
GENEL BİLGİLER 

Nüfus ve İşgücü yapısı 

Almanya’da toplam nüfus 2017 yılı tahminine göre 

82,6 milyon olup, nüfusun 18,6 milyonu göçmen 

kökenli vatandaşlar ve yabancılardan oluşmaktadır. 

Nüfusun % 49’u erkek, % 51’i kadındır. Ortalama 

yaşam süresi erkeklerde 76, kadınlarda 82’dir. 

Ülkede 2017 tahminlerine göre 41,5 milyon işgücü 

bulunmaktadır. İşsizlik oranı ise 2016 yılında % 4,2 

olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı için tahmini oran ise % 

3,8’dir. 

Genel Ekonomik Durum 

Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en 

büyük ortak olma özelliği taşıyan Almanya Federal 

Cumhuriyeti, dünyanın ABD ve Japonya’dan sonra 

gelen en gelişmiş sanayi ülkesidir. Ülke 82,6 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği’nin de en büyük ve en önemli 

pazarı konumundadır. 

Almanya UNDP İnsani Gelişim Endeksinde 4., Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksinde 5., 

Dünya Bankası Kolay İş Yapılabilirlik Sıralamasında 17., The Heritage Foundation Ekonomik Serbestlik Endeksinde 

de 26. sırada yer almaktadır (2017). 

  

2015a 
2016a 2017a 2018b 2019b 2020b 2021b 2022b 

GSYİH (Cari 

Fiyatlar -milyar 

$) 

3.377,31 3.479,23 3.651,87 3.934,81 4.074,23 4.211,9 4.329,34 4.452,16 

GSYİH 

Büyüme (Sabit 

Fiyatlar -%) 

1,50 1,86 2,05 1,84 1,46 1,43 1,3 1,22 

Kişi Başına 

Düşen GSYİH 

(Cari Fiyatlar -

  $) 

41.345 42.177 44.184 47.535 49.181 50.837 52.287 53.810 

Tüketici Fiyat 

Enflasyonu (ort, 

%) 

0,13 0,38 1,56 1,52 1,99 2,14 2,31 2,47 

İşgücü (Milyon) 45,0 45,4 45,9 46,4 46,4 46,6 46,8 46,8 

İşsizlik Oranı 

(%) 
4,6 4,2 3,8 3,5 3,3 3,4 3,5 3,5 

Cari İşlemler 

Dengesi (milyar 

$) 

288,46 290,38 295,98 304,33 304,01 305,5 302,04 307,57 

Kaynak: IMF, The Economist Intelligence Unit, a: Gerçekleşen, b: Tahmini, c: Öngörü 



Alman ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri oluşturmaktadır. En önemli imalat sektörleri 

sanayi makineleri, otomotiv ve kimya sanayi iken son yıllarda telekomünikasyon sektörü de önde gelen faaliyet 

alanlarından biri haline gelmiştir. Diğer taraftan, Ruhr bölgesindeki çelik imalat sektörü ciddi biçimde küçülürken 

tarım da önemini giderek yitirmiştir. Diğer sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da hizmetler sektörünün 

önemi giderek artmıştır. 2017 yılı itibarıyla hizmetler sektörü ekonominin % 68,6’lIk kısmını oluşturmaktadır. 

Dış Ticaret 

2003 yılından 2009 yılına kadar Dünya ihracatında ilk sırada olan Almanya 2017 yılından itibaren Çin ve ABD’den 

sonra üçüncü sırada yer almaktadır. 2009 yılında ithalat büyüklüğü bakımından ABD’den sonra ikinci sırada olan 

Almanya 2017 yılından itibaren ABD ve Çin'in ardından üçüncü sırada yer almıştır. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
İhracat 1.451 1.498 1.329 1.341 1.450 1.557 
İthalat 1.187 1.215 1.058 1.061 1.174 1.287 
Hacim 2.638 2.713 2.387 2.402 2.624 2.844 
Denge 264 283 271 280 276 270 

Kaynak: ITC - Trade Map 

Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ürünler ve Ülkeler 

Almanya’da ihracatın yarıdan fazlasını sermaye malları oluşturmaktadır. İhracatta en büyük payı ulaşım araçları ve 
bunların parçaları ve ilaçlar almaktadır. İthalatta önemli mal grupları ise makineler, ulaşım araçları ve bunların 
parçaları, petrol-doğalgaz ve ürünleri ve ilaçlardır. 

