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YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU 

Resmi Adı Helen Cumhuriyeti 

Başkenti Atina 

Dili 
Resmi dili Yunancadır. Özellikle Türkçe, Arnavutça ve Makedonca da konuşulan 
azınlık dilleri arasındadır. 

Dini 
Resmi din Ortodoks Hristiyanlıktır. %87,6 Ortodoks Hristiyan, %5,9 Müslüman, 
%6,1 inançsız, %0,4 diğer dinler2 

Nüfus 10.716.322 

Nüfusun Etnik Dağılımı 
Nüfusun yaklaşık %98’i Yunandır. Ülkede yaşayan azınlık grupları arasında 
Türkler, Arnavutlar, Makedonyalılar ve Ermeniler bulunmaktadır. 

Yüzölçümü 128.900 km2 

Para Birimi Euro 

Yönetim Şekli Tek kamaralı üniter çok partili cumhuriyet 

Hükûmet Cumhurbaşkanı : Katerina N. Sakellaropoulou - Başbakan : Kyriakos Miçotakis 

Kaynaklar : Encyclopædia Britannica, World Bank 2019 
 

1 Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, meryem.sezgin.bsnss@gmail.com 

2 http://www.globalreligiousfutures.org/countries/greece#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020&region_name= 
All%20Countries&restrictions_year=2016 
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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı 
Balkanların en güney ülkesi olan Yunanistan’ın sınırları içerisinde Akdeniz’e uzanan yaklaşık 2000 ada 
bulunmaktadır. Akdeniz, Ege Denizi ve İyon Denizi ile çevrili olan ülke; kuzey tarafında Arnavutluk, Kuzey 
Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye ile kara komşusudur. 
 
2019 verilerine göre Yunanistan nüfusu yaklaşık 10,7 milyondur. Nüfusta zirveyi 11,1 milyonla 2010’da gören 
ülkede bu tarihten beri nüfus azalmaktadır ve günümüzdeki nüfus artış hızı -%0,154’tür. Nüfus yoğunluğunun 
83,2 olduğu ülkede ortalama yaşam süresi kadınlarda 84,4, erkeklerde 79,3, nüfusun genelinde ise 81,8 yıldır. 
Yunanistan’ın en büyük şehirleri Atina (3,7 milyon), Selanik (1 milyon) ve Patras’tır (260 bin).3 
 
Siyasi Yapısı 
Yunanistan’ın resmi adı Helen Cumhuriyeti’dir ve başkenti Atina’dır. Ülkenin cumhurbaşkanı Mart 2020’de 
göreve gelen Katerina Sakellaropoulou, başbakan Temmuz 2019’da göreve gelen Kyrios Miçotakis’tir. 
Gelecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için tarihler Şubat 2025 ve Temmuz 2023 olarak 
belirlenmiştir.4 
 
Tek kamaralı bir sisteme sahip olan 300 sandalyeli Parlamento’nun üyelerinin 250’si açık liste nispi temsil 
sistemi ile 4 yıllığına seçilirken kalan 50’si de oyların çoğunluğunu alan partiye tahsis edilmiştir. Seçimden 
çıkan en büyük partiye 50 sandalye verilir ve 56 seçim bölgesini temsil eden kalan sandalyeler %3 barajını 
geçen partiler arasında orantılı olarak paylaştırılır.5 Parlamento seçimleri 4 yılda bir yapılır fakat 
cumhurbaşkanı, istisnai ehemmiyeti haiz hususlarda kabinenin teklifi üzerine parlamentoyu feshetme 
yetkisine sahiptir. Aynı yetki, muhalefetin parlamentodan güvensizlik oyu geçirdiği durumları da kapsar. 
 
