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ÖNSÖZ
Almanya’da siyasetin, ekonominin, toplumun,

ve ç özümlerin tartışıldığını ortaya koyuyor.

bilimin ve kültürün ayırt edici yanları nedir?

Gözden geçirilmiş 2018 baskısı, özellikle

“İşte Almanya” sizi çağdaş ve dünyaya açık bu

g ünümüz konularına yer veriyor, tarihsel ve

ülkeyle tanışmaya davet ediyor. Özel olarak

kurumsal bağlantılar arka plana bırakılıyor.

uluslararası okurlara göre hazırlanmış olan

Sunulan içerikler, metinlerin kullanım değerini

elinizdeki kılavuz güvenilir temel bilgiler

zenginleştirmek için güncel verilerle destek-

s unuyor ve üst bakış sağlıyor.

leniyor.

Olguları aktaran kitap dokuz bölümde ele

”İşte Almanya”nın bu basılı versiyonunda, in-

a ldığı konularla, Alman toplumunu anlaşılır

ternette daha geniş bilgilere erişim imkanı ve-

kılmayı hedefliyor ve toplumsal ve siyasi

ren dijital kaynaklara da kapsamlı göndermeler

değişimler çağında ülkede hangi modellerin

yapılıyor. 

Almanya’yla tanışın ve yakınlaşın; farklı medya imkanlarını birleştiren “İşte Almanya” size bu kapıyı açıyor
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OLGULARLA
ALMANYA
KILAVUZ KİTAP

Yakın bakış: Temel bilgi içerikli metinler,
ilgili bölümün konusu çerçevesinde hızlı bir
üst bakış edinilmesini sağlıyor.

“İşte Almanya” kılavuzunun güncellenmiş baskısı dokuz bölümde bugünün Almanyasına farklı
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AUSSENPOLITIK

VIDEO

AUSSENPOLITIK

AR-APP

yönlerden yaklaşma imkanı sunuyor. Her bölü-

Außenpolitik: das Video zum Thema
→ tued.net/de/vid2

mün düzenlenmesinde önce konuyla ilgili en

Zivile Gestaltungsmacht ∙ Engagiert für Frieden und Sicherheit ∙

Anwalt europäischer Integration ∙ Schutz von Menschenrechten ∙
Offener Netzwerkpartner ∙ Nachhaltige Entwicklung

EINBLICK

ZIVILE GESTALTUNGSMACHT
Deutschland ist in der internationalen Politik

den USA, das Eintreten für das Existenzrecht
Israels, die aktive und engagierte Mitwirkung

Staaten und ist Mitglied in allen wichtigen mul

temel bilgileri kapsayan bir “Yakın bakış” yer

schaft des transatlantischen Bündnisses mit

intensiv und vielfältig vernetzt. Das Land un
terhält diplomatische Beziehungen zu fast 200

in den Vereinten Nationen (UN) und im Eu

tilateralen Organisationen und informellen in

roparat sowie die Stärkung der europäischen

ternationalen Koordinierungsgruppen wie der

Sicherheitsarchitektur im Rahmen der OSZE.

„Gruppe der Sieben“ (G7) und der „Gruppe der
Zwanzig“ (G20). Außenminister ist seit 2018
Heiko Maas (SPD). Im Auswärtigen Dienst, des

Gemeinsam mit seinen Partnern setzt sich

alıyor. Ardından konu farklı açılardan ayrıntı-

Deutschland weltweit für Frieden, Sicherheit,

sen Zentrale sich in Berlin befindet, arbeiten

Demokratie und Menschenrechte ein. Der von

rund 11.652 Beschäftigte. Insgesamt unterhält

Deutschland vertretene erweiterte Sicher
heitsbegriff umfasst neben Fragen der Krisen

Deutschland 227 Auslandsvertretungen.

prävention, Abrüstung und Rüstungskontrolle
Das vorrangige Ziel der deutschen Außenpo

nachhaltige wirtschaftliche, ökologische und

litik ist der Erhalt von Frieden und Sicherheit

soziale Aspekte. Dazu gehören eine Globali

in der Welt. Zu den Grundkoordinaten gehört

sierung

die umfassende Integration in die Strukturen

mit

Chancen

für

alle,

grenz

larıyla derinleştiriliyor. Ayrıca her bölümde di-

überschreitender Umwelt und Klimaschutz,

der multilateralen Zusammenarbeit. Konkret

der Dialog zwischen den Kulturen sowie Offen

bedeutet dies: eine enge Partnerschaft mit

heit gegenüber Gästen und Einwanderern. Seit

Frankreich in der Europäischen Union (EU),

dem Ende des OstWestKonflikts in den frü

die feste Verankerung in der Wertegemein

hen 1990erJahren haben sich für die deutsche
Die deutsche Außenpolitik ist fest eingebunden in die multilaterale Zusammenarbeit

ğer bilgi kanallarına ilişkin yönlendirici bağlantılar ve farklı medya araçlarına geçiş yolları
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gösteriliyor.

K U LT U R & M E D I E N

Anzeigenumsätzen in schwerem Fahrwasser.

GLOBAL

Über 100 Zeitungen haben als Antwort auf die

Deutsche Welle Die Deutsche Welle
(DW) ist der Auslandsrundfunk
Deutschlands und Mitglied der ARD
(Arbeitsgemeinschaft der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten der
Bundesrepublik Deutschland). Die DW
sendet in 30 Sprachen, sie bietet Fernsehen (DW-TV), Radio, Internet sowie
Medienentwicklung im Rahmen der DW
Akademie. Kostenfreie Nachrichten in
vier Sprachen bietet der German News
Service für Interessierte und
Medien.

Umsonst-Kultur im Netz inzwischen Bezahlschranken eingeführt. Die Verlagslandschaft ist
in Bewegung – auch weil inzwischen fast
800.000 täglich verkaufte Zeitungsexemplare
als E-Paper digital vertrieben werden und die
Zahlen der Digital-Abos stetig zunehmen.
Die Digitalisierung der Medienwelt, das Internet, die dynamische Zunahme mobiler Endgeräte und der Siegeszug der sozialen Medien
haben das Mediennutzungsverhalten signi-

→ dw.com

fikant verändert. 62,4 Millionen Deutsche über

Deutschlands größter Newsroom: die Zentralredaktion der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin

14 Jahre (89,8 Prozent) sind heute online. Mehr
als 50 Millionen Menschen nutzen das Internet
Pro Erscheinungstag werden 16,1 Millionen

Online“ und das Boulevardblatt „Bild“ gelten

Tageszeitungen und fünf Millionen Wochen-

als die meistzitierten Medien.

täglich. Durchschnittlich verbrachte jeder Nutzer täglich rund 165 Minuten online (gerechnet

führenden Blätter, die überregionalen Tages-

mehr als jeder Zweite surft inzwischen mobil.

Zugleich befindet sich die Branche in einem

meinungsbildend am Diskurs teilnehmen kann.
Ob die interaktiven Versammlungsorte im Netz

zeitungen „Süddeutsche Zeitung“, „Frankfur-

tiefgreifenden Strukturwandel. Die Tageszei-

Zudem ist gut die Hälfte aller Internetnutzer

zugleich das Fundament für einen zukunfts-

ter Allgemeine Zeitung“, „Die Welt“, „Die Zeit“,

tungen büßen seit 15 Jahren regelmäßig durch-

Mitglied einer privaten Community. Die digitale

fähigen digitalen Journalismus bilden, bleibt

„taz“ und „Handelsblatt“, zeichnen sich durch

gedruckten Auflage ein. Sie erreichen immer
seltener jüngere Leserschichten und befinden

Das Nachrichtenmagazin „Spiegel“/„Spiegel

sich bei weiterhin rückläufigen Auflagen und

DIAGRAMM

Revolution hat einen neuen Begriff von Öffent-

schnittlich 1,5 bis 2 Prozent ihrer bezahlten

investigative Recherche, Analyse, Hintergrund und umfassende Kommentierung aus.

lichkeit hervorgebracht; die sozialen Medien
und die Bloggosphäre sind der Spiegel einer of-

Rasante Entwicklung: Internetnutzer in Deutschland in Millionen

tung wahr.

Tägliche Mediennutzung

66

%
Smartphone/
Handy

38,6
18,3
4,1

1997

2000

2006

2010

2017

57

%
Laptop

38 %

Fernsehen

Tablet-PC

44 %

Computer, PC

→ 14 dilde yayın

abzuwarten. Im Bemühen gegen Fake News und
gezielte Desinformation nehmen Journalisten
aller Sparten ihre journalistische Verantwor-

fenen und dialogischen Gesellschaft, in der jeder

Vielfältiger Zugang: So gehen die Deutschen ins Internet

62,4
49
ARD/ZDF-Onlinestudie 2016

Digitaler Alltag
Die mobile Internetnutzung und
die Verwendung mobiler Endgeräte
steigen in Deutschland deutlich an.
Mit der zunehmenden mobilen Datennutzung wachsen die technologischen Anforderungen an die Netzinfrastruktur. Studien zeigen auch: Die
Zahl der Internetnutzer steigt seit
geraumer Zeit nur noch geringfügig.

174 Min.

Radio

160 Min.

Internet

149 Min.

Zeitung

17 Min.

ARD-ZDF-Onlinestudie 2017/Studienreihe „Medien und ihr Publikum“

auf die Gesamtbevölkerung: 149 Minuten);

und Sonntagszeitungen verkauft (2016). Die

ARD/ZDF-Onlinestudie 2017

Konu: Olgulara geniş yer
veren metinler, derinlemesine ve daha kapsamlı
biçimde konuya girilmesini ve en önemli perspektiflerin kavranmasını
sağlıyor.

→ Dokuz konu alanı
→ Farklı bilgi düzeyleri
→ Daha ayrıntılı bilgilere göndermeler
→ Her konuyla ilgili önemli toplumsal aktörler
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BILDUNG & WISSEN

PANORAMA

EXZELLENTE FORSCHUNG

Mission Rosetta
Die Mission der europäischen Weltraumorganisation ESA erforschte die Entstehungsgeschichte
unseres Sonnensystems. Das DLR hatte großen
Anteil beim Bau der Landeeinheit Philae und betreibt das Kontrollzentrum, das die bisher nie
gewagte Landung auf einem Kometen betreute.

Gewicht:
Dimension:
Landung:

100 kg
1 x 1 x 0,8 m
12. November 2014

Rosetta-Sonde
Zehn Jahre war die
Sonde unterwegs,
um Philae auf dem
Kometen Tschurjumow-Gerassimenko
abzusetzen.

→ Augmented reality (artırılmış gerçeklik)

Forschungsschiff Sonne
Die Sonne ist das jüngste Schiff der deutschen Forschungsflotte
und seit Ende 2014 vor allem im Pazifik und im Indischen Ozean den
Geheimnissen der Tiefsee auf der Spur. Das Hightech-Schiff gilt
als eines der modernsten Forschungsschiffe der Welt.

Kabinendeck
mit 33 Crew-Kabinen

Arbeitsdeck
8 Labors auf 600 m2

Gemeinschaftsdeck
mit Messe
und Bibliothek

Lagerdeck
mit 20 Wissenschaftler-Kabinen

Philae Lander
Philae Lander
Philae setzte als erster
Apparat weich auf
einem Kometen auf.

6 Kräne
9 Winden

Länge:
Geschwindigkeit:
Seezeit (max.):
Personal (max.):
Einsatzgebiete:

apps’leri üzerinden ”Print to web” bağlantıları

116 m
12,5 kn
52 Tage
40 Personen
Indik, Pazifik

Neumayer-Station III
Im ewigen Eis der Antarktis betreibt das Alfred-WegenerInstitut die Forschungsstation Neumayer III, in der
ganzjährig Wissenschaftler leben und arbeiten. Sie steht
auf Stelzen und wächst mit der Schneedecke mit.

Masse:
Größe:
Nutzfläche:
Labor/Büro:
Unterkünfte:

399

Hochschulen
und Universitäten

2.300 Tonnen
68 x 24 m
4.890 m2 über vier Etagen
12 Räume
15 Räume, 40 Betten

2,8 Mio.

Studierende an
Hochschulen

Multicorer
Er kann gleichzeitig viele
kleine Proben vom Meeresboden ausstechen.

92,2 Mrd. €

Ausgaben für Forschung
und Entwicklung

586.030

Forscherinnen und
Forscher

81

Max-PlanckInstitute weltweit

Wasserschöpfkranz
Das Gerät nimmt Wasserproben und misst
Temperatur und Tiefe.

72

FraunhoferInstitute

Unterwasserfahrzeug
Es ist ferngesteuert und
mit Videokamera und
Greifarmen ausgerüstet.

93

Forschungseinrichtungen
der Leibniz-Gemeinschaft

18

Forschungszentren der
Helmholtz-Gemeinschaft

ALMANYA HAKKINDA DAHA FAZLASI

Almanya’da siyaset ve ekonomi veya kültür,
Panorama: Kapsamı bilgi
grafikleri, ilgili bölümü
tamamlıyor ve konuyu
görsel olarak kavranır hale
getiriyor.

bilim ve toplum hakkında daha fazlasını
öğrenmek isteyenler Almanya platformunu
ziyaret edebilir. Buradaki haberlerde olayların
arka planındaki öyküleri okuyabileceğiniz
gibi, yükseköğrenim, çalışma veya seyahat
konularıyla ilgili partnerler hakkında

DİJİTAL
KAYNAKLAR

facts-about-germany.de:
Gelişmiş tasarım tüm bilgi
kümelerine yansıtıldı.

Kapsamlı dijital multi medya içeriklerinin ana
mecrası, internet sayfası facts-about-germany.de.
Etkileşimli tasarım sayesinde mobil cihazlar üzerinden izlemeyi de mümkün kılıyor. “İşte Almanya” yayınının bileşenleri arasında e-dergi ve
e-okuyucu versiyonları da var. İnternet sayfası
olarak “facts-about-germany.de” German Design
Council’in bir ödülü olan German Design Award
2018’in “Excellent Communications Design –
Online Publications” kategorisinde ödül kazandı.

→ 14 dilde yayın
→ Videolar ve interaktif grafikler
→ Ek bölüm: “Alman tarihi”
→K
 apsamlı arka plan bilgileri ve her bölümde
daha fazla bilgi için başlıklar

VİDEO

AR-APP

Digital ek materyaller
1. App store’dan ücretsiz olarak “AR Kiosk“
uygulamasını cep telefonunuza yükleyin. “AR
Kiosk” iTunes ve Google Play’dan indirilebilir.
2. Uygulamayı başlatın ve akıllı telefonunuzu
veya tabletinizi “Video & AR App” ikonu üzerine
tutun (Sayfa 23, 39, 59, 79, 95, 115, 135, 155).
Bu sayfaların gerisinde ek dijital içerikler mevcut.
3. Uygulama resmi tanıdığında bonus içerikler
otomatik olarak açılır.

bağlantı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu web

deutschland.de

sitesi ayrıca Almanya’yı partner ülkelerle

facebook.com/deutschland.de

bağlayan konular ve insanlar hakkında on

twitter.com/en_germany

ayrı bölgeye özgü içerikler de sunuyor. Ve de

instagram.com/deutschland_de

sosyal medya kanalları üzerinden bizimle
bağlantıda kalın.
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BİR BAKIŞTA
Federal Cumhuriyet ∙ Armalar & Simgeler ∙ Nüfus durumu ∙
Coğrafya & İklim ∙ Parlamento & Partiler ∙ Siyasi sistem ∙
Federal Hükümet ∙ Ünlü Almanlar

FEDERAL CUMHURİYET
Almanya federal bir devlet. Hem Federal

leşmesiyle beş yeni eyalet daha kuruldu: Bran-

Yönetim’in hem de 16 farklı eyaletin kendile-

denburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sakson-

rine ait yetki alanları bulunuyor. Eyaletler, iç

ya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen. Kuzey Ren-

güvenlik, eğitim, yükseköğrenim, kültür ve

Vestfalya 17,9 milyonluk nüfusuyla en kalaba-

yerel yönetimler konusunda özerkler. Eyalet

lık eyalet, Bavyera ise 70.540 kilometrekarelik

yönetimleri kendi yasalarının yanısıra federal

yüzölçümüyle en büyük topraklı eyalet; kilo-

yasaları da uyguluyor. Eyalet yönetimleri Fe-

metrekare başına 4012 kişinin düştüğü Berlin

deral Konsey’de temsil edilmeleri sayesinde

ise en yoğun yerleşime sahip. Özel statülü üç de

federal düzlemdeki yasamaya da doğrudan

kent eyaleti var: Bunlar Berlin, Bremen ve

katılım şansına sahipler.

Hamburg büyükşehir sınırlarını kapsıyorlar.
Bremen 420 kilometrekarelik yüzölçümü ve

Federalizm Almanya’da yalnızca siyasi bir dev-

679.000 kişilik nüfusuyla Almanya’nın en kü-

let sistemi olmanın ötesinde ülkenin merkezi

çük eyaleti. Baden-Württemberg Avrupa’nın

olmayan kültürel ve ekonomik yapısını da yan-

ekonomik açıdan en güçlü bölgelerinden biri.

sıtıyor ve köklü bir geleneğe sahip. Eyaletler si-

Saarland İkinci Dünya Savaşı sonrasında Fran-

yasi fonksiyonlarının yanısıra farklı bölgesel

sa himayesindeki yarı bağımsız bir ülkeydi ve

kimlikleri de temsil ediyor. 1949 yılında eyalet-

ancak 1 Ocak 1957 tarihinde dönemin Federal

lerin güçlü konumu Anayasa’da kayıt altına

Alman Cumhuriyeti’ne onuncu eyalet olarak

alındı; 1990 yılında Almanya’nın yeniden bir-

bağlandı.

16 Eyalet

Kiel
SCHLESWIGHOLSTEIN

HAMBURG

MECKLENBURGVORPOMMERN
Schwerin

BREMEN
BRANDENBURG

A Ş A Ğ I S A K S O N YA

BERLIN
Magdeburg

Hannover

S A K S O N YA A N H A LT

KUZEY RENV E S T F A LY A

Dresden

Erfurt

Düsseldorf

THÜRINGEN
HESSEN
Wiesbaden
RHEINLANDPFALZ

Potsdam

Mainz

SAARLAND
Saarbrücken
Stuttgart

BADENWÜRTTEMBERG

Eyalet başkenti

B AV Y E R A

Münih

S A K S O N YA
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Federal Almanya
kartalı

Almanya’nın köklü geleneksel devlet simgesi
kartaldır. Cumhurbaşkanı, Federal Konsey, Federal Anayasa Mahkemesi ve Federal Meclis farklı
versiyonlarıyla kartal simgesi kullanıyor. Madeni
paraların ve milli takım formalarının üzerinde de
farklı biçimlerde kartallar var.

Bayrak

Anayasa

1949’da Bonn’da kabul edilen anayasa geçici
olarak düşünüldüğü için özel bir adla
(Anayasa) anıldı. 1990’daki yeniden
birleşmeden sonra daimi anayasa olarak benimsendi. Anayasa’nın 146 maddesi, diğer tüm
Alman hukuk normlarının üstünde ve devlet
sistemini ve değerlere ilişkin ilkeleri belirliyor.

Milli bayramlar

3

Ekim
Anayasa siyah-kırmızı-sarı renklerini Federal
Almanya bayrağı olarak tanımlıyor. Böylece
1949’daki kuruluşta 1919’daki ilk Alman cumhuriyetinin devamı getirilmiş oldu. Nasyonal Sosyalistler kartalın yerine gamalı haçı getirmişti.

3 Ekim tarihi, 1990’da birleşme antlaşmasında
resmen Alman Birliği Günü olarak belirlendi.
Ayrıca Alman Birliği Günü federal yasalarla
getirilen tek bayram olma özelliği taşıyor.

Para birimi

Ülke kodu

€
1 Ocak 2002’den beri Avro Almanya’daki tek
ödeme aracı. AB’nin para birimi 1948’den beri
kullanılan D-Mark’ın yerini aldı. Avrupa Merkez
Bankası’nın (ECB) merkezi Alman finans metropolü Frankfurt/Main’da.

+49

.de

Ülke kodu olarak “.de” Almanya’da en çok
kullanılan ve tek ülkeye ait alan adları içinde en
çok rağbet gören uzantı. Uluslararası telefon
kodu olan +49’a sabit veya mobil telefonların
yüzde 99,9’undan ulaşılabiliyor.

Milli marş
Alman Milli Marşı, August Heinrich Hoffmann
von Fallersleben’in (1841) “Almanya Şarkısı”
güftesinin sadece üçuncü kıtasından oluşuyor.
Beste Joseph Haydn’a ait (1796/97).

Ei – nig – keit
Da – nach
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für
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brü – der

Ei

– nig

sind

des

Blüh

blü
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he,

–

–

und
uns

deut – sche
lich
mit

keit

Glü

und

– ckes

Glan

deut

– ze

Recht
und
al
– le

Va –
Herz

Recht

Un

ter
und

und

– ter

die – ses

– sches

Va

Frei – heit
stre – ben

–

land!
Hand!

Frei –

–

heit

pfand.

Glü – ckes,

–

ter

–

land!
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NÜFUS DURUMU
Demografik değişimde üç önemli eğilim belirleyici rol oynuyor: Düşük doğum oranları, orta-

O R TA L A M A Ö M Ü R

83 yaş / 78 yaş
Kadınlar

Erkekler

lama yaşam süresinin artması ve nüfusun yaşlanması. Almanya en yüksek doğum rakamlarına 1.3 milyon bebeğin dünyaya geldiği 1964
yılında ulaştı; o tarihten bu yana doğum oranları aşağılarda seyrediyor. Bununla birlikte Almanya beş yıldır gerçekleşen üst üste artışın sonucunda 2016’da kadın başına 1,59 çocukla Avrupa ortalamasına yükseldi. Buna rağmen son

GELEN GÖÇMENLER 2016

1.865.000

35 yıldır çocuk kuşağı, anne babalarının kuşağından üçte bir oranında daha az sayıda; bugün
50 yaş grubu insanların sayısı yeni doğanların
iki k atı. Ortalama yaşam süresi de uzuyor ve
günümüzde erkekler için ortalama 78, kadınlar içinse 83 yıla ulaşmış durumda.
Ekonomik kalkınma ve sosyal güvence sistemleri
açısından ağır sonuçlar doğuran demografik değişim göç sayesinde yavaşlatılıyor. Almanya’da

GİDEN GÖÇMENLER 2016

1.365.000

yaşayan insanların neredeyse yüzde 22’si (18,6
milyon kişi) göçmen kökenli. Bu sayının yarıdan
fazlası Alman vatandaşı. Almanya’daki dört etnik
azınlık “yerleşik azınlıklar” olarak kabul ediliyor
ve özel bir koruma altındalar: Danimarkalı azınlık (50.000) ve Frizler (60.000) Kuzey Almanya’da,
Lausitz Sorbları (60.000) ve Alman Sinti ve
Romanları (70.000) ise Almanya ve Polonya

arasındaki sınır boyunda yaşıyor.

H A N E S AY I S I

40,8 milyon

NÜFUS

CİNSİYETLERİN DAĞILIMI

40,74 milyon 41,83 milyon

82,6 milyon

Kadınlar

Erkekler

YA Ş D A Ğ I L I M I
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

Kaynak: Federal İstatistik Dairesi, Wiesbaden

25
20
15
10
5
0
700
(bin kişi)

600

500

400

300
Kadınlar

200

100

0

0

100

Yıllara göre yaş dağılımı

200

300
Erkekler

400

500

600

700
(bin kişi)
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COĞRAFYA & İKLİM

COĞRAFİ KONUM

Orta Avrupa

Almanya Avrupa’nın ortasında bulunuyor ve dokuz ülkeyle sınır komşusu. Avrupa’da bu kadar
çok komşusu bulunan tek ülke Almanya. Ülkenin kuzeyde Baltık Denizi ve Kuzey Denizi’ne
k ıyısı bulunuyor. Güney sınırı boyuncaysa Alp
Dağları uzanıyor. Almanya’nın en yüksek noktası Bavyera eyaletinde bulunan 2.962 metre yüksekliğindeki Zugspitze. Rakımın en düşük olduğu nokta ise deniz seviyesinin 3,54 metre altında
bulunan

Schleswig-Holstein’daki

Neuendorf

Sachsenbande. Almanya 357.340 kilometrekarelik yüzölçümüyle Fransa, İspanya ve İsveç’ten

YÜZÖLÇÜMÜ

sonra Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük ülkesi.

357.340 km2

Yüzölçümünün neredeyse üçte biri ormanlarla
kaplı olan Almanya’da göller, nehirler ve diğer
akarsular, toplam alanın yüzde ikisinden biraz
fazlasını kaplıyor. Almanya’nın en uzun nehri
olan Ren ülkenin güneydoğusunda Almanya ve
Fransa arasındaki sınırı belirliyor ve kuzeyinde
Bonn, Köln ve Düsseldorf kentlerinin içinden geçiyor. İkinci en uzun nehir olan Elbe Dresden,
Magdeburg ve Hamburg’u birleştiriyor ve Kuzey
Denizi’ne dökülüyor.
Almanya’nın ılıman bir iklimi var. Temmuz
ayında ortalama en yüksek sıcaklık 21,8 derecey-

BAŞKENT

ken en düşük sıcaklık ortalamasıysa 12,3 derece.

Berlin

Ocak ayında en yüksek sıcaklık ortalaması 2,1
derece, en düşük sıcaklık ortalamasıysa –2,8 derecede seyrediyor. Almanya’da meteorolojik kayıtların başlangıcından bu yana görülen en
yüksek sıcaklık 5 Temmuz 2015’te 40,3 dereceyle Kitzingen/Main’da kaydedildi.

891,70 km2

G Ü N E Ş L İ S A AT M İ K TA R I

YA Ğ M U R

1.595

850 l/m2

KIYI ŞERİDİ

EN UZUN NEHİR

2.442 km

Ren
865 km (Almanya kısmı)

ORMAN YÜZÖLÇÜMÜ

EN YÜSEK DAĞ

114.191 km2

Zugspitze
2.962 m
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Partiler

PARLAMENTO &
PARTİLER

Hıristiyan Demokrat Birlik
(CDU) 427.173 üye
2017 seçim sonucu: Yüzde 26,8

Alman Federal Meclisi dört yılda bir 18 yaşını
doldurmuş seçme ve seçilme hakkı olan vatandaşlar tarafından gizli oy, serbest ve doğrudan
seçimle seçilir. Alman Federal Meclisi (Bundestag) Almanya’nın parlamentosudur. Toplam en
az 598 milletvekilinin yarısı partilerin eyalet listelerine verilen oyların (ikincil oylar) dağılımıy-

Sosyal Demokrat Parti
(SPD) 463.723 üye
2017 seçim sonucu: Yüzde 20,5

la, diğer 299 kişiyse doğrudan seçim bölgesindeki milletvekili adaylarına verilen oylarla (birincil oylar) seçilir. Almanya’daki seçim sistemi tek
bir partinin tek başına iktidar olmasını zorlaştıran bir sistemdir ve istisnalar dışında koalisyon
hükümetleri kurulur. Parlamentoda çoğunlu-

Almanya için Alternatif (AfD)
29.000 üye
2017 seçim sonucu: Yüzde 12,6

ğun sağlanması için gerekli kombinasyonların
aşırı karmaşıklaşmasını önlemek amacıyla yüzde beş barajıyla çok küçük partilerin parlamentoya girmesi engellenmiştir. 19. Federal Meclis’te
yedi parti 709 milletvekiliyle temsil ediliyor:

Hür Demokrat Parti (FDP)
63.050 üye
2017 seçim sonucu: Yüzde 10,7

CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Sol Parti ve Birlik 90/
Yeşiller. CDU ve yalnızca Bavyera’da seçime giren partner partisi CSU 1949 yılında yapılan ilk
genel seçimlerden bu yana ortak bir meclis grubu oluşturuyor. Bu yasama döneminde parla-

Sol Parti
62.182 üye
2017 seçim sonucu: Yüzde 9,2

mentoya yeni giren parti “Almanya için Alter
natif” (AfD); FDP dört yıl aradan sonra yeniden
Federal Meclis’te.
Mevcut hükümet CDU/CSU ve SPD’nin oluştur-

Birlik 90/Yeşiller
65.257 üye
2017 seçim sonucu: Yüzde 8,9

duğu bir koalisyonla kuruldu. Bu koalisyonda
Dr. Angela Merkel (CDU) Federal Şansölye, Olaf
Scholz (SPD) Şansölye Yardımcısı ve Heiko Maas
(SPD) Dışişleri Bakanı görevini üstlendi. AfD,
FDP, Sol Parti ve Yeşiller parlamentoda muhalefet konumunda.

Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU)
141.000 üye
2017 seçim sonucu: Yüzde 6,2

Federal Meclis
Federal Meclis’in (Bundestag) en az 598 üyesi
oluyor. Buna bakiye oylarla ve dengeleme
hesabıyla seçilen vekiller ekleniyor. 2017 seçimleri
sonucunda 19. Bundestag’da 709 milletvekili var.
Meclis grupları dışı
2 sandalye

709 sandalye
Sol Parti
69 sandalye

AfD
92 sandalye

FDP
80 sandalye

SPD
153 sandalye

Yeşiller
67 sandalye

CDU
200 sandalye

CSU
46 sandalye

Federal Konsey
Federal Konsey (Bundesrat), beş daimi anayasal organdan
biri. Eyaletleri temsil eden meclis.
Federal Konsey’in eyalet hükümetleri delegesi 69 üyesi var.
Bu mecliste her eyaletin en az bir, en büyük nüfuslu
eyaletlerin altı oyu var.
Baden-Württemberg 6

4 Thüringen

Bavyera 6

4 Schleswig-Holstein

Berlin 4

4 Saksonya-Anhalt

Brandenburg 4
Bremen 3
Hamburg 3
Hessen 5

3
Mecklenburg-Vorpommern

4 Saksonya
3 Saarland
4 Rheinland-Pfalz
6 Kuzey Ren-Vestfalya
6
Aşağı Saksonya
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SİYASİ SİSTEM
Cumhurbaşkanı devlet protokolünde Alman
ya’nın en üst düzey temsilcisidir. Bu protokole
göre ikinci sırada Federal Meclis Başkanı yer
alır. Cumhurbaşkanı’na Federal Konsey Başkanı vekalet eder. Federal Konsey’e dönüşümlü
olarak bir yıllığına eyalet başbakanlarından bi-

Halk
18 yaşını doldurmuş her Alman
vatandaşı seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Vatandaşlar genel,
doğrudan, serbest, seçimlerde
eşit ve gizli oy kullanarak
milletvekillerini seçerler.

oyuyla
seçilir

ri başkanlık eder. Alman siyasetindeki en büyük icracı politik güce sahip mevki ise Şansölyelik. Federal Anayasa Mahkemesi Başkanı da
üst düzey temsilciler arasında yer alıyor.

tarafından
seçilir

Eyalet parlamentoları
Eyalet parlamentoları genellikle
beş yılda bir seçilir. Bu parlamentoların yetki ve düzeni eyalet
anayasaları tarafından belirlenir.
Dr. Frank-Walter
Steinmeier, 1956 doğumlu,
2017 Mart’ından bu yana
Cumhurbaşkanı

Dr. Angela Merkel,
1954 doğumlu, CDU,
2005 Kasım’ından
bu yana Şansölye

tarafından
oluşturulur

tarafından
seçilir

Eyalet hükümetleri
Dr. Wolfgang Schäuble,
1942 doğumlu, CDU, 2017
yılından bu yana Federal
Meclis Başkanı

Dr. Andreas Voßkuhle,
1963 doğumlu,
Federal Anayasa
Mahkemesi Başkanı

Eyalet hükümetleri kendi
eyalet parlamentolarınca gizli
oyla seçilir ve yine aynı yolla
düşürülebilir.

tarafından
oluşturulur

Federal Meclis

oyuyla
seçilir

598 milletvekilinin bulunduğu
parlamento dört yılda bir seçilir.
Buna bakiye oylar ve dengeleme
hesabıyla seçilen vekiller eklenir.
Federal Meclis yasama ve hükümeti kontrol görevlerini üstlenir.

Şansölye
Şansölye gizli oyla Federal
Meclis tarafından seçilir ve
izlenecek siyasetin ana çizgilerini belirleyerek kabineye
başkanlık eder.

tarafından
önerilir

Federal Hükümet
Hükümet, Şansölye ve
bakanlardan oluşur.
Her bakan kendi yetki alanını
kendi sorumluğu altında
yürütür.

tarafından
seçilir
tarafından
oluşturulur

tarafından
atanır

tarafından
atanır

Federal Kongre

Cumhurbaşkanı

Federal Kongre yalnızca Federal
Cumhurbaşkanı’nı seçmek
üzere toplanır ve kapalı oy
sistemiyle bu görevi beş yıl
süreyle yürütecek kişiyi seçer.

Devletin başı olan cumhurbaşkanı asli olarak temsili görevler
üstlenir ve Federal Almanya
Cumhuriyeti’ni yurt dışında
temsil eder. Ayrıca şansölyeyi ve
federal bakanları atar ve yeni
yasaları onaylar.

tarafından
seçilir

tarafından
seçilir

Federal Konsey

Federal Anayasa Mahkemesi

Eyaletleri temsil eden bu
meclis eyalet hükümetlerinin
gönderdiği toplam 69 temsilciden oluşur. Federal yasalar pek
çok durumda Federal
Konsey’in onayını da gerektirir.

Anayasa mahkemesi 16 yargıçtan
oluşur. Üyelerin yarısı, üçte iki
çoğunlukla Federal Meclis, diğer yarısı
da yine aynı yöntemle Federal Konsey
tarafından seçilir.

tarafından
seçilir
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FEDERAL HÜKÜMET
Şansölye ve federal bakanlar Federal Hükümet’i
(kabineyi) oluşturur. Şansölyenin hükümetin
ana politik hatlarını belirleme yetkisinin yanısıra kabinede bakanların kendi alanlarını bu
çerçeve içinde yönetme yetkisi vardır. Ayrıca
tartışmalı durumlarda kabinede çoğunluk kararı alınması durumunda bakanlar arası uyuşma i lkesi geçerlidir. Federal kabine 14 bakandan
ve şansölyelik müsteşarından oluşur. Federal
bakanlıklar kendi çalışma alanlarında federal
düzeyde en yetkili mercilerdir. Anayasa şansölyeye ayrıcalıklı bir konum tanır: Şansölye siyasetin ana hatlarını belirler ve bunun sorumluluğunu üstlenir.“ Şansölyelik ve bakanlıklar
bünyesinde yaklaşık 18.000 çalışan bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ve Federal Savunma
Bakanlığı en çok çalışana sahip bakanlıklardandır. Sekiz bakanlığın merkezi Berlin’de
bulunurken diğer altı bakanlık Bonn’da yerleşiktir. Tüm bakanlıkları temsil eden hizmet
merkezleri iki kentte de vardır.

Federal bakanlıklar
Federal Maliye Bakanlığı
→ bundesfinanzministerium.de
Federal İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığı
→ bmi.bund.de
Dışişleri Bakanlığı
→ www.diplo.de
Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
→ bmwi.de
Federal Adalet ve Tüketiciyi Koruma
Bakanlığı
→ bmjv.de
Federal Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
→ bmas.de
Federal Savunma Bakanlığı
→ bmvg.de
Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı
→ bmel.de
Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik
Bakanlığı
→ bmfsfj.de
Federal Sağlık Bakanlığı
→ www.bundesgesundheitsministerium.de
Federal Ulaşım ve Dijital Altyapı Bakanlığı
→ bmvi.de
Federal Çevre, Doğa Koruma ve Reaktör
Güvenliği Bakanlığı
→ bmu.de
Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı
→ bmbf.de
Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Bakanlığı
→ bmz.de

Cumhurbaşkanları & Şansölyeler
Cumhurbaşkanları

1949
1950

Şansölyeler

1955

Theodor Heuss (FDP) 1949–1959
1960

Konrad Adenauer (CDU) 1949–1963
1965

Heinrich Lübke (CDU) 1959–1969

Ludwig Erhard (CDU) 1963–1966
Kurt Georg Kiesinger (CDU) 1966–1969

1970

Willy Brandt (SPD) 1969–1974

Gustav Heinemann (SPD) 1969–1974
1975

Walter Scheel (FDP) 1974–1979
1980

Helmut Schmidt (SPD) 1974–1982
Karl Carstens (CDU) 1979–1984
1985

1990

Richard v. Weizsäcker (CDU) 1984–1994
1995

Helmut Kohl (CDU) 1982–1998

Roman Herzog (CDU) 1994–1999
2000

Johannes Rau (SPD) 1999–2004
2005

Horst Köhler (CDU) 2004–2010

Gerhard Schröder (SPD) 1998–2005

2010

Christian Wulff (CDU) 2010–2012
2015

Joachim Gauck (bağımsız) 2012-2017
Frank-Walter Steinmeier (SPD)
2017’den beri

Angela Merkel (CDU) 2005’ten beri
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ÜNLÜ ALMANLAR
Klasikleşmiş yazarlar, ileri görüşlü mucitler, keskin zihinli düşünürler: Alman tarihi sıradışı işler
ortaya koymuş insanlardan yana zengin. Pek
çoklarının adı ülke sınırları dışına da uzanıyor.
Örneğin Goethe Enstitüsü 1951 yılından bu yana
en tanınmış Almanlardan biri olan Johann
Wolfgang von Goethe’nin adını tüm dünyaya yayıyor. Her yıl tüm dünyadan Wagner hayranları
Bayreuth Festivali’nde “Nibelungen’in Yüzüğü”nü

Johann Wolfgang
von Goethe
Şair, tiyatro yazarı, düşünür: Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) “total deha” olarak biliniyor ve Alman edebiyatında
klasikler arasındaki yeri tartışmasız.

yüceltmek üzere burada toplanıyor. Humboldt
ve Einstein, Röntgen ve Planck, Benz ve Otto
gibi isimler Almanya’nın bir araştırmacılar ve
mühendisler ülkesi olduğunun tanıkları. Kimya
Nobel Ödülü sahibi Stefan Hell veya astronot
Alexander Gerst de onları izledi.
Geçmişte böylesi biyografilere sahip olmak
k adınlar için daha güçtü. Buna rağmen kimilerinin isimleri de tarihteki yerlerini aldı: Clara
Schumann, Maria Sibylla Merian, Paula Modersohn Becker, Rosa Luxemburg, Anna Seghers,
Sophie Scholl ya da büyük koreograf Pina
Bausch. Bugün yazar Herta Müller veya araştır-

Friedrich von Schiller
Özgürlük bayraktarı: Friedrich von Schiller (1759–1805) dünya tiyatrosunun
(“Haydutlar“, “Maria Stuart”, “Don Carlos”) en büyük isimlerinden biri ve önemli
bir deneme yazarı olarak kabul ediliyor.

macı Christiane Nüsslein-Volhard olağanüstü
başarılarıyla öne çıkıyorlar. Bu kadınların
hepsi, farklı cinsiyetlere eşit katılım olanakları
ve fırsat eşitliği sunan çağdaş toplumun örnek
aldığı isimler; böyle bir toplumun tam olarak
hayata geçirilmesi için hala büyük çabalar
gerekiyor.

Johann Sebastian Bach
Barok kilise müziği virtözü: Johann
Sebastian Bach (1685–1750) sıkı
kuralları olan “füg sanatı”nı mükemmelleştiren isim ve 200’den fazla kantat
ve oratoryosu var.

Marlene Dietrich

Ludwig van Beethoven

Sinema divası: Marlene Dietrich (1901–1992)
ikonlaşan az sayıdaki Alman oyuncudan biri (“Mavi
Melek“). Berlin doğumlu yıldız 1939’da Amerikan
vatandaşlığına geçti.

Romantik dönemin öncüsü: Ludwig van Beethoven
(1770–1827) biçime yoğunlaşmasıyla bireyselliğin
ve duygulanımların ifadesine yeni bir düzey kazandırdı.
(“9. Senfoni“).

Thomas Mann

Albrecht Dürer

Romanın ve uzun öykünün ustası: Thomas Mann
(1875–1955) 20. Yüzyıl dünya edebiyatının en önemli
yazarları arasında. Aile destanı “Buddenbrooklar”la
1929’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı.

Alman Rönesansı’nın sanatçısı: Nürnbergli Albrecht
Dürer (1471–1528) sanat tarihinin en önemli ve en çok
yönlü isimlerinden biri kabul ediliyor. Ağaç ve bakır
oyma sanatının tekniklerinde devrim yaptı

Wilhelm Conrad Röntgen

Willy Brandt

X ışınlarının mucidi: Wilhelm Conrad Röntgen (1845–
1923) 1895’de Würzburg’da onun adıyla anılan röntgen
ışınını buldu. 1901’de Nobel Fizik Ödülü’nü aldı.
O günden bugüne 80’den fazla ileri düzey araştırmacı
Alman bilim insanı Nobel Ödülleri kazandı.

