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ALMANYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU
RESMİ ADI

: Almanya Federal Cumhuriyeti

BAŞKENTİ

: Berlin

DİL

: Ana ve resmi dil Almanca’dır. İngilizce ve Fransızca

NÜFUS

yaygın olarak kullanılan diller arasındadır. Bilinen daha
az konuşulan yerel diller ise Danca, Sırpça, Romanca
ve Frizce’dir.
: 82.175.684 (2016)

YABANCI NÜFUS
ORANI

: %10,5

YÜZÖLÇÜMÜ

: 356.970 km2

YÖNETİM ŞEKLİ

: Federal Cumhuriyet

COĞRAFİ KONUMU

: Orta batı Avrupa’da yer almakta olup, kuzeyinde Kuzey

İKLİMİ

Denizi, Danimarka, Baltık Denizi, doğusunda Polonya
ve Çek Cumhuriyeti, batısında Lüksemburg, Belçika,
Hollanda, Fransa ve güneyinde Avusturya ve İsviçre
bulunur.
: Stuttgart, Münih, Berlin, Hamburg, Bremen, Hannover,
Düsseldorf
: Almanya’nın geneli, nemli batı rüzgârlarının üstünlük
kurduğu ılımlı bir iklime sahiptir. Kışları ılımlı ve yazları
serindir, buna karşın sıcaklık çoğu zaman 30 C’yi
aşabilmektedir. Doğuda ise iklim daha karasaldır, kışlar
çok soğuk, yazlar çok sıcak ve kuru olabilmektedir.
Orta ve güney Almanya ise farklı olarak karasal ve
okyanus iklimi arasında bir geçiş bölgesidir.

DİN

: Protestan %34, Roma Katolikleri %34, Müslümanlar

ÖNEMLİ ŞEHİRLERİ

%3,7, Diğer %28,3

BAŞLICA İHRACAT
YAPTIĞI ÜLKELER

: Fransa, ABD, İngiltere, Hollanda, Çin Halk Cumhuriyeti

BAŞLICA İTHALAT
YAPTIĞI ÜLKELER

: Hollanda, Fransa, Çin, ABD, İtalya

BAŞLICA İHRAÇ
ÜRÜNLERİ

: Motorlu taşıtlar ve aksamları, ilaçlar, uzay ve havacılık

BAŞLICA İTHAL
ÜRÜNLERİ

: Kimyasal Ürünler, Ham Petrol ve Doğalgaz, Motorlu

sanayi, petrol yağları

Taşıtlar ve Römorklar, Temel Metaller ve Makine ve
Teçhizatları

GENEL BİLGİLER
Almanya, 357 bin km²'lik yüzölçümü ve 82 milyonluk nüfusuyla, Avrupa'nın en
büyük ülkelerindendir. Ülke, nüfus bakımından Avrupa Ülkeleri arasında Rusya
Federasyonu'ndan sonra ikinci sırada, AB Ülkeleri arasında ise ilk
sıradadır. Almanya 16 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Ülke, AB içindeki
liderlik konumu, güçlü ekonomik, sınai, ticari ve teknolojik yapısıyla dünya
ekonomisi ve siyasetinde kilit aktörlerden biridir.
Almanya geniş çayırlara ve ormanlara, verimli ovalara sahiptir. Tarımsal araziler
yaklaşık 17 milyon hektar, ülkenin ormanlık arazisi ise 11 milyon hektardır.
Tarımsal arazilerin 12,1 milyon hektarlık bölümünü ekilebilir araziler ve sürekli
bitkiler 4,7 milyon hektarlık bölümünü de sürekli çayır ve otlaklar oluşturmaktadır.
Tarım, ormancılık ve balıkçılık; GSYİH’nin %1’ini oluşturmasına rağmen, sektör
ülkenin sosyal dokusu bakımından belirgin bir öneme sahiptir. Almanya’nın gıda
bakımından kendine yeterlilik oranı %70’ler düzeyindedir.
Almanya yenilenebilir enerjiler alanında AB ülkeleri arasında ilk sırada yer
almaktadır. Ülkenin, dünyanın gelişmiş ekonomileri arasında ilk büyük yenilenebilir
enerji ekonomisi olduğu ifade edilmektedir. Yeşil enerjiye geçişin temeli,
“Birlik’90/Yeşiller” partisinin iktidar ortağı olduğu 1998-2005 yılları arasında
gerçekleştirilen yasal düzenlemelere dayanmaktadır.
Ülkede 43 milyon işgücü bulunmaktadır. İşsizlik oranı ise 2015 yılında %4,2 olarak
gerçekleşmiştir.

GENEL EKONOMİK DURUM
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. Hizmetler sektörü ekonominin %69’luk kısmını oluşturmaktadır.
Almanya Federal Cumhuriyeti, cari fiyatlara göre, 2020 yılı itibariyle 195 ülke
arasında dünyanın 4. büyük ekonomisidir. Ayrıca, İnsani Gelişmişlik Endeksine
göre dünyada 189 ülke arasında 4. Sıradadır. Ekonomik Serbestlik Endeksine göre
dünyada 180 ülke arasında 27. ve Küresel Rekabetçilik açısından dünyadaki 141
ülke arasında 7. Sırada yer almaktadır.
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 83 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği’nin de en
büyük ve en önemli pazarı konumundadır.