Yunanistan’da cumhurbaşkanlığı makamı 1986 yılından itibaren törensel bir düzeye indirgenmiştir. Ülkenin 
asıl yöneticisi olan başbakan ise parlamentodan güvenoyu alan partinin genel başkanıdır. Bu doğrultuda, 
cumhurbaşkanı resmen başbakanı atar ve onun önerilerine göre de kabine üyeleri atanır. Başbakan geniş 
siyasi yetkilere sahiptir.6 
 
Yunan siyaseti oldukça karışık ve çalkantılı dönemlerden geçmektedir. AB ülkelerinin tepkisini çeken, 
sadece ülkenin kendisiyle sınırlı kalmayıp diğer Euro bölgesi ülkelerini de etkileyen bu krizlerin ana sebebi 
Yunan hükûmetlerinin ekonomik yönetimidir. Yaşanan ekonomik krizler ülke siyasetinde önemli yankılara 
sebep olmuş, 1981’den beri iki partili denilebilecek bir sistemle ilerleyen Yunanistan’da hem sağ hem de sol 
kanatta radikal hareketler ortaya çıkmış ve yönetimde önemli bir söz sahibi olmuştur.7 
 
 

3 https://www.worldatlas.com/articles/the-biggest-cities-in-greece.html 
4 https://www.nordeatrade.com/se/explore-new-market/greece/political-context 
5 https://www.electionguide.org/countries/id/85/ 
6 https://www.nordeatrade.com/se/explore-new-market/greece/political-context 
7 https://welections.wordpress.com/category/greece/ 
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Ekonomik Yapısı 

GSYİH 209,853 milyar dolar 

Kişi Başı GSYİH 19.582,536 dolar 

GSYİH Büyüme Hızı %1,871 

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %2,028 

Milli Gelir (Atlas Metodu) 211,648 milyar dolar 

Milli Gelir Büyüme Hızı %2,234 

Kişi Başı Milli Gelir 19.750 dolar 

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı %2,392 

Enflasyon %0,253 

Resmi Döviz Kuru 0,893 Euro ≈ 1 ABD Doları 

İşsizlik Oranı %17,31 

Genç İşsizlik Oranı %35,22 

İş Gücü 4.725.227 

Kaynak : Dünya Bankası 2019 
 
Yunanistan, son yıllarda ekonomik sorunlarıyla gündemde olmuş bir ülkedir. Ülkedeki ekonomik krizin 
kökünde ülkenin yüksek bütçe açığı ve kamu  borçları vardır. AB’ye katıldığı 1981 yılından ve özellikle de 90’lı 
yıllardan itibaren gelen hükûmetler, peş peşe artan bütçe açıkları vermişlerdir. Borç-GSYİH oranının hayli 
artmasına sebep olan bu durum 2007-2008 küresel ekonomik buhranına gelindiğinde Yunanistan’da çıkan 
borç krizini tetiklemiştir.8 
 
Yunanistan’ın ekonomik sorunları daha önce de ülkenin ana gündemi olmuştur. AB kurulup Euro 
kullanılmaya başlandığında, Euroyu kullanabilmek için ülkelerin sahip olması gereken %1,5’in altında 
enflasyon oranı, %3’ün altında bütçe açığı ve %60’ın altında borç-GSYİH oranı şartları Yunanistan için çok 
uzak hedeflerdir. Daha Euro bölgesine katılırken finansal verilerini farklı bir biçimde yansıtarak katılan 
ülkenin bu hedeflere ulaşabilmesi çok da yakın görünmemektedir.9 
 
 

 

 

8 https://welections.wordpress.com/category/greece/ 
9 https://www.cfr.org/timeline/greeces-debt-crisis-timeline 
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Son yıllarda gündemde olan kriz, 2009 yılına uzanmaktadır. Bu yılda Yunanistan’ın bütçe açığı, AB 
kriterlerinin 4 katından fazla (%12,9) olarak ilan edilmiştir.10 Hükûmet, başlangıçta alacaklarından endişeli AB 
liderlerini sakinleştirmek için bütçe açığını iki yıl içinde %3’e düşürmek için bir plan ilan ettiyse de dört ay 
sonra borcunu ödeyememe ihtimali olduğunu duyurmuştur. 
 
Bunun sonucunda AB ve IMF, acil durum fonlarından 240 milyar Euroluk bir krediyi kemer sıkma 
önlemlerinin alınması karşılığında Yunanistan’a borç vermiştir. Alınan borçla sadece zaten var olan 
borcunun faizini ödeyebilen ve bankaları aktif tutabilen Yunanistan’a bu para yeterli olmayınca AB 
ülkelerine paralarını geri alabilmek için Yunanistan’a bir kurtarma paketi programı ile yardımcı olmaktan 
başka seçenek kalmamıştır. 
 
