, 

ζηελ έδξα, ζηνπο ηδξπηέο, ζηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ θ.ά.) ζηελ εθνξία ζηελ νπνία ε εηαηξεία ζα 

εγγξαθεί. 

 Πξσηφπππν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη 2 (δχν) επηθπξσκέλα αληίγξαθα απηνχ. 

 Δπηθπξσκέλα ππνδείγκαηα ππνγξαθψλ ησλ εθπξνζψπσλ καδί κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία ηεο εηαηξείαο. 

 Απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο  0,04% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο ζε ινγαξηαζκφ ηεο ηελ Αξρήο Αληαγσληζκνχ ζε 

θξαηηθή ηξάπεδα. 

 Δπηζηνιή δέζκεπζεο (letter of commitment), ηππηθή επηζηνιή πνπ βεβαηψλεη ηελ δέζκεπζε ησλ εηαίξσλ γηα 

ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ απν ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θ.ά.. 

 Γήισζε εγγξαθήο ζην νηθείν επηκειεηήξην (θάζε εηαηξεία πνπ ηδξχεηαη ππνρξενχηαη ζε εγγξαθή ζε 

επηκειεηήξην). 

 Πξσηφηππε άδεηα απφ ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ (κφλν γηα ηηο Α.Δ. νξηζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ (ηξάπεδεο, ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ leasing, εηαηξείεο factoring, εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ, εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο, εηαηξείεο πνπ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο). 

 Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ηαπηφηεηαο θαη βεβαίσζε ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηδξχνπλ 

ηελ εηαηξεία. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηα ηδξπηηθά κέιε είλαη αιινδαπήο πξνέιεπζεο, απαηηείηαη 

παξνπζία κε ην δηαβαηήξην, θαζψο θαη αληίγξαθν δηαβαηεξίνπ. Αλ ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο εηαηξείαο είλαη μέλα 

λνκηθά πξφζσπα, απαηηείηαη Πηζηνπνηεηηθφ Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο απφ Δπηκειεηήξην ζην νπνίν 

είλαη εγγεγξακκέλν ή αξκφδην δηθαζηήξην,  επηθπξσκέλν απν ην ηνπξθηθφ Πξνμελείν ή κε apostille, θαζψο θαη 

επηθπξσκέλε κεηάθξαζή ηνπ. 

Μορθές εηαιρειών 

Οη μέλνη επελδπηέο κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ φιεο ηηο κνξθέο εηαηξεηψλ νη νπνίεο πξνβιέπνληαη 

απφ ηνλ Σνπξθηθφ Δκπνξηθφ Κψδηθα. 

Οη βαζηθέο κνξθέο απηψλ αθνξνχλ: 

 Limited liability company - Δηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο - Limited Sirketi (Ltd.Sti.) 

 Joint-stock company (A.S.)  - Αλψλπκνο εηαηξεία - Anonim Sirketi (A.S.) 

 Branch office  - Τπνθαηάζηεκα  

 Liaison office – Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο 

Άιιεο κνξθέο εηαηξεηψλ: 

 Limited Partnerships–Komandit Sirket (Societe en Comandite) 

  Collective Company (Kollektif ġirket) 

  Merchant (Single Proprietorship) 

 

Όιεο νη εηαηξείεο ζηελ Σνπξθία ππνρξενχληαη λα εγγξάθνληαη ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν Ticaret Sicili. 

ηελ Δθεκεξίδα Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ, www.ticaretsicil.gov.tr  ηεο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ θαη 

Υξεκαηηζηεξίσλ ηεο Σνπξθίαο (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-TOBB) αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία 

ησλ εηαηξεηψλ. 

 

πγθξηηηθφο πίλαθαο ησλ πην δηαδεδνκέλσλ κνξθψλ εηαηξεηψλ: 

 ΑΔ ΔΠΔ Τπνθαηάζηεκα 

Ννκηθό θαζεζηώο  Αλεμάξηεηε λνκηθή 

νληφηεηα 

Αλεμάξηεηε λνκηθή 

νληφηεηα 

Δμαξηψκελν απφ  ηελ 

εηαηξεία 

Φνξνινγηθή 

ππνρξέσζε 

Πιήξεο Πιήξεο Πεξηνξηζκέλε 

http://www.ticaretsicil.gov.tr/
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Αξηζκόο κεηόρσλ  Διάρ.:1 – Μέγ.:ρσξίο 

φξην 

Διάρ.:1 – Μέγ.:50 - 

Απαηηήζεηο 

θεθαιαίνπ 

Διάρ.: 50.000 η.ι. Διάρ.: 10.000 η.ι. Γελ νξίδεηαη 

Δπζύλε κεηόρσλ Πεξηνξίδεηαη ζην 

πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ 

θάζε κεηφρνπ 

Πεξηνξίδεηαη  ζηελ 

αλαινγία ηνπ 

θεθαιαίνπ θάζε 

κεηφρνπ 

Δπζχλεηαη ε εηαηξεία 

Φνξνιόγεζε 

εηζνδήκαηνο 

20% 20% 20% 

Παξαθξαηνύκελνο 

θόξνο κεξηζκάησλ 

15% (ησλ θεξδψλ 

πνπ δηαλέκνληαη) 

15% (ησλ θεξδψλ 

πνπ δηαλέκνληαη) 

15% (ησλ θεξδψλ πνπ 

απνδίδνληαη) 

 

Αιιαγέο πνπ επέθεξε ν λένο Δκπνξηθόο Κώδηθαο 

Ο Δκπνξηθφο Κψδηθαο επέθεξε αιιαγέο, φπσο:  

- Γπλαηφηεηα ζχζηαζεο ΑΔ θαη ΔΠΔ  απφ έλα κφλν πξφζσπν (θαη φρη απφ 2 γηα ηηο ΔΠΔ θαη 5 γηα ηηο ΑΔ 

φπσο ίζρπε πξνεγνπκέλσο). Οη αιινδαπνί επελδπηέο επνκέλσο δελ είλαη αλαγθαζκέλνη πιένλ λα αλαδεηνχλ 

άιινπο κεηφρνπο γηα ηε ζχζηαζε εηηαξείαο.  

- Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα κε ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. ε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ 

ζπκβαίλεη ή ηα ζηνηρεία είλαη ςεπδή, πξνβιέπνληαη θπξψζεηο. 

- Σν Γ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ έλα κφλνλ πξφζσπν. 

- Σνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηνπ Γ ζα πξέπεη λα είλαη Σνχξθνο ππήθννο. 

- Καηάξγεζε ηεο ππνρξεψζεο ηα κέιε ηνπ Γ ηεο εηαηξείαο λα είλαη θαη κέηνρνη απηήο, επνκέλσο θάζε 

αλεμάξηεην πξφζσπν κπνξεί λα γίλεη κέινο ηνπ Γ. 

- Ννκηθά πξφζσπα κπνξνχλ λα είλαη κέιε ηνπ Γ, ηα νπνία ζα εθπξνζσπνχληαη κέζσ αληηπξνζψπνπ ηνλ 

νπνίν ζα νξίδνπλ. 

- Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ρψξα ζε εηθνληθφ πεξηβάιινλ (on line) θαη ηα πξαθηηθά 

λα επηθπξψλνληαη κε ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο. 

- Σνπιάρηζηνλ ην έλα ηέηαξην ησλ κειψλ ηνπ Γ  ζα πξέπεη λα έρνπλ αλψηαηε κφξθσζε (δελ ηζρχεη γηα 

κνλνπξφζσπεο εηαηξείεο). 

- Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δεηήζεη ινγηζηηθφ έιεγρν. 

- Οη κέηνρνη κπνξνχλ λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ δάλεηα απφ ηελ εηαηξεία ηνπο εάλ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηελ εηαηξεία θαη ε εηαηξεία εκθαλίδεη θέξδε. 

Δπίζεο, απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012, αιινδαπνί Γεληθνί Γ/ληέο εηαηξεηψλ νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί κε μέλα 

θεθάιαηα, ζα πξέπεη λα έρνπλ άδεηα εξγαζίαο γηα λα κπνξνχλ λα ππνγξάθνπλ έγγξαθα εθ κέξνπο ηεο 

εηαηξείαο ηνπο. 

Δπενδσηικά  κίνηηρα 

Απφ ην 2012 ηζρχνπλ λέεο ξπζκίζεηο γηα ηα Δπελδπηηθά Κίλεηξα.  

Δθηφο απφ ηα αληίζηνηρα θίλεηξα πνπ είραλ ηζρχζεη θαη ζην παξειζφλ, εηζάγνληαη νη παξαθάησ δχν 

θαηλνηνκίεο νη νπνίεο σο ζηφρν έρνπλ ηελ  ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγψλ απφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή, 

ψζηε λα κεησζεί ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο ρψξαο:  

- πξψηνλ, δίλνληαη θίλεηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ 

αγαζψλ ζε ηνκείο φπνπ ππάξρεη πςειή εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο,  

- δεχηεξνλ, δίλνληαη θίλεηξα γηα ηελ ελίζρπζε επελδχζεσλ γηα ηελ παξαγσγήο πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο πξντφλησλ θαη πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο. 
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χκθσλα, κε ην λέν πιαίζην επελδπηηθψλ θηλήηξσλ, εηζάγεηαη ε έλλνηα ησλ «ζηξαηεγηθψλ» 

επελδχζεσλ, φπνπ σο ηέηνηεο νξίδνληαη νη επελδχζεηο πνπ κεηψλνπλ ηελ εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο, 

εληζρχνληαο ηελ παξαγσγή αγαζψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη πςειήο ηερλνινγίαο.  

Σα θίλεηξα πνπ δίλνληαη, αλαιφγσο ηνπ είδνπο, ηνπ χςνπο, ηνπ ηνκέα θαη ηεο πεξηνρήο επέλδπζεο,  

πεξηιακβάλνπλ: κείσζε ζπληειεζηψλ εηαηξηθήο θνξνιφγεζεο θαη θνξνιφγεζεο εηζνδήκαηνο, κείσζε 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, παξαρσξήζεηο γεο, εμαίξεζε θαηαβνιήο ΦΠΑ, 

εμαίξεζε ηεισλεηαθψλ επηβαξχλζεσλ, επηζηξνθή ΦΠΑ. 

 

Δπελδπηηθά θίλεηξα πνπ κπνξνύλ λα δνζνύλ αλάινγα κε ηελ επέλδπζε 

 Γεληθό ζρήκα 

επελδύζεσλ  

Δπελδύζεηο 

θαηά                

λνκνύο 

Δπελδύζεηο 

θιίκαθαο 

ηξαηεγηθέο 

επελδύζεηο 

Γαζκνινγηθέο απαιιαγέο ● ● ● ● 

Απαιιαγή ΦΠΑ γηα κεραλέο 

εμνπιηζκφ 

● ● ● ● 

Φνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο  ● ● ● 

Μείσζε εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ 

γηα θνηλσληθή αζθάιηζε 

 ● ● ● 

Παξαρψξεζε γεο  ● ● ● 

Μείσζε ηφθσλ  ●  ● 

Δπηζηξνθή ΦΠΑ    ● 

Μείσζε εηζθνξψλ 

εξγαδφκελνπ γηα θνηλσληθή 

αζθάιηζε 

 ●   

Διάθξπλζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο 

 ●   

 

Σα επελδπηηθά θίλεηξα επνκέλσο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε 4 ζρήκαηα: 

 

 Γεληθφ ζρήκα επελδπηηθψλ θηλήηξσλ: Αλεμαξηήησο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ είδνπο ηεο 

επέλδπζεηο, αξθεί λα θαιχπηεηαη έλα ειάρηζην χςνο  

 ρήκα επελδπηηθψλ θηλήηξσλ θαηά λνκνχο: Οη λνκνί ηεο ρψξαο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 6 

θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην πνηεο πεξηνρέο εληζρχνληαη πεξηζζφηεξν, εθ ησλ νπνίσλ ζηελ θαηεγνξία VI 

αλήθνπλ νη λνκνί νη νπνίνη επλννχληαη πεξηζζφηεξν (λνκνί ΝΑ Σνπξθίαο) 

 ρήκα θηλήηξσλ γηα επελδχζεηο θιίκαθαο: επσθεινχληαη ησλ θηλήηξσλ ηνπ ζρήκαηνο απηνχ, 

επελδχζεηο κεγάινπ χςνπο ην νπνίν θαζνξίδεηαη αλά θαηεγνξία πξντφλησλ (δηχιηζε πεξειαίνπ, ρεκηθά, 

ιηκάληα, απηνθηλεηνβηνκεραλία, νρήκαηα ζηδεξνδξφκσλ, δίθηπα αγσγψλ, ειεθηξνληθά, ηαηξηθφο εμνπιηζκφο, 

θαξκαθνβηνκεραλία, αεξνλαππεγηθή βηνκεραλία, κεραλέο-κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο) 

 ρήκα θηλήηξσλ γηα ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο: επσθεινχληαη επελδχζεηο ζηελ παξαγσγή 

ελδηάκεζσλ ή ηειηθψλ αγαζψλ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% πξνέξρεηαη απφ εηζαγσγέο, 

θαζψο θαη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Φόρος ειζοδήμαηος 

Όια ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ εδξάδνληαη ζηελ 

Σνπξθία θνξνινγνχληαη. Σα εηζνδήκαηα πξνζψπσλ ηα νπνία δελ δηακέλνπλ ζηελ Σνπξθία θαη ηα 

νπνία έρνπλ απνθηεζεί ζηελ Σνπξθία κέζσ εξγαζίαο, ηδηνθηεζίαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ επίζεο θνξνινγνχληαη. 

 

Φνξνινγία εηαηξεηώλ 

Βαζηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο εηαηξεηψλ:  20% 

Παξαθξαηνχκελνο θφξνο κεξηζκάησλ: 15% 

 

Παξάδεηγκα     

 Σ.ιίξεο 

Δηαηξηθά έζνδα 100 

Φφξνο εηαηξηθνχ εηζνδήκαηνο -20 

Καζαξφ εηζφδεκα κεηά ηελ αθαίξεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 80 

Παξαθξαηνχκελνο  θφξνο κεξηζκάησλ -12 

πλνιηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε 32 

Καζαξφ θέξδνο κεηά ηε θνξνιφγεζε 68 

Φορολογία θσζικών προζώπων 

Φνξνινγηθνί ζπληειεζηέο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ απφ κηζζσηέο εξγαζίεο: 

Δηζφδεκα (Σ.ιίξεο) πληειεζηήο (%) 

Έσο 9.400 15 

9.401-23.000 20 

23.001-80.000 27 

Άλσ ησλ 80.000 35 

Φορολογικοί ζσνηελεζηές ειζοδήμαηος θσζικών προζώπων από άλλες εργαζίες: 

Δηζφδεκα (Σ.ιίξεο) πληειεζηήο (%) 

Έσο 9.400 15 

9.401-23.000 20 

23.001-53.000 27 

Άλσ ησλ 53.000  35 

σνηελεζηές ΦΠΑ 

 

Δίδνο πληειεζηήο 

Κχξηνο ζπληειεζηήο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

Πξντφληα πνιπηειείαο θαη νξηζκέλεο ππεξεζίεο ςπραγσγίαο (bar θ.ά) 

Απηνθίλεηα   

18% 

Βαζηθέο ηξνθέο, βηβιία, ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο απφ ηδησηηθά ηδξχκαηα, 

ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο 

Κσζηνυθαληνπξγηθά θαη δεξκάηηλα πξντφληα 

Ηαηξηθά πξντφληα θαη ζπζθεπέο 

8% 
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Αγξνηηθά πξντφληα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξψηε χιε, εθεκεξίδεο, 

κεηαρεηξηζκέλα απηνθίλεηα, θαηνηθέο θαζαξνχ εκβαδνχ έσο 150 η.κ. 

 

1% 

 ηηο αλσηέξσ βαζηθέο θαηεγνξίεο εηδψλ ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο ζηηο νπνίεο επηβάιιεηαη άιινο 

ζπληειεζηήο απφ ηνλ γεληθφ ηεο θαηεγνξίαο.  

