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1. GENEL BİLGİLER 

Resmi Adı Almanya Federal Cumhuriyeti 

Yüzölçümü 357.376 km² 

Dil Almanca (resmi dil) 

Para Birimi Avro (€) 

Başlıca Şehirler Berlin (Başkent), Hamburg, Münih, Köln, 
Frankfurt/Main, Stuttgart 

Yönetim Şekli Federal Parlamenter Cumhuriyet 

Devlet Başkanı Frank-Walter Steinmeier 

 

Coğrafi Konum 

Almanya, 357 bin km²'lik yüzölçümü ve 83 milyona yaklaşan nüfusuyla, Avrupa'nın en büyük 

ülkelerinden biridir. 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 coğrafi olarak Orta 

Avrupa’da, Kuzey Denizi ile Alp Dağları arasında yer almaktadır. Komşu ülkeleri Avusturya, Çek 

Cumhuriyeti, Hollanda, Fransa, Polonya, İsviçre, Belçika, Lüksemburg ile Danimarka’dır. 

Ülkenin Kuzey bölgesi ovalar, orta ve güney batı bölgesinde ihtiyar dağlar, güneyinde Alpler, 

tepeler ve Bavyera Alpleri ülkenin genel coğrafik yapısını oluşturmaktadır. Almanya, coğrafi 

olarak Avrupa’nın tam ortasında yer almaktadır. Dokuz komşu ülke ile sınırdaş konumundadır. 

Kuzeyde Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Batıda ise Fransa bulunmaktadır. İsviçre 

ve Avusturya Güneyde, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ise Doğu’daki komşularıdır. 

3 Ekim 1990 tarihinde Demokratik Almanya Cumhuriyeti ile birleşmesi ile Avrupa’nın ortasındaki 

konumu daha bariz duruma gelmiştir. Almanya, doğu ile batı ve İskandinav ile Akdeniz havzası 

arasında bir köprü durumundadır. 

Avrupa Birliği ve NATO üyelikleri ile orta ve doğu Avrupa ülkeleri arasında da etkin bir köprü 

rolünü üstlenmiş bulunmaktadır. Kuzeyden Güneye hava hattı uzunluğu 876 km’dir. Batıdan 4 

Doğuya uzunluğu ise 640 km’dir. Rusya Federasyonu’ndan sonra Avrupa’nın en çok nüfusa sahip 

ülkesidir. 
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Siyasi ve İdari Yapı 

Devlet federatif yapıdadır. Almanya 16 eyaletten oluşmaktadır (Baden-Württemberg, Bavyera, 

Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Ön Pomeranya, Aşağı Saksonya, 

Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-

Holstein, Thüringen). Federal Meclis iki ayrı meclisten oluşmaktadır. Bundestag (Federal Meclis) 

dört yıl için seçim bölgelerinin nüfusuna göre genel seçimlerle seçilir. Bundesrat ise senato 

mahiyetindedir ve nüfus sayısına bakılmaksızın her eyaletin iki temsilcisinden oluşur. 

Yasama yetkisi Federal Meclis’e aittir. Ancak Anayasanın Federal Meclis’e bıraktığı alanın dışında 

Eyalet Meclisleri de yasama yetkisine sahiptirler. Eyaletler, Federal Meclis’in yasama yetkisine 

giren bir alanda Federal Meclis bu yetkisini kullanmıyorsa yasal düzenleme yapabilirler. Federal 

Cumhurbaşkanı beş yıllığına Federal Meclis Genel Kurulu tarafından kırk yaşını doldurmuş ve 

milletvekili seçilme hakkına sahip Almanlar arasından seçilir. Cumhurbaşkanları bir defa daha 

seçilebilirler. 

Cumhurbaşkanı ülkeyi temsil eder, yasa ile başka türlü düzenlenmedikçe federal yargıç ve 

memurları atar. Cumhurbaşkanının özel af ve anayasaya aykırı oldukları iddiasıyla yasaların iptali 

için anayasa mahkemesine başvurma hakkı mevcuttur. Yürütme yetkisi Federal Hükümete aittir. 

Hükümet Başkanı, Cumhurbaşkanının önerisi üzerine Federal Meclis tarafından seçilir. Hükümet 

üyeleri ise, Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır veya azledilirler. 