AB tarafından zorunlu tutulan önlemler Yunan halkının hayatını zorlaştırmış ve protesto edilmiştir. Bunun 
bir yansıması olarak Ocak 2015’teki seçimlerde kemer sıkma politikalarına karşı olan Syriza Partisi iktidara 
gelmiştir. Başbakan Çipras, bu politikalar hakkında bir referandum yapılacağını ilan etmiş ve Yunanistan, 
Haziran ayında ödemesi gereken 1,55 milyar euroluk ödemesini yapmamıştır. 
 
Referandumdan “hayır” sonucu çıkınca Yunanistan, bir ekonomik istikrarsızlık dönemine girmiş ve büyük 
ekonomik zarara uğramıştır. Bankalar kapanmış ve ATM’lerden günlük çekilebilecek para miktarı 60 Euro ile 
sınırlandırılmıştır. Bunun sonucunda, AB’nin borç vermemesi tehlikesine karşı Yunan Parlamentosu, 
referanduma rağmen kemer sıkma önlemlerini geçirmiştir. Avrupa Merkez Bankası ve IMF, vadeyi uzatmak 
suretiyle Yunanistan’ın borcunu azaltma üzerine anlaşmışlardır.11 

 
2018 yılında Yunanistan’ın AB’den üçüncü ve sonuncu borcunu almasıyla kurtarma programı sonlanmıştır. 
Yunanistan’ın AB ve IMF’ye olan toplam borcu artık 290 milyar eurodur. Atina, borcunu ödeyebilmek için 
2060’a kadar bütçe fazlası alınacağına söz vermiş, AB ekonomik denetimlerini ve ilave kemer sıkma 
önlemlerini uygulamayı kabul etmiştir. 10 yıl süren bu kurtarma programı sonrasında ekonomi tekrar 
büyümeye dönmüş, hâlâ AB’nin en yüksek oranı olmasına rağmen işsizlik %20’ye düşmüştür. IMF’ye göre 
Yunan ekonomisi krizin başından itibaren %25 küçülmüştür.12 
 
Yunanistan ekonomisi, pandeminin Avrupa’nın geri kalanıyla karşılaştırıl-dığında oldukça sakin 
seyretmesine rağmen en çok etkilediği ülkelerden biridir. Bunun ana sebebi, ülke ekonomisinin gerek dış 
ticaret gerekse de cari işlemler dengesinde önemli etkiye sahip olan turizm ve konaklama endüstrisine olan 
bağımlılığıdır. 2020’nin COVID-19 salgınının büyüdüğü ilk aylarında, Yunanistan ekonomisinde önceki iki yılda 
kaydedilen gözle görülür büyüme durmuş ve yılın ikinci çeyreğinde GSYİH’te %17,5 seviyesinde rekor bir 
daralma gözlenmiştir.  
 

10 Daha sonra yapılan açıklamaya göre asıl rakam, bundan da fazladır (%15,4). 
   Bkz: https://www.cfr.org/timeline/greeces-debt-crisis-timeline 
11 https://www.thebalance.com/what-is-the-greece-debt-crisis-3305525 
12 https://www.cfr.org/timeline/greeces-debt-crisis-timeline 
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Pandemi öncesinde de dünyanın en borçlu ülkelerinden olan Yunanistan’ın 2019’da GSYİH’e oranla %181 olan 
borcunun %205’e çıkması öngörülmektedir.13 IMF tahminlerine göre pandemi sebebiyle Yunanistan 
ekonomisinin 2020’de görülecek %9,5’lık bir daralmayı takiben 2021’de %4,1 oranında büyümesi 
beklenmektedir.14 
 
Dış Ticaret 

Yunanistan Dış Ticaret Verileri (bin $) 

 2018 2019 2020 

İhracat 39.490.521 37.885.527 35.094.000 

İthalat 65.141.448 62.198.045 55.513.004 

Hacim 104.631.969 100.083.572 90.607.004 

Denge -25.650.927 -24.312.518 -20.419.004 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Yunanistan’ın öne çıkan ihracat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, eczacılık ürünler, makineler, alüminyum 
ve elektrikli makinelerdir. Ana ihracat ortakları ise İtalya, Almanya, Güney Kıbrıs, Fransa ve Bulgaristan’dır. 
 

