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ALMANYA ÜLKE RAPORU 

Resmi Adı Almanya Federal Cumhuriyeti 

Başkenti Berlin 

Dili 
Resmi dili Standart Almancadır. Almancanın yanında Türkçe başta olmak üzere 
azınlık dilleri ve İngilizce gibi yabancı diller de konuşulur.2 

Dini Resmi dini yoktur. %52,1 Hristiyan3, %5,5 Müslüman, %6 Diğer, %36 İnançsız4 

Nüfus 83.132.799 

Nüfusun Etnik Dağılımı %80 Alman, %3,7 Türk, %1,9 Polonyalı, %1,5 Rus, %1 İtalyan, %11,9 Diğer5 

Yüzölçümü 349.380 km2 

Para Birimi Euro 

Yönetim Şekli Çift kamaralı federal çok partili cumhuriyet 

Hükûmet Cumhurbaşkanı : Frank-Walter Steinmeier - Başbakan : Angela Merkel 

Kaynaklar : Encyclopædia Britannica, World Bank 2019 
 

1 Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, meryem.sezgin.bsnss@gmail.com 
2 https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-germany.html 
3 https://www.dw.com/en/germany-catholic-church-sees-record-drop-in-membership/a-53959392 
4 https://www.deutschland.de/en/topic/life/religions-in-germany-facts-and-figures 
5 https://www.worldatlas.com/articles/largest-ethnic-groups-in-germany.html 
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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı 
Almanya, Avrupa’nın yüzölçümü bakımından büyük ülkelerindendir. Günümüzde, aralarında II. Dünya Savaşı 
döneminde izlediği yayılmacı politika ile bir kısmını ya da tamamını topraklarına katmış fakat sonrasında 
kaybetmiş olduğu bazı ülkelerin de bulunduğu Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, 
Avusturya, Çekya ve Polonya ile sınır komşusudur. 
 
Yaklaşık 83,2 milyonluk bir nüfusa sahip olan Almanya’nın nüfus yoğunluğu km2 başına 237 kişidir. Nüfus 
artış hızı %0,2 olan ülkede ortalama yaşam süresi kadınlarda 83,3, erkeklerde 78,6, nüfusun genelinde ise 
80,9 yıldır. Doğum oranının kadın başına 1,5 çocuk olduğu ülkede en büyük şehirler Berlin (3,8 milyon), 
Hamburg (1,9 milyon) ve Münih’tir (1,5 milyon).6 

 
Siyasi Yapısı 
Almanya’nın resmi adı Almanya Federal Cumhuriyeti’dir ve ülke federal demokrasi ile yönetilir. Almanya’da 
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan ise Angela Merkel’dir. Avrupa ve dünya siyasetinde 
önemli bir yere sahip olan Merkel’in Eylül 2021 seçimleri için adaylığını koymayacağını duyurması ile birlikte 
Almanya’yı yeni bir dönem beklemektedir.7 
  
Almanya Cumhurbaşkanının resmi adı federal cumhurbaşkanıdır ve 5 yıllığına seçilir. Cumhurbaşkanının 
seçilmesi Federal Kongre adı verilen ve tüm Bundestag üyelerine ilaveten eyalet parlamentoları tarafından 
seçilen delegelerden oluşan bir yapılanma tarafından gerçekleştirilir. Cumhurbaşkanı adayları, seçilebilmek 
için Federal Kongre üyelerinin çoğunun oyunu almak zorundadır. Almanya Başbakanının resmi adı ise 
şansölyedir ve 4 yıllığına seçilir. Başbakan adayları, seçilebilmek için Bundestag üyelerinin mutlak 
çoğunluğunun oyunu almak zorundadır. 
 
Alman Parlamentosu Federal Konsey (Bundesrat) ve Federal Meclis (Bundestag) olmak üzere çift kamaraya 
sahiptir. Bundesrat 69 üyeden oluşur. Bu üyeler, üye sayısı 3-6 arasında değişen ve 16 eyaletin her birini 
temsil eden 16 çok üyeli seçim bölgesinden seçilir ve eyaletlerdeki bölgesel hükümetleri temsil ederler. 
Bundestag ise 4 yıllığına seçilen 598 üyeden oluşur. Bunların yarısı, tek üyeli seçim bölgelerinden çoğunluk 
oylaması ile seçilir. Diğer yarısı ise karma üyeli nispi temsil sistemi ile 4 yıllığına seçilir. 
 