Nüfus ve İstihdam 

Almanya’da 2019 yılı verilerine göre 83 milyona yaklaşan nüfusun 19 milyon kadarını göçmen 

kökenli vatandaşlar ve yabancılardan oluşmaktadır. Nüfusun %49’u erkek, %51’i kadındır. 

Ortalama yaşam süresi erkeklerde 76, kadınlarda 82’dir. Nüfusun %8,8’i yabancılardan 

oluşmaktadır. Yabancı nüfusun yaklaşık %40’ını diğer AB üyesi ülkeler oluşturmaktadır. Yabancı 

nüfusun içindeki belli başlı milletler; Türk, İtalyan, Polonyalı, Yunan, Hırvat, Avusturyalı ve 

Bosna-Hersek’lidir. 

Ülkede 2019 verilerine göre 41,8 milyon işgücü bulunmakta olup, işsizlik oranı %3,4 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Doğal Kaynaklar 

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. Ülkenin iki büyük akarsuyu, güneyden kuzeye akan Ren Nehri 

ve Çek Cumhuriyeti’nden gelip Hamburg Limanı yakınlarında denize ulaşan Elbe hem Almanya, 

hem de diğer Avrupa ülkeleri için geleneksel suyolları olarak büyük bir öneme sahiptirler. 

Ayrıca Ren Nehri’ni, kollarından biri olan Main Nehri vasıtasıyla, Almanya’da doğup Avusturya 

üzerinden Karadeniz’e dökülen Tuna Nehri’yle birleştiren bir kanal inşa edilmiştir. 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’nın gerek petrol gerekse maden cevheri bakımından kaynakları 

sınırlı olup, bu açıdan büyük ölçüde dışa bağımlıdır. 



4 
 

Bununla birlikte, yurtiçi tüketiminin dörtte birini karşılayabilecek düzeyde doğalgaz kaynaklarına, 

ayrıca geniş taş kömürü, linyit kömürü ve tuz kaynaklarına sahiptir. Bunlar dışında ülke, önceki 

yıllarda eski Doğu Almanya’nın önemli üreticiler arasında olduğu potasyum ve küçük miktarlarda 

olmak üzere uranyum, kobalt, bizmut ve antimon –Güney sınırlarında Çek Cumhuriyeti ile ortak 

çıkarılmaktadır- gibi maden ve mineral kaynaklarına sahiptir. Ancak, ülke genel olarak metal-

mineral kaynakları açısından yoksuldur. Önemli linyit rezervleri Ren bölgesi, güney Brandenburg, 

Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Aşağı Saksonya’nın doğusunda bulunmaktadır. Ekonomik olarak 

çıkarılabilir rezervlerin 40,5 milyar ton olduğu tahmin edilmektedir. Önemli taş kömürü rezervleri 

ise Ruhr bölgesinde (Kuzey RenWestfalya) ve Saarland’dadır. Rezerv büyüklüğü 2,5 milyar 

tondur. Ancak bu rezervlerin işletilmesinin ekonomik olmadığı düşünülmektedir. 1990’lara kadar 

Almanya’da (Saksonya ve Thüringen) önemli miktarda uranyum da çıkarılmıştır. Ancak nükleer 

santralleri işletmek için gerekli zenginleştirilmiş uranyum ithal edilmektedir. 

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. 

 

2. TEMEL EKONOMİK DURUM 

Temel Ekonomik Göstergeler 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

GSYİH (Cari 

Fiyatlar -

SAGPmilyar $) 

3767,35 3872,88 4000,24 4176,04 4342,91 4443,57 4160,93 4460,55 

GSYİH 

Büyüme (Sabit 

Fiyatlar, %) 

2,22 1,74 2,23 2,47 1,52 0,57 -6,95 5,15 

Kişi Başına 

Düşen 

GSYİH'daki 

Değişim Oranı 

(Cari Fiyatlar 

SAGP -%) 

1,79 0,87 1,41 2,08 1,22 0,32 -6,96 5,22 

Tüketici Fiyat 

Enflasyonu 

(ort., %) 

0,76 0,67 0,38 1,71 1,95 1,35 0,32 1,18 

İşsizliğin 

Toplam 

İşgücüne Oranı 

(%) 

5,01 4,63 4,16 3,76 3,4 3,16 3,89 3,45 

Nüfus (Milyon) 82.657 82.903 82.969 82.977 82.926 82.865 82.793 82.709 

Devletin Genel 

Net 

Borçlanmasının 

GSYİH'ya 

Oranı (%) 

0,58 0,94 1,18 1,24 1,87 1,45 -5,52 -1,19 
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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. 