En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2019 2020 

Toplam 37.885.527 35.094.000 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 11.953.262 7.681.606 

Eczacılık ürünleri 2.163.671 3.291.997 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 1.937.590 1.960.768 

Alüminyum ve ürünleri 1.906.396 1.842.704 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 1.266.423 1.400.751 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Yunanistan’ın başlıca ithalat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, makineler, elektrikli makineler, eczacılık 
ürünleri ve organik kimyasallardır. Ana ithalat ortakları ise Almanya, İtalya, Çin, Hollanda ve Rusya’dır. 
 
 

13 https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/greece/economical-context 
14 IMF Avrupa Bölgesel Ekonomik Görünümü, Ekim 2020. 
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En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2019 2020 

Toplam 62.198.045 55.513.004 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 16.717.359 11.013.255 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 4.390.347 4.477.619 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 3.495.777 3.841.132 

Eczacılık ürünleri 3.085.580 3.549.461 

Organik kimyasallar 2.117.156 3.282.828 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Türkiye-Yunanistan İlişkileri 
Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını kazandığı 1833 yılıyla 
başlamıştır. Osmanlı’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonraki dönemde 1930 yılına kadar 
ülkeler arasında nüfus mübadelesi gerçekleştirilmiştir. İlerleyen dönemde ikili anlaşmalar ve Balkan Antantı 
gibi ortaklıklarla ilişkiler geliştirilmiştir. 
 
İtalya’nın hâkimiyetindeki On İki Adalar’ın II. Dünya Savaşı’nın ardından Yunanistan’a bırakılması ve Kıbrıs’ın 
Yunanistan’a devredilebileceğinin gündeme gelmesi ile birlikte ikili ilişkiler gerilmeye başlamıştır. 1959 
yılında İngiltere, Yunanistan ve Türkiye arasında Kıbrıs hakkındaki garantörlük hükümlerini içeren Zürih ve 
Londra Anlaşmaları imzalanmıştır. Türkiye’nin Kıbrıs Türk toplumuna yapılan baskıları uluslararası gündeme 
getirmesi ve 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştirmesi, ikili ilişkiler açısından bir dönüm noktası ve 
bozulmuş ilişkilerin ana ekseni olmuştur. Bunun yanı sıra son dönemde Doğu Akdeniz’de bulunan doğalgaz 
yatakları ve denize kıyısı olan tarafların, özellikle de KKTC ve GKRY’nin münhasır ekonomik bölgelerini 
belirlerken karşılaştıkları problemler ilişkilerin bir kez daha gerilmesine sebep olmuştur.15 
 
Ülke Tarihi 
Tüm Batı Medeniyetinin temeli olarak kabul edilen Antik Yunan Medeniyeti’ne sahip olan Yunanistan 
oldukça köklü bir tarihe sahiptir. Yüzyıllarca Roma ve Bizans İmparatorluklarının hakimiyetinde olan 
Yunanistan, 14. yüzyıldan bugünkü Yunanistan’ın kurulduğu tarih olan 1821’e kadar da Osmanlı toprağı 
olmuştur. Başlarda Mora Yarımadası ve Atina’dan ibaret olan Yunanistan, Osmanlı’nın yenildiği savaşlarda 
galip devletlerin baskısıyla verdiği topraklarla günümüzdeki sınırlarına ulaşmıştır. 
 