Alman seçmenleri seçimlerde iki oy kullanır. Seçmen; bu oyların birincisinde, bulunduğu tek üyeli seçim 
bölgesindeki adaylardan birine oy verir ve en çok oy alan aday seçilir. İkincisinde ise partilere ait kapalı 
listeler seçime tabidir ve her partinin Bundestag’da ne kadar sandalyeye sahip olacağı, bu ikinci oylardan 
aldığı oya oranla belirlenir.8 Bir başka deyişle bir eyalette ikinci oyların partilere göre dağılımı o eyaletin 
tüm milletvekillerinin sandalye dağılımına yansıtılmaktadır. Fakat bir partinin parlamentoya girebilmesi için 
ülke çapında aşması gereken %5 oranında bir seçim barajı vardır.  
 

6 https://www.dw.com/en/top-10-germanys-largest-cities/g-52632011 
7   https://www.dw.com/en/german-government-sets-date-for-next-election-september-26-2021/a-55723071 
8  https://www.electionguide.org/countries/id/82/ 
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Parti ya bu seçim barajını aşmak ya da en az 3 seçim bölgesini kazanmış olmak zorundadır. Seçim 
hukukunda özel bir korumaya sahip olan bazı azınlık partilerinin ise bir seçim bölgesini kazanmış olmaları, 
baraja takılmamaları için yeterlidir. Ayrıca bir parti eğer barajı aşamamış olsa bile birinci oylarla seçilen 
milletvekillikleri korunur, ikinci oyların bu milletvekilliklerini etkilemesi söz konusu değildir. 
 
Uygulanan bu sistemde bazen partilerin ikinci oyda aldıkları oy miktarına mukabil kazandıkları 
milletvekilliği sayısı, birinci oyda doğrudan kazandıkları milletvekilliklerinden daha az olabilmektedir. Böyle 
durumlarda sözgelimi birinci oyda 33, ikincisinde 30 sandalye kazanan bir partiden 3 sandalye geri alınmaz 
ve parlamentoda 30 yerine 33 sandalyeye sahip olur. Bunun sonucunda normalde 598 olan Bundestag üyesi 
sayısı artmış olur ve bu fazladan sandalyeler “ek milletvekilliği” olarak adlandırılır.9 
 
Ekonomik Yapısı 

GSYİH 3,861 trilyon dolar 

Kişi Başı GSYİH 46.445,249 dolar 

GSYİH Büyüme Hızı %0,555 

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %0,281 

Milli Gelir (Atlas Metodu) 4,039 trilyon dolar 

Milli Gelir Büyüme Hızı %1,494 

Kişi Başı Milli Gelir 48.580 dolar 

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı %1,189 

Enflasyon %1,446 

Resmi Döviz Kuru 0,893 Euro ≈ 1 ABD Doları 

İşsizlik Oranı %3,14 

Genç İşsizlik Oranı %5,77 

İş Gücü 43.356.611 (2020) 

Kaynak : Dünya Bankası 2019 
 
Yüksek gelirli ülkeler arasında olup en varlıklı ülkelerden biri olan Almanya, dünyanın en büyük 4., 
Avrupa’nın ise en büyük ekonomisidir.10  
 

9  Dünyada Seçim Sistemleri, sf.78, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, 2020.  
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/dunya_secim_sistemleri.pdf 

10 https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/germany/economical-context 
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Almanya dünyanın en dışa açık 
ekonomilerinden biridir. GSYİH’sinin 
yaklaşık yarısını ihracat sonucu elde 
eden ülke, Çin ve ABD’den sonra 
dünyanın en büyük ihracatçısıdır.11 

 
Avrupa’nın en sanayileşmiş ülkesi 
olan Almanya’nın ekonomisi çeşitli 
sektörlere sahiptir. Otomotiv sektörü 
ülkenin en büyük sektörüdür ve 
makine mühendisliği, elektrik ve elektronik donanım ve kimyasal üretimi gibi özelleşmiş sektörler de 
ekonomide önemli yer taşımaktadır. Bunların hepsini kapsayan sanayi sektörü GSYİH’nin %26,8’ini 
karşılarken işgücünün de %27’sinin geçim kaynağıdır.  
 

Ekonominin en büyük sektörü olan hizmet sektörü GSYİH’nin %62,4’ünü ve işgücünün %72’sini karşılarken 
tarımın yeri ise oldukça küçüktür. GSYİH’in %0,8’ini oluşturan ve işgücünün %1’ine iş imkanı sağlayan tarım 
sektöründe üretilen ana ürünler süt ve domuz eti ile şeker pancarı, patates, buğday, arpa gibi tahıllardır. 
 