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. 

 

3. DIŞ TİCARET 

2019 ALMANYA İHRACAT (1000 $) İTHALAT (1000 $) 

 1,486,462,772 

 

1,236,298,731 

 
Kaynak: Trademap 

 

Aşağıdaki tabloda 2019 yılında Almanya’nın en fazla ithalat yaptığı ürün grupları yer almaktadır. 

SEKTÖR İTHALAT (1000 $) 

Makineler, mekanik 

cihazlar, nükleer 

reaktörler, kazanlar; 

parçaları 

152.356.466 

 

Elektrikli makine ve 

teçhizat ve bunların 

parçaları; ses 

kaydediciler ve 

çoğaltıcılar 

145.695.373 

 

Demiryolu veya tramvay 

vagonları dışındaki 

araçlar ve bunların parça 

ve aksesuarları 

131.050.750 

 

Mineral yakıtlar, mineral 

yağlar ve bunların 

damıtılmasından elde 

edilen ürünler; bitümlü 

maddeler 

104.856.909 

 

Başka yerde 

belirtilmeyen emtialar 

81.031.997 

 

Optik, fotografik, 

sinematografik, ölçme, 

kontrol, hassas, tıbbi 

veya cerrahi 

42.329.002 

 

Plastikler ve bunlardan 

eşya 

40.809.397 

 

Organik kimyasallar 38.865.131 
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Demir ve çelik 25.001.089 

 

Demir veya çelikten eşya 21.677.914 

 

Doğal veya kültür 

incileri, değerli veya yarı 

değerli taşlar, değerli 

metaller 

19.874.611 

 

Mobilya; yatak 

takımları, şilteler, yatak 

destekleri, minderler ve 

benzeri doldurulmuş 

mobilyalar 

19.554.405 

 

Örme veya tığ işi giyim 

eşyası ve aksesuarı 

18.847.167 

 

Örme veya tığ işi 

olmayan giyim eşyası ve 

aksesuarı 

18.405.138 

 

Uçak, uzay aracı ve 

bunların parçaları 

16.572.831 

 

Alüminyum ve 

alüminyumdan eşya 

16.048.410 

 
Kaynak: Trade map 

 

 

TÜRKİYE İLE TİCARET 

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. 
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Aşağıdaki tabloda 2020 yılı ilk 9 ay için Türkiye’den Almanya’ya yapılan ihracat rakamları 

sektörler bazında yer almaktadır.  

Sektör İhracat Rakamı 

(1000 $) 

Çelik 302.684,90 

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 190.470,62 

 

Demir ve Demir Dışı Metaller 699.324,54 

 

Deri ve Deri Mamulleri 83.726,07 

 

Diğer Sanayi Ürünleri 3.472,30 

 

Elektrik Elektronik 730.029,42 

 

Fındık ve Mamulleri 321.842,66 

 

Gemi ve Yat 3.596,96 
 

Halı 91.326,12 
 

Hazır giyim ve Konfeksiyon 2.237.480,24 
 

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 160.003,92 
 

İklimlendirme Sanayii 379.880,04 
 

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   668.205,68 
 

Kuru Meyve ve Mamulleri 134.391,64 
 

Madencilik Ürünleri 66.456,48 
 

Makine ve Aksamları 495.529,91 
 

Meyve Sebze Mamulleri 193.272,49 

Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 162.229,75 
 

Mücevher 90.711,49 
 

Otomotiv Endüstrisi 2.460.505,64 
 

Savunma ve Havacılık Sanayii 123.723,69 
 

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 71.988,86 
 

Süs Bitkileri ve Mam. 8.208,71 
 

Tekstil ve Hammaddeleri 259.394,74 
 

Tütün 9.655,01 
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Yaş Meyve ve Sebze   205.186,32 
 

Zeytin ve Zeytinyağı 32.544,54 
 

TOPLAM 10.185.842,74 
 

Kaynak:TIM 

 

4. PAZARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

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. 

Bu çerçevede, Almanlar katılımcıların toplantılara tam zamanında ve hazırlıklı olarak gelmesini 

beklerler. Toplantıya katılamayacak ya da geç katılacak kişilerin, bu durumlarını önceden 

bildirmeleri gerekmektedir. İş için bir araya gelenler selamlaşmak için el sıkışırlar ve el sıkışma 

dışında bir temas iş yerinde uygun bulunmaz. 