Almanya’nın dış ticaretinde AB ülkeleri, ABD ve Çin’in ön plana çıktığı görülmektedir. Ülkenin ihracatında en önde 

gelen ticaret ortağı ABD iken ithalatında da Çin birinci sırada yer almıştır. 

Detaylı ürün ve ülke bilgisi için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. (Kaynak: Ticaret Bakanlığı) 

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 

Almanya, standartlar konusunda Avrupa’nın en önde gelen ülkesi konumundadır. Hatta öylesine ki Avrupa Birliği, 

Birlik çapında geçerli standartlar uygulamaya koydukça, mevcut Alman standardı AB standardına dönüşecektir 

denilebilir. 

AB kuralları gereğince bazı sanayi ürünlerinin Almanya’ya (veya herhangi bir AB ülkesine) ihraç edilebilmesi için, 

üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur. Bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan bir ürünün AB üyesi 

ülkelere ihracatı mümkün değildir. 

Almanya – Türkiye Ticaret Durumu 

Ülkemizin yabancı ülkelerle olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate alındığında, en yoğun ilişkilerin Federal 

Almanya ile olduğu gözlenmektedir. Almanya 2018 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, ülkemizin ihracatında 

birinci sırada yer alırken ithalatımızda Rusya Federasyonu ve Çin'in ardından üçüncü sırayı almıştır. 

En büyük ticari ortağımız olan Almanya ile ikili ticaretimiz, istisnai yıllar haricinde sürekli açık vermektedir. 2018 yılı 

verilerine göre Almanya ile dış ticaret açığımız yaklaşık 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Almanya’ya ihracatımız % 90 oranında sanayi mamullerinden, yaklaşık %10 oranında tarım ve gıda ürünlerinden 

oluşmaktadır. 

https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/almanya/ulke-profili/dis-ticaret


Diğer taraftan Almanya’dan ithalatımız %98 oranında sanayi mamullerinden, %2 oranında ise tarım ve gıda 

ürünlerinden oluşmaktadır. 

Detaylı ihracat ve ithalat ürünleri için lütfen bağlantıya tıklayınız. (Kaynak: Ticaret Bakanlığı) 

İŞADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

Alman iş kültürü, esnekliği çok az olan, sıkı kurallardan oluşmaktadır. Dakiklik, hem iş hayatında hem sosyal 

hayatta son derece önem verilen bir konudur. İş yaşamının odak noktasını, nesnel/objektif olgular ve görevler 

oluşturmaktadır. 

İş hayatlarında duygu ve hislere asla yer verilmemektedir. Ayrıca yeni fikir ve kavramlara da pek açık değildirler. 

Aynı organizasyon içinde bile bilginin serbestçe dolaşması uygun görülmemektedir. 

Alman kültüründe karar verme süreci yavaş sürmektedir, teklifler ciddi bir şekilde incelenmektedir. İlk 

görüşmelerde birçok kişi ile muhatap olmak zorunda kalınabilir, ancak karar verme sürecinde hiyerarşinin en üst 

kısmında bulunan kişi son kararı verecektir. 

Pasaport ve Vize İşlemleri 

Almanya diplomatik pasaport (kırmızı), üst düzey memurlar için düzenlenen pasaport (yeşil) ve hizmet pasaportu 

(gri) hamili Türk vatandaşlarına 90 günü geçmemek kaydıyla vize uygulamamaktadır. Bunun dışında Türkiye’den 

Almanya’ya seyahatlerde turist pasaportları (lacivert) için vize alma zorunluluğu vardır. Vize başvuruları 

Almanya’nın Türkiye’deki Başkonsolosluklarına yapılmakta, ayrıca iş gezilerinde davet mektubu talep 

edilmektedir. 

https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/almanya/ulke-profili/turkiye-ile-ticaret