Politikacı ve dünya vatandaşı: Willy Brandt
(1913–1992) Şansölyeliği döneminde (1969–1974)
yumuşama politikasının mimarı oldu. O yıllarda
toplumda demokratik yükselişin en önemli
temsilcisiydi; 1971’de Nobel Barış Ödülü’nü aldı.
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D E V L E T & P OLİTİK A

DEVLET & POLİTİKA
Yeni görevler ∙ Federal devlet ∙ Aktif siyaset ∙ Katılımda çeşitlilik ∙
Politikanın kalbi Berlin ∙ Yaşayan anımsama kültürü

YA K I N B A K I Ş

YENİ GÖREVLER

Almanya yeniden birleşmeden sonra; değerler

oluşuyor. Alman parlamentosunda ilk kez sağ

üzerine kurulu, ekonomik anlamda başarılı

popülist bir parti olarak Almanya İçin Alter

demokratik ve dünyaya açık bir devlet. Fede

natif (AfD) temsil ediliyor. Şansölye Angela

ral Meclis (Bundestag) için yapılan 19. seçim

Merkel (CDU) Federal Almanya Cumhuriyeti

den (2017) en büyük parti olarak çıkan CDU/

tarihinde bu göreve gelen ilk kadın olarak

CSU olası bir koalisyon imkanını araştırmak

2005 yılından bu yana hükümet başkanlığın

üzere önce FDP ve Birlik 90/Yeşiller partile

da dördüncü dönemini sürdürüyor. Başbakan

riyle zemin yoklama görüşmeleri yaptı. Bu gö

yardımcısı Olaf Scholz (Maliye Bakanı) ve Hei

rüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı. Ardından

ko Maas (Dışişleri Bakanı) SPD’nin bakanlar

CDU/CSU ile SPD, çetin müzakerelerden ve

kurulundaki önemli temsilcileri. Federal ka

SPD’nin parti üyeleri arasında yaptığı bir oy

bine Şansölye başkanlığında 14 bakandan ve

lamadan sonra 2018 Martında hükümeti kur

Şansölyelik Müsteşarından oluşuyor. Hükü

du (“büyük koalisyon”). İki büyük partinin

met partilerinin ortak çalışmalarının sonu

meclis grupları arasında koalisyon yapılması

cunda ortaya çıkan koalisyon protokolünün

na bir önceki yasama döneminde de gidilmiş

başlığı: “Avrupa’da Yeni Bir Yükseliş. Almanya

ti. Koalisyonu oluşturan partiler, Federal Mec

İçin Yeni Bir Dinamizm. Ülkemiz İçin Yeni Bir

lis’teki toplam 709 sandalyenin 399’una sahip

Birliktelik.”

(CDU/CSU 246, SPD 153). Muhalefet ise, AfD
(92 milletvekili), FDP (80 milletvekili), Sol Parti

Alman ekonomisi 2018 yılında arka arkaya

(69 milletvekili) ve Birlik 90/Yeşiller’den (67

dokuzuncu kez büyüme kaydedecek. İşsizlik

milletvekili) ile iki bağımsız milletvekilinden

oranları rekor düzeyde düşük ve devletin ve

VİDEO

AR-APP

Devlet & politika: Konuyla ilgili video için
→ tued.net/tr/vid1

Federal Meclis 1999’dan beri Berlin’deki Reichstag (tarihi meclis) binasında. Cam kubbeyi Sir Norman Foster tasarladı
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sosyal sigortaların gelirleri yükselmiş durum

olmayan bir zorluk. Almanya’ya gelen göç ve

da. Federal düzeyde yeni borçlanma sıfır düze

entegrasyon gündemin baş maddelerinden. Fe

yine çekildi. Ayrıca enerjide dönüşüm de hız

deral Meclis seçimleri toplumdaki tedirginliği

landırıldı; yenilenebilir enerjiler elektrik üre

ve pek çok insandaki memnuniyetsizliği gös

timinde asli teknoloji haline gelme yolunda.

terdi, bu nedenle Federal Hükümet, koalisyon
protokolünde de ifade edildiği üzere “İyi olanı

1990 yılındaki yeniden birleşmeden bu yana

güvenceye almak, ama aynı zamanda tazelen

en önemli meselelerden biri olan Doğu ve Batı

me ve değişim için siyasi tartışma yürütme ce

Almanya’nın bütünleşmesi süreci, Almanya’da

sareti” istiyor. 

insanların katkıları sayesinde bir başarı öykü
süne dönüştü. 156,5 milyar Avroluk bütçeli
“Dayanışma Anlaşması II” 2019 yılına kadar

İ N T E R N E T K AY N A K L A R I

geçerli olacak. Almanya’nın hem doğusunda
hem de batısındaki vergi mükellefi tüm vatan

Alman Federal Meclisi
Seçimler, milletvekilleri, meclis grupları

daşlar, günümüzde vergilerin yüzde 5,5’ini

→ bundestag.de

oluşturan “dayanışma katkı payı”nı ödeyerek
“Doğu’nun yapılandırılması”na belirleyici bir
katkıda bulunuyorlar.
Fakat yerine getirilmesi gereken yeni görevler
de var. Bütün sanayi ülkelerinde gözlendiği
üzere demografik dönüşüm baş edilmesi kolay

Federal Konsey
Oluşumu, görevleri, oturumları
→ bundesrat.de

Cumhurbaşkanı
Devlet ziyaretleri, belli tarihler, görevler
→ bundespraesident.de

Her çarşamba saat 9.30‘da Federal Kabine Şansöyle Merkel’in başkanlığında Şansölyelik’te toplanıyor

BİR KALEMDE

AKTÖRLER & ARAÇLAR
Siyasi partiler
Almanya çok partili bir demokrasi. 18. yasama
dönemindeki Alman Federal Meclisi’nde yedi
parti temsil ediliyor: CDU/CSU, SPD, AfD,
FDP, Sol Parti ve Birlik 90/Yeşiller. Bunların
dışında yüzde beş barajı dolayısıyla federal
politikadaki etkileri sınırlanan yaklaşık 25 kü
çük parti daha bulunuyor. Fakat bu partilerden
kimileri eyalet parlamentolarına temsil edili

Sosyal hareketler

yor. Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) en

Almanya’da 1970’lerden bu yana pek çok insan

çok üyeye sahip parti (463.700 üye). Hristiyan

çevre korumaya yönelik gruplar içinde, halk

Demokrat Birlik (CDU) yaklaşık 427.000 üyeye

hareketlerinde ve sivil toplum kuruluşlarında

sahipken Bavyera’daki kardeş partisi CSU’nun

aktif olarak görev alıyor. Almanya’nın yaklaşık

141.000 üyesi bulunmakta (2017).

yarım milyondan fazla üyeye sahip en büyük

→ bundeswahlleiter.de

çevre birliği Çevre ve Doğayı Koruma Birliği
(BUND).

Sendikalar

→ bund.net

Alman Sendikalar Birliği (DGB) altı farklı işçi
sendikasını bir araya getiriyor ve 6 milyon

Kamuoyu araştırmaları

üyeye sahip. Almanya’daki en büyük işçi

Pek çok kamuoyu araştırma şirketi düzenli

sendikası 2,3 milyon üyesiyle IG Metall; bu

olarak Almanya’nın siyasi nabzını tutuyor.

sendika otomotiv endüstrisi çalışanlarını

infratest dimap, Allensbach, Forsa, Emnid

da temsil ediyor. Sendikaların siyasi tartış

ve Forschungsgruppe Wahlen gibi kuruluşlar

malarda aldıkları tavır önem taşıyor ve etkili

özellikle seçimler öncesi görünürlük kazan

oluyor.

salar da haftalık kamuoyu yoklamalarıyla

→ dgb.de

da öne çıkıyor.

Sanayi birlikleri
Federal Alman Sanayi Birliği (BDI) sanayi
dünyasının en önemli kuruluşu olarak 35 sektö
rel birliği aynı çatı altında topluyor ve yaklaşık
100.000 şirketi temsil ediyor.
→ bdi.de

D İ J İ TA L K AY N A K L A R
Bu bölümün konularıyla ilgili daha fazla
bilgi: yorumlu link listeleri, yazılar,
dokümanlar, konuşmalar; ayrıca Fede
ral Konsey, Federal Hükümet, Federal
Devlet, Federal Meclis, Federal Anayasa Mahkemesi, Ana
yasa, Seçim sistemi gibi başlıklarla ilgili daha ayrıntılı bilgi.
→ tued.net/tr/dig1
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FEDERAL DEVLET
Almanya parlamenter ve federal sisteme uy

şansölye yardımcısı olarak belirlenmesi de

gun bir demokrasi. Kamusal alanda varlığı en

şansölyenin görevidir. Fakat pratikte koalis

çok hissedilen anayasal kurum olan Almanya

yon görüşmelerinde, belirlenen yetkilerin

Federal Meclis’i (Bundestag) seçme ve seçilme

kimlere verileceğine hükümeti kuran partiler

hakkı olan tüm vatandaşlar tarafından dört

karar verir. Koalisyon hükümeti dağıldığı

yılda bir doğrudan seçilir. Federal Meclis’in

takdirde şansölye de, dört yıllık seçim döne

en önemli görevleri yasama ve hükümetin

mi sona ermeden görevinden düşürülebilir,

yürüttüğü çalışmaların denetlenmesidir. Fe

zira Federal Meclis her zaman hükümet baş

deral Meclis yasama dönemi süresince hükü

kanını düşürme yetkisine sahiptir. Fakat bu

mete başkanlık etmek üzere kapalı oyla şan

durumda parlamentonun “yapıcı güvensizlik

sölyeyi (başbakanı) seçer. Şansölye federal

oyu” ile aynı zamanda yeni şansölyeyi de belir

hükümet içerisinde siyaset belirleme yetkisi

lemesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu koşullar

ne, yani hükümet açısından bağlayıcı olarak

içinde seçilmiş bir hükümetin olmadığı bir dö

izlenecek siyasi çizginin ana hatlarını belirle

nemin var olması söz konusu değildir.

me yetkisine sahiptir. Ayrıca federal hükü
metin bakanları ve bunlar arasından birinin

Almanya genellikle koalisyon
hükümetlerince yönetilmektedir
Doğrudan aday oylarına da yer veren nispi

LİSTE
∙ En büyük eyalet: Kuzey Ren-Vestfalya
(17,9 mil. nüfus)
∙ En yüksek tekil federal bütçe: Çalışma
ve Sosyal Güvenlik (137,6 milyar Avro)
∙ En büyük Federal Meclis komisyonu:
Ekonomi ve Enerji (49 üye)
∙ Seçimlere en yüksek katılım:
1972 Federal Meclis (yüzde 91,1)
∙ En büyük meclis grubu:
CDU/CSU (246 milletvekili)

temsil sistemi parlamentonun karakterini be
lirler. Küçük partiler de seçimlerde aldıkları
sonuçlarla doğru orantılı olarak temsil edilirler.
Bunun bir sonucu olarak, bugüne dek federal
hükümetler bir istisna dışında seçimde bir
biriyle rekabet etmiş olan partilerin oluştur
duğu koalisyonlarla kurulmuştur; 1949 yılın
da gerçekleşen ilk milletvekili seçimlerinden
bu yana Almanya’da toplam 24 koalisyon hü
kümeti kuruldu. Parlamentonun aşırı biçimde
küçük gruplara bölünmemesi ve bir hüküme
tin kurulmasının kolaylaşması için yüzde beş
lik bir baraj vardır, yüzde beşlik barajı geçen
veya doğrudan oyla seçilmiş üç vekili olan
partiler Federal Meclis’te temsil edilirler.

Berlin’de Reichstag’ın çatısında: Günde yaklaşık 8.000 kişi parlamento binasını görmeye geliyor

16 eyaletin özellikle de asayiş, afet önleme,

oluşan ve tıpkı Federal Meclis gibi merkezi


eğitim ve kültür alanlarında sahip oldukları

Berlin’de bulunan Almanya’nın ikinci meclisi

geniş özerklik, Almanya’nın federal yapısının

Federal Konsey bu işlevi yerine getiren öncelikli

bir göstergesidir. Berlin, Hamburg ve Bremen

yapıdır. Nüfusu yoğun olan eyaletler Federal

kentleri tarihten gelen yapılarıyla aynı zaman

Konsey bünyesinde daha küçük eyaletlere kı

da başlı başına birer eyalettir. Eyalet yönetim

yasla daha yüksek temsil gücüne sahiptir. Fede

lerinin federal siyasete etki etmesine de çeşitli

ral Yönetim düzleminde muhalefette kalan ya

imkanlar tanıyan eyaletler ve merkezi devlet

da Federal Meclis’te temsil edilmeyen partiler

arasındaki birbirini tamamlayıcı yapı ben

dahi eyalet yönetimlerindeki temsiliyetleri sa

zersizdir. Eyalet yönetimlerinin üyelerinden

yesinde federal siyasetin belirlenmesinde etki
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sahibi olabilirler, zira pek çok federal yasa ve yö

SPD ve Yeşiller’in iki, ayrıca hepsi birer olmak

netmelik Federal Konsey’in de onayını gerek

üzere CDU ve FDP; CDU, Yeşiller ve FDP; SPD,

tirmektedir. Federal Meclis’teki en küçük iki

FDP ve Yeşiller; SPD, CDU ve Yeşiller gibi fark

parti olan Birlik 90/Yeşiller ve Sol Parti, ilk defa

lı kombinasyonlarda koalisyon hükümetleri

2011 ve 2014 yıllarından bu yana birer eyalette

bulunuyor.

(Baden Württemberg ve Thüringen) eyalet baş
bakanlıklarını ellerinde bulunduruyorlar.

Cumhurbaşkanı ülkenin bir 
numaralı vatandaşı

Eyalet meclisleri için ortak bir seçim tarihi ol
maması ve eyaletlerde yasama dönemlerinin

Protokol düzeyinde en yüksek makam Cum

farklı uzunluklara sahip olması dolayısıyla

hurbaşkanlığıdır. Cumhurbaşkanı halk tara

Federal Meclis’in aynı yasama dönemi içeri

fından değil bu amaçla oluşturulan bir Federal

sinde Federal Konsey içindeki güç dağılımı

Kongre tarafından seçilir. Bu kongrenin yarısı

birden fazla kere değişebilir. Federal Konsey’in

Federal Meclis’teki milletvekillerinden, diğer

bugünkü mevcut dağılımı içerisinde mevcut

yarısıysa Federal Konsey içindeki eyalet parla

Federal Hükümet burada güvenli bir çoğunlu

mentosu temsilcilerinin kendi meclislerindeki

ğa sahip değil. Federal Almanya’nın kurulu

temsil oranlarıyla doğru orantılı olarak seçilen

şundan bu yana 16 eyalette hiç görülmemiş

üyelerinden oluşur. Cumhurbaşkanının görev

bir koalisyon çeşitliliği olması dolayısıyla Fe

süresi beş yıldır ve ikinci bir kere seçilebilir.

deral Konsey içerisinde de ortak oy eğilimleri

2017 yılından bu yana cumhurbaşkanlığını

ne sahip, sınırları belli bloklar artık yok. Koa

Dr. Frank-Walter Steinmeier yürütüyor. Stein

lisyon partneri olmadan hükümet kurabilen

meier SPD’li siyasetçi olarak 2005-2009 ile 2013-

tek parti Bavyera’da CSU oldu. Diğer eyaletler

2017 arasında Dışişleri Bakanlığı yaptı. Stein

deyse 2018 baharı itibariyle CDU ve SPD’nin

meier 1949 yılından bu yana seçilen on ikinci

kurduğu dört, SPD ve Yeşiller’in iki, CDU ve

cumhurbaşkanı. Her ne kadar bu makamın asli

Yeşiller’in iki, SPD ve Sol Parti’nin bir, Sol Parti,

görevi temsili olsa da, cumhurbaşkanı ana

M İ H E N K TA Ş L A R I

1949

“Batı işgal sektörleri”ndeki eyalet
temsilcilerinden oluşan Parla
menter Konsey 23 Mayısta
Bonn‘da anayasayı (Grundgesetz)
çıkardı. 14 Ağustosta ilk Federal
Meclis (Bundestag) seçildi.

1953

17 Haziran 1953’te yaklaşık bir
milyon kişi Doğu Berlin’de ve
Demokratik Almanya
Cumhuriyeti’nde (DAC) siyasi ve
ekonomik koşulları protesto etti.
Ayaklanma yoğun askeri müdaha
leyle bastırıldı.

1961

DAC yönetimi Berlin’de
doğudan batıya geçişleri duvarla
ve dikenli tellerle kapattı.
Kaçmaya çalışanlar kurşunlandı.
Almanya’nın devlet birliği belir
siz bir geleceğe atıldı.

yasaya uygunluğu konusunda tereddüt ettiği

KÜRESEL

yasaları imzalamayı reddedebilir. Bugüne dek

Office for Democratic Institutions
and Human Rights, Elections of the
Federal Parliament
Almanya’nın daveti üzerine Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
24 Eylül 2017’deki Federal Meclis
seçimlerine gözlemci gönderdi. AGİT
uzmanları raporlarında, seçimlerin
sorunsuzca gerçekleştirildiğini, sözgelimi
hackerler üzerinden seçimi etkileme
gibi manipülasyonlar yaşan
madığını vurguladılar.

gelen cumhurbaşkanları en büyük etkilerini,
büyük dikkat çekmelerini sağlayan halka sesle
niş konuşmalarıyla gerçekleştirdiler. Cumhur
başkanı parti politikaları konusunda tarafsız
konumdadır, fakat güncel konularla ilgili ola
rak kendi değerlendirmelerini yaparak hükü
meti, meclisi ya da halkı uzlaşmaya davet ede
bilir. 2017 seçimlerinin ardından alışılmadık
ölçüde uzayan koalisyon görüşmeleri sırasında
Steinmeier için önemli bir nokta seçimlerin ye

→ osce.org

nilenmesinin önlenmesiydi. Onun müdahalesi
olmasaydı SPD bu dönemde “büyük koalisyon”a
evet demeyebilirdi.
Karlsruhe’deki Federal Anayasa Mahkemesi,
Anayasa’nın bekçisi
Toplumda büyük bir saygı gören Karlsruhe’deki

yetki çatışması konusundaki anlaşmazlıkların

Federal Anayasa Mahkemesi’nin devlet ku

söz konusu olması durumunda devreye girer ve

rumları içinde büyük ağırlığı var. Kurum

yasaların Anayasa’ya uygun olup o
 lmadığına

“Anayasa’nın bekçisi” olarak kabul ediliyor ve

karar verebilir. Her bir Alman vatandaşı bir

yönlendirici kararlarıyla anayasa metninin iç

yasadan kaynaklı olarak temel haklarının ihlal

tihadını gerçekleştiriyor. Mahkeme iki senato

edildiği görüşündeyse Anayasa Mahkemesi’ne

bünyesinde 
a nayasal kurumlar arasındaki

doğrudan başvurabilir.

1969

Willy Brandt’ın şansölyeliğiyle
ilk kez CDU’lu olmayan biri
hükümetin başına geçti. SPD
ve FDP koalisyon hükümetinin
“doğu politikası” doğu komşu
larıyla barışmacı bir çizginin
çerçevesini çizdi.

1989/90

DAC’de barışçıl protestolar
rejimin yıkılmasına yol açtı.
9 Kasımda Batı sınırı açıldı.
18 Marttaki ilk serbest seçim
lerden sonra DAC 3 Ekim
1990’da Federal Almanya
Cumhuriyeti’ne katıldı.

1999

Federal Meclis ve Federal Hükü
met Berlin’e taşındı. Parlamento
binaları eski Duvar hattının iki
tarafında. Eski başkent Bonn bazı
bakanlıklar ve federal kurumların
merkezi olmaya devam etti.
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AKTİF SİYASET
“Büyük koalisyon”u kuran büyük merkez par

ekonomiyi tüm insanların yararına işleyecek

tileri, 2021 yılına kadar geçerli olacak hükümet

durumuna getirmek istiyor. Bu yöndeki adım

programı için “Avrupa İçin Yeni Bir Başlangıç.

lar da daha fazla toplumsal adaleti ve insanla

Almanya İçin Yeni Bir Dinamizm” başlığını

rın siyasetin sorun çözme gücüne yeniden gü

belirledi. Yeni hükümet, barış, güvenlik ve re

ven duymasını sağlayacak.

fahın garantörü olarak gördüğü Avrupa
Birliği’nin güçlenmesi için çalışacak. Federal

2017 yılında yapılan Federal Meclis seçimleri şu

Hükümet 2014’ten beri sağlanan denk bütçe

an hükümette yer alan merkez partilerinin bü

hedefiyle kur istikrarının sağlanması konu

yük oy kayıplarıyla sonuçlandı. Buna karşılık

sundaki sorumluluğunu yerine getirmeyi ve

sağ popülist parti AfD büyük oy artışı sağlaya

Avro Bölgesi’ndeki partnerlerine örnek olmayı

rak ilk kez ve en büyük muhalefet partisi olarak

hedefliyor. Federal Hükümet aynı zamanda AB

Federal Meclis’e girdi. Ekonominin gidişatı iyi

bütçesine daha büyük miktarlarda katkı yap

olmasına rağmen pek çok insan geleceğe kay

maya da hazır olduğunu gösteriyor. Fransa’yla

gıyla bakıyor. Federal Hükümet’in bu gelişme

birlikte hareket ederek Avro Bölgesi’ni güçlen

ler karşısında yaptığı çıkarımlardan biri de, ül

dirmek ve reformdan geçirerek Avro’yu küre

ke içindeki sosyal birlikteliği desteklemek ve

sel krizlere karşı daha dayanıklı hale getirmeyi

ayrışmaları aşmak gerektiği oldu. Bu çerçevede

amaçlıyor. Almanya içinde ise, iyi durumdaki

düşünerek özel önlemlerle ailelerin desteklen
mesi, yaşlılıkta ve işsizlikte güvencenin artırıl
ması, eğitimin, yenileşmenin ve dijitalleşme
nin teşvik edilmesi hedefleri belirlendi. Merkezi

RAKAMLAR

rol oynayacak noktalardan biri Almanya’ya ge

0,0 Avro

len göçün daha doğrudan vergilendirilmesi ve

Almanya’nın federal düzeyde 2014 yılı
bütçesindeki açığın miktarı. 325,4 milyar
Avro gidere karşı 330,4 milyar Avro gelir
var. Federal Yönetim 2017’de dördüncü
kez üst üste yeni borçlanma yapmadı.
Bunun önde gelen sebeplerinden biri, iyi
konjonktürden dolayı vergi gelirlerinin
artmış olması.

siyasi baskı altındaki kişilere sığınma imkanı

→ bundeshaushalt-info.de

göçmenlerin entegrasyonunda iyileşmeler sağ
lanması. Alman anayasası temel bir hak olarak,
tanınıyor. Almanya, dardaki insanlara yardım
elini bundan sonra da uzatmaya devam edecek.
Federal Hükümet’in çaba harcadığı bir diğer
hedef, Almanya’da kalma hakkı kazanması
mümkün görünmeyenlerin ülkeyi tekrar terk
etmelerini sağlamak. Federal Hükümet, Avrupa
Sığınma Sistemiyle ilgili reform çalışmalarının
2018 içinde tamamlanmasını umuyor.

Berlin’deki Federal Meclis siyasetin sahnesi. 19. Alman Federal Meclisi’ninde 709 milletvekili var

Başarıların kazanımlarıyla yola devam

itibaren bu şirketlerin denetleme kurulları
nın en az yüzde 30’unun kadınlardan oluşma

Federal Meclis önceki yasama döneminde

sı kuralına uyuluyor. 2017 sonu itibariyle ka

Almanya’da bir ilk olarak, tüm sektörler için

dınların Almanya’nın en büyük 200 şirketinin

geçerli olmak üzere asgari ücret kararı verdi.

denetleme kurullarındaki oranı yüzde 25 dü

Asgari ücret 2018 itibariyle saat başına 8,84 Av

zeyindeydi. Almanya yenilenebilir enerjilerin

ro ve düzenli olarak gözden geçirilmeye devam

payını ciddi boyutlarda artıran enerjide dö

ediliyor.

nüşüm çalışmalarına düzenli olarak devam
ediliyor ve dijital altyapının geliştirilmesi de

Büyük anonim şirketlerde kadın kotası geti

öne çıkan hedeflerden biri olarak takip edili

rilmesi 2016’da gerçekleşti. 2017 sonundan

yor.
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KATILIMDA ÇEŞİTLİLİK
Federal Almanya Cumhuriyeti’nin siyasi sis

Seçimlere katılım oranları da düşme eğiliminde.

teminde siyasi partiler merkezi ve ayrıcalıklı bir

1970’ler ve 1980’lerde daima yüksek katılım

konuma sahip. Anayasa’nın 21. maddesinde

oranları görüldü ve en yüksek katılımlı seçimler

“Siyasi partiler, halkın siyasi iradesinin oluşu

(1972 yılında seçmenlerin yüzde 91,1’i) bu dö

muna katılırlar” ifadesine yer veriliyor. Bu da

nemde yapılırken, bu oranlar 2013 ve 2017 yılla

parti içi demokrasi yükümlülüğünü beraberin

rında yapılan milletvekili genel seçimlerinde

de getiriyor: Başkanlar, kurullar ve adaylar parti

yüzde 71,5 ve yüzde 76,2 gibi oranlarla sınırlıydı.

kongrelerinde parti tabanından delegeler tara
fından kapalı oyla seçilirler. Partiler son dönem

Genç nesiller için sivil toplum inisiyatif grup

de parti içi demokrasiyi güçlendirmek amacıyla

ları ya da sivil toplum kuruluşları gibi katılım

belli kararları doğrudan parti üyelerine danıştı

seçenekleri daha büyük bir cazibeye sahip. Ay

lar. Örneğin SPD’nin 2018 yılında koalisyon an

rıca sosyal medya da siyasi anlamda kendini

laşmasına ilişkin parti üyeleri arasında yapılan

ifade ve siyasi eylem platformu olarak gittikçe

oylama CDU/CSU ile birlikte hükümet kurul

daha büyük önem kazanıyor. Vatandaşlar refe

masında belirleyici rol oynadı. Partiler toplu

randum gibi doğrudan demokrasi süreçleri

mun kendini ifade etme biçimi olarak merkezi

aracılığıyla da siyasi sürece katılım şansı yaka

konumunu korusa da aynı zamanda ortaklıkları

lıyorlar. Özellikle eyaletler ve yerel yönetimler

temsil konusunda güç kaybı yaşıyorlar. CDU/

düzleminde geçtiğimiz yıllarda “doğrudan

CSU ve SPD’nin arkasında yaklaşık bir milyon

demokrasi”ye yönelik uygulamalar giderek ar

üye bulunuyor (61,5 milyon seçmen içerisinde

tan biçimde hayata geçirildi ve vatandaşlarca

yüzde 1,7’lik bir orana denk düşen bir miktar).

da iyi biçimde değerlendirildi.

Halkın oyu
Almanya’da genel seçimlerde aday
ismini esas alan modelin biraz değiş
tirilmiş bir örneği uygulanıyor. Her
seçmenin iki oyu oluyor. Birinci oy, bir
partinin adayına veriliyor, ikinci
oysa partinin eyalet listesine. Federal
Meclis’te sandalye sayısı belirlenirken
ikinci oylar temel alınıyor.

Eğilim aşağı doğru: Federal Meclis seçimlerine katılım (%)

78,5

1949

91,1

1972

89,1

1983

77,8

77,7

76,2

1990

2005

2017

Kaynak: Federal İstatistik Kurumu

D İ YA G R A M

Halk oylaması gibi doğrudan demokrasi uygulamaları eyaletler düzeyinde daha sık görülüyor

Kaynaklar: Federal İstatistik Kurumu, Halk Oylaması Seçim Kurulu

Seçmenlerin yaş durumları

20,7

%
70 yaş ve üstü

15,4

%
60–70 yaş

Halk oylamalarına katılım

3,6

%
18–21 yaş

Baden-Württemberg (2011)

%

48,3

11,8

Berlin (2014)

%

46,1

13,9

Hamburg (2010)

%

39,3

14,7

Bavyera (2010)

%

37,7

%
21–30 yaş
%
30–40 yaş

20

%
50–60 yaş

%
40–50 yaş
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POLİTİKANIN KALBİ BERLİN

1 Bellevue Sarayı
18. Yüzyıl sonunda yapılan saray,
1994’ten beri cumhurbaşkanının
ana yönetim binası. Berlin’de
Tiergarten semtinin kıyısında
bulunuyor.

709

19. Federal Melis’teki
milletvekili sayısı

% 31

Federal Meclis’te
kadın vekillerin oranı

2 Şansölyelik
Şansölyeliğin (Federal Başbakanlık)
yeni binasına 2001 yılında taşınıldı.
Postmodern bir tarzı yansıtan bi
nanın dış cepheleri büyük ölçüde
camla kaplı. Şansölyeliğin içindeki
Şeref Avlusu’nda “Berlin“ isimli
çelik heykel var; eser Bask sanatçı
Eduardo Chillida’ya ait.

61.500.000
kişi, Federal Meclis
seçimlerinde
oy kullanabildi

3.000.000

insan her yıl Federal
Meclis’i ziyaret ediyor

1
2

ee
Spr

2

3

7

6
3

4

5

5

1

6

” Caddesi
e des 17. Juni

7

“Straß

Berlin

Bellevue Sarayı
Şansölyelik
Alman Federal Meclisi
Federal Konsey
Jakob-Kaiser-Haus
Paul-Löbe-Haus
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus

Tiergarten

Mitte

4

3 Alman Federal Meclisi
Tarihi meclis binası
Reichstag’ın cam kubbesi
şeffaflığı temsil ediyor.

Tarihi meclis binası Reichstag
Çağdaş bir restorasyondan
geçirilen 1894 tarihli bina
Alman parlamentosunun yeri.

14

bakan belli
alanlardan sorumlu

24

1949 yılından beri kurulan
koalisyonların sayısı

12

1949 yılından beri
seçilen cumhurbaşkan
larının sayısı

8

1949 yılından beri
göreve gelen
şansölyelerin sayısı
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BİLGİ

YAŞAYAN ANIMSAMA KÜLTÜRÜ
20. Yüzyılda yaşanan savaş, diktatörlük, ideo

altı milyona varan Yahudi kurbanlarına adan

lojik kaynaklı suçlar ve siyasi adaletsizliklerle

mış çok özel bir anıt.

yüzleşme ve yaşanan zulmün kurbanlarını
anma

Federal

Almanya

Cumhuriyeti’nin

anımsama kültüründe çok önemli bir rol oy

Savaşı, direnişi ve dikta
rejimini hatırlamak

nuyor. Nasyonal Sosyalizm’in uyguladığı zu
lüm konusunda gelecek nesillerin de bilinç

2018 Kasımı, Birinci Dünya Savaşı’nın sona erme

lenmesini sağlama anlayışına dayalı bu anma

sinin 100. yılı sebebiyle Almanya’da bir anma tari

kültüründe dönemin tanıklarının aktarımla

hi; 2019 ise, ilk Alman demokrasisi olan Weimar

rını korumak özellikle merkezi bir önem taşı

Cumhuriyeti‘nin Ulusal Meclisi’nin ilk toplan

yor. Nitekim Almanya’nın birçok yerinde, kur

masının 100. yıldönümü. Birinci Dünya Savaşı’nın

ban konumuna itilmiş farklı gruplara adanmış

başlangıcının 100. yıldönümüne ve Berlin

pek çok anıt ve anma merkezi de yaşayan

Duvarı’nın yıkılışının 25. yıldönümüne denk ge

anımsama kültürünün parçaları. Örneğin

len 2014 ve 2015 yıllarındaki anma etkinlikleri de

“Avrupa’nın Katledilen Yahudileri Anıtı” baş

şükran duygusuyla yoğrulu iki önemli yıl olmuş

kent Berlin’in göbeğinde Holokost’un sayıları

tu. Bu duygu, yalnızca 1945 yılında sağladıkları
özgürleşmeden ötürü değil aynı zamanda 1990
yılında verdikleri yeniden yapılanma ve birleşme
fırsatından ötürü de Hitler karşıtı koalisyonu

INFO
Almanya‘nın ve Avrupa’nın birçok
kentinde yere döşenmiş parke taşlar,
o noktalarda Nazi rejimi tarafından
zulme uğrayan, yerinden edilen, kamp
lara sevk edilen ve öldürülen Musevi
vatandaşların yaşadığını veya çalıştığını
hatırlatıyor. 10’a 10 santimetre büyük
lüğündeki beton taşların üst taraflarına
çakılan pirinç levhalarda, hatıraları
yaşatılmak istenen kurbanların isimleri
ve yaşadıkları dönemler yazılı.
→ stolpersteine.eu

oluşturan Müttefikler’e duyulan bir şükrandı.
Ayrıca Holokost’tan sağ kurtulan kurbanlar ola
rak dönemin suçlarına dair tanıklıklarını aktaran
ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında demokratik
yapıdaki bir Almanya’ya el verenlere duyulan
minnettarlık da bunun bir parçasıydı.
Ayrıca “Sovyet İşgal Bölgesi” (SBZ, 1945–1949)
ve Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DAC;
1949–1990 arası varlığını sürdürdü) dönemin
de yaşanan komünist diktatörlüğe ilişkin anı
ların da Almanya’nın parçalanmışlığına ve DAC
rejimine tanık olmamış kuşaklar için canlı tu
tulması gerekiyor. Burada “DAC Dönemi Devlet
Güvenliği B elgeleri Sorumlusu”nun oynadığı

H A R İ TA

Almanya’daki anma ve hatırlama mekanları

7

10

9

5

4

39

6
8

3 4

5

Nasyonal Sosyalizm’in
kurbanlarını anma mekanları

rol bugün de önemini koruyor. Uçsuz bucaksız

Nazi diktatörlüğüne karşı yürütülen direnişe

bu belgelerin i ncelenmesi, sınıflandırılması ve

adanmış Alman Direniş Anıtı Merkezi, Berlin

ilgili kişilerin ve bilimcilerin erişimine açık tu

Mitte’deki Bendlerblock’ta bulunuyor. Burası

tulması uygulamaları devam ediyor. DAC Dev

Kont Stauffenberg etrafında bir araya gelen gru

let Güvenliği’nin (Stasi) Berlin’de bulunan Ho

bun 20 Temmuz 1944’te başarısızlığa uğrayan

henschönhausen’daki 
eski merkez binasında

ihtilal girişiminin gerçekleştiği tarihi yer. Bu

yer alan daimi sergide Stasi’nin halkı izleme,

merkez 1933-1945 yılları arasında kimi birey ve

kontrol ve yıldırmaya hizmet eden araçları ve

grupların nasıl Nazi diktatörlüğüne karşı dura

çalışma yöntemleri somut bir şekilde gözler

rak o şartlardaki hareket alanlarını kullandık

önüne seriliyor.

larını çarpıcı bir şekilde kayıt altına alıyor.
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DIŞ POLİTİKA
Sivil çalışmaların gücü ∙ Barış ve güvenlik için sorumluluk ∙
Avrupa entegrasyonunun sözcüsü ∙ İnsan haklarının korunması ∙
Küresel bir partner ∙ Sürdürülebilir kalkınma

YA K I N B A K I Ş

SİVİL ÇALIŞMALARIN GÜCÜ

Almanya uluslararası politikada yoğun ve çok

Birleşmiş

yönlü ilişkiler ağı içinde. Yaklaşık 200 ülkeyle

Konseyi’nin çalışmalarına sorumluluk alarak

Milletler’in

(BM)

ve

Avrupa

diplomatik ilişkileri var ve çok partnerli ulus

aktif biçimde katılmak ve Avrupa Güvenlik

lararası en önemli kuruluşların ve uluslararası

ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında

enformel koordinasyon gruplarının yanısıra

Avrupa’nın güvenlik mimarisini güçlendir

G7 ve G20 gruplarının da üyesi. Almanya’nın

mek.

Dışişleri Bakanı olan isim 2018’den beri Heiko
Maas (SPD). Merkezi Berlin’de bulunan Dışişle

Almanya, dünyadaki partnerleriyle birlikte

ri Bakanlığı hizmet birimlerinde 11.652 ele

dünya genelinde barış, güvenlik, demokrasi ve

man çalışıyor. Almanya’nın yurt dışında top

insan hakları için uğraş veriyor. Almanya’nın

lam 227 temsilciliği var.

savunduğu genişletilmiş güvenlik kavramı;
krizlerin önlemesi, silahsızlanma ve silahlan

Almanya’nın dış politikasının izlediği önce

manın kontrolünün yanısıra ekonomik, eko

likli hedefi, dünyada barışın ve güvenliğin

lojik ve sosyal sürdürülebilirlik gibi unsurları

muhafazası. Bu politikanın temel koordinat

da kapsıyor. Bu bağlamda herkese şans tanıyan

ları arasında, çok yönlü işbirliği yapılarına

yapıda bir küreselleşme, çevrenin ve iklimin

entegre olmak var. Bunun somut anlamı, Av

sınırlar ötesi boyutta korunması, kültürler

rupa Birliği (AB) içinde Fransa’yla yakın iliş

arası diyalog ve konuklara ve göçmenlere ku

kiler, ABD’yle değerler birliğini temsil eden

cak açma yönünde bir politika izleniyor. Do

Transatlantik ittifakın kopmaz bir parçası

ğu-Batı çatışmasının son bulmasından beri

olmak, İsrail’in varlığından yana tavır almak,

Alman dış politikasının önünde yeni imkanlar

VİDEO

AR-APP

Dış politika: Konuyla ilgili video için
→ tued.net/tr/vid2

Alman dış politikası çok partnerli işbirliklerinin kopmaz bir parçası
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ve zorluklar yükseldi. Almanya 1990’daki ye

nuları ekleniyor. Bunlar arasında “art niyetli

niden birleşmeden sonra çok yönlü ilişkiler

siber operasyonlar” veya kamuoyunu etkile

içinde artan sorumluluğunun gereğini yapı

meye yönelik yürütülen propaganda var.

yor. Almanya bugün BM misyonları kapsa
mında çatışmaların siyasi çözümüne, barışı
güvence altına alıcı önlemlere ve kriz önleme
çalışmalarına çok yönlü katkılarda bulunuyor.
Dışişleri Bakanı Maas’ın 2018 Baharında
BM’de yaptığı konuşmada belirttiği üzere Al
manya BM’nin krizleri önlemede çalışmaları
nı daha güçlü biçimde desteklemek için BM
bütçesine yaptığı katkıyı üç katına çıkardı.

İ N T E R N E T K AY N A K L A R I

fazlasını gerektirdiği için Almanya katkılarını

Dışişleri Bakanlığı
Önemli tarihler, kişiler, konular,
bağlantılar

insani yardım ve dış kültür politikasına yo

→ diplo.de

Güvenlik konusu, askeri savunmadan daha

ğunlaştırıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nin 2019/2020 döneminde daimi ol
mayan üyeliğine aday olarak da uluslararası

Avrupa Birliği
Ülkeler topluluğunun 24 dildeki portalı
→ europa.eu

sorumluluklarını vurguluyor.
Küreselleşme ve dijitalleşme çağında ve büyük
bir hızla değişen bir dünyada klasik dışişleri
politikasına sürekli yeni alanlar ve gündem ko

AGİT
Almanya’nın AGİT nezdinde sürekli
temsilciliği
→ osze.diplo.de

Dışişleri Bakanı Maas AB Dışişleri Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşürken

BİR KALEMDE

AKTÖRLER & ARAÇLAR
Diplomatik temsilcilikler
Almanya dünyada 195 ülkeyle diplomatik ilişki
halinde ve 153 büyükelçilik olmak üzere dünya
da toplam 227 yurt dışı temsilciliği bulunuyor.
Ayrıca Almanya on iki uluslararası organizasyon
bünyesinde de daimi temsilciliklere sahip.
→ diplo.de
Çok partnerli örgütler

Dış politika düşünce kuruluşları

Almanya Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği

Alman Dış Politikası Topluluğu (DGAP), German

(AB), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO),

Institute of Global and Area Studies (GIGA),

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT),

Hessen Barış ve Çatışma Araştırmaları Vakfı

Avrupa Konseyi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma

(HSFK), Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politika

Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve

sı Enstitüsü (IFHS) ve Bilim ve Politika Vakfı

Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi çok partnerli

(SWP) dış politika ve güvenlik politikasına yöne

örgütlerde sorumluluklar üstleniyor.

lik önemli araştırma kuruluşları.

Alman Silahlı Kuvvetleri

Siyasi vakıflar

Alman Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gerçekleşen

CDU, CSU, SPD, Sol Parti, Birlik 90/Yeşiller ve

reformun ardından 21.000’i kadınlardan oluşmak

FDP partilerine yakın vakıflar kendi bürolarıyla

üzere yaklaşık 180.000 aktif askere sahip. Alman

tüm dünyada temsil ediliyorlar. Bu vakıflar fede

muharip kuvvetlerinin 3.700 üyesi 2018 yılında

ral bütçeden aldıkları payla partner ülkelerde

14 farklı kriz misyonunda görev aldı.

politik eğitim, ekonomik kalkınma ve demokra

→ bundeswehr.de

tik diyaloğu destekliyorlar.