DIŞ TİCARET
2003 yılından 2009 yılına kadar Dünya ihracatında ilk sırada olan Almanya 2019
yılında dünya ihracat ve ithalat sıralamasında Çin ve ABD ile ilk üç sırada, dış ticaret
dengesi açısından da Çin’den sonra ikinci sırada yer almıştır. Özellikle yüksek
katma değerli ürünlere odaklanan Almanya, düşük ücret politikası izleyen
ülkelerden kaynaklanan rekabette, İtalya ve İspanya gibi diğer Avrupa ülkelerine
kıyasla daha az etkilenmektedir.
Özellikle yüksek katma değerli ürünlere odaklanan Almanya, düşük ücret politikası
izleyen ülkelerden kaynaklanan rekabetten İtalya ve İspanya gibi diğer Avrupa
ülkelerine kıyasla daha az etkilenmektedir.
TÜRKİYE-ALMANYA DIŞ TİCARET

İLİŞKİLERİ

Ülkemizin yabancı ülkelerle olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate alındığında,
en yoğun ilişkilerin Federal Almanya ile olduğu gözlenmektedir. Almanya 2019
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 aleyhimize açık vermektedir. 2019 yılı verilerine göre Almanya ile dış ticaret
açığımız yaklaşık 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Alman firmalarının son yıllarda üretim ve ithalatlarını Merkezi ve Doğu Avrupa
ülkelerine kaydırmaları ve bu ülkelere yönelik vergi ve kotaların kaldırılması 2000’li
yılların başlarında ihracat artışımızda bir yavaşlamaya neden olmakla beraber,
2003 yılından itibaren bu ülkeye ihracatımız tekrar artış trendine girmiştir. 2019
yılında Almanya’ya ihracatımız ise %5 civarında azalarak 15,4 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir.
Almanya’ya ihracatımız %90 oranında sanayi mamullerinden, yaklaşık %10
oranında tarım ve gıda ürünlerinden oluşmaktadır. Diğer taraftan Almanya’dan
ithalatımız %98 oranında sanayi mamullerinden, %2 oranında ise tarım ve gıda
ürünlerinden oluşmaktadır.

TÜRKİYE-ALMANYA DIŞ TİCARET DEĞERLERİ (BİN DOLAR)
YILLAR
2016
2017
2018
2019
2020

İHRACAT
14.004.848
15.118.910
16.137.388
15.381.332
15.974.660

İTHALAT
21.473.789
21.301.869
20.407.294
17.958.532
21.713.934

TÜRKİYE’NİN ALMANYA’YA İHRACATINDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER
Motorlu kara taşıtları, Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, Örme giyim eşyası ve
aksesuarı, Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı, Elektrikli makina ve cihazlar,
Demir veya çelikten eşya, Kauçuk ve kauçuktan eşya, Dokuma hazır eşya,

takımlar, kullanılmış giysi ve kumaşlar, Meyveler ve sert kabuklu meyveler,
Mücevherci eşyası, Diğerleri.

TÜRKİYE’NİN ALMANYA’DAN İTHALATINDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER
Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, Motorlu kara taşıtları, Elektrikli makina ve
cihazlar, Plastikler ve mamulleri, Mücevherci eşyası, Eczacılık ürünleri, Demir ve
çelik Optik, fotoğraf, ölçü, tıbbi alet ve cihazlar, Hava taşıtları, Demir veya çelikten
eşya, Diğerleri.

GAZİANTEP-ALMANYA DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ
Gaziantep’in Almanya’ya yapmış olduğu ihracat yıllara göre ele alındığında, söz
konusu ihracatın 2017 yılında %3,6 oranında artışla 167 milyon 901 bin dolar, 2018
yılında ise %6’ya yakın bir artışla 186 milyon 51 bin dolar olduğu görülmektedir.
Tabloda da açıkça görüldüğü üzere Gaziantep’in en fazla ihracat yaptığı 6. ülke
konumunda bulunan Almanya’ya yapılan ihracat sürekli artış göstererek 2019
yılında 189 milyon 128 bin dolara yükselmiş, 2020 yılında da %29 oranında artarak
244 milyon 193 bin dolara ulaşmıştır.

YILLARA GÖRE GAZİANTEP’TEN ALMANYA’YA YAPILAN İHRACAT
(BİN DOLAR)

244,193

167,901

189,128

186,051

175,660

İHRACAT

2016

2017

2018

2019

2020

GAİB VERİLERİNE GÖRE ALMANYA’YA İHRAÇ EDİLEN
ÜRÜNLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI
TARIMSAL SANAYİ
VE HUBUBAT
ÜRÜNLERİ
5%

DİĞER
9%
TEKSTİL ÜRÜNLERİ
VE
HAMMADDELERİ
55%

KURU MEYVE VE
MAMULLERİ
15%

HALI
16%

GAZİANTEP’TEN ALMANYA’YA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER
ÜRÜN ADI

2019

2020

DEĞ(%)
USD

1000 USD

1000 USD

HALI

48.209

61.139

27

ANTEP FISTIĞI

25.158

34.354

37

12.191

CERRAHİ ÖNLÜKLER
KONSERVELER

7.289

11.403.

AYÇİÇEĞİ TOHUMU

6.062

7.459

23

PLASTİK LEVHALAR

5.427

5.410

0

DOKUNMAMIŞ KUMAŞLAR

8.709

20.845

139

DİĞERLERİ

88.276

90.622

3

189.130

232.020

TOPLAM

23