Φόρος ειδικής καηανάλωζης 

Δπηβάιιεηαη ζε:  

- Πξντφληα πεηξειαίνπ, θπζηθφ αέξην, ιηπαληηθά έιαηα, δηαιχηεο θαη παξάγσγά ηνπο 

- Ορήκαηα, κνηνζπθιέηεο, αεξνπιάλα, ειηθφπηεξα, γηψη 

- Καπλφ θαη αιθννινχρα 

- Πνιπηειή αγαζά  

- Οξηζκέλεο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ 

Φόρος ηραπεζικών και αζθαλιζηικών εργαζιών  

Δμαηξνχληαη ηνπ ΦΠΑ, αιιά πξνβιέπεηαη θφξνο κε ζπληειεζηήο 5% επί ηνπ πνζνχ πνπ 

εηζπξάηεη ε ηξάπεδα ή ε αζθαιηηηθή εηαηξεία ζηε γεληθή πεξίπησζε, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν 

ζπληειεζηήο είλαη 1%. 

 

Κοινωνική αζθάλιζη 

Νφκνο 6385/01.09.2013 

Ο ηνπξθηθφο Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Sosyal Güvenlik Kurumu) είλαη πιένλ 

εληαίνο, πεξηιακβάλεη δε ηα παιαηφηεξα αζθαιηζηηθά ηακεία: ησλ εξγαδνκέλσλ ππαιιήισλ (Sosyal 

Sigortalar Kurumu), ησλ εκπφξσλ θαη αζθνχλησλ ειεχζεξα επαγγέικαηα (ΒΑĞ-KUR) θαη ησλ 

δεκφζησλ ππαιιήισλ (Emekli Sandığı).  

πλεηζθνξά εξγνδφηε: 20,5% 

πλεηζθνξά εξγαδφκελνπ: 14%  

ΚΣΖΖ ΑΚΙΝΖΣΩΝ  

Νφκνο 6302/18.5.2012 

Ωρ ππορ ηα αλλοδαπά θςζικά ππόζωπα:  

- Μπνξνχλ λα απνθηήζνπλ αθίλεηε πεξηνπζία ζε δψλεο δφκεζεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα γξαθεία ή 

θαηνηθίεο. 

- Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα επί ηεο νπνίαο έλα θπζηθφ πξφζσπν μέλεο ρψξαο κπνξεί λα απνθηήζεη 

αθίλεην δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξάζεη ηα 30 ζηξέκκαηα. 

- ηελ πεξίπησζε ηεο θηήζεο αθηλήησλ ή πεξηνξηζκέλσλ δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ ζε αζηηθέο ή 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο επαξρίαο, ε αγνξαδφκελε έθηαζε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο ηεο δψλεο θαη δελ ζα πξέπεη λα θαηέρεη πεξηζζφηεξα απφ 30 εθηάξηα ζε φιε ηελ ηνπξθηθή 

επηθξάηεηα. Σν πνζνζηφ απηφ κπνξεί λα κεησζεί πεξαηηέξσ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ θξίλεηαη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ αθνξνχλ ηηο ππνδνκέο, ηελ νηθνλνκία, ηελ ελέξγεηα, ην πεξηβάιινλ, 

ηνλ πνιηηηζκφ, ηε γεσξγία ή ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο. 
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Οη αηηήζεηο νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζηα θαηα ηφπνπο θηεκαηνιφγηα ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ηελ έγθξηζε 

ηεο ηνπηθήο ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο, ε νπνία ζα θξίλεη εάλ ε ππφ εμέηαζε έθηαζε βξίζθεηαη ζε δψλε 

ζηαηησηηθά απαγνξεπκέλε, ζε ζηξαηησηηθή δψλε αζθαιείαο ή ζε «ζηξαηεγηθή» δψλε.   

Δπηπιένλ πεξηνξηζκνί ηίζεληαη ζε νξηζκέλεο εηδηθφηεξεο πεξηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ 

απφθηεζε αγξνηηθήο γεο ζα πξέπεη λα δνζεί έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ζέκαηα γεσξγίαο Τπνπξγείνπ, γηα 

ηελ απφθηεζε γεο ζε πεξηνρέο ηζηνξηθνχ-πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ή πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο ζα 

πξέπεη λα δνζεί έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ζέκαηα πνιηηηζκνχ Τπνπξγείνπ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ην 

πεξηβάιινλ Τπνπξγείνπ. 

Δάλ θάπνηνο αιινδαπφο απνθηήζεη κηα έθηαζε ε νπνία δελ είλαη αμηνπνηεκέλε (αγξφθηεκα, ακπειψλαο 

θ.ιπ.), ζα πξέπεη εληφο δηεηίαο λα παξνπζηάζεη πξνο έγθξηζε έλα αλαπηπμηαθφ ζρέδην. 

 

Οη Έιιελεο (ωρ θςζικά ππόζωπα - εκηόρ ηων μοςζοςλμάνων ηηρ Θπάθεο) δελ κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ αθίλεηε ηδηνθηεζία ζε 28 παξαιηαθέο επαξρίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κσλ/πνιεο, θαη 

ζηελ επαξρία Αδξηαλνχπνιεο. Δπίζεο, εάλ θάπνηνο Έιιελαο θιεξνλνκήζεη αθίλεην ζηηο αλσηέξσ 

πεξηνρέο, ζα πξέπεη ή λα ην κεηαβηβάζεη ή λα ην ξεπζηνπνηήζεη εληφο κελφο. 

 

Ωρ ππορ ηα αλλοδαπά νομικά ππόζωπα:  

- Οη εκπνξηθέο εηαηξείεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ αθίλεηε πεξηνπζία κε πεξηνξηζκέλα εκπξάγκαηα 

δηθαηψκαηα επ’ απηήο κε ηηο επηθπιάμεηο εηδηθψλ λφκσλ. 

 - Ννκηθά πξφζσπα πιελ ησλ εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ δελ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ αθίλεηε πεξηνπζία. 

 

Οι εμποπικέρ εηαιπείερ ηιρ οποίερ έσοςν ιδπύζει ή ζηιρ οποίερ ζςμμεηέσοςν αλλοδαποί επενδςηέρ ζηην 

Σοςπκία: 

- Δάλ έρνπλ ηδξπζεί ππφ ην ηνπξθηθφ λνκηθφ ζχζηεκα, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

αθίλεην, θαζψο θαη πεξηνξηζκέλα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί αθηλήηνπ ζηελ Σνπξθία, εθφζνλ ε ελ ιφγσ 

θηήζε ησλ αθηλήησλ ζπλάδεη κε ηηο επηδηψμεηο ηεο εηαηξείαο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην θαηαζηαηηθφ 

ηεο. 

Αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δελ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ αθίλεηε πεξηνπζία εληφο 

ζηξαηησηηθά απαγνξεπκέλσλ δσλψλ θαη πεξηνρψλ αζθαιείαο. Δπηπιένλ, ην δηαθαίσκα θηήζεο πεξηνξίδεηαη 

πεξαηηέξσ απφ ην γεγνλφο φηη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηεο ρψξαο κπνξεί λα θαζνξίδεη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

δελ κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ δηθαηψκαηα επί αθηλήησλ απφ μέλα θπζηθά πξφζσπα ή εκπνξηθέο εηαηξείεο, 

γηα ιφγνπο δεκφζηνπ νθέινπο, εάλ θξηζεί φηη έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ζθνπνχο ελέξγεηαο, αξδεπηηθνχο, 

γεσγξαθηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, πνιηηηζηηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο. 

Αληίζεηα, εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί  ππφ ην ηνπξθηθφ λνκηθφ ζχζηεκα θαη δηαζέηνπλ ηνπξθηθή λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα, έρνπλ επξχηεξα δηαθαηψκαηα θηήζεο αθφκα θαη ζε δψλεο ζηξαηησηηθήο απαγφξεπζεο, 

πεξηνρέο αζθαιείαο θαη ζηξαηησηηθέο πεξηνρέο, κε νξηζκέλεο επηθπιάμεηο ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο θαη πάληνηε κεηά απφ εμνπζηνδφηεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ αξρψλ.  

Όζνλ αθνξά, επνκέλσο, ην ελδηαθέξνλ θηήζεο αθηλήηνπ απφ Έιιελεο, πξνθχπηεη σο πιένλ 

ζπκθέξνπζα ιχζε ε δεκηνπξγία λέσλ εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Σνπξθία κε ηνπξθηθή λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα. 

 

Ηζηφηνπνο η/ΤΠΔΞ:http://www.mfa.gov.tr/guidance-for-foreigners.en.mfa  

 

ΠΡΟΒΑΖ Δ ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΕΩΝΔ 

χκθσλα κε ηελ ηνπξθηθή λνκνζεζία (Ν.3218 θαη Ν.4562), θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηνπξθηθά ή 

αιινδαπά, κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 19 δψλεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ Σνπξθία, θαηφπηλ άδεηαο απφ ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο. Ζ απφθηεζε ηεο ζρεηηθήο 

http://www.mfa.gov.tr/guidance-for-foreigners.en.mfa
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άδεηαο ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ρξήζεο ηεο γεο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ θηεξίσλ ηεο δψλεο έσο θαη 49 

έηε. 

Δθηφο απφ ηηο δψλεο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ, ζηελ Σνπξθία ππάξρνπλ 39 ηερλνινγηθά πάξθα, γηα 

εηαηξίεο δξαζηεξηνπνηνχκελεο ζηνλ ηνκέα Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο. 

 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ 

ρεηηθά κε ηηο πξνθεξχμεηο δεκφζησλ δηαγσληζκψλ γηα έξγα ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΔ, 

εθηφο απφ ην φηη αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζην  TED, ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ «πκπιεξψκαηνο ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο»   http://ted.europa.eu, κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Σνπξθία:     

http://www.avrupa.info.tr/Duyurular,Tender.html  

Δπίζεο, νη αλσηέξσ πξνθεξχμεηο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αξκφδηαο 

ηνπξθηθήο Τπεξεζίαο Central Finance and Contracts Unit (CFCU) www.cfcu.gov.tr  

εηξά πξνθεξχμεσλ γηα έξγα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη 

Αλάπηπμεο δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο γηα πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ 

ζηελ Σνπξθία:  

http://www.ebrd.com/pages/country/turkey.shtml 

Δπηπιένλ, πιεξνθνξίεο ελ γέλεη γηα δηαγσληζκνχο ζηελ Σνπξθία δεκνζηεχνληαη  ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Βάζε Κξαηηθψλ Αγνξψλ ηεο αξκφδηαο γηα δηαγσληζκνχο ππεξεζίαο ηνπ η/ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηζηνζειίδα: 

 https://ekap.kik.gov.tr  

Ζ αλσηέξσ ηζηνζειίδα πάλησο, είλαη δχζρξεζηε γηα φζνπο δελ γλσξίδνπλ ηελ ηνπξθηθή, αθνχ δελ 

ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζε άιιε γιψζζα, ελψ επηπιένλ δελ γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ δηεζλψλ δηαγσληζκψλ 

απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ κφλν η/εηαηξείεο.   

Σέινο, ππάξρνπλ θαη ηζηνζειίδεο νη νπνίεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο κφλνλ ζε 

εγγεγξακκέλνπο ζπλδξνκεηέο (π.ρ. http://www.ekap.com.tr)  

Ηζηφηνπνη, νη νπνίνη φκσο απαηηνχλ ζπλδξνκή ( 250$ γηα 3 κήλεο,375$ γηα 6 θαη 600$ γηα 12κήλεο 

είλαη:  

http://www.turkishtenders.com/eng/index.php 

http://www.cwctenders.com/subscribe_cwct_tenders.htm 

http://www.globaltenders.com/government-tenders-turkey.php (γηα γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα φινπο 

ηνπο δηαγσληζκνχο ζηελ Σνπξθία θαη ελδερνκέλσο κε βάζε ην Ref.Number ηνπο  λα ηνπο αλαδεηήζεη 

ζηνπο ηζηνηφπνπο ησλ Τπνπξγείσλ)  

FRANCHISING 

 

Πξφζθνξνο ηξφπνο γηα ηελ επέθηαζε ειιεληθψλ brand names είλαη ην franchising.  

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππ΄φςηλ ηνπο βεβαίσο φηη είλαη ζεκαληηθή ε επηινγή 

αμηφπηζηνπ ζπλεξγάηε, αιιά θαη φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζρεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο θαη ηεο εηθφλαο ηνπ ζηελ ηνπξθηθή αγνξά θαη ζηηο ηνπξηθέο ζπλήζεηεο.  

Πξψηε πεγή πιεξνθφξεζεο γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη είλαη ν ηνπξθηθφο Δζληθφο χλδεζκνο 

Franchising, ν νπνίνο είλαη κέινο ηνπ International Franchising Association (IFA). πλήζσο νη ηνκείο 

ελδηαθέξνληνο είλαη ε εζηίαζε θαζψο θαη ε έλδπζε, ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη άιινη ηνκείο.  

 

http://ted.europa.eu/
http://www.avrupa.info.tr/Duyurular,Tender.html
http://www.cfcu.gov.tr/
http://www.ebrd.com/pages/country/turkey.shtml
https://ekap.kik.gov.tr/
http://www.turkishtenders.com/eng/index.php
http://www.cwctenders.com/subscribe_cwct_tenders.htm
http://www.globaltenders.com/government-tenders-turkey.php
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National Franchising Association  

(Ulusal Franchising Dernegi-UFRAD)  

Ergenekon Caddesi  

Pangalti Is Merkezi 89/15  

80240 Pangalti  

Istanbul, Turkey  

Tel: [90] (212) 296-6628  

Fax: [90] (212) 224-5130  

Internet: www.ufrad.org.tr  

Προζηαζία Πνεσμαηικής Ιδιοκηηζίας 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη θίλδπλνη αληηγξαθήο πξσηφηππσλ πξντφλησλ- επξεζηηερληψλ- 

εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ελδείθλπηαη ε θαηνρχξσζή ηνπο ζην αξκφδην Turkish Patent Institute, αθνχ ε 

θαηνρχξσζε ηνπο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ δηαζθαιίδεη ηνλ παξαγσγφ θαη ζηελ Σνπξθία. 

 

Turkish Patent Institute 

115 Hipodrom Street (06330) Yenimahalle / ANKARA 

Tel.(00 90 312)303 10 00 

Fax. (00 90 312)303 11 73 

info@turkpatent.gov.tr 

http://www.tpe.gov.tr 

http://www.turkpatent.gov.tr  

 

Δλδεηθηηθφ δηάγξακκα θαηαρψξεζεο αηηήζεσλ δηπισκάησλ επξεζηηερληψλ 2009 – 2014: 

 

http://www.ufrad.org.tr/
mailto:info@turkpatent.gov.tr
http://www.tpe.gov.tr/
http://www.turkpatent.gov.tr/
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Γ. Ζ ΣΟΤΡΚΙΚΖ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΖΡΔΙΩΝ  

ηνηρεία γηα ηελ αγνξά – Ληαληθό Δκπόξην – Σάζεηο  

Γεληθά ζηνηρεία 1.Σν 75% ηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ζε αζηηθέο πεξηνρέο 

2. Έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

εηζφδεκα, κνξθσηηθφ επίπεδν, αλαηνιηθέο-δπηηθέο πεξηνρέο, 

παξάιηα-επεηξσηηθή ρψξα, ηνπξηζηηθέο-κε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο 

3. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Έλσζεο Σνπξθηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ (TÜRKONFED), ζε 27 επαξρίεο ηα εηζνδήκαηα είλαη 

ρακειά, 40 επαξρίεο έρνπλ κεηξίνπ κεγέζνπο εηζνδήκαηα ελψ 10 

επαξρίεο (Κσλ/πνιε, Άγθπξα, Πξνχζα, Δζθίζερίξ, Μπηιεηδίθ, 

Νηθνκήδεηα, αθάξπα, Μπνινχ, Νηνπδηδέ θαη Γηάινβα) έρνπλ πςειά 

εηζνδήκαηα θαη θαηέρνπλ ζρεδφλ ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ ηεο 

ρψξαο- 376 δηο. δνι.. 