Karşısındakinin gözlerine bakmak ise Almanya’da gayet normaldir, dikkat ve ilgi belirtisi olarak 

algılanır. Almanlar iş yaşamında genelde gündemdeki konuyla ilgili objektif fikir alışverişine önem 

verirler. İş 20 yerindeki görüşmeler belli bir içeriğe odaklanır, kısa bir girizgâhtan sonra asıl konuya 

gelinir. Almanlar yetkinlikleriyle karşı tarafa güven vermek isterler, bu nedenle de neler 

yapabildiklerini görünür kılarlar. Bu yolla güven sağlamaya çalışırlar. 

F. Almanya’daki iş kültürü ile ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki internet sayfasından ulaşılabilir: 

(http://iskulturu.com/almanya-is-kulturu/#Is_Gorusmesi_Yaparken). 

 

Para Kullanımı 

Almanlar tüketimde genellikle nakit ödemeyi tercih etmektedirler. Nakitten sonra en çok tercih 

edilen ödeme şekli EC kart denilen Girocar’lardır. F. Almanya kredi kartı ve diğer ödeme 

seçeneklerine ilgi son derece azdır. Kredi kartı kullanımında İngiltere, Fransa ve İskandinav 

ülkelerinin çok gerisinde bulunmaktadır. Pasaport ve Vize İşlemleri Almanya seyahati için başvuru 

yapmak isteyen Pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye giriş yapabilmeleri 

için Almanya vize müracaatında bulunmaları gerekmektedir. 

Hususi Pasaport, Hizmet Pasaportu ve Diplomatik Pasaport Hamili Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan seyahatleri için Almanya vizesi başvurusundan 

muaf tutulmaktadır. Uzun süreli (aile birleşimi, oturum izni, çalışma izni vb.) amaçlarla 

Almanya’ya seyahat etmek isteyen tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Almanya vize 

başvurusunda bulunmakla mükelleftirler. Almanya Schengen Bölgesi’ne üye ülkeler arasında yer 

almaktadır. Dolayısıyla T.C. vatandaşları, Almanya vizesi sahibi oldukları takdirde seyahatlerini 

Almanya'dan başlatmak şartıyla diğer Schengen ülkelerine de Almanya Schengen vizesi ile seyahat 

edebilmektedirler. 

Almanya’ya seyahat etmek isteyen kişiler 90 güne kadar olan seyahatleri için Almanya Schengen 

Vizesi, 90 günden fazla olan seyahatleri için ise Almanya Ulusal Vizesi başvurusu yapmalıdır. 

http://iskulturu.com/almanya-is-kulturu/#Is_Gorusmesi_Yaparken
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Almanya Schengen Vizesi Avrupa Birliği (AB)’de 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi 

ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler arasında dolaşım serbestisi tanıyan bir bölge oluşturulmuştur. Bu 

sözleşmeyi imzalayan ülkeler, Schengen Bölgesi dışında kalan ülkelere ilişkin sınır geçişleri için 

ortak kurallar uygulamaya başlamıştır. 

Toplamda 26 ülkeyi kapsayan Schengen Bölgesi; Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, 

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Liechtenstein, 

Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve 

Yunanistan’ı kapsamaktadır. 

İsviçre, İzlanda ve Norveç ise AB’ye üye olmadıkları halde özel bir anlaşma aracılığı ile Schengen 

Bölgesi’ne dâhil olmuşlardır. Schengen Bölgesi’ne üye ülkelere seyahat etmek isteyen kişiler, 

seyahatlerini vize başvurusunda bulundukları Schengen ülkesinden başlatmak kaydıyla diğer 

Schengen ülkelerine aynı vize ile seyahat edebilmektedir. Schengen vizesi 90 güne kadar olan 

seyahatler için geçerlidir. Almanya Vize Çeşitleri Almanya’ya seyahat etmek isteyen kişiler, 

gerçekleştirecekleri seyahatin amacına göre farklı vize türlerine başvurmalıdır. 