Kriz önleme uzmanları
Uluslararası Barış Misyonları Merkezi (ZIF) kriz
bölgelerinde görevlendirmek üzere sivil görevliler
yetiştiriyor ve uzmanların uygun yerlerde görev
lendirilmesini yapıyor.
→ zif-berlin.org

D İ J İ TA L K AY N A K L A R
Bu bölümün tüm başlıklarına ilişkin
daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz:
yorumlu link listeleri, yazılar, belgeler,
konuşmalar; ayrıca Avrupa Birliği’yle
ilgili ayrıntılı bilgiler ve diğer çok partnerli örgütlerin kısa
portreleri yer alıyor.
→ tued.net/tr/dig2
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KONU

BARIŞ VE GÜVENLİK İÇİN SORUMLULUK
Diplomasi, kriz önleme ve çatışmaların barış

yurt dışı görevleri politika, kalkınma politi

çıl çözümü Alman dış politikasının asli araç

kası ve sosyo ekonomik önlemler gibi sivil bi

ları: Memurların, yargıçların, savcıların, po

leşenleri de kapsayan geniş bir perspektifle

lislerin, yeniden inşa gönüllülerinin ve diğer

gerçekleşiyor. Federal Hükümet kriz ve çatış

sivil güçlerin yurt dışına gönderilmesi kadar

ma bağlamında uluslararası girişimlerle ilgili

Alman ordusunun çok uluslu barış misyonla

ana ilkeler oluşturdu. Silahlı Kuvvetler’in

rında görevlendirilmesi de kapsamlı bir gü

yurt dışında silahlı görevlere gönderilmesi

venlik politikasının parçaları. Alman dış poli

parlamentonun görevlendirmesine ve kontro

tikasının belirleyici unsuru olan sıkı birçok

lüne tabi. Bu tezkereler Federal Alman Meclisi

uluslu ilişkiler çerçevesi içinde hareket edil

üyelerinin çoğunluğunun onayını gerektiri

mesi, özellikle askeri araçların devreye sokul

yor ve her birinin geçerlilik süresi bir yıl olu

ması durumlarında da büyük bir önem taşı

yor. Bu bağlamda Alman Ordusu parlamento

yor. Alman Silahlı Kuvvetleri’nin kriz yöne

ordusu olarak da anılıyor.

tim misyonları kolektif güvenlik ve savunma
sistemleri içerisinde devreye giriyor, bunlar

Almanya, Alman Silahlı Kuvvetleri’nin 1955 yı

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB)

lındaki kuruluşundan bu yana hem siyasi hem

veya Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NA

de askeri anlamda NATO’nun bir parçası. Bu sa

TO) olabiliyor. Alman Silahlı Kuvvetleri’nin

vunma paktına sıkı bağlılık Alman dış politika
sının “DNA”sının bir parçası. Almanya NATO

LİSTE
∙ Almanya’nın en büyük yurt dışı tem
silciliği: Moskova Büyükelçiliği, yaklaşık
300 çalışan

tarafından yürütülen misyonlara en çok asker
veren ikinci ülke ve Afganistan’daki Resolute
Support Mission‘dan (RSM) Kosova’daki KFOR’a
kadar, NATO görevlerinde asli bir unsur olarak
katılıyor. Alman Ordusu 1992 yılından bu yana
yaklaşık 40 yurt dışı görevini tamamladı. 2018

∙ Almanya’daki en büyük parlamenterler
grubu: ABD Parlamenterler Grubu, 80
milletvekili

Baharı itibariyle Alman Silahlı Kuvvetleri’nin

∙ Almanya‘daki en büyük AB organı:
Frankfurt/Main’daki Avrupa Merkez
Bankası (ECB), 3.380 çalışan

asli görevi olan kendini koruma perspektifine

∙ Almanya‘daki BM kuruluşları: 19’u
Bonn’da olmak üzere toplam 30

14 ayrı görevde yaklaşık 3.500 askeri vardı. Uk
rayna krizinden sonra NATO yeniden paktın
yöneldi ve bir dizi uyum ve güvence önlemi
k ararlaştırdı. Almanya bu sürece asli bir unsur
olarak katılıyor: Ülke 2015’te Hollanda ve
Norveç’le birlikte yeni ve özellikle hızlı intikal
edebilir nitelikte, ittifakın tepki verme gücünü

artıran bir NATO Müdahale Birliği’nin (VJTF)

BM barış misyonlarına en çok asker veren ülke.

oluşumuna katkıda bulundu.

Alman Silahlı

Öte yandan BM’in Almanya’da, Bonn yerleşke

Kuvvetleri, dönüşümlü sürdürülen VJTF’nin

sinde yoğun bir kurumsal mevcudiyeti var;

yönetiminin “çerçeve ülke” sorumluluğunu

A lmanya genelindeki 30 BM kuruluşunun


2019’da yeniden devralacak. Almanya ayrıca

19’unun merkezi Bonn’da.

Baltık ülkelerinin hava sahasının savunmasına
(Air Policing) katkıda bulunuyor ve 2017’den

Almanya uluslararası organizasyonları barışın

beri Litvanya’da, Baltık ülkeleri ve Polonya’da

muhafazasına yönelik misyonlarında daha iyi

bulunan NATO’nun ileri hat gücünün (enhan

destekleyebilmek için kriz bölgelerinde çalı

ced Forward Presence – eFP) çerçeve ülke so

şacak sivil gönüllülerin eğitimini ve görev

rumluluğunu üstlenmiş durumda.

lendirmelerini profesyonelleştiriyor. 2002 yı
lında kurulan Uluslararası Barış Misyonları

Birleşmiş Milletlerin güvenilir

Merkezi’nin (ZIF) oluşturduğu havuzda 1.500’ü

ve önemsenen üyesi

aşkın göreve hazır uzman bulunuyor ve bunun
daha da genişletilmesi hedefleniyor. ZIF gö

Almanya 1973 yılında BM’ye kabul edilişinden

nüllüleri seçiyor, onları kriz bölgelerinde ya da

bu yana, dünyayı biraraya getiren bu organizas

çatışma sonrası bölgelerde gözlemci ya da aracı

yonun sorumluluk üstlenen, güvenilir ve değer

olarak dahil olacakları misyonlar için eğitim

verilen bir üyesi. Almanya 2018 yılında BM

den geçirerek hazırlıyor ve görev yapmış olan

Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine altıncı kez

ların deneyimlerini değerlendiriyor. ZIF kuru

seçildi. Almanya BM genel bütçesine yılda orta

luşundan beri, Dışişleri Bakanlığı’yla işbirliği

lama 161 milyon Dolar, BM barış misyonlarına

içinde 3.000 gönüllü kısa ve uzun vadeli göz

yönelik özel bütçeyeyse yılda yaklaşık 466 mil

lemciyi seçim izleme delegasyonu olarak gö

yon Dolar katkı sağlıyor. Bu iki rakam da

revlendirmiş durumda ve 65 ülkede projelerini

BM’nin ilgili bütçelerinin yüzde 6,4’ünü oluştu

hayata geçirdi.

ruyor. Böylece Almanya 2017/2018 döneminde
dördüncü en büyük mali katkıyı yapmış oldu.

Almanya Avrupa’da barış ve güvenliğin korun

Ayrıca Almanya 2013-2017 arasında BM Mülte

masına yönelik ana taşıyıcılardan biri olan Av

ciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) yaptığı

rupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nı da (AGİT)

katkıyı üç katına çıkardı. Almanya yılda 387

destekliyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konfe

milyon Avro’yla ABD’den sonra en büyük ikinci

ransı (AGİK) 1995 yılına AGİT’e dönüştü.

donör. Almanya 2018’de, Mali ve Lübnan’ın da

AGİT’in temel esasları 1975 yılında imzalanan

dahil olduğu beş BM barış misyonunda görev

ve sınırların dokunulmazlığı ve anlaşmazlıkla

yapıyor. Batılı sanayi ülkeleri içinde Almanya

rın barışçıl çözüme kavuşturulmasını Avrupa
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Alman Silahlı Kuvvetleri, EUTM (European Training Mission in Mali) gibi çok sayıdaki misyonda yurt dışı görevi yaptı

güvenlik sisteminin temel ilkeleri olarak belir

birliklerin ve silahların geri çekilmesinin izle

leyen Helsinki Nihai Senedi’ne dayanıyor.

mesini kapsayan, yaklaşık 650 sivil gözlemcinin
görev aldığı özel bir misyon yürütmek gibi çalış

Avrupa’da barış ve güvenlik için merkezi

malar yapıyor. 2016 yılında Almanya’nın AGİT

forum olarak AGİT

başkanlığı döneminde varolan müzakere forma
tı yeni kriz bölgelerine de yansıtılmak üzere

Kuruluş bugün Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta

canlandırıldı. 2016 AGİT Bakanlar Konseyi’nin

Asya’dan 75 ülkeyi kapsıyor ve dünyadaki en bü

toplantısında, güvenin yeniden tesis edilmesi ve

yük bölgesel güvenlik kolektifi olma özelliğine

AGİT’in, Avrupa’da ve silahlanmanın kontrolü

sahip. AGİT, kriz ve çatışmaların önlenmesi ve

politikasının kapsamında, güvenlik politikası

demokratikleşmenin desteklenmesi için birçok

konusundaki zorluklara yönelik yapılandırılmış

ülkede sürekli misyon bulunduruyor ve katı

bir diyalog platformu olarak güçlendirilmesi

lımcı ülkelere, Almanya’nın da desteğiyle seçim

(„From Lisbon to Hamburg“) kararlaştırıldı.

gözetmenleri gönderiyor. Ukrayna krizinde
AGİT’in kriz yönetiminde diyalog ve güven

Silahsızlanma ve silahlanmanın kontrolü

artırıcı bir forum olarak önemli bir araç olduğu

için çalışmalar

nun farkına varıldı. AGİT Ukrayna’daki anlaş
mazlığın barışçıl çözümüne yönelik çabaları

Silahsızlanma, silahlanmanın kontrolü ve si

desteklemek amacıyla, siyasi müzakerelerin

lahların yaygınlaşmasını önlemek konusunda

moderasyonunu yürütmek ve kriz bölgesinde


çalışmalarıyla Almanya dünya genelinde gü

Minsk Antlaşmasına uyulup uyulmadığının ve

venliğe önemli katkılarda bulunuyor.

Hedef nükleer silahların olmadığı bir dünya.

mevcut koşullara uyarlanması için çaba har

Örneğin Almanya Nükleer Testlerin Durdu

cıyor, bu çerçevede 2016’da Avrupa’da kon

rulması Antlaşması’nın hemen yürürlüğe gir

vansiyonel silahların kontrolüne yeniden

mesinden yana tavır alıyor. BM Güvenlik

start verilmesi adımını attı. 2016 sonunda

Konseyi’nin daimi beş üyesiyle ve Avrupa

Hamburg’da yapılan AGİT Bakanlar Konseyi’nde

Birliği’yle birlikte 2015 Temmuzunda İran’la

“Yapılandırılmış Diyalog” hayata geçirildi ve

yapılan Viyana Nükleer Anlaşması’yla İran’ın

2017’de Almanya’nın başkanlığında AGİT

nükleer programının sonlandırılmasına kat

çerçevesinde önemli bir foruma dönüştü. Bu

kıda bulundu. Almanya bu alandaki uluslara

süreçle, tehdit algısının incelenmesi, güvenlik

rası anlaşmaların evrenselleşmesi ve uygu

için işbirliğinin yeniden canlandırılması ve

lanması için de çalışmaya devam ediyor, örne

konvansiyonel silahların kontrolünü güçlen

ğin kimyasal silahların kullanımını yasakla

dirilmesi amaçlanıyor.

yan Kimyasal Silahlar Antlaşması’nın.
Almanya yeni teknolojilerle bağlantısı içinde
silahlanmanın denetlenmesi politikasında da,
net bir tavır içinde. Federal Hükümet tam oto
nom silah sistemlerini reddediyor, burada son
kararın insanın elinden alınmasına itirazla bu
tür silahların dünya genelinde engellenmesi
ne katkı yapmayı amaçlıyor. Almanya’nın dış
politikadaki hedeflerinden biri, anti personel
mayınlarıyla ilgili Ottawa Antlaşması’nın
tüm dünyada uygulanması.
Almanya mayın temizlemesine ve mayın kur
banlarının

ihtiyaçlarının

karşılanmasına

yaptığı yaklaşık 75,7 milyon Avroluk katkıyla
bu alandaki en büyük donör ülke. Üretim faz
lası silahların ve mühimmatın imha edilmesi
ve tehlikeli malzemelerin güvenli şekilde de
polanması Alman politikasının öne çıkan
başlıkları.
AGİT bölgesinde, konvansiyonel silahların
kontrolü ile güven tesis edici ve güvenliği artı
rıcı önlemlere büyük önem veriliyor. Almanya
bu konulardaki önlemlerin güncellenmesi ve

KÜRESEL
Armed Conflict Survey 2015
Geçtiğimiz yıllarda savaş kurbanlarının
sayısı 2016’da biraz azaldı. Londra’daki
Stratejik Araştırmalar Enstitüsü‘nün
(IISS) ortaya koyduğu veriler bunu
gösteriyor. 2016’da silahlı çatışmalarda
ölenlerin sayısı yaklaşık 157.000, yani
2015’e göre 10.000 daha azdı. Suri
ye’deki savaş, dünyadaki en kanlı çatış
ma oldu. Suriyeli mültecilerin
yüzde 90’ı komşu ülkelere
yerleşti. 2016 sonunda
dünyada toplam mülteci
sayısı 65,6 milyondu.
→ iiss.org
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AVRUPA ENTEGRASYONUNUN SÖZCÜSÜ
Avrupa’da Almanya’dan daha çok sınır kom

bütünleşmesinde aktif bir rol oynadı. Avrupa

şusu olan başka bir ülke yok. Almanya’nın sı

entegrasyonu çerçevesinde dünyanın en bü

nırlarını paylaştığı toplam dokuz ülkeden se

yük ortak pazarı ortaya çıktı. Bu pazar, Roma

kizi Avrupa Birliği (AB) üyesi. Politik anlamda

Antlaşmalarında (1957) formüle edilen dört

en etkileyici öykülerden biri olan Avrupa en

temel özgürlük tarafından karakterize edili

tegrasyonu, Almanya için barış, güvenlik ve

yor: AB ülkeleri arasında gümrük birliği, kişi

refahın temelini oluşturuyor. Özellikle de

lerin serbest dolaşımı, AB sınırları içerisinde

karmaşık ve farklı krizlere gebe bu dönemde

hizmetlerin serbest dolaşımı ve serbest ser

entegrasyonun geliştirilmesi ve güçlendiril

maye dolaşımı.

mesi Alman dış politikası için merkezi bir gö
rev olmayı sürdürüyor. 1950’lerin başından

Avrupa ortak pazarının büyüklüğü ve getirdiği

itibaren gelişen tarihi AB projesi günümüzde

ekonomik güç AB’yi dünya ekonomisinde asli

28’i aşkın ülkede yarım milyardan fazla Birlik

aktörlerden biri yapıyor. 19 ülkenin dahil olduğu

vatandaşını k
apsıyor. Almanya’nın Avrupa

Avro Bölgesi için IMF’nin 2018 yılında ekono

politikası Avrupa’da birleşmenin her aşama

mik büyüme beklentisi yüzde 2,2. Almanya

sında itici bir güç oldu ve Doğu-Batı çatışma

AB’nin en büyük ekonomisine sahip ülke olarak

sının sona ermesinin ardından Avrupa’nın

özellikle de ekonomik ve sosyal değişim dönem
lerinde daha da büyük sorumluluk yükleniyor.
Bu durum kendisini finans ve borç krizinde gös

RAKAMLAR

terdi. Avro Bölgesi ülkeleri bir kurtarma fonu

512 milyon

olarak “Avrupa İstikrar Mekanizması”nı (AİM)

insan Avrupa Birliği’nin 28 ülkesinde
yaşıyor. Bu rakam Çin ve Hindistan’dan
sonra dünyanın en büyük üçüncü
nüfusu. AB vatandaşları 24 dilde konu
şuyor ve dört milyon kilometrekarelik
bir coğrafyada yaşıyor. Gayrisafi yurt
içi hasıla 15,33 trilyon Avro. AB yüzde
15,6’lık ihracat ve yüzde 14,8 ithalat
rakamlarıyla bu iki kalemden birinde
Çin’in, diğerinde ABD’nin arkasından
ikinci sırada.

güçlendirmek ve krizlere karşı daha dayanıklı

→ europa.eu

kurdular. Federal Hükümet Fransa’yla ve başka
partnerlerle birlikte Avro Bölgesi’ni daha da
hale getirmek için reformlara gitmek istiyor.
Avrupa’da uzlaşmanın öncüsü olarak
Fransız-Alman dostluğu
Almanya ve Fransa Avrupa entegrasyonuna
paralel olarak İkinci Dünya Savaşı sonrası iki
ulusun barışmasına sıklıkla örnek olarak gös
terilen sıkı bir ortaklık inşa ettiler. Her iki ül
ke de bugünkü AB’nin temelini oluşturan Av

H A R İ TA

Bir bakışta Avrupa Birliği’nin üyesi 28 devlet

Finlandiya

İsveç
Birleşik
Krallık *
İrlanda

Estonya
Letonya

Danimarka

Litvanya

Hollanda
Lüksemburg
Belçika

Polonya

Almanya

Çek
Cumhuriyeti
Slovakya

Fransa

Avusturya
Slovenya

Portekiz
İspanya

İtalya

Macaristan
Romanya

Hırvatistan
Bulgaristan

Yunanistan

* Çıkış 2019 Martında

Malta

Kıbrıs (Rum kesimi)

AB 1957’den bu yana altı üyeden 28 üyeye çıkmayı başardı

rupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) 1957

yapısal gelişimine ve ilerlemesine sıklıkla

y ılındaki altı kurucu üyesi arasında yer alı

k atkıda bulunuyorlar.

yordu. 1963 yılında Elysée Antlaşması’yla per
çinlenen Fransız-Alman dostluğu hem sivil

Avrupa’da uzlaşma sürecinin daha yeni öğele

toplumlar arası yakın ilişkiler, hem de sayısız

rinden birini de Polonya ve Almanya arasındaki

ortak Fransız-Alman kurumlarının çalışma

işbirliği oluşturuyor. Polonya’yla ilişkilerde ba

ları üzerinde yükseliyor. İki ülke de Avrupa

rış ve uzlaşma zamanın Şansölyesi Willy

Birliği politikalarına ve dış politikaya ilişkin

Brandt’ın 1970’lerde ilk başarılarına ulaşan

meselelerde uyum içerisinde hareket ediyor

“Doğu Politikası” sayesinde sağlandı. Bu ilişki

ve ortak inisiyatiflerle Avrupa politikasının

ler 1990 yılında imzalanan ve Alman Birliği’nin
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uluslararası boyutlarına ilişkin 2+4 Anlaşması

İlişkiler Servisi’nin desteğiyle yürütüyor. AB

kapsamında ortak sınırın tanınmasıyla ve yine

bu kurumsal değişikliklerle uluslararası alan

aynı yıl imzalanan sınır anlaşmasıyla daha da

daki görünürlüğünü ve etkinliğini belirgin şe

ilerletildi ve 1991 y ılında imzalanan Polonya-

kilde artırdı. Ortak Güvenlik ve Savunma Poli

Almanya Komşuluk Sözleşmesi ile kurumsal

tikası (OGSP) etkin bir kriz yönetimi için

laştırıldı. Almanya’nın Fransa ve Polonya’yla

AB’nin gerekli operasyonel kabiliyetlerini gü

dostluk ilişkileri “Weimar Üçgeni” formatı

vence altına alıyor. Burada sivil ve askeri araç

altında yürütülen üçlü görüşmelerle geliştirili

lar devreye giriyor. Uzun vadede Avrupa Gü

yor.

venlik ve Savunma Birliği’ne (AGSB) gidilmesi
hedefi var.

Avrupa çapında ortak dış politikayla
k üresel çapta daha büyük etki

Özellikle 2015 ve 2016 yıllarında yaşanan
Avrupa’ya göç dalgası Avrupa’nın ortak gün

2009 yılında Lizbon Antlaşmasıyla Ortak Dış

dem maddesi; Almanya bu konuda partnerle

ve Güvenlik Politikası (ODGP) daha güçlü bir

riyle birlikte sürdürülebilir çözümler peşinde.

şekilde kurumsallaştı. Dışişleri Bakanları

AB Komisyonu’nun “Avrupa Göç Gündemi”

Konseyi’nin başkanlığını yürüten AB’nin dış

programı 2016 Martında AB-Türkiye açıkla

ilişkiler ve güvenlik politikasından sorumlu

ması, Afrika’daki kaynak ülkelerle ve transit

yüksek temsilcisi aynı zamanda Avrupa

geçiş ülkeleriyle kurulan işbirliği yapıları ve

Komisyonu’nun da başkan yardımcısı. 2014 yı

ya insan kaçakçılığına karşı mücadele gibi so

lından bu yana bu görevi İtalyan Federica

mut sonuçlar verdi: Önemli göç güzergahla

Mogherini

arasında

rında, sınırları kural dışı biçimde geçenlerin

ODGP’ye ilişkin meselelerin yanısıra AB’nin

sayısında 2017’de 2016’ya göre yüzde 63 azal

dışarıda temsili de yer alıyor. Yüksek Temsilci

ma oldu. Ancak sığınma başvurularının AB

görevlerini yeni yapılandırılan Avrupa Dış

ülkelerine daha adil dağıtılması meselesi ko

yürütüyor.

Görevleri

M İ H E N K TA Ş L A R I

1957

Avrupa’nın birleşme süreci başladı.
Almanya, Belçika, Fransa, Hollan
da, İtalya ve Lüksemburg’un dahil
olduğu Roma Antlaşmalarıyla
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
kuruldu.

1979

Avrupalılar ortak seçimler için
sandık başına gitti. Strazburg ve
Brüksel’de toplanan Avrupa
Parlamentosu vekilleri ilk kez doğ
rudan seçildi. Daha önce ulusal
parlamentolar tarafından delege
usulüyle belirleniyorlardı.

1993

Avrupa’nın birleşmesi normal va
tandaş için hissedilir hale geldi.
Almanya, Fransa, Benelüks ülkeleri
dahili sınırlarda kontrollerin kaldı
rılmasına Lüksemburg Schengen’de
karar verdi. Başka ülkeler daha
sonra bu anlaşmaya dahil oldu.

Avrupalı partnerler: Şansölye Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

nusunda hala kalıcı ve dayanışmacı bir çözü

yollara düşmenin ve düzensiz göçün tehlikeleri

me ihtiyaç var.

hakkında insanları bilgilendiriyor, böylece de
insan kaçakçılarının yaydıkları kasıtlı yanlış

Almanya, krizlerin önlenmesi ve insani yardım

bilgilerin karşına olguları koyuyorlar.

bağlamında yaptığı yoğun çalışmalarla, insan
ları kaçmaya zorlayan sebeplerle mücadeleye

Dönüşümlü olarak yürütülen AB Konseyi baş

vurgu yapıyor. İnsanların aydınlatılması da bu

kanlığını 2020 yılının ilk yarısında devralacak

rada önemli bir unsur: Bu açıdan Dışişleri Ba

olan Almanya siyasi alanlarda ağırlık koya

kanlığı ve kriz bölgelerindeki dış temsilcilikler,

bilecek. 

2002

Avrupa bir para birimi edindi.
Başlangıçta 12 ülkede Avro nakit
para olarak kullanmaya başlandı.
Hesap birimi olarak 1999’dan
beri vardı. Yeni kurulan Avrupa
Merkez Bankası’nın merkezi
Frankfurt oldu.

2004

1 Mayısta Estonya, Letonya, Lit
vanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti,
Slovakya, Slovenya, Macaristan
ve Malta ile Kıbrıs (Rum kesimi)
AB’ye katıldı. Üç yıl ardından
Bulgaristan ve Romanya da üye
oldu; 2013’te ise Hırvatistan.

2009

AB dünya sahnesinde birlikte
hareket etmeye başladı. Lizbon
Antlaşması’yla AB’nin Dış
ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilciliği makamı oluşturuldu.
Avrupa Dışişleri Servisi de
(EEAS) kuruldu.
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İNSAN HAKLARININ KORUNMASI
“İnsanın onuru dokunulmazdır. Tüm devlet

Uluslararası insan hakları kuruluşları

erki ona saygı göstermek ve korumakla yü


bünyesinde çalışmalar

kümlüdür.” Bu ifadede Almanya, Anayasa’nın
(“Temel Yasa”) 1. Maddesi’nin verdiği net ödevle

Almanya BM’nin önemli insan hakları sözleş

“dokunulmaz ve devredilemez insan haklarını,

melerini ve bunların ek protokollerini (Kişisel

yeryüzünde her insan topluluğunun, barışın ve

ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal

adaletin temeli” olarak kabul ettiğini ortaya

ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Irkçılık Karşıtı

koymaktadır. Bu yükümlülük Almanya tara

Sözleşme, Kadın Hakları Sözleşmesi, İşkenceye

fından dış ilişkilerinde de ciddiye alınıyor.

Karşı Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi, En

İnsan haklarının korunması ve güçlendirilmesi

gelli Hakları Sözleşmesi, Kayıplar Sözleşmesi)

dış politika ve uluslararası bağlamda çok önem

imzalayan devletler arasında yer alıyor. Alman

li bir rol oynuyor, zira sistematik insan hakları

ya son olarak her ikisi de 2009 yılından bu yana

ihlalleri sıklıkla çatışma ve krizlerin ilk adı

yürürlükte olan İşkence Karşıtı Sözleşme’nin

mını oluşturuyor. Almanya AB’deki partnerleri

ek protokolünü ve Engelli Hakları Sözleşmesi’ni

ve BM ile işbirliği içerisinde tüm dünyada insan

imzaladı. Ayrıca Almanya Çocuk Hakları

hakları standartlarının korunması ve iyileş

Sözleşmesi’nin bireysel şikayet başvurusunu

tirilmesi için çalışıyor.

olanaklı kılan ek protokolünü onaylayan ilk
Avrupa ülkesi oldu.

BİLGİ
Almanya’daki çok sayıda sivil toplum
örgütü de dünyada insan haklarının
yerleşmesi, kalkınma politikasında
ilerleme ve insani yardım çalışmaları
yapıyor. Politik düzeyde sorumluları
eylemde bulunmaya zorluyorlar ve
halkın bilincini yükseltiyorlar. Ama
kendileri de bizzat aktif olarak bağışlar
topluyorlar ve sahada kendi projelerini
koordine ediyorlar. Kalkınma Politi
kası ve İnsani Yardım Sivil Toplum
Örgütleri Birliği’ne (VENRO) 120 kadar
örgüt üye.
→ venro.org

Federal Yönetim ayrımcılık ve ırkçılığa karşı ko
rumayı destekliyor ve tüm dünyada ölüm ceza
sının kaldırılması, politik katılım ve hukukun
üstünlüğü için çalışıyor, din ve dünya görüşü
özgürlüğünü savunuyor, insan ticaretiyle müca
dele ediyor ve barınma hakkının yanısıra temiz
su ve sıhhi koşullara erişim hakkının kabulü
için çabalıyor. Dünyada yaklaşık 2,1 milyar in
sanın temiz içme suyuna erişimi yok. Almanya
bu durumun değişmesi amacıyla her yıl 400
milyon Avro’yla pek çok projeye, en büyük do
nör ülkelerden biri olarak mali destek sağlıyor.
İnsan hakları kapsamına giren yeni konulardan
biri olan suya erişim Almanya’nın yürüttüğü
kalkınmaya yönelik işbirliği çalışmalarının ön

Cenevre’deki İnsan Hakları Konseyi Birleşmiş Milletler’in insan hakları konusundaki en önemli organı

celikli başlıklarından biri. Bu yöndeki çalışma

hakları yükümlülüklerine ilişkin raporunu ve

larla sadece Afrika’da 2017’ye kadar 25 milyon

kritik soruları kapsayan “Evrensel Periyodik

insan için su tedariki gerçekleştirilebildi.

Gözden

Geçirme”

uygulaması.

Almanya

2018’de üçüncü kez bu denetimden geçti.
Almanya 2013-2015 ile 2016-2018 arasında,
merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan

Almanya 47 üye ülkesiyle tüm Avrupa’da

BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinde bulundu.

insan hakları, hukuk devleti ilkeleri ve de

İnsan Hakları Konseyi’nin en önemli mekaniz

mokrasinin korunması ve desteklenmesi için

ması, bütün BM üyesi ülkelerin kendi insan

çalışan Avrupa Konseyi’nin en aktif üyelerin
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den biri. Avrupa Konseyi, başta Avrupa İnsan

da soykırım gibi ağır uluslararası suçların

Hakları Sözleşmesi olmak üzere öncü anlaş

u luslararası hukuk çerçevesinde cezalandırıl

malarla Avrupa’da ortak bir hukuki çerçeve

masından sorumlu. Almanya UCM’nin evren

nin oluşmasına katkıda bulunuyor ve tüm

sel düzeyde kabul edilmesinin savunuculuğunu

k ıtada bağlayıcı ortak standart ve değerlere

yapıyor.

uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.
Federal Yönetim nezdinde İnsan Hakları Politi
Uluslararası insan hakları

kası ve İnsani Yardım Temsilcisi Bärbel Kofler

politikasının araçları

Dışişleri Bakanlığı içinde faaliyet gösteriyor.
Görevi uluslararası gelişmeleri gözlemlemek,

Avrupa Konseyi’nin insan haklarının uygulan

insan hakları aktivitelerini diğer devlet ku

ması konusunda en önemli kurumlarından biri

rumlarıyla

Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa

Bakanı’na danışmanlık etmek. Almanya’nın

İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM). Avrupa

insan hakları politikası 1998 yılından bu yana

Konseyi’ne üye 47 ülkeden tüm vatandaşlar Av

Alman Federal Meclisi İnsan Hakları ve İnsani

rupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nce koruma altı

Yardım Komisyonu tarafından parlamenter

na alınmış haklarının ihlal edilmesi durumun

düzlemde de destekleniyor ve kontrol ediliyor.

da AİHM’de doğrudan dava açma hakkına sa

Ayrıca Alman İnsan Hakları Enstitüsü de devlet

hip. Almanya, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin

tarafından finanse edilen fakat bağımsız bir

AİHM’de kendilerine ilişkin verilen kararları

kuruluş olarak 2000 yılında Berlin’de kuruldu.

kabul etmesinden ve uygulamaya geçirmesin

Bu kuruluşun amacı ulusal insan hakları kuru

den yana tavır alıyor. Hollanda’nın Lahey ken

mu olarak BM’nin Paris İlkeleri çerçevesinde

tindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ise

Almanya aracılığıyla yurt içi ve yurt dışında ge

savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ya

liştirilmesi ve korunması.

Almanya sadece kalkınmada
devletler arası işbirliği alanın
da dünyadaki en büyük donör
ülkelerden biri değil; insani
yardım alanında da yönlendi
rici rolü olan en büyük donör
ülkelerden.

etmek

ve

Dışişleri

Kalkınmada devletler arası işbirliği alanındaki harcamalar
(milyar ABD Doları, 2017)
ABD

35,26

Almanya

24,68

Büyük Britanya

17,94

Japonya

11,48

Fransa

11,36

Geçici veriler, 2018 Nisanı. Kaynak: OECD / DAC

D İ YA G R A M

koordine

Acil ihtiyaç durumlarında insani yardım

Milletler’in insani yardım kuruluşlarının, Kı
zılhaç/Kızılay’ın ve Alman sivil toplum kuru

Federal Yönetim dünyanın her köşesindeki in

luşlarının uygun projelerine mali destek sağlı

sani yardımlarıyla; doğal felaketler, savaş dola

yor. Alman yardımı, öncelikle Orta Doğu ve Af

yısıyla ya da diğer kriz ve çatışmalar dolayısıyla

rika’daki insani krizlere yoğunlaşıyor. Bunun

muhtaç duruma düşen ya da bu tür riskler al

yanısıra Almanya BM Acil Yardım Fonu’nu

tında bulunan insanlara destek oluyor. Bu nok

(CERF) ve Ülke Bazlı Havuz Fonu‘nu uzun za

tada ihtiyacın ortaya çıkış sebepleri önem taşı

mandır destekliyor ve buralara ikinci en büyük

mıyor. İnsani yardım muhtaç insanlara karşı

katkı payını ödüyor.

etik sorumluluğun ve onlarla dayanışmanın dı
şavurumu. Bu yardımlar muhtaç kişilerin ihti

İnsan haklarının korunması aynı zamanda si

yaçlarına göre düzenleniyor ve insancıllık, ta

ber dış politika için de önemli bir alan. BM Ge

rafsızlık, yansızlık ve bağımsızlık gibi hüma

nel Kurulu 2013 ve 2014 yıllarında dijital çağı

nist ilkelere dayanıyor.

mızda özel hayatın korunması hakkına yöne
lik kararlar aldı. Bu kararların çıkış noktası

Almanya dardaki insanlar için dünya genelinde

Almanya ve Brezilya arasındaki ortak bir ini

sorumluluk üstleniyor ve uluslararası insani

siyatifti. Almanya, insan haklarının internet

yardım sisteminin daha ileri düzeye getirilmesi

ortamında da geçerli olduğu anlayışında. Al

için aktif uğraş veriyor. Federal Hükümet sü

manya 2018’de, dijital çağda kişisel mahremi

rekli artan ihtiyaç karşısında 2017’de insani

yetin korunması konusunda çalışmalara ver

yardımlar için bütçede 1,75 milyar Avroluk bir

diği önemin altını çizdi ve dijital çağda insan

kalem ayırdı. Bu rakamla dünyadaki en büyük

haklarının geliştirilmesi için çalışan Freedom

donör ülke oldu. Almanya insani yardımlarını

Online Coalition girişiminin başkanlığını

doğrudan kendisi iletmek yerine Birleşmiş

üstlendi. 

Dünya genelinde 2016 insani yardım bütçesi

Almanya’da 2017 yılında amaçlarına göre bağış dağılımı

5,4

20,3

%
Hayvanların korunması

milyar ABD Doları

3,1

77,7

%
İnsani
yardım

6,9

Kaynaklar: Statista

milyar ABD Doları
Özel bağışlardan
gelen insani
yardım kaynağı

Hükümetlerden
gelen insani
yardım kaynağı

%
Kültür ve anıt koruma

2,7

%
Çevre ve doğa koruma

1,9

%
Spor

9,2

%
Diğer/Veri yok

54 | 55

DI Ş P O L İ T İ KA

PA N O R A M A

KÜRESEL BİR PARTNER
New York
•B
 irleşmiş
Milletler ana
karargahı

Washington, D.C.
•U
 luslararası Para
Fonu (IMF)
•D
 ünya Bankası

Brüksel
• NATO
• AB

La Malbaie
• G7’de Kanada’nın
başkanlığı, 2018

Lüksemburg
• AB

Viyana
• Birleşmiş
Milletler
• AGİT

Strazburg
• AB

Cenevre
•B
 irleşmiş Milletler
•D
 ünya Ticaret Örgütü
(DTÖ)

Paris
• Avrupa Uzay Ajansı (ESA)
• Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Teşkilatı (OECD)

Buenos Aires
• G20’de Arjantin’in
başkanlığı, 2018

Nairobi
• Birleşmiş Milletler

New York
Birleşmiş Milletler
ana karargahı

IMF

Almanya 1952 yılından
beri Uluslararası Para
Fonu’nun üyesi

Stockholm
• Baltık Denizi
Konseyi

NATO

Almanya 1955’ten
beri Kuzey Atlantik
Antlaşması Örgütü’nün
üyesi

Cenevre
Dünya Ticaret
Örgütü’nün
merkezi

AB

Almanya 1957’deki
kuruluşundan beri
bugünkü adıyla AB’nin
üyelerinden

BM

Almanya 1973 yılında
Birleşmiş Milletler’in
üyesi oldu

Almanya’da Birleşmiş Milletler (BM)

Hamburg
Berlin
Dresden
Bonn
Frankfurt
Nürnberg
Münih

Hamburg
Uluslararası Deniz Mahkemesi

Berlin
• Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) – Almanya temsilciliği
• Uluslararası Göç Organizasyonu (IOM) – Almanya
• Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(UNHCR) – Almanya ve Avusturya bölge temsilciliği
• Dünya Gıda Programı (WFP) – Almanya irtibat bürosu
• Dünya Bankası’nın Berlin’deki bürosu
• UNICEF Berlin Bürosu
Bonn BM kampüsü
• Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadale Sözleşmesi
(UNCCD) Sekreterliği
• Birleşmiş Milletler İklim Değişimi Çerçeve Sözleşmesi
(UNFCCC) Sekreterliği
• Birleşmiş Milletler Gönüllüler Programı (UNV)
• Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri İçin Eylem Kampanyası
• Birleşmiş Milletler sistemindeki Sürekli Eğitim
Akademisine bağlı Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Merkezi
• Afet Zararlarının Azaltılması Uluslararası Stratejisi/
Erken Uyarının Geliştirilmesi Platformu (UNISDR)
• Birleşmiş Milletler Üniversitesi –
Avrupa Rektör Yardımcılığı (UNU-ViE)
• ve diğer 12 BM kuruluşu
Dresden
• Birleşmiş Milletler Üniversitesi – Entegre Malzeme Akışı
ve Kaynak Yönetimi Enstitüsü (UNU-FLORES)
Frankfurt/Main
• Uluslararası Finans İşbirliği (IFC) – Dünya Bankası Grubu
Hamburg
• Uluslararası Deniz Mahkemesi (ISGH)
• UNESCO Yaşam Boyu Öğrenme Enstitüsü (UIL)
Münih
• Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) –
Yenilik Hızlandırıcı
Nürnberg
• UNHCR Nürnberg Bürosu

Strazburg
Avrupa
Parlamentosu
Bonn
BM kampüsünde
“Uzun Eugen“ adlı bina

AGİT

Almanya bugünkü adıyla
AGİT’in 1975 yılındaki
kuruluşundan beri üyesi

G7

Almanya 1975 yılından
beri bu enformel
oluşumun üyesi

DTÖ

Almanya 1995 yılından
beri Dünya Ticaret
Örgütü’nün üyesi

G20

Almanya 1999’da
Berlin’deki kuruluşundan
beri 20’ler Grubu’nun
üyesi
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KONU

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
Küreselleşme ve barış politikasının yapı taşların

önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek küresel

dan biri olarak Alman kalkınma politikası partner

kalkınma açısından belirleyici rol oynayacak.

ülkelerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine

2030

ajandasının

merkezinde

Birleşmiş

katkıda bulunmayı amaçlıyor. Alman kalkınma

Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefle

politikasının hedefi tüm dünyada açlık ve yok

ri (SDGs) kapsamındaki 17 başlık yer alıyor. Bu

sulluğun elimine edilmesinin yanısıra demokrasi

ajandanın küresel düzeyde uygulamaya geçi

ve hukuk devleti ilkelerinin güçlendirilmesi. Bu

rilmesi dünya genelinde ekonomik gelişmeyi

doğrultudaki ana hatları ve konseptleri Federal

sosyal adaletle ve dünyanın ekolojik sınırla

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ)

rıyla uyumlu hale getirilebilir. 2000-2015 ara

belirliyor. Almanya devletler arası kalkınmaya

sında gündemde olan Milenyum Kalkınma

yönelik işbirliği kapsamında 85 partner ülkeyle

Hedefleri (MDG) izlenerek dünyada yoksulluk

kalkınmada işbirliği politikasının tüm amaçlarını

yarıya indirilebildi ve içme suyuna ve eğitime

kapsayabilen ve ortaklaşa kararlaştırılmış prog

erişim gibi konularda ilerleme kaydedildi.

ramlar yürütüyor. Bu çalışmalarda ağırlık verilen

Mutlak yoksulluk kategorisindeki ölçüt günde

bölgelerden biri Afrika. Fakat Asya, Güney Doğu

1.25’ten 1,90 Dolara çıkarılmasına rağmen

Avrupa ve Latin Amerika ülkeleriyle de yoğun

2012-2016 arasında dünyada en yoksul insan

işbirliği çalışmaları yürütülüyor.

ların oranı 12,8’den 9,6’ya geriledi. Bu nedenle
2030’a kadarki dönem için en büyük hedef

Almanya 2016 yılında Birleşmiş Milletler’in koy

olarak aşırı yoksulluğun bertaraf edilmesi

duğu hedefe ilk kez ulaşarak gayrı safi milli hasıla

gerçekleştirilebilir görünüyor. Ama kaynakla

sının yüzde 0,7’sini kalkınmada işbirliğine aktardı.

rın aşırı kullanımı, iklim değişikliğinin ilerle

Almanya uluslararası çapta yıllık 24,68 milyar

mesi ve çevrenin tahribatı, yüksek işsizlik ve

Amerikan Dolarıyla ABD’nin ardından kamusal

sosyal eşitsizlikler gibi diğer sorunlar hala

düzeyde kalkınmaya yönelik işbirliği çalışmaları

aciliyetini koruyor. Ajanda 2030 tüm dünya

na en büyük katkıyı yapan ikinci ülke. Partner ül

da, ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutlarda ve

kelerdeki projeler genellikle yürütücü kuruluşlar

bunlar arasındaki mevcut bağlar göz önünde

olarak Alman Uluslararası İşbirliği Topluluğu’nun

bulundurarak sürdürülebilirliğin artmasına

(GIZ), KfW Bankalar Grubu’nun ve daha başka ku

yönelik bir dönüşüm için itici güç olacak. Bu

ruluşların eliyle gerçekleştiriliyor.

ajandanın dünya için bir “gelecek sözleşmesi”
olması, tüm devletler için geçerli olması ve

Sürdürülebilir kalkınma için Ajanda 2030

kalkınmaya yönelik işbirliğinin de ötesine ge
çerek siyasi boyutu olan konularda da geniş

2015 yılı sonunda Birleşmiş Milletler Genel

bir spektrumu kapsaması isteniyor; ekonomik

Kurulu’nda karara bağlanan 2030 ajandası,

sistemlerin ve yaşam biçimlerinin daha adil

Birleşmiş Milletler’in 2030 Ajandası geleceğe ilişkin önemli konularda sürdürülebilir kalkınmayı öne çıkaracak

ve sürdürülebilir olmasının yanısıra daha ve

Geleceğe dönük bu anlaşmanın sürdürülebilir

rimli hale gelmesi, ayrımcılıkla mücadele

bir güvenceye kavuşması için en nihayetinde

edilmesi amaçlanıyor. Katılım ve demokratik

“çoğul bir aktörler yapısı”nın var olması gere

leşme açısından etkili kurumların güçlendi

kiyor: Hükümetlerin yanısıra toplumsal grup

rilmesiyle sorumluluk sahibi siyasi yönetim

lar, ekonomi ve bilim dünyası da Ajanda

lerin ve hukuk devleti ilkelerinin güçlendiril

2030’un hayata geçirilmesinde önemli roller

mesi de bir o kadar önemli hedefler arasında.

üstlenecekler.
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EKONOMİ &
YENİLİKÇİLİK
Güçlü ekonomi ülkesi ∙ Küresel oyuncu ∙ Öncü pazarlar ve yenilikçi çözümler ∙
Sürdürülebilir ekonomi ∙ Dijital dönüşüm ∙ Önemsenen ticari partner ∙ Cazip iş piyasası

YA K I N B A K I Ş

GÜÇLÜ EKONOMİ ÜLKESİ

Almanya ülkeler arası kıyaslamada, Avrupa

beraberinde getirdi. Almanya Avrupa Birliği

Birliği’nin (AB) en büyük ekonomisi ve ABD,

ülkeleri arasında istihdam oranı bakımından

Çin ve Japonya’dan sonra dünyanın dördüncü

en iyi durumdaki ekonomiler arasında ve genç-

büyük ekonomisi durumunda. Alman ekono-

lerdeki işsizlik oranlarının en düşük olduğu

misi sahip olduğu yüksek rekabet gücünü ve

yer. Bu olumlu tablo, Almanya’da öteden beri

içinde yer aldığı küresel ağı, ileri düzey yenilik-

uygulanan ve birçok ülkenin örnek alarak ken-

çi gücüne ve ihracat odaklı olmasına borçlu.

di koşullarına uyarladığı “ikili mesleki eğitim”

Otomotiv sanayisi, makine ve tesis üretimi sa-

sisteminin işe yararlılığını teyit ediyor. İhtiyaç

nayisi, kimya sanayisi ile tıp teknolojisi gibi

duyulabilecek uzman elemanların kolayca bu-

yüksek cirolu sektörlerde elde edilen yıllık ci-

lunabilmesi, altyapı ve hukuk güvencesi gibi

ronun yarısından epey fazlası ihracat gelirle-

hususlar Almanya’nın uluslararası sıralama-

rinden oluşuyor. 2014 yılında sadece Çin ve

larda önlerde yer almasına katkı yapan diğer

ABD, mal ihracatında Almanya’nın önünde yer

etkenler. Bugünkü koalisyon hükümetinde Fe-

aldı. Almanya araştırma-geliştirme (AR-GE)

deral Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın başında

alanına yılda yaklaşık 80 milyar Avro yatırım

Peter Altmaier (CDU) var.

yapıyor. Çok sayıda firma, üretim teknolojisinin ve lojistiğin dijitalleşmesi anlamına gelen

Sosyal piyasa ekonomisi modeli 1949 yılından

sanayi 4.0 yolunda ilerliyor.

beri Almanya’nın ekonomi politikasını belirliyor. Sosyal piyasa ekonomisi serbest ticari faa-

Almanya’da ekonominin dinamik bir seyir

liyetlere imkan tanırken diğer yandan sosyal

gösteriyor olması istihdamda da iyi bir gidişatı

dengeyi de gözetiyor. İkinci Dünya Savaşı’nın

VİDEO

AR-APP

Ekonomi & Yenilikçilik: Konuyla ilgili
video için → tued.net/tr/vid3

Sanayi 4.0: Almanya’da ekonomi dijitalleşmiş gelecek yolunda ilerliyor
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ardından ekonominin başına geçen ve İleriki

merkezi Frankfurt’taki borsa endeksi DAX’a

yıllarda başbakanlık da yapan Ludwig Erhard

kayıtlı büyük holdingleri tamamlıyorlar. Frank-

tarafından geliştirilen bu konsept başarılı bir

furt/Main’da bulunan çok önemli finans kuru-

çizgi oluşturdu. Almanya, küreselleşmenin iyi

luşlarından biri de, Avrupa Birliği k
 urumu olan

bir çizgide gelişmesi için ve herkese adil im-

ve Avro’da fiyat istikrarını sağlayacak bir politika

kanlar sunan, sürdürülebilir nitelikte küresel

yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez

bir ekonomi sisteminin ortaya çıkması için öz-

Bankası (ECB).

verili çabalar harcıyor.
Almanya 2002 yılında Avro’ya geçiş yapan on iki
ülkeden biri. Yakın geçmişteki finans piyasaları
krizi (2008’den itibaren) ve onu izleyen borçlanma krizi Almanya dahil bütün Avro bölgesini

İ N T E R N E T K AY N A K L A R I
Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
(BMWi) Öncelikli konular ve inisiyatifler
→ bmwi.de

olumsuz etkiledi. Bunun üzerine Federal Hükümet ikili bir stratejiyle yeni borçlanmayı durdurdu ve yenilikçilik gücünün artırılması için önlemler getirdi. 1969’dan sonra ilk olarak 2014’te
ve o tarihten beri federal bütçenin denk olması
sağlanabildi.
Tüm firmaların yüzde 99’dan fazlasını oluşturan KOBİ’ler ekonominin yapısal belkemiği.
KOBİ’ler, kıta Avrupasının en önemli finans

Make it in Germany
Almanya’da çalışma koşulları hakkında
yurt dışındaki uzmanlara yönelik portal
→ make-it-in-germany.de

Sanal Welcome Center
İş arayan uluslararası elemanların
Almanya’da iş imkanları hakkında ilk
bilgi alabilecekleri yer
→ arbeitsagentur.de

Köklü geleneği olan finans merkezi: Almanya’nın en önemli borsası Frankfurt/Main’da

BİR KALEMDE

AKTÖRLER & ARAÇLAR
Federal Alman Sanayisi Birliği
Federal Alman Sanayisi Birliği (BDI) sayıları
100.000’in üzerindeki sanayi firmalarının çıkarlarını temsil eden kuruluş. Birlik, tüm önemli
pazarları ve ilgili uluslararası organizasyonları
kapsayan ağlara sahip.
→ bdi.eu
Alman Dış Ticaret Odaları

Germany Trade and Invest

Alman ekonomi dünyasının çeşitli delegasyon-

Germany Trade and Invest (GTAI) Federal Almanya

ları ve temsilcileri konumundaki Alman Dış Ti-

Cumhuriyeti‘ndeki ekonomiyi teşvik topluluğu.

caret Odaları’nın (AHK), 90 ülkede 130 noktayı

Dünyanın farklı yerlerinde 50’den fazla merkezde

kapsayan bir ağı var. → ahk.de

Alman firmalarının yurt dışına açılmalarında destek oluyor, Almanya’nın ekonomik özelliklerinin

Alman dış temsilcilikleri

tanıtımını yapıyor ve yabancı firmaların

Dünya genelindeki 227 büyükelçilik ve konso-

Almanya’da yerleşmelerinde onlara eşlik ediyor.

losluk, dış ticarette Alman kuruluşların faali-

→ gtai.de

yetlerini destekleme çalışmalarında, AHK’ların
ve Germany Trade and Invest’in (GTAI) yanısıra

Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi

üçüncü önemli ayağı.

Federal Hükümet‘in görevlendirdiği Sürdürüle-

→ auswaertiges-amt.de

bilir Kalkınma Konseyi’nin görevlerinden biri,
ulusal sürdürülebilirlik stratejisinin hayata geçi-

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Meclisi

rilmesi yönündeki katkılara ön ayak olmak.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Meclisi (DIHK)

→ nachhaltigkeitsrat.de

Almanya’nın 80 sanayi ve ticaret odasının çatı kuruluşu. Bu odalara üye olan sanayi ve ticaret kuruluşlarının toplam sayısı 3,6 milyonu buluyor.
→ dihk.de
Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü
Berlin’de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) Almanya’da çok sayıdaki
ekonomi araştırma kuruluşunun en büyüğü.
→ diw.de

D İ J İ TA L K AY N A K L A R
Bu bölümün konularıyla ilgili daha
fazla bilgi: yorumlu link listeleri, yazılar, dokümanlar, konuşmalar; ayrıca
sosyal piyasa ekonomisi, ikili mesleki
eğitim sistemi, ekonomi politikası, Avrupa’daki ekonomi
ve finans krizi gibi başlıklarla ilgili daha ayrıntılı bilgi.
→ tued.net/tr/dig3
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KÜRESEL OYUNCU
İhracat odaklı olan Almanya ekonomisi ulus-

ediliyor; istihdamın neredeyse dörtte biri ih-

lararası pazarda sağlam bir yere sahip. Dünya

racata bağlı; bu oran sanayi alanında yarıya

Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) her yıl yayınladığı

ulaşıyor. Almanya’da bir milyondan fazla şir-

sıralamalarda Almanya düzenli olarak Çin ve

ket dış ticarette faal durumda. 2015 yılında

ABD’nin ardından dünyanın en büyük üç ih-

720.000 şirket başka ülkelerden ürün ithal

racat ülkesi arasında yer alıyor. 2017 yılında

ederken yaklaşık 360.000 şirket ihracat yaptı.

Almanya dış ticaret bilançosunda 245 milyar

Alman dış ticaretinin önemli bir bölümünü

Avroluk bir fazla kaydetti. Alman firmaları-

oluşturan 10.700’e yakın şirketin yurt dışında

nın ihracat meblağlarının toplamı (mal ve

merkezi bulunuyor. Alman Sanayi ve Ticaret

hizmetler) 1.279 milyar Avro’ya ulaşırken it-

Odası’nın (DHIK) tahminlerine göre Alman

halat toplamı 1.034 milyar Avro oldu. Alman-

şirketleri yurt dışında 7 milyondan fazla kişiye

ya dünya ticaretiyle sıkı bağlar içinde ve ser-

istihdam sağlıyor.

best ticaretten ve açık pazarlardan yarar sağlıyor. World Economic Forum’un çalışması

İhracat alanında otomobil ve otomobil parçala-

olan “Global Competitiveness Index 2017-

rı, makine, kimyasal ürünler ve elektronik veri

2018“e göre Almanya tüm dünyada rekabet

işleme sistemleri, ağırlıklı sektörleri oluşturu-

gücü sıralamasında beşinci ülke konumunda.

yor. Bu dört ürün grubu Almanya’nın ihracat

Raporda 137 ülkenin ekonomisi dikkate alın-

hacminin yarısını elde ediyor. Almanya’nın

mış durumda.

i hracat hacminin GSYİH’ye oranı 1991 yılından
bu yana yüzde 23,7’den yüzde 47,3’e çıkarak

Almanya’da kazanılan neredeyse her iki Avro’dan

neredeyse ikiye katlandı. İthalat ve ihracatın

biri yurt dışıyla yapılan işler üzerinden elde

toplamı olan dış ticaret hacminin GSYİH’ye

Ekonomi yönetimi
Alman firmaları uluslararası
düzeyde büyük saygı görüyor.
Dünya genelinde “Made in
Germany” kalitesinin güvencesi olarak görülüyorlar. Bugün
dünyanın dördüncü büyük
ekonomisi durumunda olan
Almanya’nın ekonomisi özellikle ihracat odaklı

Yurt içi gayri safi hasıla (YİGSH), 2016, (milyar US-$)

18.569,1
11.218,3
4.938,6
ABD

Çin

Japonya

3.466,6 2.629,2
Almanya

Birleşik
Krallık

Kaynak: Federal İstatistik Dairesi

D İ YA G R A M

Küreselleşmenin simgesi olarak konteyner: Hamburg Limanı dünyanın en büyük mal aktarım noktalarından

Ticarette dünyanın en büyük ülkeleri, 2015,
(dünya ihracatındaki pay)
%
Çin Halk Cumhuriyeti

13,8
9,1

%
ABD

Kaynak: F.A.Z., WTO

8,1

Almanya’nın en büyük firmaları, 2017 (ciro, milyon €)
Volkswagen
Daimler A.Ş.
Allianz

%
Almanya

BMW Group

3,8

Siemens A.Ş.

%
Japonya

3,4

%
Hollanda

Deutsche Telekom
Uniper

240.480
169.630
118.710
104.220
88.490
80.900
74.470
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oranıysa 2017 yılında yüzde 86,9’du. Bu özellikleriyle Almanya G7 ülkeleri içinde dışarıya en
“açık” ekonomiye sahip ülke. Örneğin ABD’de
dış ticaretin GSYİH’ye oranı 2015 yılı itibariyle
yüzde 28’di.
Almanya’nın toplam ihracatının yüzde 56’sı
Avrupa Birliği (AB) üyesi olan partner ülkelere
gidiyor, dolayısıyla da bu ülkeler Almanya’nın
ihracatında en önemli hedef pazarı oluşturuyorlar. Geleneksel olarak Almanya’nın en çok
ihracat yaptığı ülke Fransa olsa da 2015 yılından beri ABD bu alanda ilk sırayı aldı. Bu
iki ülkeyi sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti,

KÜRESEL
OECD Ekonomi Tahmini
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
(OECD), yılda iki kez yayınladığı “Ekonomi Tahmini”yle OECD üyesi olan ve ekonomisi yükselişte olan toplam 34 ülkede
en önemli ekonomik trendleri ve gelecek
iki yılın öngörülerini değerlendiriyor.
Genel değerlendirmede, dünya ekonomisinin 2018’de yüzde 3,5 büyüyeceği tahmin ediliyor. Bu da 2010’dan beri kaydedilen en yüksek rakam olacak. 2019’da büyümenin tekrar zayıflayacağı belirtiliyor.
→ oecd.org

Hollanda ve Birleşik Krallık takip ediyor.
Almanya’ya ithalat konusundaysa tablo tersine dönüyor: 2017 yılı itibariyle en çok ürünün
ithal edildiği ülke Çin Halk Cumhuriyeti olurken, onu Hollanda, Fransa, ABD ve İtalya izledi. Kısmen düşen büyüme oranlarına karşın
Asya ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerin

fuarların organizasyonu ve yürütülmesi konu-

önemiyse giderek artıyor. Sadece Çin’e bakıl-

sunda dünya ülkeleri arasında birinci. Dünyanın

dığında burada bile 5.000 Alman şirketi aktif

küresel açıdan en önemli sektör buluşmala-

olarak temsil ediliyor.

rından üçte ikisi Almanya’da gerçekleşiyor.
Almanya’da her yıl düzenlenen yaklaşık 150

Almanya’nın dünya ekonomisiyle ne kadar iç

uluslararası fuar 10 milyon kişi tarafından ziya-

içe olduğunun bir göstergesi de Alman şirket-

ret ediliyor.

lerinin yurt dışında 1990 yılından bu yana
(2015 verileri) bir trilyon Avro’ya ulaşarak beşe

Almanya aynı zamanda hem Avrupa hem de

katlanan doğrudan yatırımları. Bu yatırımla-

dünya çapındaki ürün ticareti için önemli bir

rın beşte biri Avro bölgesinde. Öte yandan

transfer noktası. AB’de bu kadar çok ürün

yaklaşık 80.000 yabancı yatırımcının Alman

transferinin gerçekleştirildiği başka bir ülke

ekonomisine katılımları da 3,7 milyon kişiye

yok. AB’deki ilk on lojistik pazarının cirolarının

istihdam sağlıyor. Doğrudan yatırımların dü-

üçte biri Almanya’da elde ediliyor. Almanya’da

zeyi 466 milyar Avro’ya ulaşıyor.

yaklaşık üç milyon kişi lojistik alanında çalışıyor. Hamburg limanı yılda yaklaşık 9,7 milyon

Fuarlar dünya ticareti için merkezi öneme sahip.

standart konteyner geçişiyle dünya ticaretine

Almanya bir fuar merkezi olarak uluslararası

açılan bir kapı.

Daha adil ve serbest bir dünya ticareti için

bulunmak üzere çalışıyor. Doha Görüşmeleri
olarak anılan çok uluslu serbest ticaret görüş-

Almanya ekonomide açık pazarlar ile net ve gü-

melerinde sonuç alınamadığından dolayı şim-

venilir kurallar üzerine kurulu adil ve serbest ti-

dilerde Avrupa Birliği’nin başka ülke ve bölge-

caret için çalışıyor. Bu hedef doğrultusunda

lerle yapacağı ikili serbest ticaret anlaşmaları-

Almanya’nın çalışmaları “dış ticaret teşvikinin üç

na odaklanılıyor. Avrupa Birliği ve Kanada

ayağı” üzerinde yükseliyor: Bunlar, Almanya’nın

arasındaki ekonomi ve ticaret anlaşması CETA

227 dış temsilciliği, 130 dış ticaret odası (AHK), Al-

2017’de yürürlüğe girdi, Japonya’yla bir ser-

man ekonomisinin 90 ülkedeki delegasyon tem-

best ticaret anlaşması için yapılan müzakere-

silcilikleri ve dış ticaret ve ticari merkez pazarla-

ler tamamlandı; sadece “yenilikçiliğin korun-

ması topluluğu Germany Trade and Invest (GTAI).

ması” konusunda henüz mutabakata varıl

Bu kuruluşlar küçük ve orta ölçekli şirketlerin

madı. AB’nin bir Asya ülkesiyle imzaladığı ilk

(KOBİ’ler) özellikle dış pazarlara açılmasını des-

anlaşma olarak Güney Kore’yle yaptığı serbest

tekliyor ve bu amaçla çerçeve koşulların iyileş-

ticaret anlaşması 2011 yılından bu yana

mesine de katkılarda bulunuyorlar.

y ürürlükte. O zamandan beri Güney Kore’ye
yapılan ihracat her birinde yüzde 10 düzeyin-

Almanya, uluslararası ticaretin kurallarının

de arttı. 2015 yılında AB ve Vietnam arasında

belirlenmesinde, finans piyasalarının düzen-

da bir serbest ticaret anlaşması üzerinde anla-

lenmesinde, para ve kur yönetimi gibi konu-

şıldı ve AB’nin gelişmekte olan bir ülkeyle

larda küreselleşmenin şekillenmesine katkıda

yaptığı ilk ticaret anlaşması oldu.

Dünya piyasalarının buluşma yeri: Fuarlara her yıl sayıları 10 milyonu bulan ziyaretçi geliyor
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ÖNCÜ PAZARLAR VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER
Almanya’nın ekonomik gücü, sanayisinin sahip

olduğu, ulaşımdan yenilenebilir enerjilere son

olduğu üretim ve yenilikçilik gücü üzerinde

derece yenilikçi çözümler sunan elektroteknik

yükseliyor. Özellikle de 775.000 çalışanıyla oto-

ve elektronik sanayisi de ekonomide ağırlığı

mobil endüstrisi dünya genelinde saygınlığı olan

bulunan sektörler arasında yer alıyor. Bu büyük

“Made in Germany” ürünler arasında başı çeken

sektörlerin günümüzde ulaştığı yüzde 60 ve üs-

sektörü oluşturuyor. Alman otomotiv endüstri-

tü ihracat oranları, uluslararası pazarın onlar

sinin altı güçlü markası olarak Volkswagen

için önemini gösteriyor.

(VW), BMW, Daimler, VW’nin diğer markaları
Audi ve Porsche’nin ve de Opel’in (Groupe PSA)

Almanya’nın en önemli ekonomik merkezleri

oluşturduğu güçle bu sektörün küresel düzeyde

Ruhr Bölgesi, Münih ve Stuttgart çevresi (ileri

en büyükleri arasında yer alıyor.

teknoloji, otomotiv sanayisi) Ren-Neckar (kimya, BİT), Frankfurt/Main (finans), Köln ve Ham-

Şirketler sahip oldukları rekabet gücünü güven-

burg (liman, uçak üretimi, medya). Ekonomik

ceye almak üzere araştırma ve geliştirmeye (AR-

bakımdan gelişme ihtiyacı devam eden doğu Al-

GE) milyarlarca Avroluk yatırım yapıyorlar.

manya’daki eyaletlerde de başta “ekonominin

Elektronik ve dijital ağlar, yardımcı ve otonom

kılavuzları” olarak anılan Dresden, Jena, Leipzig,

sürüş sistemleri otomotiv dünyasındaki en yeni

Leuna ve Berlin-Brandenburg olmak üzere kü-

mega trendler.

çük ama yetkin ileri teknoloji merkezleri oluştu.

Alman otomotiv sanayisi, 2017’de küresel çapta

Karmaşık sanayi ürünlere verilen büyük ağırlık

(büyük bir bölümü üst orta sınıf ve üst sınıf arabalar olmak) üzere yaklaşık 16,45 milyon binek

Almanya’nın en büyük şirketleri listesinde (2016

otomobili üretti; Alman otomotiv firmalarının

cirolarına göre) otomobil şirketleri hem başı çe-

üç aracından ikisi yurt dışında üretildi.

kiyor hem de liste genelinde öne çıkıyorlar:
Volkswagen ilk sırada yer alırken, Daimler ve

Otomobil endüstrisi ile makina ve teçhizat sa-

BMW de ikinci ve dördüncü sırayı alıyor. Üçüncü

nayisinin yanısıra kimya sanayisi de Alman

sırada Die Allianz (sigorta) yer alırken, Siemens

ekonomisinin geleneksel olarak güçlü sektörle-

(elektrikli eşya) beşinci sırada, onu Deutsche

ri arasında yer alıyor. 1865 yılında kurulan,

Telekom ve Uniper izliyor.

merkezi Ludwigshafen’da bulunan ve 80’i aşkın
ülkede sahip olduğu 353 üretim merkezinde

Almanya’nın sanayisi, dayanıklı tüketim malları

115.000 çalışanı bulunan BASF dünyanın en

ve yenilikçi üretim teknolojileri başta olmak üze-

büyük kimya şirketi. Ayrıca 190’ı aşkın ülkede

re karmaşık ürünlerin geliştirilmesi ve üretimin-

aktif bir küresel aktör olan Siemens’in de dahil

de uzmanlaşmış durumda. Alman ekonomisinde

Dünya çapında başarılı: Alman firmaları otomotivde küresel sektörün en büyük oyuncuları arasında

sanayinin payı dünyanın diğer pek çok ekonomi-

kapasitesi yatıyor. Bu açıdan bakıldığında,

sine göre çok daha büyük bir ağırlığa sahip. Bü-

2007 yılından bu yana AR-GE çalışmalarının

yük ve küçük sanayi alanlarında 7,27 milyon kişi

yoğunlaştırılmasının olumlu etkilerini gör-

çalışıyor. Küçük sanayi sektörünün gayri safi

mek mümkün. Hem ekonomi dünyası hem de

yurt içi hasılada (GSYİH) Almanya’dan daha önde

kamu sektörü buna önemli katkıda bulundu;

olduğu tek ülke Güney Kore.

Federal Yönetim’in ileri teknoloji stratejisi bu
alanda belirleyici bir etki yarattı. Almanya’da

Almanya’nın ekonomisinin güçlü yanının ar-

2016 yılında AR-GE çalışmalarına toplam 92

kasında esas olarak ekonominin yenilikçilik

milyar Avro harcandı. Bu rakam, gayrı safi
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yurt içi hasılanın yüzde 2,93’üne denk düşü-

şirketlerin yaklaşık yüzde 80’i hizmet sektörün-

yor. Almanya sahip olduğu bu oranla OECD ül-

de faaliyet gösterirken bu şirketler gayrı safi yurt

keleri arasında (ABD’den biraz önde, Fransa ve

içi hasılanın da yüzde 70’ini, istihdamınsa dörtte

İngiltere’dense açık ara farkla önde) beşinci sı-

üçünü sağlıyorlar. Almanya’daki toplam 30 mil-

rada yer alıyor. Almanya’nın rekabet halinde

yon çalışanın 12 milyonu hizmet sektörünün ka-

olduğu büyük ülkelerden yalnızca Güney Kore

mu ve özel sektör ayağında, 10 milyonu ticaret,

ve Japonya’nın AR-GE’ye ayırdığı bütçeler Al-

konaklama ve ulaşım sektöründe, 5 milyondan

manya’nınkine kıyasla daha büyük. Almanya

fazlası da hizmet sektörünün şirketlere yönelik

icatlar konusunda da Avrupa’da birinci ülke.

faaliyette bulunan kesiminde istihdam ediliyor.

Alman firmaları 2016 yılında Münih’te bulunan Avrupa Patent Ofisi’ne yaklaşık 32.000 pa-

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler

tent başvurusunda bulundu. Aynı yıl Alman

ekonominin temeli

Patent ve Marka Kurumu’naysa 67.898 yeni buluş bildirildi ve böylece yeni bir rekora imza

Her ne kadar Almanya’da pek çok küresel aktör

atılmış oldu. En aktif şirketler 3.693 başvuruy-

ve amiral gemisi niteliğinde şirket olsa da 3,6

la otomotiv tedarikçisi Bosch ve gene aynı

milyon KOBİ ve serbest meslek sahibi, Alman

alanda üretim yapan Schaeffler Grubu (2.316

ekonomisinin yapısına karakteristik özelliğini

başvuru) oldu. 2016 yılında yürürlükte olan

kazandıran unsurlar. Almanya’daki şirketlerin

Alman patenti sayısı tam olarak 129.511’di.

yüzde 99,6’sı KOBİ niteliğindeki kuruluşlardan

Avrupa Patent Ofisi’nce değerlendirilen ve

oluşuyor. Yıllık ciroları 50 milyon Avro’nun al-

Almanya’da da geçerli olan patentlerle birlikte

tında olan ve 500’den az çalışana sahip şirketler

2016’da toplam sayı 615.404 oldu.

KOBİ sınıfına dahil sayılıyor. KOBİ’ler arasında
girişimci ruha sahip göçmenlerin burada kurdu-

Sürekli büyümekte olan hizmet sektörü de gü-

ğu şirketlerin de önemli bir payı var. Almanya’da

nümüzde bir sanayi ülkesi olarak öne çıkan

yaşayan 700.000’den fazla göçmen kökenli insan

Almanya’nın ayrılmaz bir parçası. Almanya’daki

bugün Almanya’da şirket sahibi. Bu faaliyetleri

M İ H E N K TA Ş L A R I

1955

Bir milyonuncu VW tosbağa
5 Ağustosta Wolfsburg’da banttan
geçti. Bu model “ekonomi
mucizesi” döneminin simgesi ve
en çok satan otomobili oldu.

1969

Toulouse’da (Fransa) AlmanFransız ortak projesi olarak
Airbus Konsorsiyumu oluşturuldu. Bugün Airbus S.A.S. dünyanın
en büyük ikinci uçak üreticisi.

1989

“Posta Reformu I” ile dev kuruluş
Deutsche Bundespost’un özelleştirilmesi başladı. Özelleştirme
Alman ekonomi tarihinin en büyük reformlarından biri.

bağlamında göçmenler Alman ekonomisi için
önemli bir etken oluşturuyor.

dünyalar birbiri içine geçerek “nesnelerin
interneti”ne uzanıyor. Federal Yönetim’in hedefi “sanayi 4.0”ın hayata geçirilmesinde göze-

KFW Bankalar Grubu’nun yaptığı araştırmalara

tilen hedef, ekonomi ve bilim dünyasına des-

göre yenilikçi şirketlerin genel içindeki oranında

tek olarak Almanya’nın bu alandaki teknoloji-

toplamda bir gerileme gözleniyor; KOBİ’lerin bu-

lerin önde gelen üreticilerinden ve geleceğin

gün sadece yüzde 22’si yenilikçi ürünlere ve süreç-

üretim merkezlerinden biri haline gelmesini

lere yatırım yapıyor. Yenilikçilik çabalarını özellik-

sağlamak.

le az sayıda olan büyük KOBİ’ler gösteriyor. Almanya’daki orta ölçekli şirketler pek çok niş pazarda ileri teknoloji ürünleriyle Avrupa ya da dünya
çapında ilgili piyasanın öncüsü konumundaki
“gizli şampiyonlar”. Ekonomi alanında önemli ölçüde gelişmiş ve bugün sağlam bir yer edinmiş bir
alan da yaratıcılık sektörü. Bu sektörde hakim olan
şirketlerin genellikle küçük ölçekte olduğu ve öz
sermayelerinin şirketin büyüklüğüne göre düşük
kaldığı görülüyor; bununla birlikte bu şirketler dijital ve bilgi temelli bir ekonomiye giden yolda öncü rol oynuyorlar ve yenilikçi fikirler için önemli
bir kaynak oluşturuyorlar. Berlin-Brandenburg,
yaratıcı sektör ve start up şirketler için 30.000’i aşkın şirketle mümbit bir yer.
Ekonomi dördüncü sanayi devriminin eşiğin-

BİLGİ
1990’ların ortalarından beri dünya
genelinde kurumlar vergisinin düşük
tutulması eğilimi yaygın. Almanya
uzun bir süredir yüksek vergi ülkesi
olmaktan çıktı. Uluslararası kıyaslamada daha ziyade ortalamanın altında
bir sonuç çıkıyor. Firmaların ortalama
vergi yükü yüzde 30’un altında. Hatta
Almanya’nın bazı bölgelerinde, kurumlar vergisinin yerel düzeyde esneklik
göstermesinin bir sonucu olarak, vergi
yükü oranı yüzde 23’ün de altına
inebiliyor.
→ gtai.de

de. İnternetin güdümlemesiyle sanal ve gerçek

1990

Kayyum Dairesi’nin zorlu görevi:
Eski Doğu Almanya’nın sosyalist
plan ekonomisine bağlı binlerce
işletmeyi kısa süre içinde piyasa
ekonomisine uyumlu olmak üzere
dönüştürmesi gerekiyordu.

2002

1948-1998 arasında D-Mark hesaplama birimi olarak, 2001’e
kadar da ödeme aracı olarak
resmi para oldu. 1 Ocak 2002
tarihinde tedavülden kalktı.
Almanya’da ve AB’nin diğer on
bir ülkesinde Avro’ya geçildi.

2018

Alman borsası Deutsche Aktien
index (DAX) 2018 Ocağında
şimdiye kadarki en yüksek seviyesi olan 13.595 puana ulaştı. Bu
endeks en büyük ölçekli ve en
yüksek cirolu 30 Alman firmasının gidişatını yansıtıyor.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ
Almanya dünyada sürdürülebilirlik konusunda

kaynakların sürdürülebilir kullanımına uzak

en önde gelen sanayi ülkelerinden. Bertels-

noktada. Bu nedenle Federal Hükümet 2017’de

mann Vakfı’nın 2015 yılında gerçekleştirdiği ve

sürdürülebilirlik stratejisini kapsamlı biçimde

34 OECD ülkesini değerlendirdiği karşılaştır-

genişletti ve Birleşmiş Milletler’in Sustainable

malı araştırma bu sonucu ortaya koyuyor. Bu

Development Goals (SDGs) başlığı altındaki 17

ülkeler ilk defa Birleşmiş Milletler’in belirlediği

hedefini kılavuz aldı. Yeni strateji üç düzlem be-

17 sürdürülebilirlik hedefi temelinde, çevre ko-

lirliyor: Etkileri Almanya’ya dönük önlemler,

rumadan ekonomik büyümeye ve sosyal gü-

Almanya eliyle alınacak, ama etkileri dünya

vence sistemlerinin kalitesine uzanan 34 gös-

geneline dönük önlemler ve ikili ilişkilerde


terge aracılığıyla sistematik bir değerlendirme-

başka ülkelerin doğrudan desteklenmesi.

ye tabi tutuldu Özellikle büyüme, istihdam ve
sosyal güvenlik alanlarında yüksek puanlar

Almanya’da sürdürülebilir ekonominin parça-

alan Almanya altıncı sırada yer alıyor.

sı haline gelerek toplumsal sorumluluklarını
kabullenen kuruluşların sayısı artmış durum-

Yine de Almanya bazı alanlarda sürdürülebilir

da. “Corporate Social Responsibility” (CSR) şir-

yaşama, sürdürülebilir ekonomiye ve doğal

ketlerin, özellikle de küreselleşme dolayısıyla
ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda sonuçları olan asli faaliyetlerine yönelik bir ilkeler
bütünü. Günümüzde DAX endeksine dahil

LİSTE
∙ En büyük firma
Volkswagen, 642.300 çalışan
∙ En büyük banka
Deutsche Bank, 97.535 çalışan
∙ En önemli borsa endeksi
Deutscher Aktienindex (DAX)
∙ En büyük fuar alanı
Hannover
∙ En büyük uçak üreticisi
Airbus-Hamburg

şirketlerin

büyük

çoğunluğu

Birleşmiş

Milletler’in 1999 yılında kurulan Global Compact İnisiyatifi’ne dahil olmuş durumda; ayrıca küçük ve orta büyüklükteki işletmeler
(KOBİ’ler), enstitüler ve sivil toplum örgütleri
de

inisiyatifin

Milletler’in

birer

Global

parçası.

Compact

Birleşmiş
İnisiyatifi,

OECD’nin çok uluslu şirketlere ilişkin ilkeleri
ve Dünya Çalışma Örgütü’nün (ILO) çok uluslu
şirketler ve sosyal politikaya ilişkin üç aşamalı
temel ilkeler listesi şirketlerin toplumsal sorumluluk üstlenmelerine yönelik girişimin
temelini oluşturuyor. Gönüllü katılıma dayalı
Global Compact’e tüm dünyada 160’tan fazla
ülkeden 9.500’den fazla şirket üye.

Onurlu çalışma: Küresel tedarik zincirlerinde adil koşullar öngören standartlara uyan Alman firmaları sürekli artıyor

Toplumsal ve ekolojik sorumluluğun ayrılmaz

hedef yüzde 75’e ulaşmak. Bangladeş ve Pakis-

bir bütün olduğu gerçeği “Sürdürülebilir Tekstil

tan’daki tekstil fabrikalarında ölümlü kazalar-

Birliği” kapsamında da yeniden ele alınıyor. Bu

dan beri Birliğe dahil olan tüm firmalarda be-

birlik tekstil ve giyim sanayisinde çalışanlar

lirgin iyileştirmeler gerçekleşti. Birlik 2018’den

için her iki alanda da iyileştirilmenin sağlan-

itibaren tüm üyeleri için, iddialı hedeflere ulaş-

masını hedefliyor. Aralarında büyük aktörlerin

mayı sağlamak üzere somut talepler formüle et-

de olduğu 150 Alman tekstil üreticisi Federal

ti. Almanya bu birliğin sağlayacağı gelişmelerle,

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Bakanlığı’nın

uluslararası alanda küresel tedarik zincirlerin-

(BMZ) 2014 yılında kurduğu bu inisiyatife ka-

de daha yüksek standartların oluşturulmasına

tıldı. Üyeler Almanya’da tekstil firmalarının

yönelik çabalar içerisindeki öncü rolünü ortaya

yaklaşık yüzde 50’sini oluşturuyor; açıklanan

koyuyor.
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Ekonomi dördüncü sanayi devriminin göbe-

teknolojiler alanındaki liderlik için sürmekte

ğinde bulunuyor. Gerçek ve sanal dünyalar in-

olan uluslararası rekabetin daha da sertleşece-

ternetin güdümündeki dijital dönüşüm süreci

ği beklentisi içinde. Almanya’da Federal Yöne-

içerisinde iç içe geçerek bir tür nesnelerin in-

tim aktif olarak dijital dönüşümü destekliyor

ternetine dönüşüyorlar. Dijitalleşme sanayi ve

ve ona yön veriyor; nitekim koalisyon proto-

hizmet sektörü için tarihi bir dönüm noktası

kolünde yedi farklı uygulama alanını kapsa-

oluşturuyor. Sanayi 4.0, fabrikalarda yüksek

yan iddialı hedeflere yer verildi, bunların ba-

BİT kullanımını ve sistemleri birbirine bağla-

şında da ihtiyaçları tam karşılayacak kapsam-

yan yoğun ağ bağlantılarını içeren çözümleri,

da “dünya klasmanında” bir dijital altyapı var.

süreçleri ve teknolojileri kapsayan bir üst terim. Pek çok Alman şirketi özellikle de üretim

Almanya’nın orta vadede sanayi 4.0 sürecinde

ve lojistik alanlarında dijitalleşmeye ağırlık

yön verici olması ve Avrupa ölçeğinde dijital

verilen sanayi 4.0’ı çalışmalarının merkezine

büyümede bir numara olması amaçlanıyor.

koyuyor. Ekonomi dünyası, üretime yönelik

Araştırmaların ortaya koyduğu tahminlere
göre, sanayi 4.0’la 2025 yılına kadar 200-425
milyar Avro arası bir ek büyüme potansiyeli
söz konusu. Bu süreçte bilgi ve telekomünikasyon sektörüne (BİT), tüm alanlara yayılan
sektör olarak anahtar bir rol düşüyor. BİT

RAKAMLAR

sektörü sanayide 2017’de en büyük işveren ko-

714

numuna geldi. Bu alandaki bir milyondan faz-

60 ülkeden bu kadar sayıda internet
servis sağlayıcısı ve başka organizasyon DE-CIX’e bağlı. Merkezi Frankfurt/Main’da bulunan bu internet
bağlantı noktası, veri aktarım miktarı
bakımından dünyanın en büyüğü.
2017 yılında bu değer ilk kez saniyede
6 terabit’i aştı. DE-CIX Frankfurt’un
yanısıra Avrupa’da, Orta Doğu’da,
Kuzey Amerika’da ve Hindistan’da da
internet bağlantı noktalarına sahip.

yetleri.

→ de-cix.net

la çalışan 160 milyar Avro ciro sağladı. Dinamo işlevindeki alanlardan biri yazılım faali-

Dijital altyapının büyümesi, dijitalleşme sürecinde kendini gösteren en önemli görevlerden
biri. Burada ulaşılmak istenen hedef, gigabitlik ağların genişletilerek ihtiyaçları tam karşılayacak kapsama getirilmesi: 2025 yılına kadar her bölgede, her yerel yönetimde, mümkün olduğunca her binada fiberglas hatların
çekilmesi amaçlanıyor. Bunun için telekomünikasyon firmalarıyla devletin ortak çaba

Sürekli online: Dijital altyapının genişletilmesi Federal Hükümet’in en önemli projelerinden

harcaması gerekiyor. Federal Hükümet bu

tabletler, ulaşım araçları, ev gereçleri ve sanayi

amaçla bu yasama dönemi için 12 milyar Avro

makineleri de buna dahil. Bu da özellikle mobil

tahsis etti.

bağlantıların önüne büyük talepler çıkarıyor.

“Dijital ülke” yolundaki ilerleyişte 5G cep telefo-

rı yapmayı hedefliyor. Gelişmeyi hızlandırmak

nu teknolojisine anahtar rol düşüyor. Almanya’da

için bu teknoloji beş bölgede test edilecek ve boş-

2020 yılına kadar 770 milyon cihazın ağa bağlan-

luksuz bir erişim hizmeti sağlanacak. Ticari start

ması amaçlanıyor: akıllı telefonların yanısıra

tahminen 2020’de verilecek.