 

Οη ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο αθνινπζνχλ ηηο 

θαηαλαισηηθέο ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ιφγσ ηεο έληνλεο αζηηθνπνίεζεο. πγθεθξηκέλα, 

παξαηεξείηαη έληνλε ηάζε ζπλέλσζεο ησλ ηνπηθψλ αιπζίδσλ, θαζψο θαη ηζρπξνπνίεζε ησλ 

κεγάισλ αιπζίδσλ, ηφζν πνιπεζληθψλ φζν θαη εγρψξησλ. Οη αιπζίδεο απηέο δηαζέηνπλ θπξίσο 

ηξφθηκα, είδε ζπηηηνχ θαη ξνχρα. Γελ έρνπλ εθιείςεη, σζηφζν, θαη ηα «θαηαζηήκαηα ηεο γεηηνληάο», ηα 

νπνία πιένλ πεξηνξίδνληαη ζην ιηαλεκπφξην ηξνθίκσλ (παληνπσιεία) θαη ηα νπνία δηαζέηνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνπηθά-παξαδνζηαθά πξντφληα.  Δηδηθφηεξα, ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, ε άλνδνο ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ε ζπλαθφινπζε ηάζε αλαδήηεζεο πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο θαη ζξεπηηθήο 

αμίαο, έρεη νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία delicatessen θαηαζηεκάησλ θαη boutique pastry shops, φπνπ 

κπνξεί θαλείο λα βξεη κηθξφηεξεο κελ πνζφηεηεο πην εμεδεηεκέλσλ σζηφζν θαη πςειφηεξεο πνηφηεηαο 

(θαη ηηκήο) πξντφλησλ. 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ηνπξθηθέο αιπζίδεο ιηαληθήο είλαη νη αθφινπζεο αλά θαηεγνξία: 

Σξφθηκα-Δίδε ζπηηηνχ: Migros Türk TAS, ÇağdaĢ, SΟK, A101, ΒΗΜ 

Δλδχκαηα: Koton, Ipekyol, LC Waikiki, Batik, Sarar, Beymen, Vakko 

Τπνδήκαηα: DTG, Inuovo, BETA, Elisse, Cabani, Derimod, Kemal, 

Bambi 

Καιιπληηθά: Sevil Kozmetiks, Tekin Acar, Αltug Parfumeri, Gratis 

Οηθηαθέο πζθεπέο: Arcelik, Vestel 

 

Οη αληίζηνηρεο, πην ζπρλά απαληψκελεο ζηελ Σνπξθία πνιπεζληθέο είλαη νη αθφινπζεο: 

Σξφθηκα-Δίδε ζπηηηνχ: Macro, Metro, Carrefour, DIA, Tesco 

Δηζαγ. Δλδχκαηα/Τπνδήκαηα: Mango, Zara, Benetton, Nine West 

Δηζαγ. Οηθηαθέο πζθεπέο: Philips, Samsung, Rowenta 

Δηζαγ. Καιιπληηθά: Sephora, MAC, Yves Rocher, L’ occitane, Body Shop, 

Clinique 

 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε κεγάιε αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ (shopping malls / alisveris 

merkezi), ηα νπνία έρνπλ μεπεξάζεη ηα 350 (ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην 2006 ήηαλ κφιηο 129 ζε φιε 

ηε ρψξα, ελψ κφλν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα έρνπλ δεκηνπξγεζεί 45 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87a%C4%9Fda%C5%9F_%28supermarket%29&action=edit&redlink=1
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επηπιένλ εκπνξηθά θέληξα). ηα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, ηα εκπνξηθά θέληξα απνηεινχλ θαη 

ρψξνπο νινήκεξεο  ςπραγσγίαο θαη νινθιεξσκέλεο εμφδνπ, φπνπ κπνξεί θαλείο, εθηφο απφ αγνξέο, 

λα πεξάζεη ηελ εκέξα ηνπ ζε θηλεκαηνγξάθνπο εληφο ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ, εζηηαηφξηα, πάξθα γηα 

παηδηά θ.ιπ.. 

Δλδηαθέξνλ έρεη ην πψο ε επηθξάηεζε ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ ζπλππάξρεη κε 

ηηο αλνηρηέο αγνξέο (παδάξηα, ÇarĢı), ηα νπνία απεπζχλνληαη θπξίσο ζε κεζαία θαη ρακειά 

εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα θαη φπνπ κπνξεί θαλείο λα βξεη απφ είδε δηαηξνθήο, κέρξη θνζκήκαηα, ραιηά 

θαη είδε δηαθφζκεζεο.  

εκαληηθφ, επίζεο, είλαη λα ζεκεησζεί πσο ε αλεξρφκελε αζηηθή ηάμε ηεο Σνπξθίαο 

πξνζαλαηνιίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε επψλπκα αθξηβά πξντφληα, ηα νπνία, αλεμαξηήησο ηνπ αλ 

είλαη value for money, έρνπλ ζπλδεζεί κε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ status, ην νπνίν ηνπο 

ελδηαθέξεη πιένλ λα επηδεηθλχνπλ. 

Καηανάλωζη 

• Μέζε θαηαλαισηηθή δαπάλε: 5.936  δνιάξηα (2014) 

• Οη ιηαληθέο πσιήζεηο θαη ε θαηαλαισηηθή δαπάλε επαλήιζαλ ζηα πξν ηεο θξίζεο ηνπ 2008-9 

επίπεδα θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2012 θαη άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ ζηαδηαθή άλνδν ην 

2014, νθεηιφκελε ελ κέξεη θαη ζηελ ππνηίκεζε ηεο ιίξαο. 

• Σα θαηαλαισηηθά πξφηππα ζηαδηαθά δπηηθνπνηνχληαη 

• Οη θαηαλαισηέο εκθαλίδνληαη αξθεηά πξνζεθηηθνί ζηε ζρέζε ηηκήο/αμίαο→ αχμεζε discount 

stores, αχμεζε πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο 

• ηα πξντφληα πςειήο θαηαλάισζεο: πξνηηκνχληαη νη νηθνγελεηαθέο ζπζθεπαζίεο 

• Πξνηηκψληαη ηα επψλπκα πξντφληα, ηδίσο απφ ηα κεζαία-αλψηεξα εηζνδήκαηα 

Δείκηηρ ηιμών καηαναλωηικών αγαθών (πηγή: W. Bank) 

 

Προζέγγιζη 

 

Δάλ ε εηαηξεία δελ δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο κε ηε βνήζεηα ζπγαηξηθήο ηεο ζηελ Σνπξθία, κπνξεί λα ηα 

δηαζέζεη κέζσ θάπνηνπ εηζαγσγέα-δηαλνκέα ή αληηπξνζψπνπ. 

Σα πεξηζζφηεξα δίθηπα δηαλνκήο ζηελ Σνπξθία έρνπλ σο βάζε ηνπο ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Μαξκαξά, ελψ εμαπιψλνληαη ζε φιελ ηελ Σνπξθία, ζπρλά θαη ζε γεηηνληθέο ρψξεο.  

ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πηζαλφλ λα δηαζέηνπλ δίθηπα ηνπηθψλ αληηπξνζψπσλ.  
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ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε θάπνηνλ Σνχξθν αληηπξφζσπνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ηαθηηθή πξνζσπηθή επαθή, (ζηνηρείν πνπ είλαη απαξαίηεην ζηελ αγνξά ηεο Σνπξθίαο) ζπρλά κέζσ 

επηζθέςεσλ. 

Έλαο ηξφπνο πξψζεζεο θαη γλσξηκίαο κε ηελ ηνπηθή αγνξά θαη ηνλ αληαγσληζκφ είλαη ε ζπκκεηνρή 

ή θαη ε επίζθεςε ζε θάπνηα δηεζλή έθζεζε, ή άιιεο δηνξγαλψζεηο. 

Πξηλ ηε ζπλεξγαζία κε θάπνηα ηνπξθηθή εηαηξεία, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε «γλσξηκία» γίλεηαη 

κέζσ δηαδηθηχνπ, ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ζρεηηθή έξεπλα γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο εηαηξείαο  απηήο. 

Διζαγωγή μεηατειριζμένων προϊόνηων 

Γηα ηελ εηζαγσγή κεηαρεηξηζκέλσλ αγαζψλ απαηηείηαη άδεηα εηζαγσγήο απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε 

εηζαγσγψλ ηνπ η/ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο. Ζ απφθαζε γηα ην πνηα κεηαρεηξηζκέλα αγαζά κπνξνχλ λα 

εηζαρζνχλ ή φρη ζηελ Σνπξθία ππφθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θξίζε ηεο αλσηέξσ Γ/λζεο, ε νπνία ζπλήζσο 

δελ ρνξεγεί άδεηεο εηζαγσγήο γηα κεηαρεηξηζκέλα πξντφληα ζηα νπνία ε Σνπξθία έρεη αμηφινγε παξαγσγή. 

Γηα κεηαρεηξηζκέλα απηνθίλεηα ε εηζαγσγή επηηξέπεηαη κφλν γηα εθείλα πνπ κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ αληίθεο (άλσ ησλ 35 εηψλ) θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Γαζμοί 

Όπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε πκθσλία Σεισλεηαθήο Έλσζεο ηεο ΔΔ κε ηελ Σνπξθία, νη δαζκνινγηθέο 

επηβαξχλζεηο γηα πξντφληα εθηφο ηξνθίκσλ έρνπλ εμαιεηθζεί. 

ηα ηξφθηκα θαη ηδίσο ζε αξθεηέο θαηεγνξίεο ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο νη δαζκνί είλαη πςεινί κε 

απνηέιεζκα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα θαζίζηαληαη απαγνξεπηηθνί γηα ηνπο εμαγσγείο. 

Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά:  

 αιεχξη ζίηνπ (11010011): 102,6%,  

 ζηκηγδάιη (11010090): 82% 

 επηηξαπέδηεο ειηέο (07108010):19,5% 

 ειαηφιαδν παξζέλν (1509): 31,2% 

 ειαηφιαδν  (lampante) πςειήο νμχηεηαο (1509010): 31,2%, 

 επεμεξγαζκέλν ειαηφιαδν (151620): 46,8% 

 κέιη (04090000): 38,5%,  

 θξνχηα (εζπεξηδνεηδή  -   54%, ζηαθχιηα (080610):  54,9%, θαξπνχδηα (080711)  -  86,4%, 

κήια  (080810)-  60,3%, ξνδάθηλα (080930): 55,8%, ζχθα (08042010):  45,9%,  

 ιαραληθά εσο θαη 49,5%: ληνκάηεο (0702): 48,6%, θξεκκχδηα/ζθφξδα/πξάζα (0703): 49,5%, 

θαξφηα/ζειηλφξηδα/ξαπαλάθηα (0706): 36,9% 

 δψληα δψα (010229): κνζράξηα άλσ ησλ 400 θηιψλ: 40%, θαηζίθηα/αγειάδεο θπιήο Hibos: 

135% 

 

Γηα νξηζκέλα ηξφθηκα (θπξίσο επεμεξγαζκέλα παξαζθεπάζκαηα), ν ππνινγηζκφο ηνπ δαζκνχ 

εηζαγσγήο γίλεηαη κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο δαζκνινγηθήο θαηεγνξίαο βάζεη επηκέξνπο 

ζπληειεζηψλ νη νπνίνη εμαξηψληαη απφ ηε ζχζηαζε ηνπ πξντφληνο (ιηπαξά, πεξηεθηηθφηεηα 

πξσηετλψλ θ.ά.). 



17 

 

 

Γ. Γηκεξέο εκπόξην 

Πεγή ΔΛΣΑΣ 

Αμία Δπξψ 

Έηνο 
 

2013 2014 2015 
       
Μεηαβ14/13 Μεηαβ15/14 

       ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΓΩΓΩΝ 3.148.423.032 3.266.238.782 1.710.659.454 3,7% -47,6% 

       ΤΝ. ΔΞΑΓΩΓΩΝ ρσξηο θαύζηκα 834.076.252 849.137.564 835.467.719 1,8% -1,6% 

       ΤΝΟΛΟ ΔΗΑΓΧΓΧΝ 1.130.653.216 1.205.845.305 1.346.550.435 6,7% 11,7% 

       ΤΝΟΛΟ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ρσξίο θαχζηκα 865.676.197 991.969.239 1.084.930.050 14,6% 9,4% 

       ΗΟΕΤΓΗΟ 
 

2.017.769.816 2.060.393.477 364.109.019 2,1% -82,3% 

       ΗΟΕΤΓΗΟ ρσξίο θαχζηκα -31.599.945 -142.831.675 -249.462.331 352,0% 74,7% 

       ΟΓΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 
 

4.279.076.248 4.472.084.087 3.057.209.889 4,5% -31,6% 

       ΟΓΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ρσξίο θαπζ 1.699.752.449 1.841.106.803 1.920.397.769 8,3% 4,3% 

 

 

Αλαθνξηθά κε ην δηκεξέο εκπφξην Διιάδαο Σνπξθίαο, ζεκεηψλνληαη ηα εμήο:  

Οη  ειιεληθέο εμαγσγέο ζην ζύλνιν  ζεκείσζαλ ζεκαληηθή κείσζε -47,6%, ην 2015 

έλαληη ηνπ 2014,  αιιά ε εμέιημε απηή νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ κείσζε ησλ εμαγσγώλ 

θαπζίκσλ. Σν πνζνζηό ησλ θαπζίκσλ ζηε ζύλζεζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ είλαη 

θαζνξηζηηθό θαη θπκαίλεηαη από 74% ην 2014 ζε 51,2% ην 2015 (βι. θαησηέξσ πίλαθα) 

             Οη  ηνπξθηθέο εμαγσγέο πξνο Διιάδα απμήζεθαλ ην 2015 θαηά 11,7% θαη αλήιζαλ ζε 1,34 

δηο. Δπξψ.  

Ο όγθνο δηκεξνύο εκπνξίνπ, ην 2015, αλήιζε ζε 3,05 δηζ. επξψ, παξνπζηάδνληαο κείσζε  

θαηά  31,6 % ζε ζρέζε κε ην 2014 θαη ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα ππέξ ηεο Διιάδνο αλήιζε ζε 364 

εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 82,3 % ζε ζρέζε κε ην 2014. Σν ηζνδχγην ρσξίο θαχζηκα 

είλαη ειιεηκκαηηθφ γηα ηε ρψξα καο θαη αλήιζε ην 2015 ζε 249,4 εθαη. Δπξψ. 

Ζ Σνπξθία ήηαλ ην 2015 ε ηξίηε ρψξα πξννξηζκφο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ελψ  θαηέρεη ηε 

13ε ζέζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο-πξνκεζεπηέο ηεο ρψξαο καο..  
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ΟΙ 15  ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

          

 
Πεγή ΔΛΣΑΣ 

        

 
Αμίεο Δπξψ 

        

          

 
Έηνο 2013 

 
2014 

  
2015 

  

          

 
ΤΝΟΛΟ  3.148.423.032 

 
3.266.238.782 

  
1.710.659.454 

  

          

 
ΤΝΟΛΟ ρσξίο θαχζηκα 834.076.252 

 
849.137.564 

  
835.467.719 

  

   
% ζην  

 
% ζην  Μεηαβνιή % ζην  Μεηαβνιή 

Κσδ. 
  