Almanya vizesi, ülkeye yapılacak seyahatlerin süresine göre de ayrı sınıflandırılmaktadır. Almanya 

Konsolosluğu tarafından verilen vize çeşitleri aşağıdaki gibidir:  

 - Almanya Kısa Süreli (C Tipi) Vize: Almanya’ya resmi, turistik, ticari, gelir getiren faaliyet, 

eğitim, tedavi, ziyaret, gönüllü faaliyet, araştırma, konferansa katılma, spor veya kültürel etkinliğe 

katılmak amacıyla seyahat etmek isteyen kişileri kapsayan Schengen vizesi “C Tipi” vize 

kategorisine girmektedir. 

- Almanya Ulusal (D Tipi) Vize: Almanya’da kesintisiz olarak 90 günden fazla konaklamak isteyen 

kişilere (öğrenci, aile birleşimi, çalışma amaçlı) ikamet için verilen vize tipidir. Almanya Ulusal 

Vizesi (D Tipi vize) başvuruları yalnızca Almanya Konsolosluğu’na ve Almanya Büyükelçiliği’ne 

birebir başvuru yapılarak alınabilir. 

- Almanya Transit Vize: Türkiye´den hareket edip Almanya üzerinden üçüncü bir ülkeye transit 

geçiş yapacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Havaalanı Transit Vize başvurusunda 

bulunmalıdır. A Tipi Vize sahipleri, havalimanında uluslararası transit bölümünü terk etmeden ve 

pasaport kontrolünden geçmeden aktarma yapmak suretiyle seyahat ederler. 

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri Almanya’da resmi kuruluşlarda mesai saatleri, genelde, hafta 

içi her gün sabah 08.00’den akşam 16.00 ya kadardır. Endüstriyel işletmelerin büyük bölümünde 

ilki 06.00- 14.00 saatleri arası ve ikincisi ise 14.00-22.00 saatleri arası olmak üzere çift vardiyalı 

sistem uygulanmaktadır. Bazı büyük işletmelerde üç vardiyalı sistem de uygulanmaktadır (22.00- 

06.00). 

Almanya’da mesai günleri Pazartesi-Cuma arası olmak üzere beş gündür. Çalışma saatleri ise, 

özellikle kamu kuruluşlarında değişmekte olup, hizmet binalarının giriş kapılarında, el 

kitaplarında, internet sayfalarında vb. hatırlatılmaktadır. Özel sektörün erken saatte işe başladığı 

(genellikle sabah 07.00- 08.00) ve akşam saat 17.00 civarında mesainin sona erdirildiği 

görülmektedir. 

Diğer taraftan, birçok firma ve kurum, saat 09.00-17.00 arasındaki katı iş günü yerine, çalışma 

saatlerini esnekleştirebilmektedir. Ancak, çoğunlukla yeterli sayıda elemanın işyerinde 

bulunmasının zorunlu olmasını sağlayan bir çekirdek iş saati bulunmaktadır. F. Almanya’daki 
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resmi tatiller hakkındaki bilgiler aşağıdaki internet sayfaları üzerinden temin edilebilir: 

(https://www.officeholidays.com/countries/germany/2020) 

(https://www.timeanddate.com/holidays/germany/2020) (https://publicholidays.de/2020-dates/) 

 

5. PAZAR BİLGİLERİ 

Dış Ticaret Politikası 

Federal Almanya’daki mevcut dış ticaret uygulamaları hem ulusal hem de Avrupa Birliği hukukuna 

dayanmaktadır. Ulusal düzeydeki düzenlemeler, Dış Ekonomik Faaliyetler Yasası - 

Außenwirtschaftsgesetz (AWG) ve Dış Ekonomik Faaliyetler 

YönetmeliğiAußenwirtschaftsverordnung (AWV)’ne tabidir. Konu ile ilgili AB hukuku 

kısıtlamaları, ilgili AB düzenlemelerinde ve elektronik gümrük tarifesinde bulunabilir. 

Malların serbest dolaşımına ve küresel ticarete rağmen, belli mallar ithalat ve ihracatta 

kısıtlamalara tabidir. Hem ulusal hem de Avrupa hukukundan kaynaklanan bu özel kurallar ithalat 

ve ihracatta yasak ve kısıtlamalara neden olmaktadır. 