Federal Hükümet Almanya’yı 5G’nin öncü paza-
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ÖNEMSENEN TİCARİ PARTNER
Türlerine göre en önemli ihraç malları (2017)

% 18,3
Otomotiv &
Otomobil parçaları

% 14,4
Makine

Bölgelere göre Almanya’nın
mal ihracatı (2017)

% 9,0
Kimya
ürünleri

% 8,6
Veri işlem
araçları

% 6,5
Elektrik
donanımı

Avro bölgesi
% 36,9

Almanya’nın en önemli ihracat pazarları
Avrupa ülkeleri. Almanya’nın ihracatının
yüzde 68’i bu ülkelere gidiyor. Avrupa
dışında ABD yüzde 8,7’le, Çin ise yüzde
6,7’le önde gelen ülkeler.

Avro bölgesi
hariç AB
% 21,7

AB hariç
Avrupa
% 9,6
Avustralya
Okyanusya
% 0,9

1.279 milyar Avro 1.034 milyar Avro
İhraç edilen
malların değeri

İthal edilen
malların değeri

Afrika
% 2,0

% 50

İhracat oranı

% 25

İhracata bağlı
istihdamın oranı

En büyük 25 ihracat pazarı yüzde (2017)

Birleşik Krallık:
6,6

ABD:
8,7

Meksika:
1,0

Belçika:
3,5

Finlandiya:
0,9
İsveç:
2,1
Danimarka:
1,5

Rusya Federasyonu:
2,0

Çek Cumhuriyeti: 3,3
Almanya

Macaristan: 2,0

Avusturya:
4,9
İspanya:
3,4

ABD
% 8,7

Alman otomotiv
firmalarının Almanya’da
ürettikleri binek araçları

İsviçre:
4,2

Çin hariç
Asya
% 9,9

10,0 milyon

Alman firmaların yurt
dışında ürettikleri
binek araçları

Japonya:
1,5

Türkiye: 1,7
Hindistan: 0,8

Romanya: 1,2

Fransa:
8,2

5,7 milyon

Çin Halk
Cumhuriyeti: 6,7

Slovakya: 1,0

Hollanda:
6,7

ABD hariç
Amerika
% 3,3

Kore
Cumhuriyeti: 1,4

Polonya: 4,7

Birleşik Arap Emirlikleri:
0,9

İtalya:
5,1

Çin
% 6,7

150

Almanya’daki yön
verici fuarların sayısı

288

Katılınan yurt dışı
fuarların sayısı
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CAZİP İŞ PİYASASI
Almanya’daki iş piyasası son yıllarda olumlu

Kısmi zamanlı çalışma ve serbest meslek

bir gelişme kaydetti. Almanya’da 2017’de yıl

faaliyetlerindeki azalma da devam etti.

ortalamasında 44,3 milyon kişi çalışmaktaydı. Çalışan nüfus oranının yüksek olması,

Almanya’daki genç nüfusta düşük işsizlik

ekonomik durumun iyi olduğunu gösteriyor.

oranları

Almanya AB içerisinde işsizlik oranları en dü-

Almanya’nın meslek eğitim sistemine çekti;

şük ülkeler arasında yer alıyor. 2017 yılında iş-

Almanya’da, pek çok ülkede iş yaşamına geçiş

uluslararası

alanda

dikkatleri

sizlik oranı ortalama yüzde 5,7’yle sınırlıydı

öncesinde gerçekleştirilen genel okul eğitimin-

ve bu rakamla 1990 yılından bu yana en düşük

den farklı bir sistem başarıyla uygulanıyor (iki-

değere ulaşılmış oldu. Gelişmeyi destekleyen

li meslek eğitimi). Almanya’da gençlerin yakla-

önemli bir unsur konjonktürdeki genişleme.

şık yarısı devlet tarafından tanınan ve ikili ya-

İşyerlerinin yeni elemanlara dönük talebi art-

pıda eğitim verilen 350 meslekten birini öğre-

maya devam ediyor. Daha önceki yıllarda da

niyor. Haftanın üç-dört günü çalışma yaşamı

olduğu gibi 2017’de özellikle sosyal sigorta

içerisinde pratik eğitim alınırken geri kalan

zorunlu
luğu olan işlerde büyük artış oldu.

bir-iki günde de meslek okulunda teorik bilgiler ediniliyor. Günümüzde pek çok ülke ikili
mesleki eğitim sistemine geçiş yapıyor.
Federal Yönetim daha gelişmiş, adil ve şeffaf bir

BİLGİ
Make it in Germany: Nitelikli uluslararası elemanlar için açılan bu resmi portal Almanya’ya göç etmek isteyenlere
ülkeye girişten iş bulmaya her aşamada
eşlik ediyor. Konu uzmanları vize,
mesleki tanınma ve Almanya’da yaşam
konularında danışan (e-postayla,
hotline veya chat üzerinden) bireylere
bilgiler veriyor. Portal ayrıca Almanya’da
meslek ve üniversite eğitiminin avantajları hakkında Almanca, İngilizce,
Fransızca ve İspanyolca dillerinde
bilgilendirme yapıyor.
→ make-it-in-germany.com

iş piyasasının oluşturulabilmesi için iş piyasası
politikalarına ilişkin pek çok önemli adım attı.
Örneğin 2015 başında getirilen asgari ücret düzenlemesinden (saat ücreti olarak 8,50 Avro belirlenmiş durumda) ilk aşamada 3,7 milyon kişi
yararlandı. Ayrıca kadın ve erkeklerin yönetim
kademelerinde eşit temsilini sağlamak üzere
kadın kotası hayata geçiriliyor. Bu çerçevede
2016 yılından itibaren halka açık ve çalışanların karar mekanizmasında söz hakkına sahip
olduğu şirketlerin denetleme kurullarında yüzde 30’luk kadın kotası uygulamak zorundalar.
Ayrıca “Toplu Sözleşme Eşitliği Yasası” da aynı
şirket içerisinde aynı iş için farklı ücret sözleşmelerinin uygulanmamasını güvence altına

İkili mesleki eğitim: Teoriyle pratiği buluşturan Alman modeli birçok ülkeye örnek oldu

alıyor. Son olarak 1 Temmuz 2014’ten itibaren

in Germany” iş piyasasının dışarıya açılmasına

45 yıl boyunca emeklilik primi ödemiş herkes

yönelik en önemli projelerden biri. Bu site

63 yaşını doldurduğunda maaş kesintisine uğ-

Almanya’ya göç etmeyi düşünen nitelikli mes-

ramadan emekli olabilecek.

lek sahiplerini kariyer şansları konusunda bilgilendiriyor ve işgücü sıkıntısının yaşandığı

Federal Hükümet tam istihdamı hedefliyor.

alanlardaki (sağlık, mühendislik ve bilgi tekno-

Ama demografik değişim koşullarında nitelik-

lojileri alanları) iş ilanlarına yer veriyor. Ayrıca

li işgücü altyapısının korunması da en acil gö-

üniversite mezunları ve nitelikli meslek sahip-

revlerden biri. Nitelikli uluslararası işgücüne

leri “AB Mavi Kartı” sayesinde Alman iş piyasa-

yönelik çok dilli bir internet sitesi olan ”Make it

sına kolay yoldan erişebiliyor.
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İklim politikasında öncü ∙ İklimde işbirliğinin itici gücü ∙
Enerjide dönüşüm: Gelecek projesi ∙ Geleceğin sektörü yeşil teknoloji ∙
Enerjide dönüşüm ∙ Yaşamsal önemi olan çeşitlilik

YA K I N B A K I Ş

İKLİM POLİTİKASINDA ÖNCÜ

21. Yüzyıl “çevre yüzyılı” olarak biliniyor. Bu-

isteniyor. 2016 Kasımında Federal Hükümet

nun anlamı: Önümüzdeki on yıllarda, dünyada

“2050 İklim Koruma Planı” kapsamında dünya-

doğal yaşam koşullarının gelecek kuşaklar için

da iklim politikasının ilke ve hedeflerini belirle-

ne ölçüde değişeceğinin belirleneceği. Baş teh-

yen ilk hükümet oldu. 2017’ye kadar yüzde 28’lik

like olarak, hızlanan iklim değişikliği görülü-

bir azalma gerçekleşmiş durumdaydı.

yor. Çevre ve iklimin korunması Almanya’da
uzun süredir yüksek düzeyde değer verilen bir

Federal Hükümet küresel düzeyde de çevrenin

konu. Almanya iklimin korunmasında ve yeni-

korunması, enerji konusunda işbirliği ve iklim

lenebilir

dostu kalkınma yönünde çaba harcıyor. Alman-

enerjilerin

yaygınlaştırılmasında

uluslararası düzeyde bir öncü.

ya, 2015 Paris İklim Anlaşması gereğince küresel
ısınmayı bariz ölçüde 2 derecenin altında, müm-

Almanya’da “enerjide dönüşüm” diye adlandırı-

künse 1,5 derecede tutma yönünde tutum alıyor.

lan süreçle, enerji sektöründe fosil ve nükleer

En geç yüzyılın ortasında dünya genelinde bü-

enerjileri geride bırakıp geleceğin sürdürülebilir

yük ölçüde sera gazı etkisinin nötralize edilmesi

enerji kaynaklarına yönelme kastediliyor. Bu

amaçlanıyor. AB küresel ısınmayı iki derecelik

kapsamda nükleer enerjiden 2022 yılına kadar

artışla sınırlama hedefini destekliyor. Bunun

aşamalı olarak tamamen uzaklaşma söz konusu.

için sanayi ülkelerinde karbondioksit salımının

Almanya 2030 yılına kadar sera gazı salımlarını

yüzde 80-95 düzeyinde azaltılması gerekiyor.

1990 değerlerine göre yüzde 55, 2040 yılına kadar da en az yüzde 70 azaltmayı hedefliyor, 2050

Önde gelen sanayi ülkeleri, Almanya’nın G7 baş-

yılına kadar yüzde 80-95’lik bir orana ulaşmak

kanlığı altında 2015 yılında alınan kararla fosil

VİDEO

AR-APP

Çevre & iklim: Konuyla ilgili v ideo için
→ tued.net/tr/vid4

Yenilenebilir enerjiler çağına giden yolun geri dönüşü yok
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yakıtlardan sağlanan enerjiye son vermeyi hızlan-

Bunun ana kaldıraçları, yenilenebilir enerjilerin

dırmaya yöneldi. “Karbondan tamamıyla arınma”

yaygınlaştırılması ve kaynakların verimli kulla-

yüz yıllık bir dönemde ulaşılacak bir hedef. İklim

nımı ile kendini telafi eden kaynakların akıllı

Çerçeve Sözleşmesi’nin uygulanmasını gözetleyen

kullanımı. Burada iki açıdan yararlı bir strateji

BM’in ilgili sekretaryası, Almanya’nın yönetim

söz konusu. Zira bir taraftan çevre ve iklim

merkezlerinden olan Bonn kentinde bulunuyor.

üzerindeki baskı azalırken, diğer taraftan yeni iş
alanları ve istihdam olanakları doğuyor.

Sağlıklı bir çevre (temiz hava, temiz su alanları, çeşitlilik arz eden doğa) yüksek bir yaşam kalitesinin
ön koşulları. Çevrenin korunması Almanya’da
1994’ten beri anayasada yerini bulan bir devlet

İ N T E R N E T K AY N A K L A R I

beri iyileşme yönünde. Kükürtdioksit ve azotoksit

UNFCCC
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi Sekreterliği

gibi zararlı gaz atıkları – henüz yeterince olmasa da

→ unfccc.int

hedefi. Hava ve su değerleri göstergeleri yıllardan

– belirgin ölçüde azaldı, bunda kömürlü enerji
santrallerine filtre ve otomobillere katalizatör
getirilmesinin de rolü var. İçme suyunda kişi başına tüketimde de belirgin azalma var: Günde 140

BMU
Federal Çevre, Doğayı Koruma ve
Nükleeyar Güvenlik Bakanı
→ bmu.de

litreden yaklaşık 120 litreye indi.
Almanya ekonomik büyüme ve çevrenin korunmasını sürdürülebilir bir ekonomi bağlamında
aynı stratejinin parçaları olarak uyguluyor.

FEDERAL BİRLİK
Almanya Federal Çevre ve Doğa
Koruma Birliği
→ bund.net

Almanya’da rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen elektrik, yenilenebilir enerjiler içinde en önemli ve en hesaplı kaynaklar

BİR KALEMDE

AKTÖRLER & ARAÇLAR
Federal Çevre Dairesi
Federal Çevre Bakanlığı’na bağlı kurum,
Federal Hükümet’e uzmanlık desteği veriyor.
Federal Çevre Dairesi çevre yasalarının uygu
lanmasından sorumlu; sözgelimi kimyasalların,
ilaçların ve bitki koruyucu preparatların izin
lerinin verilmesi ile kamuoyunun çevre hakkında
bilgilendirilmesi konularında.
→ umweltbundesamt.de

Alman Uluslararası İşbirliği Topluluğu
Alman Uluslararası İşbirliği Topluluğu (GIZ)

Alman Enerji Ajansı

dünya genelinde faal federal bir kuruluş.

Alman Enerji Ajansı (DENA) enerji verimliliği,

Federal Hükümet’i kalkınma politikası hedef

yenilenebilir enerjiler ve enerji sistemleri

lerinde destekliyor. Gelişmekte olan ve geçiş

konusunda yetkin bir uzmanlık merkezi.

aşamasında olan ülkelere iklimin korunması ve

Kuruluş, enerjide dönüşüm sürecini destekliyor

su kaynaklarının adil ve sürdürülebilir kullanımı

ve enerjinin olabildiğince etkin, güvenilir,

konularında danışmanlık yapıyor.

hesaplı ve iklim dostu biçimde üretilmesi ve

→ giz.de

kullanılması yönünde çaba harcıyor.
→ dena.de

Federal Doğa Koruma Dairesi
Federal Doğa Koruma Dairesi (BfN) doğa koru

Enerjide Dönüşüm Agorası

masıyla ulusal ve uluslararası düzeyde görevli.

Thinktank girişimi Enerjide Dönüşüm

BfN web sitesinde koruma alanlarını gösteren

Agorası(Agora Energiewende) enerji politika

iyi haritalar sunuyor.

sıyla ilgili aktörler arası bir forum niteliğinde.

→ bfn.de

→ agora-energiewende.org
Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü
Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü, küresel
iklim değişimi, iklimin etkilerini ve sürdürülebilir
kalkınma konularını inceliyor.
→ pik-potsdam.de

D İ J İ TA L K AY N A K L A R
Bölümün tüm konularına ilişkin daha
fazla bilgi: yorumlu link listeleri, yazılar,
dokümanlar, konuşmalar; ayrıca İklim
Çerçeve Sözleşmesi, Sera gazı salımı,
Yenilenebilir Enerjiler Yasası ve AB’nin İklim Koruma Hedef
leri gibi kavramların açıklamaları.
→ tued.net/tr/dig4
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İKLİMDE İŞBİRLİĞİNİN İTİCİ GÜCÜ
Uluslararası düzeyde iklimin korunması ko-

alıyor. Hedef 2030’a kadar salımların en az

nusunun gündemin önemli maddeleri arasın-

yüzde 40 azaltılması.

da yerini almasında Almanya’nın belirleyici
bir katkısı var. Federal Hükümet 1992‘de Rio

Emisyon azaltmada AB’nin temel araçlarından

de Janeiro’daki dünya zirvesinde ve 1997’de

biri, büyük çaplı 11.000 sanayi ve enerji firma-

Kyoto Protokolünde de ilerletici bir rol oyna-

sının karbondioksit atığını düzenleyen emis-

mıştı. Asıl büyük adım 2015 Paris İklim Kon-

yon ticareti. Bu mekanizmanın daha etkin kı-

feransında atılabildi, burada 195 ülke ilk kez

lınması için 2018’de reformdan geçirildi.

dünya genelinde, hukuken bağlayıcı bir iklim
koruma anlaşmasına vardı. Anlaşma, küresel

Almanya ayrıca başka ülkelerle de iklim ala-

ısınmada

sınırlamayı,

nında işbirliği yapıyor, sözgelimi 2016’da ku-

mümkünse 1,5 derecede tutmayı amaçlıyor.

rulan NDC işbirliği grubundaki partner ülke-

Bu hedefe ulaşabilmek için ülkeler kendi gaz

leri kendi ulusal iklim koruma hedeflerinde

salımlarını azaltma veya düşük seviyede tut-

(Nationally Determined Contributions, NDCs)

ma vaadinde bulundular. Belirlenen ulusal

destekliyor. NDC’ler Paris İklim Anlaşması’nın

hedefler de düzenli olarak takip edilecek. Bu-

ana unsuru.

ortalama

sıcaklığı

nun nasıl yapılabileceği sorunu, Bonn’da yapılan 2017 Dünya İklim Konferansı’nın konu-

Almanya’nın iklim araştırmaları konusunda-

suydu. Avrupa Birliği (AB) dünya genelini

ki öncü rolü, Potsdam İklim Araştırmaları

kapsayan bir iklim koruma anlaşmasına ulaş-

Enstitüsü ve Wuppertal İklim, Çevre, Enerji

mak için yürütülen çabaların ön safında yer

Enstitüsü’nün çalışmalarıyla destekleniyor.

M İ H E N K TA Ş L A R I

1976

Araştırma Bakanlığı kuzey
Almanya’da 100 metre yüksekli
ğindeki büyük bir rüzgar enerjisi
santralinin (Growian) yapımına
karar verdi. Ama rüzgar enerjisin
deki ilk deneme başarısız oldu.
1988’de Growian söküldü.

1987

Schleswig-Holstein’ın batı
sahilinde Kaiser Wilhelm
düzlüğünde İlk Alman rüzgar
parkı işletilmeye başlandı.
32 rüzgar türbini o günden itibaren
Kuzey Denizi rüzgarlarını
elektriğe dönüştürüp durdu.

1991

Elektrik Şebeke Besleme Yasası,
yenilenebilir dönüşüm süreçle
rinden elde edilen elektriğin
sisteme verilmesi ve belirlenmiş
fiyatlarla satın alınmasında
elektrik firmalarını bağlayıcı bir
düzenleme oldu.

Birleşmiş Milletler’in Bonn’da bulunan İklim Sekreterliği, İklim Çerçeve Sözleşmesi’nin uygulanmasını izliyor ve denetliyor

2000

Yenilenebilir Enerjiler Yasası (EEG)
yürürlüğe girdi. Yasanın düzenle
diği konulardan biri, yenilenebilir
enerjiden elde edilen elektriğin
şebekeye ve hatlara verilmesinde
öncelikli olmasıydı. EEG bir kilo
metre taşı oldu.

2011

Fukuşima’daki reaktör kazasından
sonra Kabine 2022 yılına kadar
aşamalı olarak nükleer enerjiden
uzaklaşılması ve çevre dostu
enerji tedarikinin güvence altına
alınması konusunda enerji politi
kasının temel unsurlarını belirledi.

2017

Alman otomotiv sektörü
e-otomobile yatırımı güçlendiriyor.
AR-GE’ye 2020 yılına kadar
40 milyar Avro harcanacak. Elektro
modellerin sayısı 30’dan 100’e
(üç katına) çıkacak.
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ENERJİDE DÖNÜŞÜM: GELECEK PROJESİ
Enerjide dönüşüm, Almanya’nın ekonomi

rarıyla başlayan sürdürülebilir enerji sistemi-

ve çevre politikasındaki en önemli ödevi.

ne geçişi hayata geçirmeye devam ediyor. Ye-

Almanya’nın enerji ihtiyacının petrol, kömür,

nilenebilir enerjilerin Almanya’da teşvik edil-

gaz ve atom enerjisi yerine yenilenebilir ener-

mesi 1990’lı yıllarda başladı; 2000 yılında ye-

jilerden karşılanması için değişim sürecine

nilenebilir Enerjiler Yasası’yla (EEG) sağlam te-

enerjide dönüşüm deniliyor. 2050 yılına kadar

mellere kavuştu.

Almanya’da elektriğin en az yüzde 80’inin,
toplam enerji tedarikininse yüzde 60’ının ye-

Nükleer enerjiye veda için uzun

nilenebilir enerji kaynaklarından karşılanma-

vadeli plan

sı hedefleniyor. Bir sonraki aşama olarak 2022
yılına kadar nükleer enerji santralleri birbiri

Yine 2000 yılında dönemin Federal Hükümeti

ardına kapatılacak. 2017’den beri sadece yedi

Alman enerji firmalarıyla oluşturduğu muta-

atom santrali devrede, bunların da enerji üre-

bakatla 2022 yılına kadar nükleer enerjinin

timindeki payı yüzde 10 düzeyinde. Federal

devreden çıkarılmasına karar verdi. 2011 yı-

Hükümet bu adımlarla, ilk kez 2000 yılında o

lında Federal Hükümet’in “enerjide dönüşüm”

zamanki hükümetin nükleer enerjiye veda ka-

kararları, bir geleneğin devamı olarak enerji
tedarikinin sürdürülebilir enerjilerle sağlanması yönündeki değişim sürecine uygundu.
Federal Hükümet, 2011 yılında Japonya’nın

LİSTE
∙ En büyük kara içi rüzgar parkı:
Stößen-Teuchern, Sachsonya-Anhalt
∙ En büyük offshore rüzgar parkı: alpha
ventus, Kuzey Denizi
∙ Yüksek performanslı rüzgar jeneratörü:
Siemens yapımı SG 8.0-167 DD
∙ En büyük güneş enerjisi parkı:
Senftenberg güneş enerjisi tesisi
∙ En büyük elektrik borsası: EEX
(European Energy Exchange, Leipzig)

Fukuşima kentindeki nükleer kazanın ar
dından e nerji sisteminin dönüşümünün hızlandırılması için Federal Meclis’teki tüm
partilerin m
 utabakatını ve toplumun geniş
desteğiyle atılan adımı şöyle değerlendiriyor:
“Sürdürülebilirlik fikrine ve yaratılanın korunmasına sadakat içindeki bir sanayi toplumu yolunda zorunlu bir adım.”
Şu var ki enerjide dönüşümden sadece çevre
ve iklim değil, Alman ekonomisi de yarar sağ
layacak; özellikle dışarıdan petrol ve doğal gaz
ithalatı azaltılacak. Almanya ş imdiye kadar kömür, petrol ve doğal gaz ithali için yılda yaklaşık 45 milyar Avro harcıyordu. Önümüzdeki

Kuzey Denizi’ndeki offshore rüzgar parkları enerjide dönüşümün ana direkleri

yıllarda bu meblağın yerini, yenilenebilir

Küçük işletmelerde ve kamuya ait yerlerde bu

enerjiler alanında adım adım yerli değer üre-

açıdan eksiklerin kapatılması ihtiyacı var.

timi alacak. Ayrıca bu gelişme yeni ihracat

Özellikle eski binaların enerji açısından ıslahı

olanakları doğuracak ve istihdamı artıracak.

enerji verimliliğinin artırılması açısından bü-

İkinci bir görevse, enerjide dönüşümün “ikin-

yük önem taşıyor. Bu yöndeki çalışmalar Fe-

ci ayağı” olan enerjinin daha tasarruflu ve ve-

deral Hükümetçe teşvik ediliyor. Karbondiok-

rimli kullanımı konusunda. Sanayide ve bü-

sitin yüzde 40’ı binalarda ortaya çıkıyor.

yük işyerlerinde dikkate değer tasarruflar

Elektrik tüketiminde de 2007’den beri bir

s ağlanmış durumda, standartlar yüksek.


miktar gerileme olsa da yapılması gereken
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değişmedi: Enerjide dönüşümün çıkış aşama

Başka ülkelere de örnek olan Yenilenebilir

sında tanımlanan hedef olarak 2020’ye kadar

Enerjiler Yasası

yüzde 10’luk azalmanın sağlanması için daha
fazla çaba gerekli.

Başarılı sonuçlar veren, birçok ülkeye örnek
oluşturan Yenilenebilir Enerjiler Yasası (EEG)

Enerjide dönüşüm sadece riski en aza indir-

2014’te gözden geçirildi. Yenilemedeki amaç

meyi hedeflemiyor, iklim dostu olmayı ve da-

vatandaşların ve iş yerlerinin enerjiyi ke

ha yüksek tedarik güvencesini de hedefliyor.

sintisiz ve ödenebilir 
f iyatlarla alabilmele

Yenilenebilir enerjilerin dinamik biçimde ge-

riydi. Arka plan: “EEG katkı payı” (ekolojik

nişletilmesi sonucunda enerji karması içinde,

elektriğin yüksek m
 aliyetini kullanıcılara

karbondioksite yol açmayan enerjinin payı

d ağıtma aracı), güneş enerjisi tesislerinin


ciddi ölçüde yükseltilebildi. Ekolojik elektri-

çok artması ve 2009’dan sonra değişen bir

ğin elektrik üretimindeki payı 2017 yılında

hesap yöntemi nedeniyle belirgin biçimde

yüzde 33,1 düzeyine geldi. Havanın durumu-

yükselmişti. Bu durum ekolojik elektriğin

nun en uygun olduğu zamanlarda Almanya’da

maliyeti ve enerjide dönüşüm üzerine bir

elektrik ihtiyacı yüzde 90’a varan oranda bu

tartışmaya yol açmıştı. Bu katkı payı 2015’te

kaynaklardan karşılanabiliyor. Konut amaçlı

ilk kez yeniden düştü. Federal Hükümet’in ay

yeni binaların yüzde 60’ından fazlası yenile-

rıca üzerinde çalıştığı bir elektrik pazarı

nebilir enerji kaynaklarınca ısıtılıyor. 2017 so-

düzenlemesi, dalgalı seyir izleyen rüzgar ve

nunda nominal kapasitesi yaklaşık 43 giga-

güneş enerjisinin büyük miktarlarda artmış

watt olan 1,6 milyon adet fotovoltaik tesisi

olmasına rağmen tedarik istikrarını sağlama-

devreye alınmış durumdaydı. Almanya, dev-

yı amaçlıyor. Bu kapsamda düşünülen önlem

reye alınan kapasite bakımından Çin ve

lerden biri, esnek biçimde devreye sokulabilen

Japonya’nın ardından üçüncü sırada.

ve kömür santrallerine kıyasla belirgin ölçüde

Elektrik üretimi
Yenilenebilir enerji
lerden elde edilen
elektrik miktarı
2017’te de arttı ve
Almanya’nın brüt
elektrik üretiminin
yüzde 33,1’ine ulaştı.

Brüt elektrik üretimi 2017

22,6

%
Linyit

%

16,1 Rüzgar enerjisi

%

7,9 Biyo kütle

5,2

%
Diğer

13,1

%
Doğalgaz

11,6

%
Nükleer enerji

14,4

%
Taş kömürü

33,1

%
Yenilenebilir
enerjiler

6,1 Fotovoltaik
% 3,0 Hidroelektrik
%

Kaynak: Devlet İstatistik Dairesi

D İ YA G R A M

daha az karbondioksite yol açan gaz santrallerinin sisteme dahil edilmesi.
Enerjide dönüşüm sadece yeni ve “daha yeşil”
enerji santrallerini gerekli kılmıyor. Tedarik
güvencesi için elektrik şebekelerinin üre
timdeki yeni yapılara uyarlanması da gerekiyor. Bunun için yüzlerce kilometrelik yeni
yüksek gerilim hatları planlandı. Esas olarak

K Ü R E S E L K O N U  

kuzey Almanya’da üretilen rüzgar enerjisi
kaynaklı elektriğin güneydeki güçlü ekonomi
bölgelerine

aktarılması

sırasında

uzun

mesafelerde enerji fireleri böylece azaltıla

bilecek.
Hatları yer üstünden geçirmeyi öngören ilk
plan vatandaşların tepkisinden dolayı iptal
edildi. Federal Hükümet 2015’te hatları yer
a ltına alma kararı verdi. Büyük nakil hat

larının, başta planlandığı gibi 2022’de değil en
erken 2025’te devreye alınması planlanıyor.
Ayrıca, merkezi olmayan kaynaklardan gelen
elektriğin alınabilmesi için yerel şebekelerin

İklim araştırması
80 ülkeden 800 bilim insanı Birleşmiş
Milletler’in İklim Konseyi IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate
Change) için çalışıyor. Uzmanlar
grubu 2015 baharında Beşinci IPCC
Uzmanlar Raporu’nun sentez
raporunu yayınladılar. Raporda sera
gazı salımlarının iklim değişikliğinin
ana sebebi olduğu belirtiliyor.
Dünyanın ısınmasını iki dereceyle
sınırlandırmak için radikal
adımlara ihtiyaç olduğu
vurgulanıyor.
→ ipcc.ch

genişletilmesi gerekiyor.

Yenilenebilir kaynaklardan elektriğin Almanya’daki
payı (kısmen tahmin)

Almanya
Japonya
Rusya Federasyonu

Kaynak: IEA

Hindistan
ABD
Çin

2,0
% 4,0
% 5,0
% 6,0
% 15,0
% 28,0
%

%

%
%

14

2007

28

2014

%

80

35

2020

2050

Kaynak: Fraunhofer ISE/BDEW, BMWI

Dünyada karbondioksit salımı oranları (2015)
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GELECEĞİN SEKTÖRÜ YEŞİL TEKNOLOJİ
Almanya’nın yenilenebilir enerjiler ve kay-

enerjiler alanında çalışıyor. Almanya bu veri-

nakların verimli kullanımı konusundaki

lerle, bu alanda istihdam konusunda dünya-

teknolojide öncü rolü, hem ekonomi hem de

daki ilk altı ülkenin içinde. Sektör genelde

istihdam üzerinde olumlu etkiler yapıyor.

KOBİ’lerin hakimiyetinde, ama Siemens gibi

Atılım içindeki çevre sektörü, sürdürülebilir

dev firmalar da önemli oyuncular arasında.

büyümeye kendi katkısını yapıyor ve yeni tek-

Firmalar “Greentech Made in Germany” eti-

nolojilerin gelişmesini sağlıyor, hem enerji

keti altında ihracat alanında büyük başarılar

alanında hem de bilgi ve iletişim teknolojileri

kazanıyor. Alman firmalarının dünya paza-

ile malzeme teknolojilerinde.

rındaki payları çok yüksek (yaklaşık yüzde
15 düzeyinde). Almanya yürütülmekte olan

Yaklaşık 700.00 kişi enerji sektöründe istihdam

“Çevre teknolojileri İhracat İnisiyatifi” prog-

ediliyor, onların da yaklaşık yarısı yenilenebilir

ramıyla konumunu daha da iyileştirmeyi
amaçlıyor ve özellikle entegre çözüm sağlayıcısı olarak konumlanmak istiyor.
Elektrikli otomobiller geleceğe yönelik
çevre teknolojilerinin önemli bir başlığı

RAKAMLAR

1,79 milyon
kilometre: Almanya’da elektrik
şebekesinin hat uzunluğu. Bu
uzunlukla ekvator 45 kez dönülebilir.
1,44 milyon kilometreyle elektrik
şebekesinin büyük kısmı (yüzde 80)
yer altı hattı. Havadan giden hatlar
yaklaşık 350.000 kilometre uzunlu
ğunda. Bölgeler üstü yüksek gerilim
ağlarının uzunluğu 34.810 kilometre.
Enerjide dönüşüm kapsamında
yaklaşık 2.650 kilometre yeni ana
elektrik hattı planlanıyor.
→ bundesnetzagentur.de

Çevre ve iklimin korunmasında önemli olabilecek bir itki de elektro otomobil alanından
bekleniyor. Elektrikli otomobillerin geleceği
Çin, Japonya, Kuzey Amerika’da da gündemin
üst sırasında. Federal Hükümet Almanya’yı
e-otomobilde dünyanın yön verici pazarı yapmak gibi iddialı bir hedef güdüyor ve bu küresel pazarın potansiyelinden ekonomik bakımdan yararlanmak istiyor. Sayıları artan elektro otomobiller sayesinde, karbondioksit salımının altıda birinden sorumlu olan trafikte
zararlı etkiyi azaltmayı amaçlıyor. Alman
otomotiv firmaları e-otomobil konseptleri
üzerinde çalışıyorlar; 2020 yılına kadar ARGE’ye 40 milyar Avro harcayacaklar ve model
sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyorlar.

Elektrikli otomobiller Alman otomotiv sanayisinde geleceğin en önemli konularından

Federal Hükümet, satın alma primleriyle, ver-

olarak görülüyor ve yüksek performanslı akü

gi kolaylıklarıyla ve şarj altyapısının iyileşti-

sistemleri için yeni ve sıçrama sağlayacak ma-

rilmesine ayrılan ödeneklerle elektro otomo-

teryallerin AR-GE’sine hizmet ediyor.

bil alanındaki atılımı destekliyor. Aynı zamanda enerji araştırmalarına yapılan harca-

Şimdilerde Almanya’nın ve Avrupa’nın üni-

maları belirgin ölçüde artırdı, özellikle de

versitelerinde yenilenebilir enerjiler ve enerji

elektro otomobiller için akü araştırmaları ilgi

verimliliği alanında bin kadar yenilikçi bölüm

odağı. “Batterie 2020” projesi örnek girişim

faaliyet halinde.
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ENERJİDE DÖNÜŞÜM
Alman yapımı gelişmiş
bir rüzgar türbininin içi
Enercon E-126 modeli,
nominal kapasite 4.200 kW
1
2
3
4
5
6

6

Makina taşıyıcısı
Azimut motoru
Ring jeneratör
Pervane adaptörü
Rotor mili
Pervane

4
3
1

5

2

Rüzgar enerji santrali
Rüzgar pervaneleri döndü
rüyor. Jeneratör de mekanik
enerjiyi elektrik enerjisine
çeviriyor.

Trafo istasyonu
Transformatör,
elektriği uygun dağı
tıcıya aktarıyor.

Şalt sahası
Şalt sahası, elektriği uzak
mesafelere taşımak için orta
güçteki gerilimi yüksek
gerilime dönüştürüyor.

110.000 V

10.000 V - 
30.000 V

690 V

% 15

yenilenebilir kaynaklı
elektrikteki artış
(2016 – 2017)

% 11

atom santrali kaynaklı
elektrikteki azalma
(2016 – 2017)

338.600

yenilenebilir enerji
sektöründe çalışan sayısı

10.000

enerjide dönüşüm sayesinde
yılda istihdam artışı
(2017’ye kadar)

Güneş ve rüzgar enerjisinin eyaletlerdeki kullanımı
Kapasite (MW)

SchleswigHolstein

Güneş enerjisi
Rüzgar enerjisi

1.408

35

Hamburg

143 36

% 33,1

MecklenburgVorpommern

3.753

56

Bremen

2017’in ilk yarısında
elektriğin yüzde 33,1’i
yenilenebilir kaynaklar
dan geldi.

2017 sonunda
Almanya’da devredeki
rüzgar türbini santrali
sayısı 28.675 oldu.

Aşağı Saksonya

Kuzey
Ren-Vestfalya
3.430
1.662
1.696

Berlin

Saksonya-

Brandenburg
4.102
2.712

1.027

Hessen

1.088

5.099

Saksonya
1.414

1.059

907 Thüringen

2.313

RheinlandPfalz
202
4.645

Saarland

1.035

10.437
571

Bavyera

2017 sonunda
Almanya‘da 1,6 milyon
fotovoltaik sistem kuru
luydu.

Elektrik şebekesi
Elektrik, yüksek gerilim
şebekesi üzerinden farklı
bölgelere dağıtılıyor.

7.617

1.561 Anhalt

366

1,6 milyon

2

69

3.258

3.921

28.675

2.278

1.099

Baden-
Württemberg

Şalt sahası
İkinci bir şalt sahasında
yüksek gerilim 230 volta
dönüştürülüyor.

Haneler
5 MW’lık bir rüzgar enerji
santrali yılda yaklaşık 4900
haneye (yaklaşık 14.600 kişi)
elektrik sağlayabilir.

380.000 V’a kadar

230 V

10,1 milyar Avro
yeni rüzgar enerji santrali
için ödenek (2016)

1,5 milyar Avro
yeni güneş enerji santrali
için ödenek (2016)

1,79

milyon kilometre
elektrik ağı

1.300

kilometre elektrik
“otoyolu”
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YAŞAMSAL ÖNEMİ OLAN ÇEŞİTLİLİK
Almanya

bir

partner olarak yer alıyor. Birleşmiş Milletler’in

ü lke. Endemik nitelikte yaklaşık 48.000 çeşit

biyolojik

çeşitliliği

zengin

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin imzalan-

hayvan ve 24.000 çeşit tohumlu bitki, yosun,

masıyla 196 ülkenin hükümetleri biyolojik çe-

mantar, liken var. Doğal hayatın temellerinin

şitlilikteki kayıp oranlarını azaltma yüküm-

korunması resmi bir devlet hedefi olarak

lülüğü altına girdi. Ama şu ana kadar türlerin

1994’te anayasa maddesi haline de getirildi.

ölümünde gidişatı değiştirecek bir gelişme

Kuzey Denizi’nden Alpler’e kadar uzanan coğ-

henüz sağlanamadı. 2010 yılında Nagoya’da

rafyada çok farklı özellikler gösteren 16 milli

(Japonya) bu sözleşmeye taraf devletler, ulus

park ve 16 UNESCO biyosfer alanı ile binlerce

lararası hukuk temelinde, genetik kaynaklara

doğa koruma alanları var.

erişim ve adil bir yarar sağlama dengesini

öngören bir çerçeve karar çıkardılar. Nagoya

Almanya biyolojik çeşitlilikle ilgili en önemli

Protokolü 2014’ten beri yürürlükte.

uluslararası sözleşmelere imza koyan bir devlet ve doğanın korunmasını hedefleyen 30 ka-

Almanya’da omurgalı hayvanların ve bitkilerin

dar devletler arası antlaşma ve programda

yüzde 40’ından fazlası tehlike altında kategorisinde görülüyor. Bu nedenle, karada, sulak
alanlarda ve Kuzey ve Baltık Denizi’nde doğa
ve türlerin korunması çabalarının artırılması

BİLGİ

gerek. Bu kapsamda öncelikli bir amaç, yaşam
alanları üzerinde yerleşimlerin ve yol yapımıy-

Almanya’da son birkaç yıldır bazı
vahşi hayvanlar yeniden yurtlarını
buldu. Şimdilerde kurtlar kuzey
ve doğu kesimlerinde 60 sürü halinde
(tahminen toplam 600’e varan
bir popülasyon) dolaşıyor. Vahşi kedi
ve vaşak da giderek daha sık
görülmeye başlandı. Deniz kartalı
çiftleri daha önce görülmemiş sayıya
yükseldi. Kunduzlara artık aşinalık
oluştu. Doğu ülkelerinden Almanya’ya
gelen sığın cinsi geyiklere ve boz
ayılara da arada bir rastlanıyor.

la, yoğun tarım ve aşırı gübrelemenin, ayrıca

→ wwf.de

Denizlerde çevrenin korunması konusu daha

atıkların yol açtığı tahribatın azaltılması. Yeni
yerleşim ve yol yapımının günde 70 hektardan
30 hektara düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca ülke coğrafyasının yüzde ikisinin “vahşi yaşam”a
ve yüzde beşinin doğadaki ormanlara bırakılması için çaba harcanıyor. 2015 yılında (sulak
alanların ve korulukların da bulunduğu) toplam 31.000 hektarlık askeri arazi doğa koruma
alanına dönüştürüldü.

fazla ilgi odağı çıkıyor. Denizler biyolojik çeşitlilik açısından zengin, ayrıca hammadde,

H A R İ TA

Almanya’da UNESCO biyosfer alanları ve milli parklar

Vorpommern bölgesi dalyanları
Jasmund

Schleswig-Holstein su basma kıyıları
Hamburg bölgesi su basma kıyıları

Südost-Rügen

Aşağı Saksonya su basma kıyıları

Schaal Gölü
Müritz
Aşağı Oder Vadisi
Elbe Nehri yatağı

Schorfheide-Chorin
Spreewald

Harz

Kellerwald-Edersee
Eifel

Oberlausitz koruluk
ve göletler bölgesi
Hainich

Rhön

Saksonya İsviçresi

Vesser Vadisi
Thüringen Ormanı

Hunsrück-Hochwald
Bliesgau

Kara Ormanlar

Pfalz Ormanı Nordvogesen

Bavyera Ormanı

Schwäbische Alb
Berchtesgadener Land

Milli park

Berchtesgaden

Biyosfer alanı

enerji ve besin kaynağı. Ekolojik sistem, petrol

çevre koruma çalışmalarında iddialı düzeye

çıkarma, deniz taşımacılığı, aşırı avlanma, çö-

çıkılmasını amaçlıyor. Doğanın korunmasına

zünmesi zor materyallerin denize atılması ve

daha fazla kaynak ayrılması, ayrı bir AB Doğa

karbondioksitin yol açtığı asitlenme yüzün-

Koruma Fonu oluşturulması hedefleri var.

den yoğun bir baskı altında. Almanya’nın G20

Böcek ölümleri özel dikkat çeken bir konu.

dönem başkanlığı sırasında 2017’de hükümet

Federal Hükümet “Böcekleri Koruma Eylem

temsilcileri ve uzmanlar, denizlere atılan çöp

Planı”yla böceklerin yaşam koşullarını iyileş-

yığınlarını önlemek için bir eylem planında

tirmek istiyor. Biyolojik çeşitliliği izlemek için

anlaştılar. Federal Hükümet 2020’de AB dönem

bilimsel bir merkezin kurulması da hedefler

başkanlığının sunduğu fırsatla, Avrupa’da

arasında.
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Bilgi gücü yüksek ülke ∙ Dinamik yükseköğrenim ülkesi ∙
İleri araştırmada büyük hedefler ∙ Kapsayıcı bilim ağı ∙ Dış bilim politikası çalışmaları ∙
Aşırı zor koşullarda araştırma ∙ Başarılı okul sistemi

YA K I N B A K I Ş

BİLGİ GÜCÜ YÜKSEK ÜLKE

Almanya araştırma ve akademik eğitim alanın-

ması; harcamaların 2025 yılına kadar en az yüz-

da tüm dünyada önde gelen birkaç ülkeden biri.

de 3,5 düzeyine çıkarılması amaçlanıyor.

