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 YÖNETİCİ ÖZETİ 

 Türkiye’nin 2015 yılı itibariyle Almanya’ ya ihracatı 13 milyar dolardır. İthalatımız ise 21 milyar 

dolardır. 

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

ilişkilerin Federal Almanya ile olduğu gözlenmektedir. Almanya 2014 yılında, önceki yıllarda da 

olduğu gibi, ülkemizin ihracatında birinci sırada yer alırken ithalatımızda Rusya Federasyonu ve Çin’in 

ardından üçüncü sırayı almıştır. 

 Türkiye ile Almanya arasında önemli olan başlıca sektörlerimiz; inşaat, madencilik, imalat sanayi ve 

tarım, hayvancılık ve gıda sektörleridir. 

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

ürünlerinden oluşmaktadır. 

 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 sanayileşmiş ülkelerde olduğu 

gibi Almanya’da da hizmetler sektörünün önemi giderek artmıştır. 

 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. 2014 yılında küresel ekonomik canlanmanın etkisiyle ihracatımız 2013 

yılına kıyasla %10,7 artarak 15 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1



 
 

1) TÜRKİYE İLE ALMANYA DIŞ TİCARETİ 

Türkiye-Almanya Dış Ticaret Değerleri 
 

 
Yıl 

 
İhracat $ / Bin 

İhracat Değişim 

% 

Genel İhracata 

Oranı % 

 
İthalat $ / Bin 

İthalat 

Değişim 

% 

Genel 

İthalata 

Oranı % 

Hacim $ / 

Bin 

Denge $ / 

Bin 

2003 7.484.931 27,5 15,84 9.452.964 34,2 13,63 16.937.894 -1.968.033 

2004 8.745.282 16,8 13,84 12.515.655 32,4 12,83 21.260.938 -3.770.373 

2005 9.455.050 8,1 12,87 13.633.888 8,9 11,68 23.088.938 -4.178.838 

2006 9.686.235 2,4 11,32 14.768.220 8,3 10,58 24.454.455 -5.081.985 

2007 11.993.232 23,8 11,18 17.539.955 18,8 10,31 29.533.187 -5.546.723 

2008 12.951.755 8 9,81 18.687.197 6,5 9,25 31.638.952 -5.735.443 

2009 9.783.225 -24,5 9,58 14.096.963 -24,6 10 23.880.188 -4.313.738 

2010 11.479.066 17,3 10,08 17.549.112 24,5 9,46 29.028.178 -6.070.047 

2011 13.950.825 21,5 10,34 22.985.567 31 9,54 36.936.392 -9.034.741 

2012 13.123.905 -5,9 8,61 21.400.614 -6,9 9,05 34.524.518 -8.276.709 

2013 13.696.842 4,4 9,02 24.182.422 13 9,61 37.879.264 -10.485.579 

2014 15.147.423 10,6 9,61 22.369.476 -7,5 9,24 37.516.900 -7.222.053 

2014 / (1- 

12 ) 
15.147.423 10,6 9,61 22.369.476 -7,5 9,24 37.516.900 -7.222.053 

2015 / (1- 

12 ) 
13.426.432 -11,4 9,33 21.352.245 -4,5 10,3 34.778.677 -7.925.812 

Kaynak: ITC- Trademap 
 

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

Federal Almanya ile olduğu gözlenmektedir. Almanya 2014 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. 2014 yılında ise Almanya ile dış ticaret açığımız 7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
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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. 2014 yılında küresel ekonomik canlanmanın etkisiyle ihracatımız 2013 yılına kıyasla %10,7 

artarak 15 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

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

ürünlerinden oluşmaktadır. 

 

Almanya 2014 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, ülkemizin ihracatında birinci sırada yer alırken 

ithalatımızda Rusya Federasyonu ve Çin’in ardından üçüncü sırayı almıştır. 2014 yılsonu itibariyle 

ihracatımız 15 milyar dolar iken, ithalatımız 22 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

2) ALMANYA EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 
 

GSYİH ( Milyon $ ) 3.741.142 

KBGSYİH ( $ ) 46.116 

Büyüme Oranı ( % ) 1.292 % 

Nüfus 81.124.000 

Yüzölçümü ( km² ) 356.970 

Başkent Berlin 

 

Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük partner olma özelliği taşıyan Almanya 

Federal Cumhuriyeti, dünyanın ABD ve Japonya’dan sonra gelen en gelişmiş sanayi ülkesidir. Ülke 81 

milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği’nin de en büyük ve en önemli pazarı konumundadır.3 



Ekonomik Yapı 

 
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. 2014 yılı itibarıyla hizmetler 

sektörü ekonominin %68,7’lik kısmını oluşturmaktadır. 

 

3) ÖNEMLİ SEKTÖRLER 
 

 Tarım ve Hayvancılık: 
 

Halen ülke GSYİH’ sinin sadece %0,8’lik kısmını oluştursa da tarım, ormancılık ve balıkçılık Almanya’nın 

sosyal yapılanması bakımından önemini korumaktadır. Ülke gıdada %70 oranında kendine yeterlidir. 

 

Sanayi: 
 

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 sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi 

Almanya’da da hizmetler sektörünün önemi giderek artmıştır. 

 

Madencilik: 
 

Almanya’nın en önemli doğal kaynağı kömürdür. Almanya dünyanın en büyük kömür üreticisidir. Ülkede 

2,5 milyar ton taş kömürü ve 40,5 milyar ton linyit rezervi bulunmaktadır. 

 

 İnşaat: 
 

Almanya, Avrupa inşaat piyasasında %21’lik pazar payıyla 1. sırada gelmektedir. 
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