Dış Ticaret Mevzuatı ile ilgili F. Almanya ve AB düzeyindeki ayrıntılı bilgilere aşağıdaki internet 

sayfaları üzerinden ulaşılabilir: 

 - Trade - European Commission - Import And Export Rules (https://ec.europa.eu/trade/import-

and-export-rules/ ) - Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı  

– Dış Ticaret Mevzuatı 

(https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht.html) - 

Gümrükler Genel Müdürlüğü (https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Aussenwirtschaft-

Bargeldverkehr/aussenwirtschaftbargeldverkehr_node.html) 

 - GTAI-Germany Trade and Invest - Customs and Import Arrangements (https://www.gtai.de/gtai-

en/invest/investment-guide/the-tax-system/customs-and-import-arrangements65594 ) 

İthalat Rejimi 

Bazı üçüncü ülkelerden gelen tekstil ve çelik ürünleri genellikle ithalat kotaları ile kısıtlanmakta 

ve ithalat lisansı gerektirmektedir. Lisanslarla ilgili daha fazla bilgi, ilgili prosedürlerden sorumlu 

olan Federal Ekonomi ve İhracat Denetimi (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - 

BAFA) web sitesinde mevcuttur. Örneğin, sağlık, silah veya nesli tükenmekte olan bitki ve hayvan 

türleri gibi insan sağlığı, kamu güvenliği veya çevre koruma açısından risk oluşturabilecek ürünlere 

özel ithalat kontrol düzenlemeleri uygulanır. 

Herhangi bir ithalat yönetmeliğine veya lisansına bakılmaksızın, ithalatçıların ürünle ilgili kurallar 

hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir, çünkü Almanya'daki ticari işlemlere rehberlik eden 

yasal işlemler ve idari prosedürler, ithalatın yapıldığı ülkedeki yasalardan, 2020 farklı olabilir. 

İthalatta uygulanan kısıtlamalar ve yasaklarla ilgili ayrıntılı bilgiler Gümrükler Genel Müdürlüğü 

internet sayfasında belirtilmiştir: 

 (http://www.zoll.de/EN/Businesses/Movement-

ofgoods/Import/Restrictions/restrictions_node.html ).  

 

https://publicholidays.de/2020-dates/
https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/
https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Aussenwirtschaft-Bargeldverkehr/aussenwirtschaftbargeldverkehr_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Aussenwirtschaft-Bargeldverkehr/aussenwirtschaftbargeldverkehr_node.html
https://www.gtai.de/gtai-en/invest/investment-guide/the-tax-system/customs-and-import-arrangements65594
https://www.gtai.de/gtai-en/invest/investment-guide/the-tax-system/customs-and-import-arrangements65594
http://www.zoll.de/EN/Businesses/Movement-ofgoods/Import/Restrictions/restrictions_node.html
http://www.zoll.de/EN/Businesses/Movement-ofgoods/Import/Restrictions/restrictions_node.html


11 
 

Avrupa Komisyonu TARIC veri tabanı için:  

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?callbackuri=CBU-

36&Lang=en ) 

Gümrük Tarifeleri 

Almanya Federal Cumhuriyeti Avrupa Birliği üyesi olduğundan dolayı, diğer üye ülkeler gibi 

Ortak Ticaret Politikasının en önemli aracını teşkil eden Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) 

uygulamaktadır. 

Avrupa Birliği’nde yürürlükte bulunan gümrük vergilerine, internet aracılığıyla 

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en ) veya 

(http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ ) adreslerinden ulaşmak mümkün bulunmaktadır. Söz konusu 

bağlantı, eşya tanımı veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) bazında arama yapılmasına 

olanak tanımakta, ayrıca söz konusu ürüne ilişkin başka kısıtlamalar varsa onları da göstermektedir. 

Öte yandan, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın kabulü ve 1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük 

Birliği’nin yürürlüğe konulmasıyla, Türkiye ile AB arasında sanayi ürünleri ticaretinde gümrük 

vergileri sıfırlanmış ve Türkiye üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi uygulamaya 

başlamıştır. 

Türkiye-AB Gümrük Birliği, sadece sanayi ürünlerini ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsamakta, 

geleneksel tarım ürünleri ise kapsam dışı bulunmaktadır. İşlenmiş tarım ürünlerinde gümrük 

vergileri tespit edilirken, tarım payı ile sanayi payı ayrılmakta ve sadece sanayi payı vergi 

muafiyetine tabi tutulmaktadır. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?callbackuri=CBU-36&Lang=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?callbackuri=CBU-36&Lang=en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