Nobel Ödüllü bilimciler sıralamasında 80 ödülle
dünyada üçüncü sırada olması da bunun güçlü

Siyaset ve akademi dünyası çok sayıda önlem

bir ifadesi. Araştırma ve geliştirmede köklü bir

ve reformla bilgi ülkesi olarak Almanya’nın

geleneği olan ülke, bilginin en önemli “ham-

daha fazla gelişmesi ve uluslararasılaşması

madde” olarak görüldüğü küreselleşmiş dünya-

yönüne adımlar attı. Bunlardan biri 2008’de

da en iyi kafaların yurdu olmak bakımından göz

“Eğitimle Yükselme” sloganıyla başlatılan,

dolduruyor. Bilginin yüksek gücünü ortaya ko-

y aşamın her dönemini kapsayan teşvik ön-

yan üç aktör var: Sayıları 400’ü bulan üniversite-

lemleri. Bu alanda başarılı sonuçların alındığı

lerin oluşturduğu sıkı ağ, uluslararası düzeyde

diğer önlemler, çok sayıda uluslararası yöne-

saygı gören üniversite dışı dört büyük araştırma

limli lisansüstü eğitim programı ve mükem-

kuruluşu ve sanayide yürütülen güçlü araştır-

meliyet kümeleşmesini ortaya çıkaran ve

ma çalışmaları. Almanya’nın ihracatta dünya

mükemmeliyet stratejisiyle devam ettirilen


lideri olması ve Avrupa Birliği (AB) içinde “Yeni-

“Mükemmeliyet İnisiyatifi”, “2020 Üniversite

likçiliğin Liderleri” listesinde edindiği sağlam

Paktı“, “İleri Teknoloji Stratejisi“, “Araştırma-

yeri, yüksek araştırma performansıyla yakın-

Geliştirme Paktı” veya “Sanayileşme Stratejisi”.

dan ilgili. Almanya’nın bir diğer özelliği, ulus-

Almanya Avrupa’nın en büyük araştırma ül-

lararası kıyaslamada yurt içi gayri safi hasılanın

kesi olarak 2014’te “Avrupa Araştırma Alanı”nın

yaklaşık yüzde 3’ünü araştırma ve geliştirme ça-

(ERA) daha ileri düzeye taşınmasına yönelik

lışmalarına ayıran az sayıdaki ülkeden biri ol-

bir strateji belgesi sunan ilk ülke oldu.

VİDEO

AR-APP

Eğitim & Bilgi: Konuyla ilgili video için
→ tued.net/tr/vid5

Öğrenim ülkesi olarak Almanya uluslararası düzeyde en çok tercih edilen yerler arasında
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Bilim ve araştırma alanında uluslararasılaşma

kinlerin yüzde 87’si üniversite yeterliliği veren

perspektifine büyük ağırlık veriliyor. Bologna

lise mezuniyetine (Abitur) sahip veya bir meslek

Süreci kapsamındaki çalışmalar sonucunda ülke

eğitimi mezunu. OECD ortalamasında bu oran

genelindeki yükseköğretim programlarının bü-

yüzde 86.

yük çoğunluğu yeni mezuniyet dereceleri olarak
“bakelorya” ve “master” sistemine geçiş yaptı ve
bugün birçok yükseköğretim programı yabancı
dilde sunuluyor. Almanya uluslararası üniversite öğrencilerinin tercihleri bakımından dünya
genelinde ilk beşin içinde. Almanya’dan eğitim
amaçlı olarak yurt dışına giden üniversite öğ-

İ N T E R N E T K AY N A K L A R I

da yaklaşık yüzde 35’lik bir oranla yüksek bir

Research Explorer
25.500’den fazla araştırma enstitüsünü
kapsayan fihrist

performans gözleniyor. Alman üniversitelerinde

→ research-explorer.de

rencilerinin hareketliliği açısından bakıldığında

çalışan uluslararası elemanların sayısı da son
yıllarda düzenli olarak arttı ve toplam içindeki
oranları yüzde 10’un üzerinde. Pek çok Alman
üniversitesi eğitim programlarını “ihraç etme”

Research in Germany
Yenilikçilik ve araştırma ülkesi
Almanya’yı tanıtan bilgi platformu
→ research-in-germany.org

ve uluslararası eğitim piyasasında Alman modeline uygun modeller geliştirme yönünde de
çalışmalar yürütüyor. Genelde Alman üniversitelerinin piyasa koşullarına uygunluk bakımından dünyadaki yeri gayet iyi. Almanya’da yetiş-

Başarılı bir meslek kariyeri için sıçrama tahtası: Üniversite mezuniyeti

DWIH
Farklı ülkelerdeki Alman Bilim
ve Yenilikçilik Evleri
→ dwih-netzwerk.de

BİR KALEMDE

AKTÖRLER & ARAÇLAR
Alman Araştırma Topluluğu
Alman Araştırma Topluluğu (DFG), üniversitelerde ve kamu kaynaklı araştırma kuruluşlarında
teşviklerin organizasyonunu gerçekleştiren merkezi kuruluş.
→ dfg.de
Üniversite Rektörleri Konferansı
Üniversite Rektörleri Konferansı (HRK) Alman-

Alman Akademik Değişim Servisi

ya’daki devlet üniversiteleri ve resmen tanınan

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) üni-

üniversitelerin ortak organı. “Üniversiteler Pusu-

versite öğrencilerine ve bilimcilere yönelik ulus-

lası” (Hochschulkompass) başlıklı veri tabanı

lararası değişim alanında dünyanın en büyük

öğrenim programları ve uluslararası işbirliği hak-

organizasyonu. 71 yurt dışı temsilciliğini ve bilgi

kında bilgi veriyor.

merkezini de kapsayan bir ağa sahip.

→ hrk.de, hochschulkompass.de

→ daad.de, studieren-in.de

Leopoldina

Alumniportal Deutschland

Halle’de bulunan dünyanın en eski bilim

“Alumniportal Deutschland”, Almanya’da eski-

akademisi Leopoldina’nın çalışan sayısı 1500.

den öğrenim görmüş, araştırmalar yapmış veya

→ leopoldina.org

çalışmış olanlar arasında bir ağ.
→ alumniportal-deutschland.org

Üniversite dışı araştırma kuruluşları
Max Planck Topluluğu, Fraunhofer Topluluğu,

“Okullar: Geleceğin Partnerleri“ inisiyatifi

Helmholtz Topluluğu ve Leibniz Topluluğu, Fede-

Dışişleri Bakanlığı’nın PASCH inisiyatifi farklı

ral Yönetim ve eyaletler tarafından desteklenen

ülkelerde Almanca’ya özel önem verilen yaklaşık

üniversite dışı bilimsel organizasyon kuruluşlarıdır.

2000 okul arası bir ağ. → pasch-net.de

→ mpg.de, fraunhofer.de, helmholtz.de,
leibniz-gemeinschaft.de
Alexander von Humboldt Vakfı
Humboldt Vakfı, dünyanın her yerinden birinci
sınıf bilimcileri ve bilim alanındaki uluslararası
alışverişi destekliyor.
→ humboldt-foundation.de

D İ J İ TA L K AY N A K L A R
Bu bölümün konularıyla ilgili daha fazla
bilgi: yorumlu link listeleri, yazılar, dokümanlar, konuşmalar; ayrıca Bologna
Süreci, Uluslararasılaşma, Üniversite
mezuniyet dereceleri, Üniversiteye kabul koşulları gibi başlıklarla ilgili daha ayrıntılı bilgi.
→ tued.net/tr/dig5
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DİNAMİK YÜKSEKÖĞRENİM ÜLKESİ
Almanya’nın yükseköğrenim coğrafyası sıradı-

Üniversite Rektörleri Konferansı’nın (HRK) ve-

şı bir çeşitliliğe sahip: Bu coğrafyada Berlin ve

rilerine göre 2017 yılında öğrenciler toplam 399

Münih gibi büyük metropollerdeki tanınmış

yükseköğretim kuruluşu (120 üniversite, 221

üniversitelerin yanısıra Aachen, Hedielberg ya

meslek üniversitesi, 58 sanat ve müzik yüksek

da Karlsruhe gibi daha küçük kentlerde de mü-

okulu) arasından seçim yapma şansına sahipti.

kemmellik merkezi sıfatını kazanmış üniversi-

Bu kurumlar toplam 19.011 öğrenim programı

teler bulunuyor. Araştırma ağırlıklı orta bü-

sunuyor. 1999 yılında Avrupa genelinde ortak

yüklükteki ve daha küçük boyutlardaki üniver-

bir yükseköğrenim çerçevesi için hayata geçiri-

siteler büyük bir cazibeye sahipler ve akademik

len Bologna Süreci doğrultusunda mevcut öğ-

yaşamın çekirdeğini oluşturuyorlar. Uluslararası

retim programlarının tamamına yakını “bake-

Şanghay Sıralaması, QS World University Ran-

lorya” ve “master”olarak derecelerini benimse-

kings ya da Times Higher Education World Uni-

di. Yükseköğretim kuruluşlarının 240’ı devlet,

versity Rankings gibi listelerde her yıl en az on

39’u kilise, 120’si ise özel kuruluşlarca finanse

iki - yirmi Alman üniversitesi ilk 200’e giriyor.

ediliyor.

Özellikle Münih Teknik Üniversitesi, Münih
Ludwig Maximilians Üniversitesi ve Heidelberg

Uluslararası öğrencilerin Almanya’yı

Üniversitesi listelerde yüksek dereceler alıyor.

tercihlerindeki artış
Almanya’daki yükseköğretim kuruluşları yapı

LİSTE
∙ En eski üniversite: Heidelberg Ruprecht Karls Üniversitesi (kur. 1386)
∙ En yeni üniversite: Brandenburg
Tıp Üniversitesi (kur. 2014)
∙ En büyük tam teşekküllü üniversite:
Köln Üniversitesi (53.176 öğrenci)
∙ Yüksek vasıflı yeni kuşak yabancı
bilimcilerin tercihinde en çekici üniversite: Berlin Hür Üniversite (Humboldt
Sıralaması 2017)

ve görevleri bakımında temel olarak üçe ayrılır:
Üniversiteler, meslek üniversiteleri ve sanat,
film ve müzik yüksek okulları. Klasik üniversiteler geniş bir öğretim programı yelpazesi sunarken teknik üniversiteler mühendislik bilimleri ve doğa bilimleri alanlarında temel araştırmalara yoğunlaşır. Almanya’nın önde gelen dokuz teknik üniversitesi (TU) 2006 yılında bir
araya gelerek TU-İnisiyatifi’ni kurdu. Üniversiteler kendilerini yalnızca öğretim merkezleri
olarak değil, aynı ölçüde araştırmanın merkezleri olarak da tanımlamaktadır ve bu bağlamda
günümüzde dahi araştırma ve öğretimin birliğini savunan “Humboldt ideali”nin vücut bulduğu yerlerdir. Üniversitelerin birincil hedefi

Almanya’da yaklaşık 400 yükseköğretim kurumunda 2,8 milyon öğrenci kayıtlı

yeni kuşak bilimcilere destek olmak, sağlam te-

meslek üniversitelerine ilk kez doktora hakkı-

mellere dayanan uzmanlık bilgilerini aktar-

nın tanınması çok tartışma konusu oldu. Daha

mak ve kendi çalışmalarını ve araştırmalarını

önce doktora hakkı yalnızca genel üniversite-

yürütebilecek yetkin bilimciler yetiştirmektir.

lerle sınırlıydı.

Ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik bir yapıya
sahip olan 221 meslek üniversitesiyse (FH)

Almanya’da üniversite mezunu sayısı giderek ar-

Almanya’ya özel bir yapılanmadır ve Anglosak-

tıyor: 2005 yılında yükseköğretime başlayan kişi

son ülkelerde ifade edilirken, buralarda genel

sayısı yüzde 37 iken günümüzde Almanya’daki

olarak kullanılan “University of Applied Scien-

gençlerin yarıdan fazlası bir öğretim programı-

ces” adı eklenmektedir. Hessen eyaletindeki

na başlıyor. Federal Eğitim Teşvik Yasası (BAföG)
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Almanya’da yükseköğrenimdeki uluslararası öğrenciler

10.204
Rusya

Uzun süredir yükseköğrenim için en
büyük uluslararası
öğrenci grubu
Çin’den geliyor.

34.276
Çin

6.577
Ukrayna
6.837
Türkiye
6.826
Fransa

6.994
İran
7.265
Kamerun

14.878
Hindistan
7.717
İtalya

9.798
Avusturya

herkese ailelerinin ekonomik durumundan ba-

Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerden geli-

ğımsız olarak öğrenim görme fırsatı tanıyor.

yor. Almanya, uluslararası öğrencilerin ter-

Şimdilerde yükseköğrenim gören neredeyse iki

cihlerinde dünyadaki ilk beş ülke arasında.

kişiden birinin ailesi yükseköğrenim almamış
olanlar. Almanya’da 2016/2017 öğretim yılında

Alman yükseköğretim kurumları yabancı dilde

265.500’ü liseyi yurt dışında bitirmiş yabancı öğ-

eğitim veren uluslararası öğretim programları-

renci olmak üzere toplam 2,8 milyon öğrenci

nın sayısını da artırdı; yaklaşık 1.400 program,

yükseköğretim kuruluşlarına kayıtlıydı; bu ra-

eğitim dili olarak İngilizce kullanıyor; 730’dan

kam 2006/2007 öğretim yılına göre yüzde 41 da-

fazla programda uluslararası çift diploma almak

ha fazla.

mümkün. Uluslararası doktora adayları için
özellikle de yapılandırılmış pek çok doktora

Günümüzde Almanya’daki yabancı öğrenci

programı büyük bir cazibeye sahip. Almanya’da

sayısı 1996 yılına kıyasla iki kattan fazla.

öğrenimin büyük ölçüde ücretsiz olması da bura-

Uluslararası öğrencilerin büyük çoğunluğu

daki yükseköğretim kuruluşlarının artılarından.

Yükseköğrenimdeki artışı Federal Yönetim ve

ülkedeki partner kurumlarla 33.000’den fazla

eyaletler birlikte destekliyor: 2014 sonunda im-

uluslararası işbirliği anlaşması yaptı. Bu proje-

zalanan “2020 Yükseköğrenim Paktı” ile takip

ler arasında çift mezuniyet sunan pek çok

eden yıllarda 760.000 yeni üniversite kontenja-

program da bulunuyor. Pek çok yükseköğre-

nının finanse edilmesi kararlaştırıldı. 2007-

tim kuruluşu Alman öğretim programları yel-

2023 yılları arasındaki dönemi kapsayan Yük-

pazesinin genişletilmesine ve Mısır, Çin, Ür-

seköğrenim Paktı’nı Federal Yönetim 20,2 mil-

dün, Kazakistan, Moğolistan, Umman, Singa-

yar Avro, eyaletler ise toplam 18,3 milyar

pur, Macaristan, Vietnam ve Türkiye gibi ülke-

Avro’yla finanse edecekler.

lerde Alman modeline uygun yeni üniversiteler kurulmasına katkıda bulunuyor.

Daha fazla mükemmeliyet ve
uluslararasılaşma için inisiyatifler

Alman üniversite öğrencilerinin yurt dışındaki
hareketliliğinin genişletilmesi de destekleni-

2005-2017 yılları arasında Federal Yönetim ve

yor. Bu öğrencilerin üçte birinden fazlası öğre-

eyaletler Mükemmeliyet İnisiyatifi ile yüksek

nimlerinin bir kısmını yurt dışında gerçekleş-

öğretim kuruluşlarında özellikle ön plana çı-

tiriyor. Gelecekte ise yurt dışı deneyimi edinen

kan araştırma projelerini ve üniversite birimle-

öğrenci oranının yüzde 50’ye çıkarılması he-

rini destekliyor. Sadece 2012–2017 program dö-

defleniyor. ERASMUS+ gibi burs olanakları bu

neminde toplam 39 üniversitedeki 45 lisans

önemli deneyim için teşvik sağlıyor.

üstü program, 43 mükemmeliyet kümeleşmesi
ve 11 gelecek konsepti 2,7 milyar Avroluk bir
teşvik meblağıyla desteklendi. Bundan sonraki
mükemmeliyet stratejisi için şimdilik öngörülen bir süre yok ve 2018’den itibaren yıllık 533
milyon Avro ödenek ayrıldı. Bu katkıların amacı, Alman üniversitelerinin uluslararası rekabette daha da iyi bir noktaya gelmeleri. Mükemmeliyet kümeleşmelerini teşvik, üniversitelerde ve üniversite birliklerinde rekabet gücü
yüksek araştırma alanlarının gelişmesine proje
bazlı olarak katkıda bulunuyor. Aynı üniversitede en az iki mükemmeliyet kümeleşmesi varsa o kurumun sürekli teşvik alma şansı ortaya
çıkıyor.
Uluslararasılaşma önemli bir konu olmayı sürdürüyor. Üniversite Rektörleri Konferansı verilerine göre, Alman üniversiteleri 150 farklı

BİLGİ
Bugün Almanya’da yükseköğrenime
başlayan kadınlar erkeklerden daha
fazla ve doktora tezlerinin yarıya yakını
kadınlarca yazılıyor; ama profesörler
içinde kadınların oranı dörtte biri bulmuyor. Bu nedenle Kadın Profesörler
İnisiyatifi’nin üçüncü aşamasında Federal Yönetim ve eyaletler 2018-2012
dönemi için 200 milyon Avro ödenekle
üniversitelerdeki kadın profesörlerin
sayısını yükseltmeye ve eşitliği destek
leyen yapıları güçlendirmeye devam
ediyor. Bu kapsamda 500’den fazla kadın profesörün ataması yapıldı.
→ bmbf.de/de/494.php
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İLERİ ARAŞTIRMADA BÜYÜK HEDEFLER
Bilim ve araştırma Almanya’da çok önemli bir

liği (AB) içerisindeki “yenilikçilik alanındaki

yere sahip. Hem ekonomi hem de siyaset dün-

öncü” ülkeler arasında yer alıyor. Araştırma

yası geçtiğimiz yıllarda bilimsel çalışmalara

Alman şirketlerini yenilikçilik faaliyetlerine

ayırdıkları bütçeleri düzenli olarak genişletti-

harcadıkları yüksek meblağlarla örnek göste-

ler. Bilimsel araştırmalara ayrılan bütçe 2016

riyor. Firmalar 2006-2016 yılları arasında Ar-

yılı itibariyle gayrisafi yurt içi hasılanın

Ge harcamalarını yaklaşık yüzde 50 arttırdı.

(GSYİH) yüzde 2,93’üne denk düşüyordu. Bu

Devlet, ekonomi dünyası ve üniversitelerin

rakamla Almanya dünyada GSYİH’sinin yüzde

Ar-Ge’ye yaptıkları toplam harcama 2005’ten

2,5’inden fazlasını araştırma ve geliştirmeye

bu yana yüzde 65 arttı. Harcamaların GSYİH

(Ar-Ge) harcayan en üst düzey ülkeler arasın-

içindeki payı daha da artırılarak 2025’e gelin-

da yer alıyor. Almanya 2016 yılında Ar-Ge için

diğinde yüzde 3,5 seviyesine çıkarılmak iste-

toplam 92,2 milyar Avro harcadı. Araştırmaya

niyor.

harcanan bu toplam miktarın 63 milyar Avro
kadarı sanayi alanından gelirken giderlerin

Alman bilimcilerin ulaştığı sonuçlar net bir

16,5 milyarını yükseköğretim kuruluşları,

şekilde görülüyor: Araştırma kuruluşları ve

yaklaşık 12 milyarını da devlet karşıladı.

üniversitelerin bilimsel yayınlarını değerlendiren “Nature Index”in 2018 yılında açıklanan

Avrupa Komisyonu’nun “Europaen Innovati-

rakamlarına göre Almanya Avrupa genelinde

on Scoreboard 2017” araştırmasına göre Al-

en iyi dereceye sahip. Dünya genelindeyse

manya İsveç, Danimarka, Finlandiya, Hollan-

ABD ve Çin’in ardından üçüncü sırada yer alı-

da ve Büyük Britanya’yla birlikte Avrupa Bir-

yor.

Yüksek teknoloji ülkesi Almanya
Almanya’da 657.894 kişi araştırma
geliştirme sektöründe çalışıyor. Ar-Ge
alanında sadece devletin harcamaları
2005-2017 yılları arasında yüzde 90
artış gösterdi. Almanya bu alana en
fazla yatırım yapan beş ülkeden biri.

AB içinde karşılaşmada dunya markası değerindeki patent sayısı
(bir milyon kişiye düşen)

Danimarka

435
423
372
342

AB ortalaması

154

İsveç
Finlandiya
Almanya

Kaynak: BMBF/BuFI

D İ YA G R A M

Araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırım hiç şimdiki kadar yüksek olmamıştı

Araştırma geliştirmeye yapılan harcama (milyon €)

Sektörlere göre Ar-Ge elemanları

Kaynak: Federal İstatistik Dairesi

15,7

%
Kar amaçlı
olmayan kamuya
ait ve özel
organizasyonlar

21,5

%
Üniversite

62,8

%
Ekonomi

55.879

2005

67.078

2009

79.730

2013

92.174

2016
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Almanya tek tek bilimsel dalların sınırlarını

receli mezuniyetin tamamlanmasının yanısıra

aşan ileri teknoloji stratejisiyle 2006 yılından

40 yeni şirket kuruldu. Almanya’da kamu eliyle

bu yana yenilikçilik için özel bir enstrüman ge-

finanse edilen yaklaşık 1.000 araştırma kurulu-

liştirmiş oldu. İleri teknoloji stratejisi dahilin-

şu bulunuyor. Ülkenin araştırma coğrafyasın-

deki araştırma projeleri kapsamında enerji ta-

da, üniversitelerin yanısıra üniversite dışı dört

sarruflu LED lambalardan organik olarak bü-

büyük araştırma kuruluşunun büyük ağırlığı

yüyen kalp kapakçığına pek çok yeni icat ger-

var.

çekleştirildi. Bu strateji başta pazar potansiyeli
olan belirli teknoloji alanlarına yoğunlaşırken

Üniversiteler dışı mükemmel

2010 yılından bu yana da toplumsal ihtiyaçlar

araştırma kurumları

doğrultusunda geleceğe yönelik çözümler ve
bunların hayata geçirilmesine odaklanıyor. Bir

1948 yılında kurulan Max Planck Topluluğu

araştırma ve yenilikçilik stratejisi olarak diji-

(MPG) üniversiteler dışında doğal bilimler,

talleşme, sağlık, iklim ile enerji, ulaşım, güven-

biyo bilimler ve sosyal ve insan bilimleri alan-

lik, sosyal yenilikçilik ve istihdamın geleceği

larında teorik araştırmalar için en önemli

gibi zorlu konulara yoğunlaşıyor.

merkez. Yüzde 47’si uluslararası bilimci olmak
üzere toplam 14.000’den fazla araştırmacı

İleri teknoloji stratejisi çerçevesinde üç turlu

ç alışmalarını Almanya’daki 84 Max Planck


yarışma sonunda özel bir teşvik almaya hak ka-

Enstitüsü’nün yanısıra Hollanda, Lüksem-

zanan 15 birinci sınıf kümeleşme (cluster) seçil-

burg, İtalya, ABD ve Brezilya’daki diğer altı

di. 2014 yılında yapılan bir değerlendirmeye gö-

enstitü bünyesinde yürütüyor. Kuruluşundan

re en seçkin kümeleşmelerde 900 yenilik ger-

bu yana Max Planck Topluluğu bünyesinde ça-

çekleştirildi, 300 patent alındı, 450 doktora ve

lışan 18 bilimci Nobel Ödülü’ne layık görüldü.

doçentlik teziyle 1.000 bakelorya ve master de-

1970’den bu yana 4.000 buluşun piyasayla bu-

M İ H E N K TA Ş L A R I

1995

Erlangen’daki Fraunhofer Ensti
tüsü’nde elektroteknik uzmanı ve
matematikçi Karlheinz Branden
burg’un başını çektiği bir ekip, ses
dosyası sıkıştırma işlevi gören ve
bugün standart haline gelmiş olan
MP3 yöntemini geliştirdi.

2005

Mükemmellik İnisiyatifi, üniversiteler arasında büyük rağbet görüyor. Araştırma ve Yenilikçilik Paktı
üniversite dışı araştırma kuruluşlarını destekliyor. Ayrıca Federal
Yönetim ve eyaletler 2007’de ilk
Üniversite Paktı’nı karara bağladılar.

2008

Gigabyte boyutunda devrim
niteliğindeki sabit diskleri mümkün kılan dev manyetik direnç
efektinin keşfinden dokuz yıl
sonra Alman Peter Grünberg ve
Fransız Albert Fert Fizik Nobel
Ödülü’nü aldı.

luşmasına eşlik etti; her yıl 75 kadar buluş için

büroları ve temsilcilikleriyle Avrupa’da on, Ku-

patent başvurusu yapıyor.

zey ve Güney Amerika’da ikişer, Asya’da yedi,
Afrika’da iki ülkenin yanı sıra İsrail’deki çalış-

Helmholtz Topluluğu enerji, dünya ve çevre,

malarıyla tüm dünyada aktif.

sağlık, havacılık, uzay yolculuğu ve ulaşım,
anahtar teknolojiler ile madde olmak üzere al-

Leibniz Topluluğu, doğa bilimlerinden mühen-

tı alanda ileri düzey araştırmalar yürütüyor.

dislik ve çevre bilimlerine, ekonomi bilimlerin-

Bu çerçevede Helmholtz bünyesinde çalışan

den uzay bilimlerine ve sosyal bilimlere ve in-

bilimciler yüksek karmaşıklık düzeyine sa-

san bilimlerine uzanan bir yelpazedeki 93 ba-

hip sistemlere yoğunlaşıyorlar. Aralarında

ğımsız araştırma kuruluşunu çatısı altında bi-

Almanya’da tek başına 20 farklı şubesiyle

raraya getiriyor. Kuruluş bünyesindeki 9.900

A lman Havacılık ve Uzay Araştırmaları


bilimcinin araştırmalarındaki ortak referans

Merkezi’nin (DLR) de bulunduğu birbirinden

noktasını ise politika, ekonomi ve kamusal alan

bağımsız 18 araştırma merkezindeki 40.000

oluşturuyor.

çalışanıyla Helmholtz Topluluğu Almanya’nın
en büyük araştırma kuruluşu.

Almanya’da bilim ve araştırmanın desteklenmesinden sorumlu kuruluş, aynı zamanda

Almanya’nın her yerine dağılmış olarak 72 ens-

Avrupa’da alanının en büyüğü olan Alman Araş-

titüsü ve araştırma kuruluşu bulunan Fraun-

tırma Topluluğu (DFG). DFG Bonn’daki merkezi-

hofer Topluluğu uygulama odaklı araştırma ve

nin yanısıra Çin, Japonya, Hindistan, Rusya, Ku-

geliştirme alanında Avrupa’nın en büyük kuru-

zey ve Güney Amerika’da temsilciliklere sahip.

luşu. Kuruluşun en önemli araştırma alanları

Kuruluş Almanya’daki bilimcilerin özellikle de

sağlık ve çevre, ulaşım ve nakliyat ile enerji ve

Avrupa Araştırma Sahası dışındaki yabancı mes-

hammadde. Kuruluş kendine bağlı şirketleri,

lektaşlarıyla işbirliğini destekliyor.

2012

Avrupa Patent Dairesi, göz
lazerini icat eden Josef Bille’yi
tüm çalışmalarından dolayı
ödüllendirdi. Bille 100’e yakın
patentiyle bugün uygulanan
göz lazer ameliyatlarının
yolunu açtı.

2014

Max Planck Biyofizikal Kimya
Enstitüsü’nün müdürü Stefan
Hell yüksek çözünürlüklü floresan mikroskopu tekniğinden
dolayı iki ABD’li araştırmacıyla
birlikte Kimya Nobel Ödülü’nü
kazandı.

2017

İki aşamalı üniversite eğitimine
(bakelorya ve master dereceleri)
geçiş neredeyse tüm bölümlerde
tamamlandı. Tek istisna devlet
eliyle düzenlenen tıp ve hukuk
bilimi.
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KAPSAYICI BİLİM AĞI
Küreselleşme Alman bilim coğrafyası için de

genellikle daha sonraki ortak çalışma ağları için

aşılması gereken yeni sorunlar doğuruyor. Bi-

önemli birer partner oluyor.

limciler arası bilgi ağlarının oluşturulması bu
bağlamda asli bir öneme sahip. Almanya bu

Yurt dışından gelen bilimciler için Alman-

konuda iyi bir noktada bulunuyor. Günümüz-

ya’daki güçlü araştırma altyapısı önemli bir

de Almanya’daki araştırmacıların yayınladığı

tercih nedeni; bunda bir kısmı dünyada eşi ol-

bilimsel çalışmaların neredeyse yarıya yakını

mayan büyük araştırma gereçleriyle çalışma

uluslararası işbirliği çalışmaları dahilinde ger-

fırsatına sahip olmanın da etkisi var. Yalnızca

çekleşiyor. “Dünyaya Açık Bilim 2018” raporu-

Helmholtz Topluluğu farklı araştırma alanla-

na göre 399 yükseköğretim kurumunda ya-

rında yaklaşık 50 büyük gerece sahip. Dünya-

bancı ülke vatandaşı olan 45.858 öğretim ele-

nın en iyileri arasında sayılan pek çok yabancı

manı var ve bu sayının 3.184’ünü profesörler

bilimci beş milyon Avro’yla Almanya’nın en

oluşturuyor; bu rakam, üniversitelerdeki tüm

büyük araştırma ödülü olan ve Humboldt

çalışanların yaklaşık yüzde on ikisine denk

Vakfı tarafından verilen Humboldt Profesör-

düşüyor. 2010 yılından bu yana yükseköğre-

lüğü aracılığıyla Almanya’daki üniversitelere

tim kuruluşlarındaki yabancı çalışanların sa-

geliyor.

yısı üçte birden fazla arttı. Bunda son dönemde Avrupa Birliği’ne üye ülkeler dışından gelen

14.359 Alman bilimci burs desteğiyle yurt dışı-

bilimciler için vize sürecinin kolaylaştırılma-

na gitti; Alman Araştırma Topluluğu (DFG),

sının da payı var.

Avrupa Birliği Marie Curie Programı ve en
önemlisi Alman Akademik Değişim Servisi

Bir süreliğine bilimsel çalışmalarını Almanya’da

(DAAD) bu alandaki en büyük destekçiler.

sürdürmek üzere burs alan yabancı araştırmacı-

Dünyada bilim insanları ve öğrenciler için en

lar öncelikle Asya, Pasifik ve Batı Avrupa’dan ge-

büyük bilimsel değişim destek kuruluşu olan

liyor. Bu bölgelerden gelenlerin oranı her biri için

DAAD’nin desteklediği bilimcilerin yaklaşık

yüzde 18 ve şimdiye kadar desteklenen uluslara-

dörtte üçü burs alıyor.

rası uzmanların sayısı 34.869’a ulaşmış durumda.
Pek çok yükseköğretim ve araştırma kuruluşu

Almanya uluslararası düzeydeki bilimsel iş-

yabancı bilimcilerin buradaki yaşamlarına baş-

birliğini geliştirip derinleştirirken bu çalışma-

larken onlara daha iyi destek sağlayabilmek üze-

ları aynı zamanda da farklı bir kalite düzeyine

re “Hoş geldiniz merkezleri” oluşturdu. Araştır-

yükseltmeyi de hedefliyor. Federal Hükümet’in

macıların Almanya’da kısa süreli ikamet etmeleri

eğitim, bilim ve araştırma alanında 2017’de

de bir kazanım olarak görülüyor, çünkü bu

karara bağladığı yeni strateji bunun zeminle-

araştırmacılar kendi ülkelerine döndüklerinde

rinden biri.

Alman üniversitelerinde ve araştırma kuruluşlarında uluslararası ekiplerle araştırma alışıldık uygulamalardan

Uluslararasılaşma stratejisinde iddialı

uluslararası ağların teşviki, dünya genelinde

hedefler yönünde revizyon

mesleki eğitim için işbirliği, gelişmekte olan ve
geçiş aşamasındaki ülkelerle partnerlik ve de

Yeni uluslararasılaşma stratejisi; giderek artan

iklim değişikliği, sağlık ve gıda güvenliği gibi

küreselleşme, dijitalleşme, Avrupa Araştırma

küresel meselelerde ülkeler üstü çabalar yer

Alanın’ın genişlemesi, geleneksel merkez du-

alıyor. Almanya’nın uluslararası cazip bir öğre-

rumundaki yerlerin dışında ortaya çıkan yeni

nim ve araştırma ülkesi olarak pozisyonunun

küresel yenilikçilik merkezleri gibi gelişmele-

güçlenmesinde Avrupa Araştırma Alanı’nın

ri dikkate alıyor. Faaliyetlerin merkezinde;

(ERA) rolü büyük.
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DIŞ BİLİM POLİTİKASI ÇALIŞMALARI
Bilim ve üniversite alanındaki alışveriş, dış kül-

Alman araştırma dünyasıyla aynı ağda buluş-

tür ve eğitim politikasının (AKBP) taşıyıcı ayak-

turuyor ve genç kuşak akademisyenlere en

larından biri. Bu politikanın hayata geçirilme-

yüksek düzeyde eğitim veriyorlar. 2008’den

sinde Dışişleri Bakanlığı’nın önemli partner

beri Sahra Altı Afrika’da on uzmanlık merkezi

leri, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD),

kuruldu; bunlar, yeni araştırma kapasitelerini

Alexander von Humboldt Vakfı, Alman Arkeo-

ve eğitim kalitesinde iyileşmeleri temsil edi-

loji Enstitüsü (DAI) ve siyasi partilerin yurt dı-

yorlar.

şında faaliyet gösteren vakıfları. Dış Bilim Politikası inisiyatifi 2009’dan beri yararı görülmüş

Kriz ve çatışma bölgelerine yönelik

araçları daha da güçlendirdi ve yeni önlemlerle

akademik işbirliği

bunları genişletti. Sözgelimi Moskova, Yeni
Delhi, New York, São Paulo ve Tokyo’da bulu-

Dış bilim politikasında öncelik verilen konu-

nan beş Alman Bilim ve Yenilikçilik Evi (DWIH)

lardan biri de, kriz ve çatışma bölgelerindeki

Almanya’yla işbirliğine girilmesi yönünde ilgi-

ve dönüşüm süreci içindeki ülkelerde eğitime

yi artırmak için çalışıyorlar.

ve araştırmaya erişim; böylece de bilimsel ve
akademik gelecek için imkanlar yaratmak.

Bunların dışında 2009’dan beri Rusya, Tay-

Karmaşık sorunlarla iç içe geçen bu uğraşın

land, Şili ve Kolombiya’da kurulan dört mü-

beraberinde getirdiği umut da söz konusu:

kemmeliyet merkezi DAAD üzerinden destek-

Araştırma alanındaki ve yükseköğrenimdeki

leniyor: Bu merkezler yüzlerce bilim insanını

işbirliğinin siyasi uzlaşmaya ve böylece krizlerin önlenmesi ve aşılması sürecinin altyapısına destek olacağı düşünülüyor.

RAKAMLAR

183,5 milyon
Avro. Dışişleri Bakanlığı’nın 2017 yılında Alman Akademik Değişim Servisi’nin
(DAAD) bütçesine yaptığı katkının
miktarı bu kadar. Yüzde 34,8’lik oranla
en büyük kalem bu. Bu kaynakla, dış
kültür ve eğitim politikaları çerçe
vesinde yurt dışında çeşitli projeler ve
programlar hayata geçirilecek.

Bilimsel özgürlüğün güçlendirilmesi
Dünyanın farklı yerlerinde son dönemlerde
yaşanan çok sayıda kriz ve çatışmanın sonuçlarından biri de, genç insanların eğitime erişiminin önünün kesilmesi, aynı zamanda da bilimsel özgürlüğün giderek daha fazla baskı
altında kalması. Dışişleri Bakanlığı buna
tepki olarak, tehdit altındaki araştırmacılara
Almanya’da çalışma imkanı sağlayan Alexander von Humboldt Vakfı’na bağlı Philipp

Dışişleri Bakanı Maas (ortada) “Suriye İçin Yöneticiler” adlı DAAD programının mezunlarıyla birlikte

Schwartz İnisiyatifine mali destek sunuyor.

araştırma politikası bakımından çerçeve ko-

DAAD de Dışişleri Bakanlığı’yla 2014’te baş-

şulların zor olduğu yerlerle bağlantıyı açık tu-

lattığı “Suriye İçin Yöneticiler” programıyla

tuyor. Ayrıca DAAD, Federal Eğitim ve Araştır-

221 Suriyeli bursiyerin yükseköğrenim için

ma Bakanlığı’yla birlikte “Integra – Mültecile-

Almanya’ya gelmesine ve mezun olmalarına

rin Yükseköğrenime Entegrasyonu” ile “Hoş-

olanak tanındı. Dışişleri Bakanlığı bunların

geldiniz – Üniversite Öğrencileri Mülteciler

dışında

İçin Çalışıyor” programlarını başlattı.

mülteciler

için

Sur

Place

Burs

Programı’yla mültecilerin ilk vardıkları ülkelere destek sağlıyor. Bu bağlamda öncelikle

Almanya, 2011’den beri dönüşüm süreci içinde

anılması gereken kuruluş Albert Einstein Al-

bulunan çeşitli Arap devletlerinin üniversite-

man Akademik Mülteci İnisiyatifi (DAFI). Dı-

lerinde Alman üniversitelerinin de katılımıyla

şişleri

Bakanlığı

Birleşmiş

yürütülen reform çabalarını bir partner olarak

programıyla

destekliyor. Bu çerçevede yürütülen özellikle

(UNHRC) birlikte yürütüyor. Ek olarak da

önemli bir çalışma da, dünyanın farklı yerle-

DAAD’nin Sur Place bursları var.

rindeki kriz bölgelerinden gelen, geleceğin ka-

Milletler‘in

bu

mülteci

girişimi
yardım

rar vericileri olabilecek nitelikteki elemanlara
Alman eğitim ve bilim kuruluşları bu çalışma-

yönelik olarak sunulan “yönetişim” konusun-

larla gelecek umudu yaratıyor ve üniversite ve

daki çok sayıda eğitim programları.
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AŞIRI ZOR KOŞULLARDA ARAŞTIRMA

Rosetta Misyonu
Avrupa Uzay Ajansı ESA’nın misyonu, Güneş Sistemimizin oluşum tarihini araştırmaktı. Alman kurumu
DLR, iniş birimi Philae’nın yapımında en büyük katkıyı
yaptı ve şimdiye kadar denenmemiş cesur bir girişim
olarak göktaşına inişi yönlendiren kumanda merkezinin işletilmesinden sorumlu.

Ağırlık:
Ebat:
İnişi:

100 kg
1 x 1 x 0,8 m
12 Kasım 2014

Rosetta sondası
Uzay gözlem sondası,
Philae’yi ÇuryumovGerassimenko göktaşına indirene kadar
on yıl yol aldı.

Philae iniş aracı
Philae iniş aracı
Philae bir göktaşına
yumuşak iniş yapan ilk
araç oldu

6 vinç
9 kaldıraç

Neumayer İstasyonu III
Antarktika’nın sossuz buz dünyasında Alfred Wegener
Enstitüsü’ne ait Neumayer İstasyonu III’te bütün yıl bilim
insanları yaşıyor ve burada araştırma yapıyorlar. İstasyon,
kazıkların üzerinde ve kar kalınlığıyla birlikte yükseliyor.

Ağırlık:
Ebat:
Kullanım alanı:
Laboratuvar/Büro:
Barınma:

399

yükseköğretim
kurumu

2.300 ton
68 x 24 m
4.890 m2, dört kat
12 bölüm
15 oda, 40 yatak

2,8 milyon
üniversite
öğrencisi

92,2 milyar €
AR-GE
harcamalarının miktarı

586.030
araştırmacı

Araştırma gemisi Sonne
Sonne, Alman araştırma gemileri filosunun en yeni üyesi ve 2014
sonundan beri özellikle Pasifik’te ve Hint Okyanusu’nda derin
denizin sırlarının izini sürüyor. Bu yüksek teknoloji gemisi dünyanın
en gelişmiş örneklerinden biri olarak biliniyor.