COVID-19 salgını tüm dünyayı olduğu gibi Alman ekonomisini de önemli ölçüde etkilemiştir. 2020 yılında 
Almanya’nın borç-GSYİH oranı, 18 yıl içinde ilk defa AB kriterlerinin (%60) üstüne çıkarak %73,3 olmuştur. 
Bunun sebebi COVID-19’la mücadelede alınması gereken tedbirler ve ekonominin stabilizasyonu için ortaya 
çıkan beklenmedik harcamalar olarak görülmektedir. Ayrıca 2020 bütçesinde de %5,8 oranında bir açık 
kaydedilmiştir.12 
 
Almanya’nın resmi istatistik kurumu Destatis’e göre on yıldır kesintisiz artan Alman GSYİH’si 2020’de %4,9 
oranında azalmıştır. Fakat %9’un üzerinde bir daralmanın görüldüğü İtalya ve Fransa, hatta son 300 yılın en 
büyük daralmasını yaşayan (%11,3) İngiltere gibi diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında ve Avrupa 
GSYİH’sinin 2020’de %6,8’lik tarihi bir daralmaya şahitlik ettiği göz önünde bulundurulduğunda Almanya’nın 
çok daha iyi bir durumda olduğu görülebilmektedir. Zira Euro bölgesi 2019 seviyesi ekonomik durumuna en 
erken 2022’de dönebilecektir. Ayrıca Alman ekonomisinde görülen %5’lik daralma; küresel ekonomik buhran 
döneminde, 2009’da görülen %5,7’lik daralmadan ve analistlerin 2020 yılı için bulundukları tahminlerden 
daha az olmuştur.13 14 15 
 
 

 

11 https://home.kpmg/de/en/home/insights/2020/10/international-business/economic-key-facts-germany.html 
12 https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/germany/economical-context 
13 https://home.kpmg/de/en/home/insights/2020/10/international-business/economic-key-facts-germany.html 
14 https://www.dw.com/en/german-government-slashes-gdp-growth-forecast/a-56360970 
15 https://www.theguardian.com/world/2021/jan/14/germany-economy-shrank-by-just-5-in-2020-amid-covid-19 
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IMF’nin 2021 Nisan ayında yayınladığı Dünya Ekonomik Raporu’na göre 2020’de %4,9 oranında daralan 
Almanya ekonomisi 2021’de %3,6 ve 2022’de %3,4 oranlarında gerçekleşmesi beklenen büyüme ile 
toparlanma sürecine girmiş bulunmaktadır. 
 
Dış Ticaret 

Almanya Dış Ticaret Verileri (bin $) 

 2018 2019 2020 

İhracat 1.556.622.939 1.486.877.250 1.377.752.311 

İthalat 1.286.008.402 1.236.217.435 1.171.857.560 

Hacim 2.842.631.341 2.723.094.685 2.549.609.871 

Denge 270.614.537 250.659.815 205.894.751 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Almanya’nın ana ihracat kalemleri makineler ve mekanik teçhizat, demiryolu harici araçlar, elektrikli makineler, 
eczacılık ürünleri ve çeşitli ekipmanlardır. Ana ihracat ortakları ise ABD, Çin, Fransa, Hollanda ve Birleşik Krallık’tır. 
 

En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2019 2020 

Toplam 1.486.877.250 1.377.752.311 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 261.225.984 236.259.194 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 244.648.222 211.021.943 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 158.450.943 151.654.587 

Eczacılık ürünleri 90.294.694 97.687.099 

Optik, fotoğrafik, sinematografik, ölçüm, kontrol, hassasiyet, tıbbi yada 
cerrahi ekipmanlar 

79.457.606 74.464.733 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Almanya’nın ana ithalat kalemleri makineler ve mekanik teçhizat, elektrikli makineler, demiryolu harici 
araçlar, mineral yakıtlar ve eczacılık ürünleridir. Ana ithalat ortakları ise Çin, Hollanda, ABD, Polonya, Fransa 
ve İtalya’dır. 
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En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2019 2020 

Toplam 1.236.217.435 1.171.857.560 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 160.676.106 149.703.330 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 151.586.502 149.140.584 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 137.101.039 122.913.745 

Mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri 108.989.617 78.356.955 

Eczacılık ürünleri 58.585.025 65.827.806 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Türkiye-Almanya İlişkileri 
İki ülke arasındaki ilişkiler yüzyıllardır sürmektedir. I. Dünya Savaşı’nda müttefik olan ülkeler arasındaki 
ilişkiler, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde 1960’larda imzalanan işgücü anlaşması neticesinde binlerce Türk 
işçisinin Almanya’ya gitmesiyle güçlenmiştir. Buna ilaveten karşılıklı yapılan ziyaretler ve ülkede yaklaşık 3 
milyon Türk’ün bulunması ilişkileri canlı tutan etkenlerdendir.16 
 
Türkiye-Almanya ilişkileri “karşılıklı bağımlılık” olarak yorumlanabilir. Almanya’nın ‘Ermeni soykırım’ını kabul 
etmesi gibi durumlarda kriz boyutlarına ulaşan gerilimler yaşanmışsa da her iki taraf da ilişkileri düzgün 
tutmak için çaba sarf etmektedir. Ayrıca sıkı ekonomik ilişkiler de ülkeleri birbirine bağlamaktadır. Almanya 
Türkiye’nin en büyük, Türkiye Almanya’nın 17. en büyük ticaret ortağıdır. Türkiye, ihracatının %10’unu ve 
ithalatının %9’unu Almanya ortaklığında gerçekleştirmektedir.17 
 