χλνιν 
 

χλνιν 2014/2013 χλνιν 2015/2014 

27 ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΤΗΜΑ, 2.314.346.780 73,5% 2.417.101.218 74,0% 4,4% 875.191.735 51,2% -63,8% 

52 ΒΑΜΒΑΚΗ 202.152.337 6,4% 136.582.036 4,2% -32,4% 157.233.263 9,2% 15,1% 

39 
ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ ΚΑΗ 
ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ  153.589.459 4,9% 158.385.009 4,8% 3,1% 125.224.718 7,3% -20,9% 

84 
 ΜΖΥΑΝΔ, ΤΚΔΤΔ ΚΑΗ 
ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΔΠΗΝΟΖΔΗ 46.347.230 1,5% 105.487.766 3,2% 127,6% 109.236.258 6,4% 3,6% 

76 
ΑΡΓΗΛΗΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓ 
ΑΠΟ ΑΡΓΗΛΗΟ 66.159.796 2,1% 72.960.846 2,2% 10,3% 78.322.030 4,6% 7,3% 

74 
ΥΑΛΚΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓ 
ΑΠΟ ΥΑΛΚΟ 40.152.743 1,3% 43.161.200 1,3% 7,5% 51.110.921 3,0% 18,4% 

31 ΛΗΠΑΜΑΣΑ 31.687.750 1,0% 37.136.402 1,1% 17,2% 44.287.322 2,6% 19,3% 

85 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ ΚΑΗ 
ΤΛΗΚΑ  19.583.899 0,6% 22.923.655 0,7% 17,1% 32.789.788 1,9% 43,0% 

48 ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗΑ. 12.088.096 0,4% 16.828.611 0,5% 39,2% 15.576.945 0,9% -7,4% 

8 
ΚΑΡΠΟΗ ΚΑΗ ΦΡΟΤΣΑ 
ΒΡΧΗΜΑ 3.546.581 0,1% 10.919.050 0,3% 207,9% 14.985.177 0,9% 37,2% 

71 
ΠΟΛΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΛΛΑ ΚΑΗ 
ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ  16.828.724 0,5% 11.789.622 0,4% -29,9% 14.824.682 0,9% 25,7% 

83 

ΓΗΑΦΟΡΑ 
ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ 
ΚΟΗΝΑ ΜΔΣΑΛΛΑ 15.510.461 0,5% 15.428.215 0,5% -0,5% 13.207.107 0,8% -14,4% 

32  ΥΡΧΜΑΣΑ  ΚΑΗ ΒΔΡΝΗΚΗΑ.  13.326.166 0,4% 12.335.713 0,4% -7,4% 11.004.304 0,6% -10,8% 

68 
ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ 
ΠΔΣΡΔ, ΓΤΦΟ,  9.582.813 0,3% 11.559.757 0,4% 20,6% 10.937.784 0,6% -5,4% 

30 
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ 
ΠΡΟΊΟΝΣΑ 12.533.206 0,4% 11.318.775 0,3% -9,7% 8.922.596 0,5% -21,2% 

25 
 ΓΑΗΔ ΚΑΗ ΠΔΣΡΔ. ΓΤΦΟ 
ΚΑΗ ΣΗΜΔΝΣΑ 8.395.153 0,3% 9.835.544 0,3% 17,2% 8.690.037 0,5% -11,6% 

 

 

Σα θπξηφηεξα εμαγψγηκα πξντφληα καο ζε βάζνο 5εηίαο, πιελ πεηξειαηνεηδψλ, είλαη: 

βακβάθη, πιαζηηθά, ζίδεξνο/ράιπβαο, ραιθφο, αινπκίλην, δεκεηξηαθά, ιηπάζκαηα,, ελψ ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία αχμεζε εμαγσγψλ εηδαλ πξντφληα, φπσο θαιιπληηθά, κεραλνινγηθφο θαη ειεθηξηθφο 

εμνπιηζκφο θαη θαη κεηαιιεχκαηα. Καηεγνξίεο φπσο θνζκήκαηα, πνιχηηκνη/εκηπνιχηηκνη ιίζνη 

(θαηεγ.71) θαη θαξκαθεπηηθά (θαηεγ.30) είλαη πξντφληα πνπ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έρνπλ ζεκαληηθή 

δήηεζε ζηελ ηνπξθηθή αγνξά 

. 
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Δ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ-ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 

 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ: 

Εξεηάζονηαι καηηγοπίερ πποϊόνηων για ηα οποία είηε ςπάπσοςν καλέρ πποοπηικέρ είηε ςπάπσει μεγάλο 

εξαγωγικό ενδιαθέπον από ελληνικέρ επισειπήζειρ. 

Ι. ΑΓΡΟΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ –ΣΡΟΦΙΜΑ -- ΠΟΣΑ  

Ο ηνκέαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ δηέπεηαη απφ πξνζηαηεπηηζκφ σο πξνο ηνλ 

εμσηεξηθφ αληαγσληζκφ, θαζεζηψο, είηε κέζσ πξαθηηθψλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηηο εηζαγσγέο είηε κέζσ πςειψλ 

δαζκψλ.  

πγθεθξηκέλα : 

 Ο ΦΠΑ γηα ηα πεξηζζφηεξα ηξφθηκα είλαη  8% (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 1%). 

 Σα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα φζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά εηζαγσγήο  ηα αλαιακβάλεη εηζαγσγέαο. 

 Λφγσ θπξίσο ησλ πςειψλ δαζκψλ θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ ησλ ηνπξθηθψλ πξντφλησλ ππάξρνπλ 

δπζθνιίεο εμαγσγήο γηα αξθεηέο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ. 

 Πξντφληα κε ζεηηθέο πξννπηηθέο: θαθάν, ζνθνιαηνεηδή, θαθέο,  θαηεςπγκέλα-θαηεςπγκέλεο δχκεο, βηνινγηθά,  

έηνηκα γηα καγείξεκα ή γηα θαηαλάισζε ηξφθηκα,  gourmet, εζληθά πξντφληα,  πξντφληα πγηεηλήο δηαηξνθήο. 

ηελ Σνπξθία δξαζηεξηνπνηείηαη ν χλδεζκνο Δηζαγσγέσλ Σξνθίκσλ Σνπξθίαο. Αλ θαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πλδέζκνπ δελ είλαη θαζαξά πξνο ηελ ζηήξημε ησλ εηζαγσγψλ, ελ ηνχηνηο κπνξνχλ νη 

ελδηαθεξφκελνη κέζσ ηνπ πλδέζκνπ απηνχ λα δερζνχλ θάπνηα ζπλδξνκή ή λα θαλνλίζνπλ ζπλαληήζεηο κε 

Σνχξθνπο εηζαγσγείο θαηά ηελ δηάξθεηα θάπνηαο έθζεζεο, φρη φκσο γηα πξντφληα ηα νπνία ζεσξνχληαη 

αληαγσληζηηθά σο πξνο ηεο ηνπξθηθή παξαγσγή, φπσο νη ειηέο θαη ην ειαηφιαδν.   

TUGIDER 

TÜM GIDA DIġ TĠCARET DERNEĞĠ 

Büyükdere Caddesi Somer Apt. No:64 D:13 K:5 - Mecidiyeköy / Ġstanbul  

Tel : 0090 212 347 25 60 pbx  

Fax : 0090 212 347 25 70   

Δ-mail : tugider@tugider.org.tr 

www.tugider.org.tr 

To 2014 νη εμαγσγέο καο ζε ιαραληθά (θεθ.07) ήηαλ 23,8 εθαη. $, κε ηελ Διιάδα λα 

θαηαιακβάλεη ηελ 54ε ζέζε, θαηέρνληαο κεξίδην 0,005%. Χο πξνο ηα πξντφληα ηνπ θεθ. 08 (θαξπνί 

θαη βξώζκα θξνύηα), νη εμαγσγέο καο ην 2014 ήηαλ 3,69 εθαη. $,  κε ηελ Διιάδα λα θαηαιακβάλεη 

ηελ 17ε ζέζε, θαηέρνληαο κεξίδην 0,9% ζην ζχλνιν ησλ ηνπξθηθψλ εηζαγσγψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξντφλησλ. Πεξαηηέξσ, αλαθνξηθά κε ηηο εμαγσγέο ειαηνιάδνπ (Γ.Κ 1509), αλαθέξεηαη φηη ην 2014 

δελ θαηεγξάθε θακία ειιεληθή εμαγσγή ειαηνιάδνπ ζηελ Σνπξθία. Σα ηειεπηαία ρξφληα, κφλν ην 2013 

εμήρζεζαλ πνζφηεηεο ειαηνιάδνπ αμίαο  9.136  $ πξνο ηελ Σνπξθία, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 0,2% ησλ 

ζπλνιηθψλ ηνπξηθηψλ εηζαγσγψλ ειαηνιάδνπ εθείλεο ηεο ρξνληάο, κε ηελ Διιάδα λα θαηαηάζζεηαη 

ζηελ 6ε ζέζε ησλ εηζαγσγέσλ ειαηνιάδνπ ζηελ Σνπξθία (ζεκεηψλεηαη φηη ε Σνπξθία εμάγεη 7πιάζηεο 

πνζφηεηεο ειαηνιάδνπ απφ απηέο πνπ εηζάγεη). Χο πξνο ηηο βξώζηκεο ειηέο (Γ.Κ 200570), 

ζεκεηψλεηαη πσο κφλν ην 2010 εμήρζεζαλ ειηέο αμίαο 54.839 $ απφ Διιάδα πξνο Σνπξθία, 

θαηαιακβάλνληαο ην 34% ηεο ζπλνιηθψο εηζαρζείζαο πνζφηεηαο ειηψλ ζηε ρψξα κε ηελ Διιάδα λα 

θαηαηάζζεηαη 2ε κεηά ην Ηξάθ. Ζ εμαγσγηθή απηή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ κάιινλ ζπγθπξηαθή, δεδνκέλνπ 

φηη ηηο επφκελεο ηέζζεξηο ρξνληέο ήηαλ εμαηξεηηθά αζήκαληε έσο κεδακηλή. εκεηψλεηαη επίζεο φηη νη 
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ηνπξθηθέο εμαγσγέο ειηψλ εθείλε ηε ρξνληά ήηαλ 773 θνξέο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπλνιηθέο 

εηζαγσγέο ηεο.  

Σπξηά 

Οη εμαγσγέο θέηαο θαη παξαδνζηαθψλ ειιεληθψλ ηπξηψλ ζηελ Σνπξθία ζπλαληνχλ πςειέο 

δαζκνινγηθέο επηβαξχλζεηο θαη γη απηφ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο.  

πγθεθξηκέλα, πέξα απφ ην φξην ηεο πνζφζησζεο ησλ 2.000 ηφλσλ νη νπνίνη δελ επηβαξχλνληαη 

δαζκνινγηθά, γηα πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο απηνχ ηνπ νξίνπ ν δαζκφο εηζαγσγήο είλαη 180%. Δπηπιένλ, ε 

πνζφζησζε δελ εθαξκφδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ ΔΔ, δειαδή «first come-first served», αιιά 

ππάξρεη πεξηνξηζκφο 3 ηφλσλ αλά δαζκνινγηθφ θσδηθφ θαη αλά αίηεζε.  

Παξνκνίσο γηα ην θεθαινηχξη, ν δαζκφο εηζαγσγήο εθηφο πνζφζησζεο είλαη 138%. Τπάξρνπλ 

βέβαηα θαη θαηεγνξίεο ηπξηψλ,  θπξίσο εθείλεο νη νπνίεο δελ ζεσξνχληαη αληαγσληζηηθέο σο πξνο ηελ ηνπξθηθή 

παξαγσγή, ζηα απνία ν δαζκφο εηζαγσγήο είλαη ρακειφηεξνο (π.ρ. παξκεδάλα, ξνθθφξ θ.ά. 43%). 

 

Οηλνπλεπκαηώδε  

Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην δηκεξέο εκπφξην νηλνπλεπκαησδψλ ηα ηειεπηαία δχν 

έηε παξαηεξνχκε φηη νη ειιεληθέο εμαγσγέο νηλνπλεπκαησδψλ πξνο ηελ Σνπξθία αλήιζαλ ην 2013 ζε 

78.666 επξψ, ελψ ην ελλεάκελν 2014 ήηαλ 328.101 επξψ, απαξηηδφκελεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απφ νχδν /ξαθή θαη ζπλαθή αιθννινχρα. 

Παξακέλεη, σζηφζν, ειιεηκκαηηθφ ην ηζνzχγηφ καο κε ηελ Σνπξθία, θαζψο νη αληίζηνηρεο 

ηνπξθηθέο εμαγσγέο αιθννινχρσλ πξνο ηελ Διιάδα ήηαλ 1.698.037 επξψ ην 2013 θαη 750.728 επξψ 

ην 9κελν ηνπ 2014. ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ε δπλακηθή είλαη αξθεηά θαιχηεξε, θαζψο 

νπζηαζηηθά ππεξηεηξαπιαζηάζηεθαλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Σνπξθία ζε ζρέζε κε ην 2012 θαη ην 

έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ θαίλεηαη λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά, ζηνηρείν ην νπνίν πξνθαιεί αηζηνδνμία 

ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο ειιεληθψλ εμαγσγψλ αιθννινχρσλ, παξά ηα εκπφδηα πνπ ηίζεληαη ζηελ 

ηνπξθηθή αγνξά (βι. παξαθάησ) 

Αλαθνξηθά κε ην ηζνδχγην εκπνξίνπ νίλσλ, παξαηεξείηαη φηη νη εμαγσγέο θξαζηψλ καο πξνο 

ηελ Σνπξθία παξνπζηάδνπλ αξθεηέο απμνκεηψζεηο  ηα ηειεπηαία έηε. Σν 2013 νη εμαγσγέο νίλνπ ζηελ 

Σνπξθία ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο ζε αληίζεζε κε ην 2012 φπνπ ην ζρεηηθφ ηζνδχγην ήηαλ 

πιενλαζκαηηθφ ππέξ καο θαηά 3.416 επξψ, θαηαιακβάλνληαο κεξίδην 0,07% ησλ ζπλνιηθψλ 

εηζαγσγψλ ηεο Σνπξθίαο ζε νίλνπο. Οη θαηψηεξεο ησλ πξννπηηθψλ ηνπο επηδφζεηο ησλ ειιεληθψλ 

θξαζηψλ ζηελ ηνπξθηθή αγνξά νθείιεηαη ζην φηη δελ έρνπλ γίλεη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο 

πξνβνιήο ηνπο ζηελ Σνπξθία απφ κέξνπο ειιεληθψλ νηλνπαξαγσγηθψλ εηαηξηψλ. Αληίζεηα πνιιέο 

επξσπατθέο εμαγσγηθέο εηαηξίεο νίλνπ απφ Γαιιία, Ηηαιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Γεξκαλία 

ζπζηεκαηηθά νξγαλψλνπλ εθδειψζεηο πξνβνιήο ησλ θξαζηψλ ηνπο ζηελ Σνπξθία είηε εηδηθά 

ζηνρεπκέλεο (π.ρ ζεκηλάξηα νηλνγλσζίαο, βξαδηέο νηλνγεπζίαο-Nuit Beaujolais, Pinot Bianco etc), είηε 

ζην πιαίζην ηνπξηζηηθψλ θαη γαζηξνλνκηθψλ εθδειψζεσλ. 

 
(Πηγή:Turkstat, Επεξεπγαζία, Γπ.ΟΕΤ Αγκςπαρ) 
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Μηα αθφκε ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ εμέηαζε ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ πνπ παξάιεηςε ζα 

ήηαλ λα κελ αλαθεξζεί, είλαη θαη ε αθφινπζε: ζχκθσλα κε ην ηνπξθηθφ Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο πνιχ 

κεγάιεο θαίλεηαη λα είλαη νη πνζφηεηεο αιθννινχρσλ ηχπνπ ξαθήο πνπ εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα απφ 

ηελ Σνπξθία, νη νπνίεο θαζηζηνχλ ην ζρεηηθφ ηζνδχγην ζεκαληηθά ειιεηκκαηηθφ ζε βάξνο ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ.  

Έηνο 

Δμαγσγέο  

νύδνπ/ξαθήο 

ζηελ 

Διιάδα (ζε 

Euro) 

Δηζαγσγέο 

νύδνπ/ξαθήο  

από Διιάδα 

(ζε Euro) 

2012 374.717 7.442 

2013 413.106 78.666 

 

 
(Πηγή:Turkstat, Επεξεπγαζία, Γπ.ΟΕΤ Αγκςπαρ) 

 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ην δηκεξέο εκπφξην κπχξαο ζεκεηψλεηαη πσο ην 2012 νη εμαγσγέο 

ειιεληθήο κπχξαο πξνο Σνπξθία αλήιζαλ ζε 3.416 επξψ, δπλακηθή πνπ δελ ζπλερίζηεθε σζηφζν θαη 

ην επφκελν έηνο. 

 

Σα πην ζεκαληηθά δαζκνινγηθά θαη ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο εκπφδηα πνπ έρνπκε θαηαγξάςεη 

είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Δθηφο ησλ επηβιεζέλησλ δαζκψλ θαη ηνπ ΦΠΑ πξνβιέπεηαη γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

αιθννινχρσλ Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο. Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν θφξνο 

απηφο είλαη κεδεληθφο (βι.Πίλαθα πνπ αθνινπζεί) πξνβιέπεηαη έλα minimum θφξνπ αλάινγα 

κε ην πνζνζηφ αιθνφιεο, ζηνηρείν ην νπνίν αλεβάδεη ζεκαληηθά ηελ ηηκή ησλ αιθννινχρσλ. 

2. Τπάξρεη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εγρσξίσλ θαη μέλσλ ζπλαθψλ 

πξντφλησλ σο πξνο ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην νχδν θνξνινγείηαη κε 

ηνλ πςειφηεξν ΔΦΚ (118,18 TL/LT), ελψ ε yeni raki πνπ απνηειεί ζπλαθέο πξντφλ κε ίδηνπο 

βαζκνχο αιθνφιεο θνξνινγείηαη κε ρακειφηεξν θφξν (94,09 TL/LT), ρσξίο λα δίδεηαη απφ ηηο 

ηνπξθηθέο αξρέο επαξθήο εμήγεζε γηαηί ππάξρεη απηή ε δηάθξηζε. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε 

λα ππάξρεη κία ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ηηκή, π.ρ κπνπθάιη 700 γξ.νχδνπ θνξνινγνχκελν 

κφλν κε ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο θαηαιήγεη λα θνζηίδεη 11,59 επξψ, ελψ ην αληίζηνηρν 

κπνπθάιη yeni raki θνζηίδεη 8,87 επξψ(κε ζπλππνινγηδνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ). 