Kamara bölümü
(33 mürettebat kamarası)

Çalışma alanı
(600 m2’lik 8 laboratuvar)

Ortak alan
(büfe ve kütüphane)

Ambar
(20 araştırmacı kamarası)

Uzunluk:
116 m
Hız:
12,5 kn
Azami denizde kalma süresi: 52 gün
Azami personel:
40 kişi
Görev bölgesi:
Hint Ok., Pasifik

Numune toplayıcı
Çok üniteli bu aygıt deniz dibinden aynı anda çok sayıda
küçük numuneler alabiliyor.

81

Max Planck Enstitüsü
(yurt içi ve dışı)

Su çekme tankı
Aygıt su numuneleri
alıyor, ısı ve derinlik
ölçüyor.

72

Fraunhofer
Enstitüsü

Su altı seyir aracı
Uzaktan kumandalı,
video kameraları ve
kavrama kolları var.

93

Leibniz Topluluğu’na bağlı
araştırma kuruluşlarının sayısı

18

Helmholtz Topluluğu’na bağlı
araştırma merkezlerinin sayısı
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BAŞARILI OKUL SİSTEMİ
Almanya’da okul konusunda yetki öncelikle

lerinin teşviki ve bu çalışmaların ilk aşama

16 eyaletin yönetimlerinde. Bu nedenle de

okullarla uyumlu bir yapıda olması yüksek

eğitim sisteminde, ilerleme planında ve okul

değer verilen bir eğitim önceliği. Tam gün eği-

tiplerinde farklılıklar var. Eyalet Kültür Ba-

tim veren 20.000 okul, eğitim dünyasının te-

kanları Daimi Konferansı (KMK) kararlarıyla

mel taşlarından biri haline geldi. Bu okullar-

eğitim aşamaları ve mezuniyetler arası denk-

daki dersler, öncelikli olarak eğitimden uzak

lik ve uyumu güvence altına alıyor. 2016/2017

kalmış çocukları dikkate alarak daha fazla fır-

öğretim yılında 11 milyona yakın öğrenci

sat eşitliği beklentisine cevap vermeyi de

42.322 genel nitelikli okula ve meslek okuluna

amaçlıyor.

devam etti; buralarda 798.180 öğretmen görev
yaptı. Buna ek olarak yaklaşık 990.402 öğrenci

Kamuya ait okulların eğitimi ücretsizdir.

genel eğitim ve meslek eğitimi veren 5.836

Okul sistemi dikeyde üç aşamadan oluşuyor:

özel okula devam etti. Genel olarak 6 yaşından

İlk eğitim aşaması ile “ikinci aşama I” ve

itibaren okula gitme zorunluluğu var. Aynı

“ikinci aşama II”. Genelde çocuklar 1.-4. sınıfı

zamanda okul çağı öncesi çocukların gelişim-

kapsayan ortak ilkokula (Grundschule) giderler (Berlin ve Brandenburg’da: 1.-6. sınıf arası).
Daha sonra standart eğitimde ileriye doğru üç

KÜRESEL
PISA Araştırması
OECD’nin 2018 başında yayınlanan
uluslararası karşılaştırmalı araştırması
“Programme for International Student
Assessment”in (PISA) özel amaçlı değerlendirmesine göre, sosyal koşulları
iyi olan ve iyi olmayan öğrenciler arasındaki başarı farkı Almanya’da hala yüksek; başarıyla sosyal köken arasındaki
istatistiki bağlantı da öyle. Ama eğilim
olumlu yönde. Almanya’da fırsat
eşitliğinde ilerleme var.
→ oecd.org/pisa

ayrı koldan devam mümkündür: Zorunlu ilk
öğretim niteliğindeki “Hauptschule” (5-9 veya
10. sınıfa kadar), Realschule (5.-10. sınıf arası
ve orta öğretim diploması) ile Gymnasium (5.-12.
veya 13. sınıfa kadar, üniversiteye giriş yeterliliğini belgeleyen diploma). Bu programlar
farklı okul tiplerinde sunulabildiği gibi “Gesamtschule” denilen okullarda ikisi veya üçü
(program türleri arasında geçişi kolaylaştı
racak şekilde) aynı kurumun çatısı altında da
toplanabilmektedir. Okulların isimleri eyaletler arasında farklılık gösterebilmektedir.
Sadece Gymnasium adlandırması tüm eyaletlerde ortaktır. 2017 yılında 440.000 öğrenci
üniversite veya meslek üniversitesine başlama
yeterliliği kazanmıştır. Özel pedagojik desteğe
ihtiyaç duyan çocuklara yönelik, engellerinin

Yaklaşık 9 milyon öğrenci genel programlı okullarda eğitim görüyor

mahiyetine bağlı olarak çeşitli türden özel

okul statüsünde, ama Yurt Dışı Okullar Mer-

programlı okullar vardır. Bununla birlikte,

kezi (ZfA) tarafından personel ve mali bakım-

Engelli Hakları Sözleşmesi gereğince engelli

dan destekleniyorlar. 2008’den beri Dışişleri

çocukların engelsiz çocuklarla birlikte eğitim

Bakanlığı tarafından koordine edilen “Okul-

almalarını genel kural haline getirmek amaç-

lar: Geleceğin Partnerleri“ (PASCH) ZfA, Goet-

lanıyor.

he Enstitüsü’yle ve de Almanca öğretmenlerini kapsayan çok daha geniş bir ağla birlikte

72 ülkedeki 140 Alman okulu mükemmel eği-

çalışıyor. İnisiyatif bünyesinde, dünya gene-

timi temsil ediyor. Burada yaklaşık 22.000 Al-

linde toplamda 500.000’den fazla öğrencinin

man ve 60.000 Alman olmayan öğrenci birlik-

Almanca öğrendiği ve sayıları 2.000’i bulan

te eğitim görüyor. Bu okullar genellikle özel

okullar yer alıyor. 
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TOPLUM
Zenginleştiren çeşitlilik ∙ Göçü yönetmek ∙ Çoğul yaşam biçimleri ∙
Göreve hazır sivil toplum ∙ Güçlü sosyal devlet ∙
Boş zaman etkinlikleri ∙ Dinini yaşama özgürlüğü

YA K I N B A K I Ş

ZENGİNLEŞTİREN ÇEŞİTLİLİK

Almanya yaklaşık 82,6 milyon nüfusuyla Av

Almanya, Birleşmiş Milletler’in 2016 yılına ait

rupa Birliği içindeki en büyük nüfuslu ülke

Human Development Index’ine göre 188 ülke

durumunda. Çağdaş, dünyaya açık bir ülke

içinde 4. sırada. “Nation Brands Index 2017”

olan Almanya son on yıllarda yaşanan geliş

başlıklı, 50 ülkeyi kapsayan imajla ilgili anket

melerin sonucunda bir göç ülkesi haline geldi.

teyse birinci sırada; bu sonuçta yaşam kalitesi

Ülkede sayıları 18,6 milyonu bulan bir kesi

ve sosyal adaletin iyi olması da etkili. Almanya

min kökeninde göç geçmişi var. Almanya

kendisini, tüm yurttaşların yaşam koşullarını

dünyanın geneli açısından bakıldığında bu

güvence altına almayı öncelikli görev edinmiş

gün göçmen alımında en liberal ülkelerden

bir sosyal devlet olarak görüyor.

biri durumunda. Ekonomik İşbirliği ve Kal
kınma Teşkilatı’nın (OECD) 2017 yılında yap

Farklı yaşam tarzları açısından çoğulculuk ve

tırdığı bir araştırmaya göre Almanya dünya

etnik kültürel çeşitlilik ülke için karakteristik

genelinde Amerika Birleşik Devletleri’nden

bir özellik. Yeni yaşam biçimleri ve yaşam ger

sonra en çok rağbet edilen göç ülkesi konu

çeklikleri günlük yaşamı değişime uğratıyor.

munda.

Göçle gelenler, yeni perspektiflerle ve deneyim
lerle zenginlik katıyorlar. Alternatif yaşam yak

Uluslararası kıyaslamanın gösterdiği üzere

laşımları ve farklı cinsel yönelimler de toplum

Almanya’da insanların büyük çoğunluğu, yük

da açıklıkla ve saygıyla karşılanıyor. Kadın ve

sek yaşam standartlarında ve yaşamlarını ken

erkek arasındaki eşitlik mesafe kaydediyor,

di istedikleri yönde şekillendirmek için rahat

geleneksel rol ayrımları geriledi. Engellilerin

hareket alanlarına sahipler.

toplumsal yaşama katılımları da artıyor.

VİDEO

AR-APP

Almanya’da toplum: Konuyla ilgili
video için: → tued.net/tr/vid6

Yüksek yaşam standartları ve bireysel özgürlük alanları Almanya’nın karakteristik özellikleri
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Nüfusun yaşlanması yönündeki demografik

olduğu. Doğu ve Batı Almanya’nın birleşme

değişim kadar Almanya’yı etkileyen bir gelişme

sinden beri süregelen doğu-batı bölgeleri ara

yok: Doğum oranları son dönemde hafif artış

sındaki sosyal farklar bugün de ortadan kalk

gösterdi, ama kadın başına 1,5 çocuk sayısıyla

mış değil.

nispeten hala düşük bir düzeyde. Aynı zamanda
ortalama ömür artıyor. Öngörülere göre 2060
yılına kadar Almanya’da nüfus azalacak; Fede
ral İstatistik Dairesine göre, gelen göçün mik
tarına bağlı olarak nüfus 67,6 milyona kadar
düşebilir. Yaşlıların artan oranı, sosyal güven
lik sistemlerini de yeni zorlu sorunlarla karşı
karşıya getiriyor.
Geçtiğimiz yıllardaki sosyo ekonomik değişim
Almanya’da yeni risk durumları yarattı ve top
lumun çeşitli kesimleri arasında ekonomik ya
şam koşulları bakımından farkları büyüttü.
2017 yılında işsiz sayısı 1991 yılından beri en

İ N T E R N E T K AY N A K L A R I
Deutsch plus
Disiplinler arası ağ ve çoğulcu
cumhuriyet için bir inisiyatif
→ deutsch-plus.de

Make it in Germany
Uluslararası uzmanlar için hoş geldiniz
portalı
→ make-it-in-germany.com

düşük düzeyine geriledi; sayı ortalamada 2,5
milyon kişi: Bununla birlikte belirtilmesi ge
reken bir gerçek de, Almanya’da her beş kişi
den birinin, özellikle de gençler ve çocuğunu
yalnız büyütenlerin yoksulluk tehdidi altında

Demografik değişim Almanya’nın karşısına zorlu sorunlar koyuyor

Human development raporları
Almanya dünya karşılaştırmasında
nerede?
→ hdr.undp.org

BİR KALEMDE

AKTÖRLER & ARAÇLAR
Federal Göç ve Mülteciler Dairesi
Bu federal kurum, Almanya’da ikamet koşulları
hakkında bilgilendirme yapıyor ve sığınma başvurularını karara bağlıyor.
→ bamf.de
Alman İslam Konferansı
2006’dan beri var olan Alman İslam Konferansı
(DIK), Alman devleti ile Almanya’da yaşayan

Forschungsgruppe Wahlen, FORSA, EMNID ve

Müslümanlar arasında uzun vadeli diyalogun

Infratest DIMAP ile Institut für Demoskopie Al-

temelini oluşturuyor.

lensbach var.

→ deutsche-islam-konferenz.de
Federal İş Kurumu
Federal Günüllüler Servisi

Ulusal düzeydeki kurumun yetki alanları içinde,

Toplum yararına çalışmak isteyen herkesin

iş bulma ve iş becerilerini teşvik ile mali tamam-

katılımına açık; konular sosyal, ekolojik, kültürel

layıcı destekler var.

veya spor, entegrasyon, sivil savunma ve afet

→ arbeitsagentur.de

müdahalesi olabiliyor.
→ bundesfreiwilligendienst.de

Vakıflar
Almanya vakıf yoğunluğu bakımından Avrupa’da

Ulusal eylem planı olarak entegrasyon

en önde gelen ülke. Ülke ortalamasında 100.000

Almanya bir entegrasyon ülkesi, bu nedenle de

kişiye 26,5 vakıf düşüyor. En tanınmış olanı devlet

bu konu 2005’ten beri Federal Hükümet’in gün-

adına ürünleri karşılaştıran Warentest Vakfı.

deminde ağırlıklı yer alıyor. Entegrasyon Zirvesi

→ stiftungen.org

her yıl toplanıyor.
→bundesregierung.de
Kamuoyu araştırma kuruluşları
Çeşitli saygın kamuoyu araştırma kuruluşları
düzenli anketlerle Almanların görüşlerini soruyor
ve seçim günlerinde ilk gelen sonuçların projeksiyonlarını yayınlıyorlar. En tanınmışlar arasında

D İ J İ TA L K AY N A K L A R
Bu bölümün konularıyla ilgili daha fazla
bilgi: yorumlu link listeleri, yazılar, dokümanlar, konuşmalar; ayrıca demografik
değişim, sosyal güvence, kuşaklar arası
sözleşme, kadın-erken eşitliği, yaşam standardı gibi başlıklarla ilgili daha ayrıntılı bilgi.
→ tued.net/tr/dig6
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GÖÇÜ YÖNETMEK
Almanya göç alan bir ülke olarak dünyada en

tecilerin geri dönmesi ve köken ülkeye yeni

üst sıralara yükseldi. Ekonomik İşbirliği ve Kal

den entegrasyonuna destek verilmesi var. 2016

kınma Teşkilatı’nın (OECD) 2014 yılındaki tes

itibariyle Almanya’da toplam yaklaşık 10 mil

pitine göre Almanya ABD’nin ardından dünya

yon yabancı uyruklu yaşamakta. 18,6 milyon

da en çok tercih edilen göç ülkesi oldu. Geçtiği

kişinin de kökeninde göçmenlik var. Bu

miz yıllarda 35 OECD ülkesinden hiçbirinde,

g rubun


ülkeye gelen göç bu kadar artmadı. 2015 yılında

Almanya’da doğan yabancılar ve anne veya ba

gelen yabancıların sayısı iki milyonu bularak

basından biri göçle gelmiş veya yabancı uy

görülmedik düzeyde arttı. Pek çok insan ko

ruklu olanlar. Bu grup toplam nüfusun yüzde

runma ihtiyacıyla geldi: Özellikle krizler ve sa

22’sinden fazlasını oluşturuyor. Göçmen kö

vaşlar (örneğin Suriye ve Irak’ta) insanların ko

kenli 9,6 milyon kişi Alman vatandaşı. Onların

runacak bir yer bulmak için ülkelerini terk et

yüzde 42’si doğumlarından beri Alman vatan

melerine sebep oldu. Almanya’da yeni gelen

daşı. Yüzde 33’lük bir kesimi de eski Doğu

göçmen sayısı 2016 yılı itibariyle yaklaşık 1,7

Bloku’ndan Almanya’ya göç eden Alman kö

milyon oldu. O tarihten beri sayılar yeniden dü

kenliler. Geri kalan yüzde 25’lik kesimse son

şüşte.

radan Alman vatandaşlığına alınan yabancı

kapsadığı

kişiler;

yeni

gelenler,

lar. Sadece 2016’da 110.400 yabancı Alman va
Federal Hükümet, göçün ve insanların göçe

tandaşlığına alındı.

zorlanmasının sebeplerini azaltma ve göç sü
reçlerini iyi yönetebilme yönünde çalışmalara

Göçmenler Almanya’daki toplumsal ve ekono

önem veriyor. Bu kapsamdaki adımlar arasın

mik gelişime önemli bir katkıda bulunuyorlar.

da, Almanya’da kalma şansı bulunmayan mül

Nitelikli eleman açığıyla birlikte, yurt dışından

Çağdaş göç ülkesi
Almanya Amerika Birleşik Devletleri’nden
sonra en çok rağbet edilen göç ülkesi: 2016
yılında Almanya’daki göçmen kökenlilerin
sayısı 18,6 milyondu. Almanya’da dört-beş
milyon arası Müslüman yaşıyor ve bu
kesimin sadece yaklaşık yarısı kendisini
dindar olarak niteliyor, bu da nüfusun
yüzde iki buçuk-üçüne denk bir oran.

2016’da göçmenlik statüsüne göre nüfus dağılımı

10

milyon
yabancı

9,6

milyon
göçmen kökenli
ve Alman
uyruklular

63,8

milyon
göçmen
kökenli olmayanlar

Kaynak: Federal İstatistik Dairesi

D İ YA G R A M

Almanya’da 18,6 milyon kişinin hikayesinde göç bağlantısı var

Gelinen yerlere göre 2015 göç rakamları

Almanya’da dini aidiyet

36,2

%
mezhep bağı
olmayanlar

Asya

Kaynak: BAMF (Federal Göç Dairesi)

AB

28,5

%
Roma-Katolik Kilisesi

Afrika

3,9

%
diğer

Amerika, Avustralya, Okyanusya
0

250.000

500.000

4,9

%
Müslümanlar

26,5

%
Protestan Kilisesi
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giderek artan ölçüde nitelikli iş gücü ülkeye ge

diren bir görev olarak görülüyor. Entegrasyon,

liyor. Federal Yönetim, demografik dönüşümün

insanlara sunulan bir imkan, ama aynı za

de bir sonucu olan nitelikli çalışan açığını gi

manda kişisel bir çaba yükümlülüğünü de içe

dermek üzere ülkenin daha fazla göç almasına

riyor. Ancak karşılıklı etkileşimle başarılabile

imkan tanımak istiyor. Federal Hükümet, yaşa

cek bir hedef. Oturum Yasasına göre hukuka

nan demografik dönüşüm karşısında ve uzman

uygun olarak ve uzun süreli Almanya’da ika

eleman katkısını güvence altına almak için, ül

met eden yabancıların Federal Yönetim’in

ke içindeki çalışabilir durumdaki kişilerin po

sunduğu entegrasyona yönelik imkanlardan

tansiyelini daha fazla harekete geçirmenin ve

yararlanma hakkı var. Bunlar arasında dil öğ

AB ülkelerinden göç almanın yanısıra, üçüncü

retimi, eğitime ve iş alanına entegrasyon süre

ülkelerden de uzman eleman göçünü bir yön

ci var. Buradaki amaç, insanları topluma dahil

tem olarak görüyor.

etmek ve katılıma imkan sağlamak. Bu bağ
lamda merkezi önemdeki bir önlem olarak, dil

Yüksek nitelikli kişiler AB Mavi Kartı sayesinde

ve oryantasyon kursunu içeren bir entegras

Alman istihdam piyasasına kolaylıkla giriş ya

yon kursu sunuluyor.

pabiliyorlar. AB dışı ülkelerden denkliği kabul
edilmiş mesleki eğitim sahipleri özellikle dar

20-34 yaş arası yabancı uyruklu yetişkinlerin

boğaz yaşanan sağlık ve bakım personeli gibi

yüzde 30’a varan bir kısmı mesleki bir diplo

mesleklerde çalışmak üzere Almanya’ya gelebi

madan yoksun. Bu kesimin eğitime katılımını

liyorlar. Potansiyeli tam olarak kullanabilmek

yükseltmek Federal Hükümet’in önemli bir

amacıyla, gelen göçle ilgili farklı düzenlemeleri

hedefi. 2014’te vatandaşlık mevzuatında yapı

tek bir mevzuatta toplamak planlanıyor.

lan değişiklikle çifte vatandaşlığa imkan ta
nındı. Buna göre Almanya’da 1990 yılından

Entegrasyon politikası Almanya’daki siyasette

sonra doğan ve büyüyen yabancı anne baba

merkezi bir konu alanı ve tüm toplumu ilgilen

ların çocuklarının “tercih zorunluluğu” kal

M İ H E N K TA Ş L A R I

1955

Almanya’da güçlü ekonomik
büyüme 1950’lerin ortalarında
iş gücü eksikliğine yol açtı.
Sonrasında İtalya, İspanya, Yunanistan, Türkiye, Fas, Portekiz,
Tunus ve Yugoslavya’yla işçi alım
sözleşmeleri yapıldı.

1964

“Konuk işçi” denilen işçi göçmenlerin bir milyonuncusu
törenle karşılandı. 1973’teki petrol kriziyle birlikte işçi alımı
durduruldu. Almanya’da yaşayan
yabancıların sayısı yaklaşık dört
milyon oldu.

1990

Demir Perde’nin yıkılmasıyla ve
eski Yugoslavya’daki savaşla
birlikte 1990’da gelen göç hızla
arttı. Ayrıca Orta ve Doğu
Avrupa’dan 400.000 Alman
kökenli Almanya’ya taşındı.

dırıldı: Daha öncesinde 23 yaşına kadar iki
v atandaşlıktan birini tercih etmek zorun

dalardı.
Mültecilerin ve siyasi baskı
altındakilerin korunması
Alman Anayasası siyasi sebeplerle baskı
görenlere sığınma hakkı tanıyor. Almanya

bu hakka verdiği yerle tarihi ve insani sorum
luluğunu vurguluyor. 2015 yılında “mülteci
krizi” diye adlandırılan gelişmenin sonu
cunda korunma ihtiyacıyla 890.000 insan
Almanya’ya geldi, 2016’da 746.000 kişi sığın
ma talebinde bulundu. Daha sonrasında ko
runma amacıyla Almanya’ya gelenlerin sayısı
gerilemeye başladı. 2017’de yaklaşık 223.000
sığınma başvurusu yapıldı, 2018 Ocak-Nisan
arasında ise bu sayı 64.000 oldu. Almanya
mülteci sorununun Avrupa düzeyinde daya
nışmayla çözülmesinden yana bir çizgi izliyor.
Federal Hükümet bir yandan da mültecileri
kabul eden başka ülkelerde mültecilerin ko

KÜRESEL
Göçmenlerin entegrasyonuna ilişkin
OECD araştırması
Almanya geçtiğimiz yıllarda göç
menlerin topluma entegrasyonunda
iyileşmeler sağlayabildi. Yine de
yurt dışında doğan anne babaların
çocuklarının durumunda eksikler
var. OECD’nin karşılaştırmalı
değerlendirmeler içeren “Göçün
Göstergeleri 2015” başlıklı
araştırması bu sonuçları ortaya koyuyor.
→ oecd.org

runma koşullarının iyileştirilmesine katkı
yapıyor.

1997

1980’li yılların ortalarından itibaren işçi göçüne paralel olarak
sığınmacılar da Almanya’ya gelmeye başladı. 1997 Dublin
Anlaşması, Avrupa ülkelerinin
sığınma prosedürlerindeki yetkilerini düzenliyor.

2005

“Mikrozensus”la (düzenli hane
araştırmaları) toplum içinde göçün
arkasındaki hikayelerin çeşitli
liğini saptamak mümkün olacak.
2015’teki sonuçlara göre Almanya’daki beş kişiden birinin hi
kayesinde göçmenlik bağı var.

2014

2014’te 200.000’den fazla insan
Almanya’ya sığınma başvurusu
yaptı. Almanya’dan göçle giden
lere kıyasla göçle gelenlerin
sayısındaki fark ilk kez yarım milyon daha fazla oldu.
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ÇOĞUL YAŞAM BİÇİMLERİ
21. Yüzyılın bireyselleşmiş ve son derece mobil

bunların yarıdan fazlası devletten yardım

dünyasında dahi aile kurumu merkezi konu

a lıyor.

munu koruyor. Yaklaşık her on Alman’dan ne
redeyse sekizi en önemli toplumsal kurum ve

Eşcinsel birliktelikler de giderek önem kazanan

hayatlarındaki en belirleyici ilişkilere sahip ol

yaşam biçimleri arasında yer alıyor. Almanya’da

dukları insan grubu olarak aileyi görüyor. Aynı

2015 yılında 94.000 eşcinsel çift aynı evi payla

zamanda tipik bir ailenin neye benzemesi ge

şıyordu; yarıdan fazlasıysa on yılı aşkın süredir.

rektiğine ilişkin anlayış da değişimden geçiyor.

Bu çiftlerden yaklaşık 43.000’i 2001 yılından

Günümüzde Alman nüfusunun yalnızca yarısı

bu yana eşcinsel çiftlere birlikteliklerini yasal

yaşamını aile içerisinde sürdürüyor. Geleneksel

güvence altına almak üzere yapılan düzenleme

aile formu giderek azalma eğilimi gösterse de

çerçevesinde birlikteliklerini kayıt altına

reşit olmayan çocuklarıyla yaşayan evli çiftler

a lmış durumda. 2017’de Federal Meclis “Herkes

2016 yılında neredeyse yüzde 70’le en sık rastla

için evlilik” adlı düzenlemeyi çıkardı. Böylece

nan aile formuydu. Resmi yeni evliliklerin sayı

eşcinsel çiftler tam anlamıyla evlilik yapma

sı son dönemde hafif yükseliş gösterdi, 2016 yı

hakkı kazandı, böylece sözgelimi evlatlık da

lındaki rakam 410.000’di. Almanya’da evlilikle

edinebilecekler.

rin üçte birinden biraz fazlası boşanmayla so
nuçlanıyor. 2016 yılında biten evliliklerin orta

Bir yandan birlikte yaşamanın yeni biçimleri

lama süresi 15 yıl, 2015’te Alman ve yabancılar

ortaya çıkarken bir yandan da yalnız yaşayan

arasında gerçekleşen evliliklerin sayısıysa yak

insanların sayısı artıyor. Almanya’daki hanele

laşık 46.000 oldu.

rin yüzde 41’i tek kişilik. Bu gelişme, demogra
fik değişimle birlikte yalnız yaşayan yaşlı in

Resmi nikah olmayan birlikteliklere sahip ço

sanların sayısının artmasıyla ve giderek artan

cuklu çiftlerin sayısı hızlı bir artış gösteriyor.

sayıda genç insanın yalnız yaşamayı tercih et

Toplam 11,6 milyon aile içinde bu ailelerin payı

mesiyle bağlantılı.

1996-2013 yılları arasında iki katına çıktı; nere
deyse çocuklu her on çiftten biri evli değil. Sa

Anne-baba teşvikleriyle ailenin amaca uygun

dece anne veya babanın olduğu aileler de büyü

desteklenmesi

yen bir aile formu. Çocuğunu yalnız yetiştirenler
günümüzde çocuklu ailelerin beşte birini oluş

Aile içi yapılarda da ciddi değişimler gerçekleşi

turuyor: Çocuğunu yalnız yetiştiren 2,7 milyon

yor. Anne babalar ve çocuklar arasındaki ku

kişinin neredeyse onda dokuzunu kadınlar oluş

şaklar arası iletişim büyük ölçüde düzgün işli

turuyor. Bu durumdaki anne veya babalar

yor ve genellikle geleneksel ve otoriter çocuk

sıklıkla yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya ve

yetiştirme yöntemleri yerine anlaşma, sevgi,

Aile, yüksek değer verilen bir yapı; şimdilerde çok sayıda baba da “anne-baba dönemi”nden yararlanıyor

destek ve kendi ayakları üzerinde durabilen ço

gin şekilde üstüne çıkarak (AB’de bu oran yüzde

cuklar yetiştirme hedefi doğrultusunda şekille

68,5) yüzde 74’e ulaştı ve Avrupa’daki en yüksek

niyor. Çalışan annelerin sayısı yüzde 66’ya yük

ikinci orana ulaştı.

seldi (2006’da bu oran yüzde 61’di). Çalışan ka
dınların yüzde 70’i yarı zamanlı çalışırken, bu

2007 yılında yürürlüğe giren “anne-baba döne

durumdakilerin büyük çoğunluğunu okul ya

mi” adlı düzenleme, aile kurmayı ve mesleki

şına gelmemiş çocukların anneleri oluşturu

ilerlemeyi bir arada yürütmeyi kolaylaştırıyor.

yor; çalışan babalardaysa bu oran yalnızca yüz

Çiftler bu dönem içinde üç yıla kadar işlerini as

de beş. 2014 yılında Almanya’da çalışan kadın

kıya alabiliyorlar. Geçimleri için devletten 14

oranı Avrupa Birliği genel ortalamasının belir

aya kadar (en az 300, en fazla 1.800 Avro olmak
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Birlikte yaşamanın yeni formları, sözgelimi aynı cinsiyetten birliktelikler saygıyla karşılanıyor

üzere) kayıtlarda yer alan son net gelirlerinin

tındaki her üç çocuktan biri (2017 itibariyle

yüzde 67’sine denk gelecek düzeyde “anne-baba

763.000 çocuk) Almanya’daki 55.000 çocuk ba

parası” alabiliyorlar.

kım merkezinden ya da bireysel işletme niteli
ğindeki 44.000 bakıcı annenin hizmetinden ya

Almanların yüzde 75’i anne-baba parasını

rarlanıyor. 2006 yılından bu yana üç yaş altına

olumlu bir düzenleme olarak görürken uygun

yönelik bakım kontenjanı iki katını geçti.

durumdaki ailelerin tamamına yakını bu seçe
nekten faydalanıyor. Öte yandan her beş baba

Anne-baba dönemi ve anne-baba parasının

dan dördü yalnızca asgari süre olan iki ay bo

yanısıra bebeklere ve okul öncesi yaştaki ço

yunca işe ara veriyor. Doğumdan sonra işe uzun

cuklara yönelik bakım olanaklarının iyileşti

süre verenler hala ağırlıklı olarak kadınlar. 2015

rilmesiyle, kadınlar için anayasanın gereği

yılında eklenen yeni anne-baba parası sayesin

olan eşitlik hakkının sağlanması için gerekli

de iş yaşamına daha erken dönüş daha cazip ha

koşullarda ilerleme kaydedildi. Genç kadınlar

le geldi. Yarı zamanlı çalışma kararı vermiş olan

eğitim alanında genç erkekleri yakalamaktan

anne babalar bu sayede 28 aya kadar uzayabilen

da öte, kimi alanlarda onları geçti (2017 yılın

bir finansal destek alabiliyorlar.

da üniversiteye başlama yeterliliğine sahip ka
dınların oranı yüzde 53,1, 2016 yılında yükse

1 Ağustos 2013’ten bu yana bir yaşını dolduran

köğrenime başlayanlar içinde kadınların ora

her çocuk yasal olarak anaokulu ve kreşlerde

nıysa yüzde 50,5’ti). Fakat cinsiyetler arasında

bakım hakkına sahip. Günümüzde üç yaşın al

gelir eşitsizliği ve kariyer fırsatlarındaki fark

lılıklar devam ediyor: Tam zamanlı çalışan

oldu. Bu sözleşmenin koşullarının hayata geçi

kadınlar erkek meslektaşlarının kazancının

rilmesi için ulusal bir eylem planı oluşturuldu.

ortalama yalnızca yüzde 79’unu kazanıyor.

Eylem planının getirdiği düzenlemeler arasın

Kadınlar yönetim kademelerinde de kendileri

da ağır engelli gençlerin yoğun şekilde iş yaşa

ne hala yeterince yer bulamıyorlar. Bugün

mına hazırlanmaları da yer alıyor. Bu eylem

DAX borsasına kayıtlı firmaların yönetim ku

planının yanısıra 2017’de federal düzeyde ge

rullarındaki yedi sandalyeden birinde kadın

çerli Katılım Yasası çıkarıldı.

lar oturuyor.
İhtiyaçları ve potansiyelleri Federal Yönetim ta
2015 yılında kadın ve erkeklerin kamu sektö

rafından ayrıca dikkate alınan bir diğer insan

ründe ve özel sektörde yönetim kademelerinde

topluluğuysa yaşlılar. Almanya’da beş kişiden bi

eşit katılım hakkının sağlanmasına yönelik ya

rinden fazlası 65 yaş ve üstü grupta. Bu insanla

sa yürürlüğe girdi. Bu yasanın getirdiği bir dü

rın deneyim zenginlikleri toplum için bir kazanç

zenleme de halka açık şirketlerin denetleme

olarak görülüyor. Yaşlı insanların yaşam biçimle

kurullarında en az yüzde 30’luk kadın kotası

ri de çeşitlendi ve değişti. Günümüzde yaşlılar es

uygulanması. Federal Hükümet ayrıca 2018

kiye kıyasla genel olarak çok daha aktifler. Pek

koal isyon protokolünde, kamu yönetimi pozis

çok örnekte hala iş dünyasının birer parçası ola

yonlarında kadınların ve erkeklerin eşit hak

biliyorlar. Farklı kuşaklardan insanların buluş

larla yer almasını 2025’e kadar sağlama hedefi

ma merkezi olarak kurulan 540 çok kuşaklı mer

ne yer verdi. Son seçimde kadınların Federal

kez, yaşlılar ve gençler arasında yakın ilişkilerin

Meclis’teki oranları tekrar düştü: Günümüzde

gelişmesine katkıda bulunuyor. 

bu oran yüzde 30,9. Öte yandan 1983’e kadar ka
dın vekillerin oranı yüzde 10’un altındaydı.
Önemli bir toplumsal görev:
Engellilerin topluma katılımı
BİLGİ
Federal Yönetim engelli insanlar için de fırsat
eşitliği sağlamayı hedefliyor. Hedef engellilerin
de dahil edildiği ve her yere erişebildikleri,
okullarda, iş yaşamında, boş zaman aktivitele
rinde yer alabildkleri bir toplum. Bunun için
önkoşulsa engelsiz bir dünya; binalardaki, so
kaklardaki ve yollardaki engeller kadar istih
dam piyasasına erişim gibi sosyal engellerin de
ortadan kaldırılması gerekiyor. Almanya 2007
yılında Birleşmiş Milletler’in Engelli Hakları
Sözleşmesi’ni imzalayan ilk devletlerden biri

Shell Gençlik Araştırması
Almanya’da gençliğin aklında neler var?
Neleri önemsiyorlar, boş zamanlarını
nasıl geçiriyorlar, anne-babalarıyla ve
arkadaşlarıyla ilişkileri nasıl? Petrol şirketi Shell 1953’ten beri düzenli olarak
bağımsız araştırma şirketlerine, gençliğin ruh halini gösterecek araştırmalar
yaptırıyor. 17. Shell Gençlik Araştırması
2015 yılında yayınlandı.
→ shell.de/aboutshell/our-commitment/
shell-youth-study.html
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GÖREVE HAZIR SİVİL TOPLUM
Yaklaşık 31 milyon Alman boş zamanlarında

gen Vakfı, Robert Bosch Vakfı, Bertelsmann

gönüllü çalışmalara katılarak toplumsal so

Vakfı, Hans Böckler Vakfı ve WWF Almanya

rumluluk üstleniyor. Gönüllü çalışmalar ge

oluşturuyor.

nellikle uzun yıllara yayılıyor; bu çalışmalara
katılanların üçte biri on yıldır aktif: Federal

Birden fazla vatandaş ve şirketin bağışçı olarak

Hükümet’in 14. Gönüllüler Araştırması’na

yerel veya bölgesel hedefleri destekledikleri

göre ankete katılanların yaklaşık yüzde 60’ı

sosyal yatırım vakıfları da giderek önem kaza

haftada iki saate kadar zaman harcıyor. Sosyal

nıyor. Bu türden vakıflar ilk olarak 1996 yılında

yardım kuruluşları, kiliseler, kooperatifler,

kurulmaya

yardım kuruluşları ve kamu yararına çalışan

Federal Alman Vakıfları Birliği tarafından tanı

şirketler ve özel inisiyatiflerle birlikte toplam

nan 300’den fazla sosyal yatırım vakfı bulunu

600.000’den fazla kuruluşun üyeleri bu “üçün

yordu. Sivil gönüllü çalışmalar geçtiğimiz

cü sektör”ün bel kemiğini oluşturuyorlar. Sivil

y ıllarda küçük bir artış gösterdiyse de büyük

toplum, devlete veya parti politikalarına bağlı

kurumlardan vatandaşların kendileri tarafın

olmadan kamusal alanda sosyal ve politik me

dan organize edilen daha küçük kuruluşlara ve

seleler için gönüllü çalışmalar yürüten toplum

çeşitli projelere doğru önemli bir geçiş yaşanı

kesimini ifade ediyor.

yor. Almanya’da pek çok insan son dönemde

başlandı.

2016’ya

gelindiğinde

mültecilere yardım amacıyla çalışan yerel inisi
Özellikle vakıflar sürekli artan bir öneme sa

yatiflerde görev alıyor.

hip. Klasik olarak geçerli form olarak medeni
hukuka bağlı 21.000’i aşkın vakfın bulunduğu

Partiler, sendikalar ve sivil toplum

Almanya Avrupa’nın en çok sayıda vakfa sahip

k uruluşları bünyesinde gönüllü görev almak

ülkelerinden biri. 2000 yılından bu yana yak
laşık 13.500 medeni hukuka bağlı vakıf kurul

Siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuru

du ve bu gruba dahil olan vakıflar günümüz

luşları bünyesinde yürütülen sosyal ve politik

deki mevcut vakıfların yarısından fazlasını

çalışmalara katılmak daha stratejik ve siyasi bir

oluşturuyor. Almanya genelinde her 100.000

katılım olanağı sunuyor. Bu türden gönüllü ça

kişiye ortalama 26,5 vakıf düşüyor. Tüm vakıf

lışmalar daha yoğun bir demokratik katılımın

ların toplam serveti yaklaşık 68 milyar Avro’ya

yolunu açıyor. Öte yandan büyük ve gelişmiş ku

ulaşıyor. Bu kuruluşlar sosyal yardım, eğitim,

ruluşlar, gönüllü çalışanlar bulmak konusunda

bilim ve kültür gibi kamu yararına amaçlar

gittikçe daha büyük zorluklarla karşılaşıyorlar.

için yaklaşık 4,3 milyar Avro harcıyorlar. Har
camaları doğrultusunda Almanya’nın medeni

Özellikle 14-24 yaş grubu içerisinde gönüllü ça

hukuka bağlı en büyük beş vakfını Volkswa

lışmalar için büyük bir potansiyel bulunuyor.

Pek çok insanın boş zamanını ayırarak bir şeyler yapmak istediği bir alan çevrenin korunması

Genç yetişkinlerin kendilerini toplumsal çalış

vardı. Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik

malara adamaya hazır olduklarının bir göster

Bakanlığı’nın Uluslararası Gönüllüler Servisi,

gesi de gönüllü hizmetlere gösterilen büyük il

Federal Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma

gi. Almanya’da 2011 yılından bu yana Federal

Bakanlığı’nın “Weltwärts” programı ya da

Gönüllüler Servisi uygulaması var. Bu çalışma

UNESCO Almanya Komisyonu’nun Federal

lar tüm yaş gruplarına açık ve 50 yılı aşkın süre

Dışişleri Bakanlığı’yla ortaklaşa yürüttüğü

dir sürdürülen, gençler için bir yıllık gönüllü

gönüllü hizmet programı “Kulturweit” gibi se

sosyal çalışma modelini tamamlayıcı nitelikte.