 

15 SEZGİN, Osman, “Türkiye-Yunanistan İlişkilerinin Genel Görünümü”, UGSAM,Aralık 2020. https://ugsam.org/wp- 
   ontent/uploads/2020/12/DN99_Turkiye_Yunanistan_Iliskilerinin_Genel_Gorunumu.pdf (22.03.2021) 
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Ülke, II. Dünya Savaşı’nda önce İtalya, sonra da Almanya tarafından işgale uğramış, işgal sonrasında da iç 
savaşa sürüklenmiştir. İç savaş bittiğinde bir dönem daha istikrara kavuşamayan Yunanistan, yavaş yavaş 
istikrarı kazanırken 1967 yılında “Albaylar Cuntası” tarafından yapılan darbe ile bir kez daha sarsılmıştır. 
1974’e kadar devam eden askeri yönetim, Türk Kıbrıs Barış Harekatı sebebiyle zaten zayıflamış olan itibarını 
tamamen kaybetmiş ve devrilmiştir. 1974’te yapılan referandumla tekrar cumhuriyet niteliği kazanan 
Yunanistan, bu dönemden itibaren ekonomik krizler ve onların getirdiği siyasi karışıklıklarla 
uğraşmaktadır.16 
 
Ülkede İslamiyet 
Yunanistan, İslam’la ilk kez 7. yüzyılda Girit’e yapılan Müslüman akınları vasıtasıyla tanışmıştır. Osmanlı 
hakimiyetine girilmesi ve iskan politikaları ile bölgedeki Müslüman nüfus oldukça artmışsa da Yunanistan 
bağımsızlığını kazandıktan sonra bu sayı giderek azalmıştır. Günümüzdeki Müslüman nüfus, ağırlıklı olarak 
mübadele dışı bırakılmış Batı Trakyalı Türklerden oluşmaktadır. Yunanistan’daki Müslümanların karşılaştığı 
özgürce ibadet edememe ve İslamofobi gibi sorunlar bir dereceye kadar azalmışsa da hala etkisini 
sürdürmektedir.17 Atina, geçtiğimiz yıla kadar Avrupa’nın camisi bulunmayan tek başkenti olmuştur. Yunan 
Ortodoks Kilisesi’nin itirazları sebebiyle açılamayan cami, Kasım 2020’de ibadete açılmıştır.18 

 
COVID-19 
COVID-19 salgını, diğer Avrupa ülkelerine nazaran Yunanistan’da sakin bir seyre sahiptir. Bunda hükûmetin 
aldığı tedbirlerin önemli bir payı vardır. 26 Şubat 2020’de tespit edilen ilk vakayı takiben kalabalık 
etkinliklerin yasaklanması, okulların kapatılması, çeşitli ülkelerden uçuşların yasaklanması, kısıtlama 
ihlallerine getirilen ağır para cezaları gibi caydırıcı tedbirler alınmış ve sokağa çıkma yasakları 
uygulanmıştır. Fakat salgının ikinci ve üçüncü dalgalarıyla verilen mücadele ilk kadar başarılı olamamıştır.19 
Yakın zamanda hükûmet, gönüllü olmaya çağırdığı fakat yeterli karşılık alamadığı özel doktorlar için 
mecburi hizmet görevi getirmiştir.20 Bunun yanı sıra getirilen yeni önlemlere göre açılan okullar yeniden 
kapatılmış, belirli saatler için sokağa çıkma ve hareket kısıtlamaları getirilmiştir.21 
 
DSÖ verilerine göre 22 Mart 2021 itibarıyla ülkede görülen toplam vaka sayısı 235.611, toplam ölüm sayısı 
7421’dir. Ülkede en çok vakanın kaydedildiği gün 3458 vaka ile 18 Mart 2021, en çok ölümün görüldüğü gün 
ise 121 ölüm ile 29 Kasım 2020’dir. 
 
 

16 http://www.aljazeera.com.tr/ulke-profili/ulke-profili-yunanistan 
17 https://insamer.com/tr/yunanistan_924.htm 
18 https://www.aljazeera.com/news/2020/11/3/athens-first-mosque-opens-doors-to-muslim-worshipers 
19 https://www.institutmontaigne.org/en/blog/europe-versus-coronavirus-greece-unexpected-model 
20 https://tr.sputniknews.com/avrupa/202103211044081169-yunanistanin-basi-yeni-korona-dalgasiyla-dertte-micotakis-ozel- 
   doktorlari-mecburi-kamu-hizmetiyle/ 
21 https://www.bbc.com/news/explainers-53640249 