3. Σα κφλα ηεισλεία ηεο Σνπξθίαο απφ ηα νπνία εθηεισλίδνληαη αιθννινχρα είλαη ηεο Μεξζίλαο 

θαη ζηελ Κσλ/πνιε, γεγνλφο πνπ αλεβάδεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ιφγσ απμεκέλσλ 

κεηαθνξηθψλ. 
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4. Οη ηνπξθηθέο αξρέο, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο Διιήλσλ εμαγσγέσλ πξνθαινχλ ζνβαξέο 

θαζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία, επηθαινχκελνη ρξεία πιεηφλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, π.ρ. δεηνχλ 

πηζηνπνηεηηθά αλάιπζεο κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ή ηελ αλαιπηηθή ζχζηαζε πιηθνχ δψξσλ πνπ 

ηπρφλ ζπλνδεχνπλ ην πξντφλ (π.ρ. πνηήξη)  

5. Γεληθφηεξα, ηα ηειεπηαία ρξφληα κε δηάθνξα λνκνζεηήκαηα έρνπλ θαηαβιεζεί πξνζπάζεηεο 

πεξηνξηζκνχ ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι ζηελ Σνπξθία, ζηνηρείν ην νπνίν είρε επίπησζε ζηηο 

εμαγσγέο ησλ δηθψλ καο αιθννινχρσλ  

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ 

• Οηθνλνκία ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά  

• Δθηίκεζε γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ  (σο πνζνζηά ΑΔΠ, ε θαηαλάισζε 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζα θζάζεη ζην 8% θαη 16.4% αληίζηνηρα κέρξη 2014) . Αχμεζε ηνπ φγθνπ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηα 9.1 δηζ. $ κέρξη 2014. Αχμεζε θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ  

• ρακειφο κ.ν. ειηθίαο  

• Πεξηζζφηεξεο απαζρνινχκελεο γπλαίθεο θαη σο εθ ηνχηνπ δήηεζε γηα λέα πξντφληα ζπζθεπαζκέλα , 

θαηεςπγκέλα, έηνηκα θαγεηά, βηνινγηθά, delicatessen   

• εκαληηθή αχμεζε εηζνδήκαηνο –πςειφ πνζνζηφ λενπινπηηζκνχ  

• Δπίδεημε –κηκεηηθφ απνηέιεζκα  

• Απμεηηθή ηάζε εηζφδνπ λέσλ πξντφλησλ  θαη θαηαλάισζεο πνηνηηθψλ πξντφλησλ (π.ρ βηνινγηθψλ, 

κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο) 

• ελίζρπζε νξγαλσκέλνπ ιηαλεκπνξίνπ 

• Αχμεζε ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο   

 

ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ 

• Βάζε ζπκθσλίαο ηεισλεηαθήο Έλσζεο Δ.Δ –Σνπξθίαο, φια ηα αγξνηηθά πξντφληα πξνέιεπζεο Δ.Δ  

δαζκνθνξνινγνχληαη  ζηε Σνπξθία. Ζ δαζκνθνξνιφγεζε φκσο είλαη ηδηαίηεξα πςειή (ζρεδφλ 

απνηξεπηηθή) γηα νξηζκέλα ηξφθηκα θαη πνηά.  

• Τςεινί δαζκνί γηα θξαζί 50%, ειαηφιαδν 31,2%, ειηέο 19,5%, κέιη 38,5 %,καξκειάδεο 58,5%,ηπξηά 

έσο θαη 180% (θέηα 180%,θεθαινηχξη 138% ,θεθαινγξαβηέξα   138%),  αιεχξη ζίηνπ 102,6%, θξαζηά  

-50%, κπαραξηθά 30%,ηζάη 145% 

• αιθννινχρα: πςειφο ΦΔΚ( κπχξα ΦΔΚ 63%+0,63 η.ι/ι, θξαζηά 3,53 η.ι./ιίηξν, ηζίπνπξα-  104,87 

η.ι./ι. ιηθέξ-  104,87 η.ι./ι.,  νχδν  79.07 η.ι./ι.) 

• ΦΠΑ γηα φια ηα νηλνπλεπκαηψδε 18%  

• δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο 

• πςειέο ηηκέο ξαθηνχ 

• θίλδπλνο αληηγξαθήο πξντφλησλ   

ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

• Ο θιάδνο παξαγσγήο δνκηθψλ πιηθψλ είλαη ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο ζηελ Σνπξθία. 

• Ζ Σνπξθία είλαη ε 5ε κεγαιχηεξε ρψξα ζε εμαγσγέο δνκηθψλ πιηθψλ. 

• Οη πην ζεκαληηθέο ηεο επηδφζεηο είλαη ζηελ παξαγσγή θαη ζηηο εμαγσγέο: ηζηκέληνπ, έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, 

αεξηδφκελνπ ζθπξνδέκαηνο, ζσιήλσλ απφ ράιπβα, παινπηλάθσλ, παινπεηαζκάησλ, θεξακηθψλ πιηθψλ 

επηρξίζκαηνο, θεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο, δνκηθψλ επηρξηζκάησλ, θπζηθψλ ιίδσλ, αθαηέξγαζηνπ καξκάξνπ – 

ηξαβεξηίλε, πιαζηηθψλ θνπθσκάησλ παξαζχξσλ, πιαζηηθψλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, δνκηθψλ 

πιηθψλ απφ αινπκίλην.Οη εμαγσγέο ηεο γηα ην 2012 ζε δνκηθά πιηθά αλήιζαλ ζε 21,29 δηζ. δνιάξηα, ελψ 
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ζηφρνο, ζχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Έλσζεο παξαγσγψλ δνκηθψλ πιηθψλ, ζηφρνο είλαη  νη εμαγσγέο λα 

αγγίμνπλ ηα 40 δηο δνιάξηα γηα ην 2015. 

• Πξννπηηθέο εηζαγσγώλ ζε:  

• παινβάκβαθα  

• δνκηθά πιηθά απφ αινπκίλην  

• αλειθπζηήξεο  

•  θεξακηθά θαιχκκαηα  

• πξντφληα αζθάιηνπ, γχςνπ, ηζηκέληνπ, ζθπξνδέκαηνο  

• νξπθηνβάκβαθαο  

• πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία  

• ηαπεηζαξίεο ηνίρνπ  

• ζψκαηα θαινξηθέξ  

• είδε πγηεηλήο απφ αινπκίλην  

• ζηδεξέληεο θαη ραιχβδηλεο ζπζθεπέο  

• θεξακηθά είδε πγηεηλήο  

• ηζηκέλην  

• γχςνο  

• ηνχβια, πιαθάθηα, θεξακίδηα  

• κεραλήκαηα ζ/ς  

• ειεθηξνινγηθφ πιηθφ  

• ζηδεξέο θαη ραιχβδηλεο ζσιελψζεηο θαη ζχλδεζκνη  

• επηρξίζκαηα  

• βξχζεο θαη βάλεο  

• ζηδεξά θαη ραιχβδηλα βίδεο θαη παμηκάδηα  

• θιεηδαξηέο θαη ζρεη. εμνπιηζκφο  

• ζηδεξά θαη ραιχβδηλα βέξγεο, πξνθίι, ζχξκαηα, θαξθηά, κπνπιφληα θ.ά  

• δνκηθά πιηθά απφ μχιν  

• δνκηθά πιηθά απφ πιαζηηθφ  

• κνλσκέλα θαιψδηα  

• ζπζθεπέο θσηηζκνχ 

• επεμεξγαζκέλνη ιίζνη (κάξκαξν, γξαλίηεο)  

• ζηδεξά θαη ραιχβδηλα ζπλαξκνινγνχκελα είδε  

• παινπεηάζκαηα,  κνλσηηθνί χαινη, παιφηνπβια  

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ 

 

 Παξά ην φηη ε εγρψξηα βηνκεραλία παξνπζηάδεη αμηφινγε αλάπηπμε, παξαηεξείηαη ηζρπξή εμάξηεζε απφ ηηο 

εηζαγσγέο. To 2014 νη ηνπξθηθέο εμαγσγέο θαξκαθεπηηθψλ ήηαλ 607,7 εθαη. επξψ, ελψ νη εηζαγσγέο 3,3 δηζ. 

επξψ. 

 Ζ κέζε θαηά θεθαιήλ θαξκαθεπηηθή δαπάλε παξά ην φηη έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεσξείηαη 

ρακειή (1,8% επί ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ), γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ππάξρεη πεξηζψξην 

πεξαηηέξσ αχμεζεο (Καηά θεθαιήλ δαπάλε γηα ηελ πεξίνδν 2004-9 ζε δνι.: 87-102-106-142-157-144). Ζ 

θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ην 2013 ήηαλ 121 USD   

 Οη δαπάλεο πγείαο ζηελ Σνπξθία αληηπξνζσπεχνπλ ην 7% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, ηε ζηηγκή πνπ ν αληίζηνηρνο 

κέζνο φξνο ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ είλαη 9,5% (2010). 

 Απφ ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο πνζνζηφ 25-30% αληηπξνζσπεχνπλ νη θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο. 
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 Σα κε ζπληαγνγξαθνύκελα (OTC - Over The Counter) θαιχπηνπλ  ρακειφ πνζνζηφ ηεο αγνξάο (πεξίπνπ 

10%).  Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε είλαη ρακειή, εηδηθά ζε πεξηνρέο κε ρακειφηεξν δηαζέζηκν εηζφδεκα, 

φπσο νη αλαηνιηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Ζ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη ε αιιαγή ησλ 

θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. 

 Χο πξνο ηα κεξίδηα αγνξάο πξσηόηππσλ-γελόζεκσλ, ην 2011 ηα πξσηφηππα αληηπξνζψπεπαλ ην 52,4% 

ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ θαη σο πξνο ηελ αμία ην 38,4% ηνπ ζπλφινπ, ελψ ηα γελφζεκα ην 47,6% ηνπ ζπλνιηθνχ 

φγθνπ θαη ην 61,6% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο. Ζ ηάζε πνπ εκθαλίδεηαη ππνδεηθλχεη ελίζρπζε ησλ γελφζεκσλ 

έλαληη ησλ πξσηφηππσλ.  

 Οη εηζαγσγέο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν πξσηφηππα θάξκαθα. 

 Οη εηζαγσγέο πξώησλ πιώλ θαη εκηεπεμεξγαζκέλσλ πξντόλησλ εηδηθά γηα ηνλ ηνκέα θαξκάθσλ 

απνηεινχλ ην ¼ ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ.  

 Oη ειιεληθέο εμαγσγέο θαξκάθσλ πξνο ηελ Σνπξθία ην 2015 αλήιζαλ ζε 8,9 εθαη. επξψ, ζεκεηψλνληαο 

πηψζε ζε ζρέζε κε ην 2014 πνπ ήηαλ 11,3 εθαη,επξψ. 

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο Σνπξθία ηελ ίδηα ρξνληά αληηπξνζψπεπαλ ην 2,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπξθηθψλ 

εηζαγσγψλ ζε θαξκαθεπηηθά. 

 

  Καζεζηψο εηζαγσγψλ 

Σα εηζαγφκελα απφ ηηο ρψξεο ΔΔ θάξκαθα δελ επηβαξχλνληαη δαζκνινγηθά. 

Σα εηζαγφκελα θαξκαθεπηηθά πξντφληα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 

ζπκκφξθσζεο (conformity certificate) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ηεο Σνπξθίαο.  

Δπίζεο, απν ην 2010, γηα ηα εηζαγφκελα απφ ηελ ΔΔ θαξκαθεπηηθά πξντφληα ε Σνπξθία δελ 

δέρεηαη ηα πηζηνπνηεηηθά Οξζήο Παξαγσγηθήο Πξαθηηθήο (GMP) ηα νπνία εθδίδνληαη απφ θνξείο 

ρσξψλ ηεο ΔΔ, φπσο γηλφηαλ έσο ηφηε. Έθηνηε, γηα ηα εμαγφκελα απφ ρψξεο ηεο ΔΔ θαξκαθεπηηθά 

πξντφληα γίλνληαη δεθηά απφ ηηο η/ αξρέο κφλνλ πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκνπο Σνχξθνπο ειεγθηέο. Δάλ έλα θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δελ δηαζέηεη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ δελ 

κπνξεί λα πάξεη άδεηα θπθινθνξίαο. Δμαηηίαο ηεο πξαθηηθήο απηήο, παξαηεξνχληαη  θαζπζηεξήζεηο 

ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο.  

ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ 

• Ρπζκνί αλάπηπμεο αγνξάο 10% πεξίπνπ εηεζίσο θαη ην κέγεζφο ηεο ππνινγίδεηαη ζε $3,1 δηο (2014) 

• 200 δηο δνιάξηα επελδεδπκέλν θεθάιαην 

• Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξήζεθε είζνδνο μέλσλ επελδπηψλ θαη πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ ζηελ ηνπηθή 

αγνξά  

•  Αλάπηπμε εγρψξηαο βηνκεραλίαο  αιιά κε έληνλε εμάξηεζε απφ εηζαγφκελεο πξψηεο χιεο  

• Τςειφο αληαγσληζκφο αγνξάο - νη κεγαιχηεξεο πνιπεζληθέο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηελ η/ αγνξά 

θαιχπηνληαο κεγάιν κεξίδην αγνξάο  

• Παξάγνληεο αλάπηπμεο:  ν απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ, ε αλάπηπμε αζηηθψλ θέληξσλ, ν 

λεαξφο πιεζπζκφο, ε αιιαγή ζηα θαηαλαισηηθά πξφηππα/αλαδήηεζε πνηνηηθψλ-θπζηθψλ πξντφλησλ, ε 

δηάδνζε θη επέθηαζε θέληξσλ wellness & spa  

• Σν  1/3 ηεο αγνξάο αθνξά πξντφληα πεξηπνίεζεο καιιηψλ (61%  ζακπνπάλ, styling). Δπίζεο, δπλακηθή 

παξνπζηάδνπλ πξντφληα αλδξηθήο πεξηπνίεζεο, απνηξηρσηηθά,  καθηγηάδ καηηψλ, θξαγηφλ, νδνληφπαζηεο, 

απνζκεηηθά, πξντνληα πγηεηλήο-πεξηπνίεζεο κσξψλ 

• Δλδηαθέξνλ γηα  ηα θπζηθά πξντφληα 

• Άλνδνο αληηειηαθά (ελεκέξσζε, ηνπξηζκφο) 

• Δπαηζζεζία ζρέζε ηηκήο/αμίαο 
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Ληαληθή πώιεζε 

 

• Αιπζίδεο ιηαληθήο θαιιπληηθψλ: Sevil Kozmetiks, Tekin Acar, Αltug Parfumeri, επίζεο Sephora, MAC, Body 

Shop, Clinique, Lush, Yves Rocher, L’ occitane 

• Μεγάιν πνζνζηφ πσιήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα super market 

• ηα θαξκαθεία ε πψιεζε δελ είλαη δηαδεδνκέλε 

• Σα θπξηφηεξα εηζαγφκελα πξντφληα είλαη: ζακπνπάλ, θξέκεο-ιάδηα γηα ηελ πεξηπνίεζε ηνπ δέξκαηνο, 

νδνληφπαζηεο, θνιψληεο, βαθέο καιιηψλ, καθηγηάδ καηηψλ, απνζκεηηθά ζψκαηνο 

ΠΛΑΣΙΚΑ 

Αγνξά πιαζηηθψλ 

• ηαρέσο αλαπηπζζφκελε 

•  κέζνο φξνο αλάπηπμεο 2002-7: 15%,    2008: -4%,    2009-10: 20% 2011-14: 23% 

•  7.000 εηαηξείεο ην 2012- 98% ΜΜΔ – πεξίπνπ 140 μέλσλ θεθαιαίσλ, νη κηζέο απφ ΔΔ     ( Γεξκαλία, 

Οιιαλδία, ΖΠΑ, Γαιία, Ηηαιία) 

• 20 εθαηνκκχξηα δνιάξηα εηήζηα θέξδε 

• 8 δηζ δνιάξηα πξνζηηζέκελε αμία ΑΔΠ 

•  250.000 εξγαδφκελνη 

• 70 kg per capita θαηαλάισζε 

• 85% εμσηεξηθή εμάξηεζε ζε πξψηεο χιεο 

• πλνιηθέο εμαγσγέο 4,8 δηο δνιάξηα-εηζαγσγέο 12,8 δηζ δνιάξηα ην 2011, 9,8 δηζ δνιάξηα 2012 

•  εμαξηάηαη απφ εηζαγσγέο πεηξνρεκηθψλ γηα ηελ παξαγσγή  πιαζηηθψλ πξντνλησλ γηα ηελ εγρψξηα αγνξά θαη 

ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

•  ε θαηαλάισζε θαηεπζχλεηαη θπξίσο πξνο: πιηθά ζπζθεπαζίαο, θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα,  ειεθηξηθέο ζπζθεπέο,  

γεσξγία, έλδπζε ππφδεζε, απηνθηλεηνβηνκεραλία θ.ά. 