Ülke Tarihi 
Avrupa ve dünyayı getirdiği sonuçlarla önemli ölçüde etkileyen Reform hareketinin memleketi olan 
Almanya köklü bir tarihe sahiptir. Yüzyıllar boyunca çeşitli prenslikler ve imparatorlukların yönettiği ülke, 
Batılı devletler arasındaki sömürge savaşına Alman İmparatorluğu olarak katılmıştır. Osmanlı ve Avusturya-
Macaristan İmparatorlukları ile I. Dünya Savaşı’na giren Alman İmparatorluğu bu savaştan ağır bir yenilgi ile 
ayrılınca yapılan ihtilalle yıkılmış ve yerine 1933’e kadar devam edecek olan Weimar Cumhuriyeti 
kurulmuştur. 
 
Adolf Hitler’in 1933’te iktidara gelmesi Nazi Almanya’sının başlangıcı kabul edilmiş ve Hitler’in “ari ırk” 
politikası 50 milyondan fazla hayata mal olan II. Dünya Savaşı’na ve milyonlarca Yahudi’nin öldürüldüğü 
Holokost’a  sebep olmuştur.  II. Dünya Savaşı’nı  kaybeden  Almanya  Müttefikler tarafından  işgal edilmiş ve  
 

16 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-almanya_-siyasi-iliskileri.tr.mfa 
17 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/turkiye-almanya-iliskilerini-anlamak-meydan-okumalarla-dolu-isbirligi/1722590# 
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Komünist Doğu ile kapitalist Batı Almanya olarak               bölünmüştür. İki dünya görüşünün en belirgin 
çarpışmalarından olan ülkenin bu dönemini Berlin                   Duvarı simgelemektedir. 1989’da Berlin 
Duvarı’nın yıkılmasının akabinde birleşen Almanya,                         kısa sürede Avrupa’nın öncü ülkelerinden 
biri haline gelmiştir.18 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ülkede İslamiyet 
Diğer Avrupa ülkeleri gibi Almanya da İslam’la Haçlı Seferleri vasıtasıyla tanışmıştır. İlerleyen dönemde ise 
Osmanlı Devleti ile olan ilişkiler genel olarak Almanya-İslam etkileşiminin ana ekseni olmuştur. 20. yüzyılda 
ise özellikle 1960’larda ülkeye göç eden işçi nüfus ülkedeki Müslüman nüfusu oluşturmuştur.19 
 
Almanya’da yaklaşık 4,5 milyon Müslüman yaşamaktadır. Almanya’da yaşayan Müslümanların %50,6’sı 
Türk’tür ve %74’ü Sünni, %7’si de Şii’dir. Ülkede bulunan yaklaşık 2600 cami arasında 900 cami Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) aittir.20 Almanların İslam hakkındaki yaklaşımları genel olarak barışçıl olmakla 
beraber özellikle cami inşası, ezan ve kadınların toplumda başörtüsü kullanmalarına bağlı bazı sorunlar 
yaşanmaktadır.21 
 
COVID-19 
Almanya, COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biridir. 28 Ocak 2020’de ilk COVID-19 vakasının 
görüldüğü ülke, Nisan 2021 itibariyle üçüncü dalga sürecine girmiştir. Hükûmet, salgının ilerleyişini 
yavaşlatmak adına bazı önlemleri uygulamaya koymuştur. Maske zorunluluğu getirilmiş,22 ülkeye giriş-
çıkışlarda negatif test bildirilmesi ve özellikle Fransa’dan gelen yolcuların negatif test bildirmenin yanında 
10 günlük bir karantinaya girmesi zorunlu kılınmıştır.23 DSÖ’ye göre 15 Nisan 2021 itibariyle Almanya’da 
3.073.442 vaka kaydedilmiş ve 79.381 kişi ölmüştür. En çok vaka sayısının 33.777 vaka ile 18 Aralık 2020’de, en 
çok ölü sayısının ise 1244 ölü ile 14 Ocak 2021’de görüldüğü ülke, salgından en çok etkilenen 10. ülkedir. 
 

18 https://insamer.com/tr/almanya_1100.htm 
19 https://insamer.com/tr/almanyada-muslumanlar_1439.html 
20 https://www.goethe.de/ins/id/en/kul/ges/mid/21074354.html 
21 https://www.dw.com/en/study-shows-what-germans-think-about-islam/a-886686 
22 https://www.bbc.com/news/explainers-53640249 
23 https://www.bbc.com/news/world-europe-56537389 