 

Πιαζηηθέο πξψηεο χιεο 

 Ζ εγρψξηα παξαγσγή θαιχπηεη κφιηο ην 15% ηεο δήηεζεο κε κηθξή πξννπηηθή αχμεζεο ζην άκεζν κέιινλ 

 Ζ PETKIM (θξαηηθή έσο ην 2008, νπφηε πσιήζεθε ην 51% - 2,04 δηζ.USD ζηε SOCAR Αδεξκπατηδάλ) 

θαιχπηεη 85% εγρψξηαο παξαγσγήο 

 

ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ 

• αχμεζε θαηαλάισζεο κε ηελ εμάπισζε νξγαλσκέλνπ ιηαλεκπνξίνπ, αιιαγή θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ 

• 5.000 εηαηξίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαζθεπή δηαθφξσλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

• 90.000 εξγαδφκελνη  

• ε κέζε εηήζηα θαηαλάισζε είλαη πεξίπνπ 3,5 εθαη. ηφλνη 

• θαηαλάισζε:  ραξηί – ραξηφλη - θπκαηνεηδέο ραξηφλη (40%), κεηαιιηθά πιηθά (22%), πιαζηηθφ:29%, 

γπαιί:13%, μχιν:9%, κέηαιιν: 9%  

• Σν 2000 ην 20% ησλ πξντφλησλ ηνπ νξγαλσκέλνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ήηαλ ζπζθεπαζκέλα θαη ζήκεξα ην 40% 

• Νέεο ηάζεηο – πξσηφηππεο ζπζθεπαζίεο 

(Πεγή:http://www.gpcaplastics.com) 
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ΤΠΖΡΔΙΔ: 

Δμεηάδνληαη νη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ, ζηηο νπνίεο ελδερφκελεο ζπλέξγεηεο κεηαμχ 
ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ εηαηξηψλ εκθαλίδνπλ πξννπηηθέο 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ – REAL ESTATE- ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

Ο ηνπξθηθφο θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο είλαη απφ ηνπο θνξπθαίνπο θαη πιένλ δπλακηθνχο ζηελ ηνπξθηθή 

νηθνλνκία. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ζηνλ θαηάινγν ησλ 250 κεγαιύηεξσλ θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ, κε δηεζλή 

δξαζηεξηόηεηα, ηνλ νπνίν εθδίδεη θάζε ρξφλν ην πεξηνδηθφ Engineering News Record (ENR), νη ηνπξθηθέο 

θαηαζθεπαζηηθέο θαηαιακβάλνπλ ηε 2ε ζέζε παγθνζκίσο. πγθεθξηκέλα, ζηνλ θαηάινγν ηνπ 2014 

πεξηιακβάλνληαη 42 ηνπξθηθέο θαηαζθεπαζηηθέο (ζηνπο αληίζηνηρνπο θαηαιφγνπο ηνπ 2013 πεξηιακβάλνληαλ 

38 η/ θαηαζθεπαζηηθέο2, ην 2012 πεξηιακβάλνληαλ 33, έλαληη 31 θαη 23 ην 2011 θαη 2010 αληίζηνηρα), 

θαηαηάζζνληαο ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα ηελ Σνπξθία σο ηε δεχηεξε ρψξα κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο 

ζηνλ θαηάινγν κεηά ηελ Κίλα3. 

Ο ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ ζηελ Σνπξθία γλψξηζε κία ηαρεία αλάπηπμε δεθαεηία ηνπ ΄80. Παξνπζίαζε 

ζπξξίθσλζε ηελ πεξίδν 1993-2001, γηα λα αθνινπζήζεη λέα πεξίνδνο αλάθακςεο κεηά ην 2002 κε εμαίξεζε 

πεξίνδν 2008-9. Αληηπξνζσπεχεη ην  7,1% ηνπ ΑΔΠ ηεο Σνπξθίαο4 (6,5% ηo 2013, 4,4% ην 2012, 6,1% 2012) 

θαη απαζρνιεί 1,9 εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνπο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 7,3% ηνπ εξγαζηαθά ελεξγνχ ηνπξθηθνχ 

πιεζπζκνχ (M.O 2013-α’ εμάκελν 2014) 5 

Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο θαηαζθεπαζηηθήο  βηνκεραλίαο αλήιζε ζε 19 δηζ.η.ι. θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014, 

απμεκέλε θαηά 18,4% ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Καηά ην ίδην δηάζηεκα, ηα 

ρξήκαηα πνπ μνδεχηεθαλ ζε θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ήηαλ 38,7 δηζ.η.ι. 

Σν 2013 πσιήζεθαλ πεξίπνπ 1.110.500 θαηνηθίεο (690.880 ην 2012, 708.275 ην 2011 θαη 607.098 ην 2010), 

ελψ ην 2014 νη πσιήζεηο θαηνηθηψλ αλήιζαλ ζηηο 1.230.275.  

ηηο αηηίεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα ζηελ Σνπξθία ζπγθαηαιέγνληαη ε 

νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ηα ρακειά επηηφθηα δαλεηζκνχ θαη ε ζρεηηθή επθνιία ρνξήγεζεο δαλείσλ, ε 

επηζεηηθή πνιηηηθή ΣΟΚΗ (θξαηηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νξγαληζκνχ), ε αχμεζε πιεζπζκνχ  θαη ε 

ζπλνδεχνπζα απηήλ κεγάιε ηάζε αζηηθνπνίεζεο (λένο πιεζπζκφο πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη θαηνηθία, 

αχμεζε εηζνδήκαηνο, πξνηίκεζε γηα απφθηεζε θαηνηθίαο αληί ελνηθίαζεο). 

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο πσιήζεσλ ζεκεηψλεηαη ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, φπσο είλαη αλακελφκελν, ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα θαη θπξίσο ζε Κσλ/πνιε, Άγθπξα θαη κχξλε6, κε εμαίξεζε ηε δηεηία 2010-2012 φπνπ 

ζεκεηψζεθε κείσζε θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (απφ 51% ην 2010 ζε 41% ην 2012) ησλ εηεζίσλ εζφδσλ 

απφ πσιήζεηο αθηλήησλ ζηηο ηξείο κεγαιχηεξεο απηέο πφιεηο ηεο Σνπξθίαο. Μηθξή πηψζε πσιήζεσλ 

θαηνηθηψλ παξαηεξήζεθε ζηηο σο άλσ πφιεηο ην 11κελν ηνπ 2014 ζε ζρέζε κε ην 11κελν 2013. Σελ ηειεπηαία 

πεληαεηία απμεκέλα έζνδα θαηαγξάθνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηε κεηαηφπηζε ηεο 

δήηεζεο αθηλήησλ απφ κεγάιεο ζε αλαπηπζζφκελεο επαξρηαθέο θαη εηδηθφηεξα πφιεηο ηεο Αλαηνιίαο (πρ. 

Πξνχζα, Δζθίζερηξ, Μεξζίλε, Καηζάξεηα, Γθαδίαληεπ) θαη ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ησλ λνηίσλ παξαιίσλ (κε 

ραξαζηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηελ Αηηάιεηα).  

 Ζ ζηεγαζηηθή πίζηε απμήζεθε απφ πεξίπνπ 1 δηο δνι. ην 2004 ζε 86 δηο δνι. ην 2012,γηα λα μελαπέζεη ζηα 

60πεξίπνπ δηζ.ην 2013. Παξάιιεια, κέζα ζηα πέληε ηειεπηαία ρξφληα απμήζεθε ζεκαληηθά ην πνζνζηφ ησλ 

λφκηκσλ θαηαζθεπψλ θαηνηθηψλ, απφ ην 50% ην 2004 ζε 80%  ην 2013.  

                                                 
2
 Βλ.ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, όπος καηαγπάθονηαι και ηα εηήζια έζοδα ανά εηαιπία. 

3
 http://enr.construction.com/toplists/Top-International-Contractors/201-300.asp  

4
 Πηγή: ηοςπκικό Ινζηιηούηο ηαηιζηικήρ, www.turkstat.gov.tr 

5
 ΙΜSAD Report (Construction Materials Industrialists Association) 

6
 Βλ.Παπάπηημα ΙΙΙ, όπος ενδεικηικά παπαηίθεηαι πίνακαρ πωλήζεων καηοικιών έηοςρ 2012 ανά πεπιοσή. 

http://enr.construction.com/toplists/Top-International-Contractors/201-300.asp
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Γηαγξακκαηηθά ε εμέιημε έθδνζεο αδεηψλ αλνηθνδφκεζεο θαη θαηαζθεπήο θηηξίσλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζα 

κπνξνχζε λα απνδνζεί κε ην αθφινπζν ζρήκα, φπνπ απεηθνλίδεηαη αλά έηνο ην πνζνζηφ (%) κεηαβνιήο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αδεηψλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο: 

 
Σν 2013, ε Κπβέξλεζε εηζήγαγε ρέδην Αζηηθήο Αλάπιαζεο, κε θχξην ζηφρν ηελ αληηθαηάζηαζε 

επηθίλδπλσλ θηηξίσλ κε άιια πνπ πιεξνχλ αληηζεηζκηθέο πξνδηαγξαθέο. Πξαθηηθά απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ 

θαηεδάθηζε πεξίπνπ 6.5 εθαη.θηεξίσλ θαη ηελ αλαθαηαζθεπή εληφο ησλ επνκέλσλ 15-20 εηψλ κε 400,000 

θηεξηαθέο κνλάδεο. Σν ελ ιφγσ ρέδην αλακέλεηαη λα δψζεη πεξαηηέξσ ψζεζε ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ 

θαη ζε ζπλαθείο βηνκεραλίεο, φπσο ε ηζηκεληνβηνκεραλία. 

 

ΓΡΑΣΖΡΙΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ 

 
Σν άλνηγκα ησλ ηνπξθηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ ζηηο μέλεο αγνξέο μεθίλεζε ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 . Ζ πξψηε ρψξα ζηελ νπνία νη Σνχξθνη εξγνιάβνη άξρηζαλ λα παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ήηαλ ε Ληβχε.    

       Αξγφηεξα, νη ηνπξθηθέο θαηαζθεπαζηηθέο επεθηάζεθαλ θαη ζε άιιεο αξαβηθέο ρψξεο φπσο ην Ηξάθ 

, ηελ Ηνξδαλία , ηε ανπδηθή Αξαβία , ην Κνπβέηη, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ηελ Τεκέλε θαη ην 

Ηξάλ . Ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 , ην 90 % ησλ εθηφο Σνπξθίαο έξγσλ πνπ 

αλειήθζεζαλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο αξαβηθέο ρψξεο . Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80 , νη 

ηνπξθηθέο εηαηξίεο άξρηζαλ λα πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο. 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘90 θαη κεηά επεθηάζεθαλ θαη ζηηο ρψξεο ΚΑΚ, ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ 

Αζία, αιιά θαη ζε επξσπατθέο ρψξεο7 θαη πιένλ ζε ρψξεο θαη ηεο ππνζαράξηαο Αθξηθήο (πρ 

Αηζηνπία, Αλγθφια).  

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Ο ηνπξηζκφο ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Σνπξθία 

θαη κία βαζηθφηαηε πεγή εζφδσλ, αθνχ πάλσ απφ ην 1/10 ησλ ρξεκάησλ πνπ εηζξένπλ ζηα ηακεία 

ηεο πιένλ εηεζίσο πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ Σνπξθία απνηειεί έλαλ πξννξηζκφ, ν νπνίνο 

κπνξεί λα ζπλδπάζεη πνιιέο κνξθέο ηνπξηζκνχ: ζεξηλφ-ρεηκεξηλφ, πνιηηηζηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, 

                                                 
7
 Βλ.ΠΑΡΑΣΗΜΑ IV 
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γαζηξνλνκηθφ, ηαηξηθφ, ελαιιαθηηθφ. Οη θπζηθέο δπλαηφηεηέο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε εθηεηακέλε 

δηαθεκηζηηθή θακπάληα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη κε ηηο ρακειέο ηηκέο ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη, ηελ 

έρνπλ θέξεη ζηηο πξψηεο ζέζεηο παγθνζκίσο ηφζν ζε επίπεδν αθίμεσλ, φζν θαη εζφδσλ.  

Ζ Σνπξθία θαηαηάζζεηαη ζηελ 6ε ζέζε παγθνζκίσο ζε επίπεδν αθίμεσλ ηνπξηζηψλ θαη ζηε 

10ε παγθνζκίσο ζε επίπεδν εζφδσλ. 

 

 Οη δηκεξείο ηνπξηζηηθέο ξνέο απνηππώλνληαη σο εμήο: 

Σαμηδησηηθή θίλεζε κε ηελ Σνπξθία (Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο) 

  2012 2013 2014 2015 
Μεηαβνιή 
2014-2015 

Αθίμεηο από Σνπξθία ζηελ Διιάδα (ρηι) 602 831 976 1153 18,1% 
Αλαρσξήζεηο Διιήλσλ πξνο Σνπξθία 533 524 715 652 -8,8% 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία,  ν ηνπξηζκφο απφ Σνπξθία κπνξεί λα απμεζεί κε δξάζεηο 

φπσο: 

 

1. Γηεξεχλεζε απφ κέξνπο ησλ ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ     

δπλαηνηήησλ  ζπλεξγαζίαο κε ηνπξθηθά πξαθηνξεία ζε πφιεηο εθηφο    Κσλ/πνιεο  θαη 

κχξλεο 

2. Γηνξγάλσζε είηε απφ κέξνπο ηεο Διιάδαο είηε απφ θνηλνχ εθδειψζεσλ ηνπξηζηηθήο 

πξνβνιήο ζε ζπλδπαζκφ κε γαζηξνλνκία ζε ηνπξθηθέο πφιεηο κε γλσζηά θαη ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπηθά πξντφληα, φπσο πρ. Άδαλα, Σξαπεδνχληα, ακςνχληα, Άγθπξα, Gaziantep θιπ 

3. πκθσλίεο ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ πξαθηνξείσλ γηα θνηλά παθέηα ηακαηηθνχ, ελαιιαθηηθνχ 

(αζιεηηθνχ, αγξνηνπξηζκνχ) θαη ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ. Όπσο ζηελ Σνπξθία, νκνίσο θαη 

ζηελ Διιάδα, ην θφζηνο ηαηξηθννχ ηνπξηζκνχ είλαη αξθεηά ρακειφ, ζπγθξηλφκελν κε απηφ 

ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο θαη ησλ ΖΠΑ (ρακειφ θφζηνο επεκβάζεσλ, 

αηκνθαζάξζεσλ θιπ), αιιά θαη ζηνλ ηνπξηζκφ ηξίηεο ειηθίαο, θαζψο ππάξρνπλ ζεξκά θαη 

ηακαηηθά ινπηξά ζε πξνζβάζηκεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο θαη κε ζχγρξνλεο θαη πξνζηηέο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. 

4. Πξνο αμηνπνίεζε είλαη επίζεο θαη ην ζηνηρείν ηεο ηάζεο ηνπ ζπλεδξηαθνχ αιιά θαη εηαηξηθνχ 

ηνπξηζκνχ ζηελ Σνπξθία, θαζψο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνληαη ειθπζηηθά παθέηα ζε 

εξγαδνκέλνπο εηαηξηψλ θαη ζχλεδξνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηζθεθηνχλ ηε ρψξα καο θαη λα 

δηεμάγνπλ ηηο εθδειψζεηο ηνπο ζε απηήλ. 

5. Δπηπιένλ, ζηνρεχνληαο ζην 10% ησλ πην εχπνξσλ Σνχξθσλ, ηα κεγάια μελνδνρεία ζηελ 

Διιάδα ζα κπνξνχζαλ λα επηδηψμνπλ κεγαιχηεξε πξνβνιή ηνπο ζηελ Σνπξθία θαη λα 

πξνζθέξνπλ παθέηα γλσξηκίαο, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο ζπλήζεηο πξννξηζκνχο ησλ 

πην εχπνξσλ Σνχξθσλ.  

6. Γηνξγάλσζε πνιπζεκαηηθψλ εβδνκάδσλ εθδειψζεσλ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζε πνιπηειή 

μελνδνρεία ηεο Σνπξθίαο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ εθζέζεηο δσγξαθηθήο, θσηνγξαθίαο θαη 

κνπζηθψλ εθδειιψζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε επίδεημε ειιεληθήο θνπδίλαο. 

7. Πξφζθιεζε πξνέδξσλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, δενζηνγξάθσλ, ηνπξηζηηθψλ θνξέσλ θαη 

κεγάισλ tour operators θαη μελνδφρσλ ζε νξγαλσκέλεο θξνπαδηέξεο ζην Αηγαίν, φπνπ ζα 

δίλεηαη επθαηξία γαζηξνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο πξνβνιήο ηεο ρψξαο καο. 

8. Γηεπθφιπλζε επαθψλ κεηαμχ ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ Πεξηθεξεηψλ,  ακνηβαία πξνβνιή ζε 

ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο, δεκηνπξγία Workshops, αδειθνπνηήζεηο, ζχλαςε ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ. 
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9. Γεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ αεξνπνξηθψλ slots κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο θαη ζε 

πξννξηζκνχο ηδηαίηεξνπ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα Σνπξθνπο ηνπξίζηεο (π.ρ λεζηά 

αλαη.Αηγαίνπ, Υαιθηδηθή, Κξήηε) 

10. Γεκηνπξγία κέζσ Γξαθείσλ Σχπνπ, ΟΔΤ, ΔΟΣ επαθψλ κε κέζα ελεκέξσζεο ζηελ Σνπξθία 

κε ζθνπφ ηελ αξζξνγξαθία, ηελ πξνβνιή, ηα δηαθεκηζηηθά spots θαη εθηεηακέλα αθηεξψκαηα 

ζε ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζηε ρψξα καο. 

11. Πξφζθιεζε ζε αξζξνγξάθνπο ηνπξηζηηθψλ πεξηνδηθψλ, ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο θαη 

μελνδφρνπο γηα δηακνλή θαη μελάγεζε ζε ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζηελ Διιάδα 

12. Κνηλέο ηειενπηηθέο παξαγσγέο κε πξνβνιή ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ θαη δηαδξνκψλ ηνπο θαη 

ζηηο δχν ρψξεο (π.ρ Απφζηνινο Παχινο, Μ.Αιέμαλδξνο) 

13. Υεηκεξηλέο πξνζθνξέο εθ κέξνπο ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ εηδηθά γηα Σνχξθνπο 

ηνπξίζηεο 

14. Οξγάλσζε θνηλψλ πνιηηηζηηθψλ/αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ (π.ρ Πνζεηδφληα, Aegean Festival 

θιπ) 

15. Πξνζέγγηζε κεγάισλ ηνπξθηθψλ επηρεηξήζεσλ-πξνζθνξά ηνπξηζηηθψλ παθέησλ γηα 

εξγαδνκέλνπο –δηεπθφιπλζε ζηε ρνξήγεζε visa (Οιιαλδηθφ κνληέιν) 

16. χλαςε ζπκθσληψλ κεηαμχ ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα θνηλά παθέηα ζε ηνπξίζηεο καθξηλψλ 

πξννξηζκψλ (πρ. απφ Ακεξηθή θαη απφ αλαδπφκελεο ρψξεο ηεο Αζίαο), ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπλδπάζνπλ δχν κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε εληαίν παθέην δηαθνπψλ, κε 

αιιεινζπκπιεξνχκελα ραξαθηεξηζηηθά. 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ-ΑΠΔ 

 Καζψο ε ρψξα γλψξηζε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο κεηά ην 2001, ε δήηεζε ελέξγεηαο έρεη 

πνιιαπιαζηαζζεί. Σν 1995 κφιηο ην 20% ησλ αλαγθψλ ελέξγεηαο ηεο Σνπξθίαο θαιππηφηαλ απφ 

θπζηθφ αέξην, πνζηνζηφ πνπ έρεη θηάζεη ζήκεξα ζην 44 %. Βαζηθφο θαηαλαισηήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηελ Σνπξθία είλαη ε βηνκεραλία (κεηαιινπξγία , ρεκηθή βηνκεραλία. Μεραλνπξγία).  

 Ζ εγρψξηα πξσηνγελήο παξαγσγή ελέξγεηαο ζηελ Σνπξθία αληηζηνηρεί ζε ιηγφηεξν απφ ην 1/3 ηεο 

θαηαλάισζεο. Ζ κεησκέλε απηή αλαινγία ζπλάδεη  κε ηνπο  πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο πνπ έρεη 

επηηχρεη ε η/νηθνλνκία, νη νπνίνη αλακέλεηαη λα δηαηεξεζνχλ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη θαη αχμεζε 

ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο. 

 Ζ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο άγγηδε ηα 53 GW ζηηο αξρέο ηνπ 2012 εηεζίσο  ( 35 % 

πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα , 23 % άλζξαθα, 3 % αηνιηθή ελέξγεηα, 0,1 % θσηνβνιηατθά) θαη 

παξνπζηάδεη ξπζκφ αχμεζεο 5% εηεζίσο. 

 Σελ πξνεγνχκελε δεθαεηία παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο άλζξαθα,   θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο θαηαλάισζε πεηξειαίνπ. Δπίζεο, δηεπξχλεηαη ζπλερψο ε ρξήζε 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε λέεο κνλάδεο παξαγσγήο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα πξνζηίζεληαη 

ζπλερψο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο. H Σνπξθία θαηέρεη κεγάια ιηγληηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο ηα νπνία 

παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ αλαμηνπνίεηα. (Γπλακηθφηεηα  κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε 10.000MW, δπλακηθφηεηα πδξνειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 16.000 ΜW, 

δπλακηθφηεηα αηνιηθψλ πάξθσλ 1.200 ΜW) 

 Με ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο  Σoroslar Elektrik, νινθιεξψζεθε ζηα ηέιε επηεκβξίνπ 2013 ην 

πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ 18 δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, απνθέξνληαο ζπλνιηθά έζνδα 12,7 δηζ. δνιάξηα.  

 Οη ζεκαληηθφηεξεο ηδησηηθνπνίεζεηο απφ ηηο 18 ζπλνιηθά πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, αθνξνχζαλ ηηο 

δχν κεγαιχηεξεο εηαηξείεο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Σνπξθία,  ηελ Σoroslar Elektrik θαη ηελ 

AYEDAġ, νη νπνίεο απνθηήζεθαλ έλαληη 3 δηο δνι. απφ ηελ  εηαηξεία Enerjisa.  Έηζη, ε εηαηξεία 
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Enerjisa, ε νπνία αλήθεη ζηνλ η/φκηιν Sabancı θαη ηνλ γεξκαληθφ θνινζζφ ελέξγεηαο E.ON. γίλεηαη 

πιένλ κία απν ηηο ζεκαληηθφηεξεο εηαηξείεο ηεο ρψξαο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

 Απφ ηηο ΑΠΔ (πιελ πδξνειεθηξηθψλ) θπξίσο εληζρχζεθε ε παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο. Ζ 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχο απφ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε.  

 Ννκνζεζία πεξί ΑΠΔ ζηελ Σνπξθία 

Οη ζπκβαζηνπνηεκέλεο ηηκέο αγνξάο (feed-in tariff) γηα θσηνβνιηατθά ζηελ Σνπξθία, ζχκθσλα κε ηα 

ηειεπηαία δεδνκέλα, είλαη 13,3 δνι.αλά kWh. Ζ ηνπξθηθή θπβέξλεζε πξνζθέξεη θαη πξφζζεηα θίλεηα 

αλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ θσηνβνιηατθψλ θηλεηήξσλ πεξηιακβάλεηαη θαη εγρψξην εμάξηεκα (domestic 

component), ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα αλεβάζεη ηελ FID σο θαη 6,7 δνιάξηα επηπιένλ αλα kWh 

(πεληαεηήο δηάξθεηα επλντθήο ξχζκηζεο). 

Ζ εγγχεζε ηηκήο πξνβιέπεηαη γηα 10 ρξφληα θαη κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ εηαηξείεο κε έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο απφ  18/5/2005 (ζέζε ζε ηζρχ πξνεγνχκελνπ Νφκνπ) έσο 31/12/2015 εθφζνλ είλαη 

θάηνρνη πηζηνπνηεηηθψλ ΑΠΔ (Renewable Energy Resources Certificate). Μεηά ην 2015 νη ελ ιφγσ 

ηηκέο ζα αλαπξνζαξκνζηνχλ απφ ην πκβνχιην Τπνπξγψλ. 

Οη επελδπηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεραλνινγηθφ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ έρεη 

θαηαζθεπαζηεί ζηελ Σνπξθία ζα επσθεινχληαη επηπιένλ εληζρχζεσλ  

 Ζ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ειηαθή πνπ ζπλδέεηαη 

κε ην δίθηπν κεηαθνξάο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 600 ΜW  έσο ηηο 31.12.2013. 

O ηζηφηνπνο ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο ηεο Σνπξθίαο είλαη: http://www.emra.org.tr/θαη ππάξρεη 

θαη ζηελ αγγιηθή. (ηει. 0090 312 2014001, θαμ. 0090 312 2014050) 

 

Πιεξνθνξίεο  ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ελέξγεηαο ζηελ Σνπξθία, κπνξεί λα βξεη θαλείο ζηνλ ηζηφηνπν 

http://turkey-electricity.com/page3.html.  

http://www.hurriyetdailynews.com/tag/German
http://www.emra.org.tr/
callto:0090%20312%202014001
callto:0090%20312%202014050
http://turkey-electricity.com/page3.html
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Οη θπξηόηεξεο πόιεηο ηεο Σνπξθίαο (πιελ Άγθπξαο θαη Κσλ/πνιεο) θαη ην αληίζηνηρν 

επηρεηξεκαηηθό ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδνπλ γηα δπλεηηθνύο εμαγσγείο θαη επελδπηέο 

ΠΟΛΔΙ ΚΤΡΙΟΣΔΡΟΙ ΣΟΜΔΙ 
ΓΡΑΣΖΡΙΟΠΟΙΖΖ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ 

κύξλε Σνπξηζκφο, απηνθηλεηνβηνκεραλία, 
βηνκεραλία ρεκηθψλ, ΑΠΔ, ΗCT, Αγξνηηθή 
παξαγσγή (βακβάθη, θξνχηα, ειηέο, 
ειαηφιαδν), Καπλά, Σξφθηκα-Πνηά,  
ηδεξνκεηαιιεχκαηα, Τθαζκαηνβηνκεραλίεο 

Ζ κχξλε ζπληζηά: 
1.Σν δεχηεξν κεγαιχηεξν εκπνξηθφ 
θέληξν ηεο ρψξαο 
2.Κέληξν παξαγσγήο ηνπ 9,3% ηεο 
ζπλνιηθήο ηνπξθηθήο βηνκεραληθήο 
παξαγσγήο 
3.Κέληξν δξαζηεξηνπνίεζεο 1600 
πεξίπνπ δηεζλψλ βηνκεραληψλ θαη 
επηρεηξήζεσλ 
4. Έδξα 4000 εμαγσγηθψλ εηαηξηψλ 
5. ρψξν δχν Διεχζεξσλ Εσλψλ θαη 7 
ελεξγψλ Βηνκεραληθψλ Εσλψλ, 4 
εκπνξηθψλ ιηκέλσλ θαη κηαο 
Βηνκεραληθήο Σερλνινγηθήο Εψλεο 

Πξνύζα Απηνθηλεηνβηνκεραλία, πθάζκαηα, ηξφθηκα 
(γάια, αλαςπθηηθά), ζπζθεπαζίεο, ρεηκεξηλφο 
ηνπξηζκφο, ζεξκά ινπηξά 

1.Μεγάιεο βηνκεραλίεο φπσο FIAT, 
Renault Cocacola, Βosch, Pepsi,  
SütaĢ θιπ είλαη ρξφληα 
εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Πξνχζα 
2. Έδξα ηνπ Bursa International 
Textiles&Trade Center 
 

Άδαλα Αγξνηηθά πξντφληα (βακβάθη, ζηαθχιη, 
θαιακπφθη, αιεχξη, ζφγηα), επεμεξγαζία 
δεξκάησλ θαη πθαζκάησλ, βηνκεραλίεο 
παξαγσγήο θπηηθψλ ειαίσλ θαη καξγαξίλεο, 
ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, 

1.Μεγάια πλεδξηαθά Κέληξα 
(TÜYAP Exhibition and Congress 
Centre, Alper Akınoğlu Congress 
Center) 
2. ηα Αδαλα είλαη εγθαηεζηεκέλε ε 
κεγαιχηεξε επξσπατθή εηαηξία 
επεμεξγαζίαο πνιπεζηέξα Advansa 
Sasa S.A 

Γθαδίαληεπ Διαηφιαδν, Αγξνηηθά πξντφληα (θπζηίθηα), 
Δπεμεξγαζκέλα ραιηά, Σνπξηζκφο, ηνπηθά 
παξαδνζηαθά πξντφληα (ράιθηλα 
δηαθνζκεηηθά θαη ζαλδάιηα) 

ην Γθαδίαληεπ βξίζθεηαη ε 
κεγαιχηεξε νξγαλσκέλε βηνκεραληθή 
πεξηνρή ζηελ Σνπξθία 

Ιθόλην Δμαξηήκαηα απηνθηλήησλ, αγξνηηθά 
κεραλήκαηα, πιαζηηθά, αγξνηηθά πξντφληα, 
έπηπια, αιεπξφκπινη 

 

Αηηάιεηα Σνπξηζκφο (ζεξηλφο, ρεηκεξηλφο, κνπζεηαθφο, 
αζιεηηθφο θιπ) Αγξνηηθά πξντφληα (βακβάθη, 
ειηέο, ειαηφιαδν, κπαλάλεο,θξέζθα 
ιαραληθά) θαηαζθεπή πνιπηειψλ yacht, 
λαππήγεζε, θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ 

1.Σν 2012 ε Αηηάιεηα 
ζπγθαηαιέρζεθε ζηνπο 5 
ζεκαληηθφηεξνπο πξννξηζκνχο 
παγθνζκίσο (βάζεη επηζθεςηκφηεηαο) 
απφ ηελ UNWTO (United Nations 
World Tourism Organization) 
2. Απφ ην 2000 ππάξρεη ζηελ 
Αηηάιεηα ειεχζεξε δψλε θαηαζθεπήο 
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yachts 

Μεξζίλα Ναπηηιία, κεραλήκαηα (απνζήθεπζε, 
παξαγσγή, ζπλαξκνιφγεζε-
απνζπλαξκνιφγεζε), εθζεζηαθφο ηνπξηζκφο 

Σν 1986 δεκηνπξγήζεθε ζηε Μεξζίλα 
ε πξψηε Διέζπεξε Οηθνλνκηθή Εψλε 
ζηελ Σνπξθία 

Δζθίζερίξ Βηνκεραλία θνξηεγψλ, κεραλήκαηα, 
θαηαζθεπή ζηδεξνδξφκσλ, ειεθηξνληθά, 
κεραλέο αεξνζθαθψλ, αγξνηηθά κεραλήκαηα, 
βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο δάραξεο, ηζηκέλην, 
ρεκηθά πξντνληα, ηξφθηκα (κπηζθφηα, 
ζνθνιάηεο, γιπθά), θεξακνβηνκεραλία, 
επεμεξγαζία νξπθηψλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ 
θαηαζθεπή δηαθνζκεηηθψλ(Meerschaum) 

 

ακςνύληα Ηαηξηθά πξντφληα, έπηπια, θαπλά, ρεκηθή 
βηνκεραλία, λαπηηιία (ζχλδεζε κε 
Ννβνξνζηζθ), αγξνηηθά πξντφληα, 
εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ 

 

Δξδεξνύκ Υεηκεξηλφο ηνπξηζκφο (ζθη ζην φξνο 
Palandöken), ιηζνθαηαζθεπέο (θνζκήκαηα 
θαη δηαθνζκεηηθά απφ πέηξα Oltu) 

Σειηθφ ζεκείν ηνπ αγσγνχ ΒΣΔ 
(Baku-Tbilisi-Erzerum) 

Καξακάλκαξάο Βηνκεραλία πθαζκάησλ, παγσηφ Σέζζεξηο απφ ηηο κεγαιχηεξεο 
πθαζκαηνβηνκεραλίεο ηεο Σνπξθίαο 
(KipaĢ, Ġskur, Arsan Bozkurt) είλαη 
εγθαηεζηεκέλεο ζηελ πφιε. Δθεί 
δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο νη 
American Eagle θαη Aeropostale 

Κηνπηάρεηα Οξπρεία ιηγλίηε, βηνκεραλία θαηαζθεπήο 
ηνχβισλ, επεμεξγαζίαο δάραξεο, ληηξηθνχ 
νμέσο, επεμεξγαζία νξπθηψλ πξψησλ πιψλ 
γηα ηελ θαηαζθεπή 
δηαθνζκεηηθψλ(Meerschaum), αγξνηηθά 
πξντφληα (θξνχηα, δεκεηξηαθά) 

 

Σξαπεδνύληα Αγξνηηθά πξντφληα (ηζάη, θνπληνχθηα, 
θξνχηα), μπιεία, θηελνηξνθία, αιηεία, 
παξαγσγή γάιαθηνο, κέιη, απγά, παξαζθεπή 
ηζηκέληνπ, δνκηθά πιηθά, πξντφληα απφ 
κέηαιιν, αζήκη, ρξπζφ, ραιθφ θαη γπαιί, 
παξαζθεπή ηαηξηθψλ πξντφλησλ 

Ζ Σξαπεδνχληα θαιχπηεη ην 20% ησλ 
ζπλνιηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε 
αιηεία (ηνλ δε Δπμεηλν αιηεχεηαη ην 
75% ησλ ςαξηψλ ηεο αιηεπηηθήο 
παξαγσγήο ηεο Σνπξθίαο) 

Αδξηαλνύπνιε Αγξνηηθά πξντφληα (πεπφληα, θαξπνχδηα, 
θαιακπφθη, δάραξε, ηνκάηεο, κειηηδάλεο, 
ζηαθχιηα), αιηεία, θηελνηξνθία, θπλήγη 
ηνπξηζκφο 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paland%C3%B6ken_Mountain
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kipa%C5%9F&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0skur&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arsan_Tekstil&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bozkurt_%28company%29&action=edit&redlink=1
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ΠΖΓΔ: 

www.turkstat.org.tr  

www.invest.gov.tr   

http://www.tobb.org.tr   

http://www.deik.org.tr/  

http://www.inflation.eu/inflation-rates/turkey/historic-inflation/cpi-inflation-turkey-2012.aspx 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf   

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/turkey/  

http://www.centralbanknews.info  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113456.pdf  

http://www.tradingeconomics.com/turkey/balance-of-trade 

http://www.ebrd.com/pages/country/turkey.shtml 

www.epdk.gov.tr (Energy Market Regulatory Authority) 

www.rekabet.gov.tr (Competition Authority) 

www.bddk.org.tr (Banking Regulation &Supervision Agency) 

www.cmb.gov.tr (Board Authority) 

 www.oib.gov.tr (Privatization Administration) 

www.btk.gov.tr (Information &Communication Technologies Authority) 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.turkstat.org.tr/
http://www.invest.gov.tr/
http://www.tobb.org.tr/
http://www.deik.org.tr/
http://www.inflation.eu/inflation-rates/turkey/historic-inflation/cpi-inflation-turkey-2012.aspx
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/turkey/
http://www.centralbanknews.info/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113456.pdf
http://www.tradingeconomics.com/turkey/balance-of-trade
http://www.ebrd.com/pages/country/turkey.shtml
http://www.epdk.gov.tr/
http://www.rekabet.gov.tr/
http://www.bddk.org.tr/
http://www.cmb.gov.tr/
http://www.oib.gov.tr/
http://www.btk.gov.tr/
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ΥΡΖΙΜΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ  

Γξαθείν ΟΔΤ: Άγθπξαο 

 

1. Διιεληθέο Αξρέο: 

Διιεληθή Πξεζβεία:  Σει: 0090 312 4480647, 0090 312 4480387         E-mail:  gremb.ank@mfa.gr  

Γξαθείν ΟΔΤ:   Σει: 0090 312 4278307/08         E-mail: ecocom-ankara@mfa.gr  

Γξαθείν Σύπνπ:         Σει: 0090 312 4368866         Δ-mail: greekpress@greekembassy.net  

Γεληθό Πξνμελείν Άγθπξαο:                    Σει.: 0090 312 4360419 

2. Σνπξθηθέο Αξρέο: 

 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:                             
Address: Söğütözü Mahallesi 2180 Caddesi no:63 Çankaya, Ankara 
Telephone: 0090 312 2047500 
Website: http://www.economy.gov.tr 
 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:                        
Address: Dikmen Caddesi 06450 Çankaya / Ankara     
Telephone : 0090 312 4152900  
Website: http://www.maliye.gov.tr 
 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ: 
Address: Dr. Sadık Ahmet Caddesi No:8 06100 Balgat, Ankara 
Telephone :: 0090 312 2921000 
Website: http://www.mfa.gov.tr 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ: 
Address: Dumlupınar Boulevard No: 151 Eskisehir Yolu 9. Km. 06800 Cankaya , Ankara 
Telephone: 0090 312 4491000 
Website: http://www.gtb.gov.tr   
 

YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΑ: 
Address: Eskisehir Yolu 9. Km. Lodumlu, Ankara 
Telephone: +90 312 2873360  
Website: http://www.tarim.gov.tr 
 

ΚΔΝΣΡΙΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΟΤΡΚΙΑ: 
Address: Anafartalar Mahallesi Ġstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ, Ankara 
Telephone: 0090 312 5075000 
Website: http://www.tcmb.gov.tr  
 
ΣΟΤΡΚΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΑΣΙΣΙΚΖ: 
Address: Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06650 Çankaya, ANKARA 
Telephone: 0090 312 4100410 
Website: http://www.turkstat.gov.tr  
 

3. Γηεζλείο Οξγαληζκνί: 

WORLD BANK: 
Address: Ugur Mumcu Cad. 88, 06700, Ankara 
Telephone: 0090 312 4598300 
Website: http://www.worldbank.org/en/country/turkey  

mailto:gremb.ank@mfa.gr
mailto:ecocom-ankara@mfa.gr
mailto:greekpress@greekembassy.net
http://www.economy.gov.tr/
http://www.maliye.gov.tr/
http://www.mfa.gov.tr/
http://www.gtb.gov.tr/
http://www.tarim.gov.tr/
http://www.tcmb.gov.tr/
http://www.turkstat.gov.tr/
http://www.worldbank.org/en/country/turkey
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EUROPEAN INVESTMENT BANK: 
Address: Ugur Mumcu Caddesi 88, 06700, Ankara 
Telephone: 0090 312 4056050 
Website: http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/turkey  

EUROPEAN BANK OF RECONSTRUCTION & 
DEVELOPMENT: 
Address: EskiĢehir Yolu, Armada IĢ Merkezi, No:6, Kat:4 
Söğütözü, 06520 Ankara 
Telephone: 0090 312 2055960 
Website: http://www.ebrd.com/turkey.html  

ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND 
DEVELOPMENT: 
Address: Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Eğitim Merkezi, 25 Mart 
Mahallesi, Ġstiklal Caddesi No:7, Yenimahalle 06200 Ankara 
Telephone: 0090 312 3873277 or 0090 312 3873345 
Website: http://www.oecd.org/turkey  

INTERNATIONAL MONETARY FUND: 
Address: Ugur Mumcu Caddesi, No: 88 MNG Binasi, Kat 3, A 
Blok 06700 Gaziosmanpasa Cankaya, Ankara  
Telephone: +903 12 446 5007 
Website: http://www.imf.org/external/country/TUR/  

EUROPEAN UNION: 
Address: Uğur Mumcu Caddesi No:88, 06700 Ankara  
Telephone: 0090 312 459 8700  
Website: http://avrupa.info.tr/eu-delegation/welcome.html  
            

 

4. Δκπνξηθά & Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα θαη Δπηρεηξεκαηηθέο 
Δλώζεηο: 
 
 
 
 
 
 

Φνξέαο:                                                                            Ηζηνζειίδα: 

Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Άγθπξαο http://www.ato.org.tr 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Άγθπξαο http://www.aso.org.tr 

Turkish Airlines http://www.turkishairlines.com  

Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ θαη Υξεκαηηζηεξίσλ 
Σνπξθίαο http://www.tobb.org.tr 

Έλσζε Σνπξηζηηθψλ Πξαθηνξείσλ Σνπξθίαο http://www.tursab.org.tr 

Έλσζε Καηαζθεπαζηψλ Σνπξθίαο http://www.tmb.org.tr 

DEIK foreign economic relations board http://www.deik.org.tr 

Έλσζε Βηνκεραλίαο θαη Δπηρεηξήζεσλ Σνπξθίαο http://www.tusiad.org.tr  

 
5.  
6. Σξάπεδεο 

Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Άγθπξαο http://www.ato.org.tr 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Άγθπξαο http://www.aso.org.tr 

Turkish Airlines http://www.turkishairlines.com  

Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ θαη Υξεκαηηζηεξίσλ Σνπξθίαο http://www.tobb.org.tr 

Έλσζε Σνπξηζηηθψλ Πξαθηνξείσλ Σνπξθίαο http://www.tursab.org.tr 

Έλσζε Καηαζθεπαζηψλ Σνπξθίαο http://www.tmb.org.tr 

DEIK foreign economic relations board http://www.deik.org.tr 

Έλσζε Βηνκεραλίαο θαη Δπηρεηξήζεσλ Σνπξθίαο http://www.tusiad.org.tr  

Ίδξπκα Δξεπλψλ Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο Σνπξθίαο http://www.tepav.org.tr/tr/ 

χλδεζκνο Δμαγσγέσλ Σνπξθίαο http://www.tim.org.tr/tr/default.html 

Έλσζε Νέσλ Δπηρεηξεκαηηψλ Σνπξθίαο http://www.angiad.org.tr/ 

Τπεξεζία ηήξημεο & Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ ηεο 
Σνπξθίαο – Γξαθείν Πξσζππνπξγνχ 

http://www.invest.gov.tr/en-
US/theagency/Pages/OurServices.aspx 

 

5. Σξάπεδεο: 

 
Σξάπεδα: Website: 

Adabank http://www.adabank.com.tr  

Akbank http://www.akbank.com  

Aktif Yatırım Bankası http://www.aktifbank.com.tr  

http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/turkey
http://www.ebrd.com/turkey.html
http://www.oecd.org/turkey
http://www.imf.org/external/country/TUR/
http://avrupa.info.tr/eu-delegation/welcome.html
http://www.ato.org.tr/
http://www.aso.org.tr/
http://www.turkishairlines.com/
http://www.tobb.org.tr/
http://www.tursab.org.tr/
http://www.tmb.org.tr/
http://www.deik.org.tr/
http://www.tusiad.org.tr/
http://www.ato.org.tr/
http://www.aso.org.tr/
http://www.turkishairlines.com/
http://www.tobb.org.tr/
http://www.tursab.org.tr/
http://www.tmb.org.tr/
http://www.deik.org.tr/
http://www.tusiad.org.tr/
http://www.adabank.com.tr/
http://www.akbank.com/
http://www.aktifbank.com.tr/
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Alternatif Bank http://www.abank.com.tr  

Anadolubank http://www.anadolubank.com.tr  

Arap Türk Bankası http://www.atbank.com.tr  

BankPozitif http://www.bankpositif.com.tr  

Burgan Bank http://www.burgan.com  

Credit Agricole http://credit-agricole.com  

Denizbank http://www.denizbank.com  

Deutsche Bank https://www.db.com/turkey  

Diler Yatırım Bankası http://www.dilerbank.com.tr  

Fibabanka http://www.fibabanka.com.tr  

Finansbank http://www.finansbank.com.tr  

Garanti Bank http://www.garanti.com.tr  

GSD Yatırım Bankası http://www.gsdbank.com.tr  

Habib Bank Limited http://www.habibbank.com  

Halk Bankası http://www.halkbank.com.tr  

HSBC Bank http://www.hsbc.com.tr  

Ġller Bankası http://www.ilbank.gov.tr  

ING Bank http://www.ingbank.com.tr  

JPMorgan Chase http://www.jpmorgan.com/turkey  

Merrill Lynch http://www.ml.com.tr  

Nurol Yatırım Bankası http://www.nurolbank.com.tr  

Société Générale http://ww2.sgcib.com/turkey  

Taib Yatırım Bank http://www.yatirimbank.com.tr  

Tekstilbank http://www.tekstilbank.com.tr  

The Royal Bank of Scotland http://www.rbsbank.com.tr  

Turkish Bank http://www.turkishbank.com  

Turkland Bank http://www.tbank.com.tr  

Türk Ekonomi Bankası http://www.teb.com.tr  

Türk Eximbank http://www.eximbank.gov.tr  

Türkiye ĠĢ Bankası http://www.isbank.com.tr  

Türkiye Kalkınma Bankası http://www.tkb.com.tr  

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası http://www.tskb.com.tr  

VakıfBank http://www.vakifbank.com.tr  

Yapı ve Kredi Bankası http://www.yapikredi.com.tr  

Ziraat Bankası http://www.ziraat.com.tr  

ġekerbank http://www.sekerbank.com.tr  

 

6. Ξελνδνρεία: 

 
Ξελνδνρεία: E-mails: 

JW MARIOTT HOTEL ANKARA zeynel@ozdogan.com.tr  

SWISSOTEL ANKARA ankara@swissotel.com 

RAMADA PLAZA ANKARA kemalerdogan@oz.com.tr 

CROWNE PLAZA HOTEL ANKARA akaragulle@cpankara.com.tr  

ANKARA HILTON SA sibel.gurel@hilton.com 

http://www.abank.com.tr/
http://www.anadolubank.com.tr/
http://www.atbank.com.tr/
http://www.bankpositif.com.tr/
http://www.burgan.com/
http://credit-agricole.com/
http://www.denizbank.com/
https://www.db.com/turkey
http://www.dilerbank.com.tr/
http://www.fibabanka.com.tr/
http://www.finansbank.com.tr/
http://www.garanti.com.tr/
http://www.gsdbank.com.tr/
http://www.habibbank.com/
http://www.halkbank.com.tr/
http://www.hsbc.com.tr/
http://www.ilbank.gov.tr/
http://www.ingbank.com.tr/
http://www.jpmorgan.com/turkey
http://www.ml.com.tr/
http://www.nurolbank.com.tr/
http://ww2.sgcib.com/turkey
http://www.yatirimbank.com.tr/
http://www.tekstilbank.com.tr/
http://www.rbsbank.com.tr/
http://www.turkishbank.com/
http://www.tbank.com.tr/
http://www.teb.com.tr/
http://www.eximbank.gov.tr/
http://www.isbank.com.tr/
http://www.tkb.com.tr/
http://www.tskb.com.tr/
http://www.vakifbank.com.tr/
http://www.yapikredi.com.tr/
http://www.ziraat.com.tr/
http://www.sekerbank.com.tr/
mailto:zeynel@ozdogan.com.tr
mailto:ankara@swissotel.com
mailto:kemalerdogan@oz.com.tr
mailto:akaragulle@cpankara.com.tr
mailto:sibel.gurel@hilton.com
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SHERATON HOTEL ANKARA figen.alsirt@nurol.com.tr 

RIXOS GRAND HOTEL ANKARA grandankara@rixos.com  

BILKENT HOTEL ANKARA r.ulas@bilkentotel.com.tr  

 
Σειεπηαία ελεκέξσζε: 7 Ηνπιίνπ 2016 
 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟΤ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
ΠΡΔΒΔΙΑ ΑΓΚΤΡΑ: 
 
Γ/ΝΖ: Yunanistan Buyukelciligi, Ekonomi ve Ticaret Ofisi, Turan Emeksiz sokak. 3/10, TR-
06700 GOP – Cankaya, Ankara, TURKIYE 
ΣΖΛ.: 0090 312 4278307-8     
FAX: 0090 3124278374       
E-MAIL: ecocom-ankara@mfa.gr  
                              

mailto:figen.alsirt@nurol.com.tr
mailto:grandankara@rixos.com
mailto:r.ulas@bilkentotel.com.tr
mailto:ecocom-ankara@mfa.gr
mailto:ecocom-ankara@mfa.gr