çenekler yurt dışında gönüllü çalışmayı da

2018 başlarında 43.000’dan fazla gönüllü çalışan

olanaklı kılıyor.
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GÜÇLÜ SOSYAL DEVLET
Almanya dünya genelinde en kapsamlı sosyal

Federal Almanya’nın anayasasında da sosyal

sistemlerden birine sahip ülke durumunda. Di

devlet ilkesi karşılığını 20. Madde 1. Fıkrada ve

ğer gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi sosyal

28. Maddede buluyor. Bu anayasal belirlemenin

giderler (tek kalem olarak bakıldığında) devlet

nasıl somut bir çerçevede yürütüleceğinin mü

harcamalarındaki en büyük meblağı oluşturu

zakeresiyse, siyaset dünyası ve toplum tarafın

yor. Kamusal düzeydeki sosyal giderlere 2016

dan her seferinde dinamik şekilde yeniden ger

yılında yaklaşık 918 milyar Avro harcandı, bu

çekleştirilmek durumunda; bu bağlamda özel

da gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde

likle nüfusun yaşlanması yeni koşullara uyumu

29’una denk. Sosyal koruyucu sistemlerin geç

zorunlu kılıyor.

mişi Almanya’nın sanayileşmesine paralel ola
rak 19. Yüzyılın ikinci yarısına, dönemin Şansöl

Yaşam koşullarına yönelik risklerden

yesi Otto von Bismarck’ın uygulamalarına ka

koruyan sosyal ağ

dar götürülüyor. Bismarck’ın yönetimi altında
1883 yılında önce işçiler için zorunlu hastalık

Bugün hastalık, emeklilik, kaza, bakım ve işsiz

sigortası getirildi; sonraki yıllarda kapsamı ge

lik sigortasının oluşturduğu sıkı ağ yurttaşları

nişletilen sosyal haklara dönük yasalarla sosyal

yaşamsal önemdeki risklerden ve tehditlerden

devlet çizgisine doğru bir gelişme kaydedildi.

koruyor. Bunun yanısıra sosyal ağ, emekliler için
ve sürekli çalışma engeli bulunanlar için asgari
bir gelir düzeyini ve aileler için dengeleyici vergi
düzenlemelerini de kapsıyor (çocuk parası, vergi
muafiyetleri). 2018 başında gerçekleştirilen ar

RAKAMLAR

tıştan sonra aileler, ilk ve ikinci çocukları için ay

32,6 milyon

da 194’er Avro, üçüncü çocukları için 200 Avro,

Sosyal sigortalı çalışanların sayısı;
Federal İş Kurumu’nun 2014’te
açıkladığı bu rakam Almanya’da tüm
çalışanların yüzde 75-80’ine denk
geliyor. Sosyal sigortalı memurlar,
serbest çalışanlar, ücretsiz yardım
işleri yapan aile bireyleri ve “mini iş”
yapanlar bu rakamın dışında

yük koalisyon” 2019’da çocuk parasını yeniden

→ statistik.arbeitsagentur.de

daha fazla her çocuk için 225 Avro düzeyinde ço
cuk parası alıyorlar. 2018 Martında kurulan “bü
artırmak istiyor, bu kez 25 Avro düzeyinde. Koa
lisyon protokolü ayrıca çocuk haklarını anayasa
güvencesine bağlamayı öngörüyor.
2014 yılında yürürlüğe giren emeklilik paketi
özellikle yaşlı insanların koşullarını iyileştiri
yor. Bu reformla, maaş eksilmesine uğrama
dan 63 yaşında emeklilik ve “anne emekliliği”

Devlet aylık çocuk paralarıyla aileleri amaca uygun destekliyor; kreş ve anaokulu hizmetleri genişletiliyor

denen uygulama getirildi. Çocuk yetiştirme

ödentisi alıyor. Ayrıca 45 yıl emeklilik primi

nin değeri bu şekilde karşılık buldu. 1992’den

ödeyenler 1 Temmuz 2014’ten itibaren maaş

önce doğan çocuklarını büyüten kadınların

eksilmesi olmadan 63 yaşında emekli olabili

şimdiki anne babalar gibi bakım desteklerin

yorlar. 2018 Şubatı sonuna kadar yaklaşık

den yararlanma şansı yoktu, dolayısıyla da iş

982.00 başvuru yapılmıştı.

dünyasında daha dezavantajlılardı. Onların bu
yararlılıkları anne emekliliğiyle taltif edilmiş

Hastalık sigortası Almanya’da yasal zorunluluk.

oluyor. Yaklaşık 9,5 milyon kadın (ve daha az

Tıbbı hizmetler, geniş bir yelpazede hastaneler,

sayıda erkek) 2014 Temmuzundan beri çocuk

muayenehaneler ve rehabilitasyon merkezlerin

başına yılda 300 Avro’dan fazla ek emeklilik

ce karşılanıyor.
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BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ
En sevilen boş zaman etkinlikleri
Almanya’da 100 kişi içinde aşağıdaki rakamlarla
belirtilen sayıda kişi boş zamanlarında haftada en az
bir kez ilgili etkinlikleri yapıyor:

97

TV seyretme

90

Evden
telefon etme

Radyo dinleme

89
İnternette gezinme

71

Yoldan
telefon etme

72
Gazete/
Dergi okuma

71

Düşüncelere
dalma

64
61

Bilgisayar
kullanma

61

Önemli konuları
konuşma

31 milyon

68

Uyku çekme

65

Eşiyle
zaman
geçirme

CD/MP3
dinleme

1 saatten az

1-2 saat arası

%3

43.000

Federal Gönüllüler Servisi
kapsamındaki çalışmalara
katılanlar

% 18

52

54

Kahve içme/
Pasta yeme

Dinlendirici
bakım

Almanların
boş zaman süreleri
Bir iş gününde insanların
keyfince harcayabileceği
zamanları:

Boş zamanlarında
gönüllü işler
yapan Almanlar

73

2,5-4 saat arası

% 38

24 milyon

Almanya’da bir spor
kulübüne üye olanlar

4,5-6 saat arası

% 17

6 saatten fazla

% 23

% 95

En az bir cep telefonunun
bulunduğu hanelerin oranı

Tatil süreleri
Gün olarak ortalama tatil süreleri:
14,8

2002

13,4

13,0

12,2

12,5

12,3

12,1

13,0

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2017

Sevilen tatil ülkeleri
2017’de Almanyalı 100 turistten aşağıdaki
ülkeleri ana tatil yeri olarak seçenler (Daire
içi: 2014’e göre fark)

3
+0,6 İskandinavya

13,1
Uzak yerler
+1,8
+0,3
-0,2
2,2
ABD/Kanada

2,8
Benelüks ülkeleri

1,8
Polonya

+0,7
-0,1

3,9
Avusturya
+0,3

+0,8
2,9
Fransa

+0,8

3,3
Hırvatistan

7,7
İtalya

-0,7
+0,1
13,7
İspanya

+0,4

-3,1

3,1
Yunanistan

2,9
Kuzey Afrika

3,6
Türkiye

Kaynak: Zukunftsfragen Vakfı

258 Avro

Bir hanenin ayda boş zaman,
kültür ve eğlence için
harcadığı para

% 58

Yılda en az beş günlük bir
seyahat yapan Almanlar

1193 Avro

Almanların ana tatil yerleri için
harcadıkları ortalama para

% 34,2

Ana tatil yeri olarak
Almanya’yı seçen Almanlar
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DİNİNİ YAŞAMA ÖZGÜRLÜĞÜ
Almanya’da dinler dünyasında çoğulculuktan

üyeyle Almanya’da Evangelist inançtaki Hıris

ve artan oranda bir sekülerleşmenin varlığın

tiyanların büyük çoğunluğunu oluşturuyor

dan söz etmek gerekir. Almanya’daki nüfusun

lar. Halkın yüzde 36’sı herhangi bir mezhebe

yüzde 55’ini oluşturan insanlar kendi beyan

bağlı değil.

larında, iki büyük Hıristiyan mezhebinden bi
risine bağlı olduklarını ifade ediyor; Katolik

Üyelerinin yaş ortalamasının artması ve kilise

Kilisesi 27 bölgesel kuruluşu ve Kardinaller

den ayrılmaların çoğalması sonucu Hıristiyan

Konferansı’yla, Protestan Kilisesi ise eyalet ki

kiliselerine bağlı inançlıların sayısında gerile

liseleri ve Almanya genelindeki çatı örgütüyle

me var. Sadece 2016’da 162.000 kişi Katolik

faaliyet gösteriyor. Katolik Kilisesi 11.500 ce

Kilisesi’nden ayrıldı. Protestan Kilisesi’nden

maatte yaklaşık 24,6 milyon üyesiyle dünya

ayrılanların sayısı 190.000 oldu. Almanya’nın

kilisesi niteliğindeki Vatikan’daki Papalığa

doğusunda kiliseye mesafeli duruş çok daha

bağlı. Almanya’da Protestan (Evangelist) Kili

belirgin.

sesi ise, Lutheryan, Reformcu ve Birlik görüş
lerine bağlı, kendi içinde özerk 20 eyalet kilise

İslamiyet, Almanya’ya gelen göç sebebiyle din

sinin biraraya gelmesiyle oluşan bir topluluk

hayatında giderek daha fazla önem kazanıyor.

durumunda. Bu kiliseler yaklaşık 23 milyon

Almanya’da 50 farklı ulustan gelen Müslüman
ların sayısı 4 milyon olarak veriliyor, ama bu
rakamı doğrulayacak merkezi bir sayım da yok.

LİSTE
∙ En çok üyesi olan Katolik bölge
kilisesi: Yaklaşık iki milyon kişiyle Köln
Kardinalliği

Birçok kentte büyükçe İslami cemaatler oluştu.
2006’da başlayan Alman İslam Konferansı
Almanya’da Müslüman nüfusla devlet arasında
etkileşimin çerçevesini oluşturuyor.
Almanya’da Holokost’tan sonra yerle bir olan

∙ En çok üyesi olan Protestan eyalet
kilisesi: 2.6 milyondan fazla kişiyle
Hannover

Musevilik dünyası, Doğu-Batı arasındaki So

∙ Büyük camiler: Yavuz-Sultan-SelimMoschee/Mannheim; Şehitlik-Mo
schee/Berlin, Fatih-Moschee/Bremen

200.000 Musevi yaşıyor. Bu sayının yaklaşık

∙ En çok üyesi olan Musevi cemaati:
10.000 kişiyle Berlin Musevi cemaati

ğuk Savaş sonrasında eski SSCB’den göçlerle
yeniden canlandı. Bugün Almanya’da yaklaşık
100.000’i, merkezi bir dini örgütlenme niteli
ğindeki, 1950’de kurulmuş olan ve geniş bir
yelpazeyi kapsayan Almanya Museviler Mer
kez Komitesi’nce temsil edilen 105 Musevi ce
maatine üyeler.

Anayasa dini özgürlükleri güvence altına alıyor; 2.000’den fazla cami var

Almanya’da devletin bir kilisesi yoktur. Devlet

letin topladığı kilise vergilerini kullanarak sos

le din arasındaki ilişkinin temelinde Anayasa’da

yal hizmetlerini finanse ediyorlar. Okulların

güvence altına alınan din özgürlüğü, devlet ve

programlarına din derslerini koyma zorunlu

kilisenin ayrılığı ve devletin dünya görüşü ba

luğu var (Berlin ve Bremen hariç). Okullarda

kımından tarafsızlığı ile dinsel toplulukların

sunulan İslamiyet derslerinin de alanı giderek

kendileriyle ilgili kararlarda serbest olmaları

genişletiliyor. Almanya’da buğu itibariyle yak

yatmaktadır. Devlet ve dini cemaatler partner

laşık Müslüman ailelerin okula giden çocuk ve

ler olarak etkileşim içindedir. Devlet dini toplu

gençlerine yeterli yaygınlıkta din dersi sunabil

lukların yönettiği anaokullarının ve okulların

mek için var olan eğitmenlere ek yeni eğitmen

finansmanına katkı vermektedir. Kiliseler dev

ler yetiştiriliyor.
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KÜLTÜR & MEDYA
Hayat dolu kültür ülkesi ∙ Yenilikçi yaratıcılık sektörü ∙
Kültürel diyalog ∙ Dünyaya açık görüşler ∙ Medyada hızlı dönüşüm ∙
Heyecan verici dünya mirasları ∙ Cazip bir dil

YA K I N B A K I Ş

HAYAT DOLU KÜLTÜR ÜLKESİ

Almanya’da tekil bir kültür yok. Aksine aynı

beraberinde yaklaşık 300 şehir ve devlet tiyat

zamanda şaşırtıcı karşıtlıklarına rağmen bir

rosunu, kimileri radyo ve televizyon kurum

arada var olabilen, iç içe geçmiş, birbirini iten

larına bağlı olan 130 profesyonel orkestrayı da

ve çeken pek çok kültür var. 21. Yüzyılda bir

getirdi. Ayrıca uluslararası çapta üstün nite

kültür ülkesi olarak Almanya demek, gelişkin

likli koleksiyonlarıyla 540 sanat müzesi de

ve her geçen an daha da gelişmeye devam

eşsiz bir müze coğrafyası oluşturuyor. Alman

eden, sahip olduğu çeşitliliğiyle, şaşkınlık

ya kültürel kurumlar açısından sahip olduğu

y aratan, huzursuz ve sıklıkla zorlayıcı da ola

bu çeşitlilikle en üst sıralardaki yerini alıyor.

bilen canlı bir organizma demek. Bu çeşitli

Büyük ölçüde kamusal nitelikteki tiyatro,

liğin kökleri ancak 1871’den itibaren ortak bir

orkestra ve müzeler sistemi esas itibariyle


devlet olarak var olmaya başlayan bu ülkenin

toplumda büyük kabul görüyor. Fakat devlet

federal geleneğine uzanıyor. Hem 1949 yılında

bütçesinin tanıdığı kısıtlı hareket alanının

kurulan federal cumhuriyette, hem de 1990’dan

yanısıra sosyodemografik değişimler ve diji

itibaren yeniden bütünleşen Almanya’da fede

talleşme gibi medya alanındaki değişim süreç

ral gelenekler bilinçli bir şekilde sürdürüldü ve

leri dolayısıyla ülke, aynı zamanda bir kırılma

eyaletlerin kültürel egemenlikleri korundu.

ve yeni oryantasyon süreci içerisinde.

Ancak 1998 yılından bu yana şansölyelik bün
yesinde federal düzeyde bir kültür ve medya

Almanya’nın önemli bir kültür ülkesi olarak

sorumlusu bulunuyor. Almanya’nın pek çok

ünü müzikte Bach, Beethoven ve Brahms’ın

küçük ve orta büyüklükteki eski devletin ve

yanısıra edebiyatta da Goethe, Schiller ve


özgür kentlerin birleşmesiyle oluşan yapısı,

T homas Mann gibi tarihin büyük isimleri


VİDEO

AR-APP

Kültür & Medya: Konuyla ilgili video için
→ tued.net/tr/vid7

Kültürler arası diyalog için geleceğin önemli merkezi: Berlin’de Humboldt-Forum ortaya çıkıyor
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ü zerinde yükseliyor. Modern sanat döneminin

inşa edilecek tarihi sarayda örnek bir kültür

pozisyonları, sanatın her alanında ünlü isim

projesi ortaya çıkacak. Açık görüşlülükle şekil

lerce temsil ediliyor.

lenmiş bu proje uluslararası bilimsel alışverişi
ve kültürler arası diyalogu olanaklı kılacak.

Ayrıca Almanya, başka Avrupa ülkelerinde da
ha önce geride bırakılmış bir sürecin içinden
geçerek kendi geleneklerini temel alarak dışa
rıdan gelen etkilere kendini açtı ve böylece ye
ni bir anlatım dili geliştirdi. Göçmen kökenli
genç sanatçılar hem müzikal alanda, hem de
şiirsel biçimde farklı kültürlerin temas içine
girmelerine ve birbirlerinin içinde erimeleri
ne karşılık gelen yeni anlatım biçimleri yarat
tılar.

İ N T E R N E T K AY N A K L A R I
Kültür portalı “Deutschland”
Etkinlikler ve kültür politikası hakkında
web sitesi
→ kulturserver.de

Bölgesel sanat ve kültür merkezleri eğlence
muğlaklaşan sınır bölgesinde hareket ederek

Litrix
Alman edebiyatını dünya çapında
tanıtmaya yönelik çok dilli bilgi portalı

yeni Alman kültürünün canlı merkezleri haline

→ litrix.de

k ültürü ve yüksek kültür arasında giderek


geldiler. Bu merkezler hep birlikte bir güç alanı,
yoğunlaşmış bir Almanya tablosunun yansı
masını oluşturuyorlar. Humboldt Forumu’yla,
2019 yılına kadar Berlin’in göbeğinde yeniden

Sinema portalı
Alman sineması hakkında bilgilere yer
veren platform → filmportal.de

Gösteri sanatları sahnelenme bakımından Almanya’da geniş olanaklara sahip

BİR KALEMDE

AKTÖRLER & ARAÇLAR
Federal Hükümet’te Kültür ve Medya Temsilcisi
Federal Hükümet nezdinde Kültür ve Medya
Temsilcisi (BKM) Monika Grütters, aynı zamanda
devlet bakanı olarak doğrudan Başbakan’a bağlı.
Görevleri arasında, ulusal önemdeki kültür kuruluşlarını ve projeleri desteklemek var.
→ bundesregierung.de
Goethe Enstitüsü

Dünya Kültürleri Evi

Dernek statüsündeki Goethe Enstitüsü

Berlin’de bulunan “Dünya Kültürleri Evi”

Almanya’nın dünyanın genelinde faal kültür

uluslararası kültürel alışveriş için bir merkez

kuruluşu. Görevleri, yurt dışında Almanca öğre-

ve güncel tartışmalar için bir forum.

nilmesini teşvik, uluslararası düzeyde kültürel

→ hkw.de

işbirliğini sürdürüp geliştirmek ve kapsamlı ve
güncel bilgilerle Almanya’yı yurt dışında tanıtmak.

Alman Kültür Konseyi

→ goethe.de

Dernek statüsündeki Alman Kültür Konseyi,
federal düzeydeki kültür birliklerinin kabul

Yurt Dışı İlişkiler Enstitüsü

görmüş bir çatı örgütü. Kuruluşa 258 birlik ve

Yurt Dışı İlişkiler Enstitüsü (ifa) dünya genelinde

organizasyon üye.

yürüttüğü çalışmalarla sanat alanında kültürler

→ kulturrat.de

arası alışverişe, sivil toplumlar arası diyaloga ve
dış politikaya ilişkin bilgilendirmeye katkı yapıyor.

Yurt Dışı Okulları Merkezi

→ ifa.de

Yurt Dışı Okullar Merkezi (ZfA) yaklaşık 140’ı
yurt dışı Alman okulu olan yaklaşık 1.200 okulla

Federal Kültür Vakfı

ilgileniyor ve bunları destekliyor.

Federal Kültür Vakfı, Federal Yönetim’in yetkisi

→ auslandsschulwesen.de

kapsamında sanat ve kültür çalışmalarını teşvik
ediyor. Öncelikli bir konu, uluslararası bağlamda
yenilikçi program ve projeleri teşvik etmek.
→ kulturstiftung-des-bundes.de

D İ J İ TA L K AY N A K L A R
Bu bölümün konularıyla ilgili daha
fazla bilgi: yorumlu link listeleri, yazılar,
dokümanlar, konuşmalar; ayrıca eya
letlerin kültürel özerkliği, Federal Kültür
Vakfı, Alman Film Ödülü, documenta gibi başlıklarla
ilgili daha ayrıntılı bilgi.
→ tued.net/tr/dig7
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YENİLİKÇİ YARATICILIK SEKTÖRÜ
Kültür ve yaratıcılık sektörleri en yenilikçi eko

genelde kamu sektörüne ya da sanat dernek ve

nomik branşlar arasında yer alıyor. Almanya’da

vakıfları gibi sivil toplum alanına dahil değiller.

bu sektörün ülke ekonomisindeki payı (brüt kat

Bu sektörde yeni şirketlerin kurulmasına yöne

ma değeri) sürekli artış gösteriyor ve günümüz

lik sürekli teşviklerin de katkısıyla Almanya’nın

de makine endüstrisi gibi büyük sanayi sektörle

pek çok şehrinde özellikle de tasarım, yazılım

riyle başa baş gidiyor. Yaklaşık 253.000 şirketin

ve bilgisayar oyunları alanlarında geniş bir

ve 1,6 milyona yakın insanın yer aldığı yaratıcı

ü retici yelpazesi oluştu. Özellikle de yazılım ve

lık sektörünün cirosu 2016 yılında yaklaşık 154

oyun endüstrisi film, video, müzik, metin ve

milyar Avro’ydu. Federal Hükümet kültür ve

animasyon gibi çok farklı dalları bir araya ge

yaratıcılık sektörünü hedefli bir şekilde destek

tirerek bu sektörün sahip olduğu potansiyeli

lemek, bu amaçla teşvik ve finansman imkanla

ortaya çıkardı ve 2016 yılında 29 milyar Avro

rını daha ileri taşımak istiyor.

luk bir ciroya ulaştı.

Kültür ve yaratıcılık sektöründeki çalışmaları

Bu gelişmelerin zirveye ulaştığı bölge yaklaşık

birleştiren temel etken sanatsal, edebi, kültürel,

200 şirkete ev sahipliği yapan Berlin-Branden

müzikal, mimari içeriklerin, ürünlerin, eserle

burg bölgesi. Almanya’da başka hiçbir merkez,

rin, yapımların ya da hizmetlerin gerçekleşti

bilgisayar oyunları konusunda daha yoğun bir

rilmesindeki yaratıcı eylem. Özellikle serbest

altyapıya sahip değil. Bu alanda eğitim veren üni

meslek sahipleri ile küçük ve mikro işletmeler

versiteler konusunda da durum aynı. Fakat

bu branşın belirleyici yapı taşlarını oluşturu

Frankfurt/Main, Hamburg, Leipzig, Köln ve Mü

yor. Bu kuruluşlar ağırlıklı olarak kar amaçlı;

nih de son derece gelişmiş yaratıcılık kümeleş

yani müzeler, tiyatrolar ya da orkestralar gibi

melerine (cluster) sahip.

Potansiyeli yüksek branş
Kültür ve yaratıcılık sektörü geleneksel ekonomi dallarıyla yeni teknolojileri ve modern
bilişim ve iletişim teknolojilerini bir araya
getiriyor. Bu sektör Almanya’da 12 alt sektörü kapsıyor: Müzik sektörü, kitap piyasası,
sanat piyasası, sinema sektörü, radyo ve
televizyon sektörü, gösteri sanatları, mimari,
tasarım piyasası, gazetecilik, reklamcılık,
yazılım/oyun ve diğer.

Aralıksız büyüme: Kültür ve yaratıcılık sektöründeki şirketler

202.049

2004

244.290 253.200
219.376 232.770

2006

2008

2011

2018

Kaynaklar: BMWI/Statistisches Bundesamt

D İ YA G R A M

Berlin genç girişimciler için de bir “start up” metropolü olarak kabul ediliyor

5,7

Kaynaklar: Alman Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği, 2016

%
Seyahat

31,5

%
Kurmaca

10,9

%
Okul ve eğitim

9,8

%
Teorik kitaplar

11,1

%
Bilim

14,5

%
Yaşam kılavuzu

Ortalarda bir konum: Sektörler arası brüt katma
değer karşılaştırması (Milyar Avro)
Kimya endüstrisi
Enerji üreticileri
Kültür ve yaratıcılık sektörü

85.486
Yeni baskı
kitapr

Finans sektörü

16,5

%
Çocuk ve gençlik
kitapları

Makina endüstrisi
Otomotiv endüstrisi

42,9
47,2
64,0
71,0
93,8
129,6

Kaynaklar: BMWI/Destatis

Geniş yelpazeli kitap piyasası: Çok sayıda yeni yayın
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KÜLTÜREL DİYALOG
Yurt dışı kültür ve eğitim politikası (YKEP)

eden bir tabloyu yansıtmak. Çeşitli kültürel

klasik diplomasi ve yurt dışı ekonomi politi

programların ve sergilerin desteklenmesi, Al

kasının yanısıra Alman dış politikasının

man tiyatrosunun yurt dışındaki sahnelere

üçüncü ayağını oluşturuyor. Bu politikanın

konuk edilmesi, edebiyat ve sinema alanında

en önemli hedefleri arasında kültür, eğitim

teşviklerin yanısıra İslam dünyasıyla diyaloga

ve bilim alanlarında karşılıklı değişim ve iş

yönelik projeler ya da Almanya’dan gençlerin

birliği aracılığıyla diğer ülkelerle ilişkiler için

yurt dışında gönüllü hizmet verebilmesini

sağlam bir temel oluşturmak ve insanlar arası

sağlayan “kulturweit” gibi programlar bu doğ

diyalog imkanı yaratmak yer alıyor. Böylece

rultuda oluşturulmuş inisiyatifler arasında yer

yurt dışı kültür politikası, barışçıl bir denge

alıyor.

için çalışan bir siyasi anlayış açısından önem
li bir esas olarak karşılıklı anlaşma sürec inin

Kültür kavramı, program ve projelerin

temelini oluşturuyor. YKEP’nin diğer görevle

temelini oluşturacak biçimde geniş biçimde

ri ise dünyada Almanca’nın yaygınlaştırılma

tanımlanıyor

sını sağlamak, Almanya’yı başarılı ve çok yön
lü bir kültür merkezi olarak tanınır kılmak

Dışişleri Bakanlığı kültür politikasının yal

ve yurt dışında günümüz Almanyasını temsil

nızca küçük bir bölümünü kendi uygulamaya
geçiriyor. Bu görevler büyük ölçüde Goethe
Enstitüsü, Dış İlişkiler Enstitüsü (ifa), Alman

LİSTE
∙ En büyük sanat müzesi:
Hamburger Kunsthalle
∙ En büyük orkestra:
Leipzig’deki Gewandhaus Orkestrası
∙ En büyük sinema:
Essen’deki Cinemaxx
∙ En büyük tiyatro sahnesi:
Friedrichstadtpalast (Berlin)
∙ En büyük festival binası:
Baden-Baden

Akademik Değişim Servisi (DAAD), UNESCO
Almanya Komisyonu ya da Alexander von
Humboldt Vakfı gibi özel hukuka göre düzen
lenmiş ve farklı öncelikleri olan aracı kurum
larca üstleniliyor (yurt dışı eğitim politikası
için bkz. “Eğitim & Bilim” bölümü). Kültür el
çisi konumundaki bu kurumların çalışmaları,
belli hedef tanımlamaları çerçevesinde belir
lense de kuruluşlar program ve projelerin içe
riği ve düzenlemesi konusunda son derece ser
best. 159 enstitüsüyle 98 ülkede temsil edilen
Goethe Enstitüsü yurt dışında Almanca’nın
öğrenilmesine destek olurken uluslararası
kültürel işbirliğini de güçlendiriyor. İfa ise
sergiler ve konferanslar aracılığ ıyla öncelikle

Vaha kenti Timbuktu’daki (Mali) el yazmaları, Alman Dışişleri Bakanlığı’nın sağladığı bütçeyle koruma altına alındı ve araştırılıyor

kültürel diyalog için çalışıyor. K
 ültürel diyalog

Programı yurt dışındaki önemli kültür var

alanındaki en yeni eğilimler olarak, dijital kül

lıklarının korunmasını teşvik ediyor. Dışişle

tür ve medya seçeneklerinin yanısıra interaktif

ri Bakanlığı bu doğrultuda 1981 yılından

katılıma yönelik en yeni olanaklar görünüyor.

2016 yılına kadar 144 ülkede 2.800 kadar pro

Yurt dışı kültür politikası 1970’lerden bu yana

jeyi destekledi. Bunlar arasında Mali’deki

tüm projelerinde, seçkinci olmayan ve “kültür”

Timbuktu el yazmalarının korunması veya

kavramını “sanat” kavramı içine sıkıştırmayan

Suriye’deki kültürel varlıklarının dijital ola

geniş kapsamlı bir anlayışa önem veriyor.

rak kayıt altına alınması, Kamerun’daki gele
neksel müzik kayıtlarının dijitalleştirilmesi

Vurgulamak gerekir ki, yalnızca Alman kül

veya Endonezya’daki Borobudur Tapınağı’nın

türüne önem veriliyor değil. Kültür Koruma

restorasyonu gibi projeler yer alıyor.
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DÜNYAYA AÇIK GÖRÜŞLER
Almanya’nın çoğulculuk üzerine kurulmuş

sözcüğü “göç sonrası”. Göçmen kökenli mil

toplumsal yapısı, diğerleri üzerinde baskın

yonlarca Alman, ülkede ikinci ya da üçüncü

olacak kültürel bir akıma da, başka kentlerin

kuşak olarak yaşamını sürdürürken kendileri,

varlığını gölgeleyecek belli bir metropole de

anne babalarının ve dedelerinin hikayelerini

meydan vermiyor. Geçmişe dayanan federatif

anlatırken yüzyıllardır burada yaşayagelmiş

yapısının da etkisiyle Almanya’da eşzamanlı

vatandaşlardan farklı bir öyküyü anlatıyorlar.

bir eşzamansızlıktan söz etmek mümkün; ti

İster Almanya’da doğmuş olsun, isterse başka

yatro, sinema, müzik, görsel sanatlar ve edebi

bir yerde, onlarda iz bırakan aynı göç hikayesi

yat alanlarında birbirinden tamamen farklı,

olmasa da kültürel melezlik deneyimi ortak.

birbirine karşıt ve birbiriyle rekabet halindeki

Farklı kültürel bağlamlar içerisinde sürdürül

akımlar aynı ülke sınırları içinde bir arada var

müş bu yaşamlar, toplumsal meselelere dair

olabiliyor.

sanatsal yaklaşımlarda da karşılığını buluyor
ve güncel çatışmalar, hak talepleri, aidiyet ve

Kendini net bir şekilde gösteren akımlardan

topluma katılım yeni formlar içinde konu edi

biri tiyatro alanında gözlemleniyor: Güncel

liyor. Böylelikle yeni bir toplumsal kimliğin

tiyatro yazarlarının oyunlarının prömiyer
lerinde hızlı bir artış oldu. Güncel dramaturji
formlarının çeşitliliğini yansıtan bu oyunlar
geleneksel tiyatro, pantomim, dans, video,
amatör tiyatroyu ve müziği sıklıkla aynı
performansta biraraya getiriyor ve postdra
matik sahne fenomenleri sunuyor. Her yıl Ma
yıs ayında gerçekleştirilen Berlin Tiyatro
Buluşması’nın da gösterdiği bu çeşitlilik çok
yönlü ve karmaşık bir gerçekliğin doğurduğu
sorulara verilen çok sesli bir yanıt.
Toplumun genelince benimsenen bu ana akım
kültürün yanısıra, marjinal çevrelerden gele
rek deneysel tiyatroyu, ama yerleşik tiyatro
kültürünü de zenginleştiren yeni bir akım var.
Almanya’yı bir göç toplumu olarak yansıtan
ve başta Berlin olmak üzere pek çok şehirde
görünür hale gelen bu fenomenin anahtar

BİLGİ
Dijital Alman Kütüphanesi
Dijital Alman Kütüphanesi (DDB) sanal
Avrupa kütüphanesi Europeana.eu
ile yakın bağlantı içinde Almanya’nın
kültürel mirasına erişimi sağlıyor. Bu
kapsamda el yazmalarına, tarihi filmler,
müzik ve dijitalleştilmiş kitaplara
yer veriliyor. Kütüphane şimdiden 18
milyondan fazla objeyi barındırıyor.
Uzun vadede tüm disiplinlerden
30.000 kadar kültür ve bilim kurulu
şunun DDB ağında buluşması amaçlanıyor.
→ deutsche-digitale-bibliothek.de

Yael Ronen’in Maxim Gorki Tiyatrosu’nda sahnelediği “Common Ground” adlı oyun büyük başarıya ulaştı

çizilmesini talep eden ve yurt dışındaki

yatro izleyicisinin ötesinde çoğunluğu genç

A lmanya algısına yön veren yeni bir anlatı

lerden oluşan bir kitleye ulaşıyor ve sürekli

ortaya çıkıyor.

daha da serpilerek, farklılaşmayı beraberinde
getiren karmaşık bir süreci yansıtıyor. Gorki

Kültürler arasılığı yücelten sanatsal üretimin

Tiyatrosu, Balkan Savaşı’nı sorgulayan ve reji

ön plana çıkan merkezlerinden biri, Şermin

sini İsrailli yönetmen Yael Ronen’in üstlendiği

Langhoff’un “göç sonrası tiyatrosu”na ev sa

“Common Ground” adlı oyunla 2015 Berlin

hipliği

Tiyatrosu.

Tiyatro Buluşması’na davet edildi. Aslında

Langhoff’un prodüksiyonları geleneksel ti

burada, pop müzik ve edebiyat alanında çok

yapan

Maxim

Gorki
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tan hayata geçmiş bir durum tiyatroda yeni

lerinde sosyal birliktelikler ve karşıtlıklar gibi

gerçekleşiyor. Bu alanda da sanatçıların hayat

netameli konuları da ele alıyor ve sosyal çev

hikayeleri toplumsal çeşitliliği yansıtıyor ve

releri ve klişeleri çarpıştırıyor. Göç sonrasının

çok farklı tarzların füzyonu yeni perspektifler

Almanyası hiç de tatlı su dünyası değil, ama

sunuyor. Pop alanında pek çok değişik müzik

heyecan verici ve dinamik.

tarzı (Balkan-beat’den Afroamerikan soundu
na, Türk rockundan Amerikan hip hopuna)

Göç sonrası konular güncel edebiyatta da

“tipik Alman” tarzı olarak anılan etkilerle ya

merkezi bir rol oynuyor

da elektronik fenomenlerle bir araya geliyor.
Pek çok başka ülkede olduğu üzere rap müzik

2015 yılında Almanya’nın kültür alanındaki

göçmen kökenli ailelerden gelen gençler için

en saygın ödüllerinden biri olan Alman Yayın

kendilerini ifade edebildikleri bir tarz sunu

cıları Barış Ödülü’nü almaya hak kazanan Na

yor.

vid Kermani ya da Katja Petrowskaya, Sherko
Fatah, Nino Haratischwili, Saša Stanišić, Feri

Türkiye’den göçmen bir ailenin oğlu olarak en

dun Zaimoğlu ve Alina Bronsky gibi göçmen

yukarılara çıkmayı başaran biri yönetmen

kökenli pek çok önemli kadın ve erkek yazar

Fatih Akın. 2018’de Alman Hollywood oyun

uzun yıllardır Almanca eserler veren en başa

cusu Diane Kruger’in başrol oynadığı “Param

rılı ve önemli yazarlar arasında yer alıyorlar.

parça” filmiyle bir Altın Küre aldı. Akın film

İran, Rusya ya da Türkiye gibi toplumlara özgü

Diane Kruger’in başrolünü oynadığı Fatih Akın filmi “Paramparça” 2018’de bir Altın Küre kazandı

H A R İ TA

Almanya’daki önemli kültürel ödüller
1 Altın Ayı
Berlin Uluslararası Film Festivali (Berlinale)
Venedik ve Cannes’ın yanısıra önde
gelen film festivallerinden. Festivalde
bir Altın Ayı ve çok sayıda Gümüş Ayı
ödülü veriliyor.
1 3
Berlin
2

2 Leipzig Kitap Fuarı Ödülü
Leipzig Kitap Fuarı Ödülü Almanca
yazılmış yeni kitaplara veriliyor.

Leipzig
Frankfurt/Main
4
5
Darmstadt

3 Alman Sinema Ödülü
Yaklaşık 3 Milyon Avro’ya ulaşan ödül parasıyla Alman Sinema Ödülü, Almanya’daki
maddi açıdan en büyük kültür ödülü.
4 Alman Kitap Ödülü
Jüri üyeleri yılın en iyi Almanca
romanını seçiyor.
5 Georg Büchner Ödülü
Georg Büchner Ödülü Almanca konuşulan
ülkelerdeki en önemli edebiyat ödülü.

deneyimlerin oluşturduğu bir arka planı usta

öğrenime başlayan yabancı öğrenci sayısı Al

ca yansıtan kitaplar pek çok kişi tarafından

manların sayısından fazla. Yaklaşık 500 gale

okunuyor ve her biri kendilerine özgü mesele

risi ve sanatçılar için sunduğu pek çok çalışma

leri ve göç deneyimini topluma iletiyor.

alanıyla Berlin günümüzde genç güncel sana
tın metropolü ve dünyada güncel sanat üreti

Almanya’da görsel sanatlar da, açık görüşlü ve

minin en büyük merkezlerinden biri olarak

uluslararası bir karaktere sahip. Bunu Alman

kabul ediliyor. İki yılda bir düzenlenen Vene

üniversitelerinde sanat öğrenime başlayan

dik Bienali de bunun bir kanıtı: Burada eserle

öğrencilere ilişkin istatistiklerde de görmek

rini sergileyen pek çok sanatçının yaşadığı yer

mümkün: 2013 yılından beri her yıl buralarda

Berlin olarak belirtiliyor.
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MEDYADA HIZLI DÖNÜŞÜM
Almanya’da basın ve fikir özgürlüğü en üst

landfunk) harçlarla finanse ediliyor. Radyo

düzeyde sağlanıyor, aynı zamanda anayasal

televizyon harcı 2015 yılından bu yana aylık

düzlemde korunan bir hak. Alman anayasası

17,50 Avro. Ayrıca 1980’lerden bu yana piyasa

nın (“Temel Yasa”) beşinci maddesi şöyle der:

da yayın yapan pek çok özel radyo ve televiz

“Herkes fikrini sözlü, yazılı ve görsel olarak

yon kanalı mevcut. Televizyonlardaki en

ifade etme ve yayma ve kamuya açık kaynak

önemli haber programları ARD’de yayınlanan

lardan engellenmeden bilgilenme hakkına sa

“Tagesschau” ve “Tagesthemen”, ZDF’deki “he

hiptir. (. . .) Sansür uygulanamaz.“ Sivil toplum

ute” ve ”heute journal” ile “RTL aktuell“. Dün

kuruluşu “Sınır Tanımayan Gazeteciler’in”

yadaki en önemli ilk 10 medya kenti arasında

hazırladığı “Press Freedom Index” listesinde

yer alan Berlin tek başına ele alındığında bile,

Almanya basın özgürlüğü konusunda 2017 yı

parlamento akreditasyonu olan 900 muhabi

lında 180 ülke içerisinde 16. sırada yer alıyor.

rin yanısıra 60’ı aşkın ülkeden 440 yurt dışı

Görüş çeşitliliği ve bilgilenmede çoğulculuk

muhabiri bulunuyor.

var. Basın organları devletin ya da siyasi parti
lerin elinde değil; ekonomik açıdan bağımsız

Büyük çoğunluğu bölgesel yayın yapan yakla

medya kuruluşlarının sorumluluğunda. Fede

şık 300 günlük gazete, 20 haftalık gazete ve

ral Almanya’nın 1949 yılında kuruluşundan

1600 dergi de Almanya’daki çok sesli medya

bu yana medya alanı temel yapısını koruyor;

dünyasının birer parçası. Almanya Çin, Hin

İngiliz modeline uygun olarak özel ve kamu

distan, Japonya ve ABD’nin ardından dünya

sal nitelikteki medya organlarını kapsayan iki

nın en büyük beşinci gazete pazarı. Ülkede

ayaklı bu sistemde kamusal nitelikteki radyo

günde 16,1 milyon günlük gazete ve beş mil

ve televizyon kuruluşları (ARD, ZDF, Deutsch

yon haftalık gazete ve pazar gazetesi satılıyor

M İ H E N K TA Ş L A R I

1945

Nazi iktidarının yıkılmasının
ardından Almanya’da önce “özel
izinli gazeteler” yayınlandı.
Amerikan işgal bölgesinde ilk
izin 1 Ağustos 1945 tarihinde
“Frankfurter Rundschau”ya
verildi.

1950

Batı Almanya’daki altı radyo kanalı
Bremen’de biraraya gelip Federal
Almanya’nın kamusal ortak yayın
kuruluşu ARD’yi (Arbeitsgemein
schaft der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten der Bundes
republik Deutschland) kurdular.

1984

Ren kıyısındaki Ludwigshafen’de
uydu yayın kuruluşu PKS (Pro
grammgesellschaft für Kabelund Satellitenrundfunk) yayına
başladı. Bu adım Almanya’da
özel kanalların da doğumuydu.

Sosyal medya; medya sistemlerini, iletişim ilişkilerini ve kamusal alanı kökten değiştiriyor

1995

Sol liberal gazete “taz” World
Wide Web’in kurulmasından altı
yıl sonra internette yayınlanan
ilk Alman gazetesi oldu. Online
yayına geçmesiyle birlikte “digitaz” topluluğu yukarıya doğru
sıçrama yaptı.

1997

Başlangıçta Almanya’da 14 yaş
üstü yaklaşık 4,1 milyon
vatandaş online yayınları en
azından arada bir izliyordu.
2014 yılında bu sayı 14 yaş üstü
grupta yaklaşık 55,6 milyon
(yani yüzde 79,1) oldu.

2018

Almanya’da her hafta yaklaşık
21 milyon insan Facebook’u kullanıyor, 1,8 milyon kişi Twitter’de,
5,6 milyon kişi Instagram’da
aktif. Sosyal medyanın bir
numarası haftalık 40 milyon
kullanıcı sayısıyla WhatsApp.
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Almanya’nın en büyük haber odası: Deutsche Presse-Agentur’un (dpa) yazı işleri merkezi

(2016). Ülke genelinde yayınlanan en önemli

Öte yandan medya sektörü derin bir yapısal

günlük gazeteler olan “Süddeutsche Zeitung”,

dönüşümün göbeğinde. Günlük gazeteler son

“Frankfurter Allgemeine Zeitung”, “Die Welt”,

15 yıldır sürekli olarak her yıl satışlarda orta

“Die Zeit“, “taz“ ve “Handelsblatt”, araştırmacı

lama yüzde 1,5 ila 2 oranında düşüş yaşıyor.

gazetecilik çalışmaları, analizleri, arka plan

Gazeteler her geçen gün daha az gence ulaşıyor

bilgileri ve kapsamlı yorumlarıyla ön plana

ve giderek azalan tirajları ve ilan gelirleriyle

çıkıyorlar. Haber dergisi “Spiegel“/”Spiegel

ciddi bir zorluk içerisinde bulunuyorlar. İnter

Online” ve bulvar gazetesi “Bild” ise en çok

netteki bedava kullanım kültürü karşısında

alıntı yapılan medya organları.

100’ü aşkın gazete içeriklerine erişim için ücret

Dijital yaşam
Almanya’da mobil internet ve mobil
cihazların kullanımı hızlı şekilde
artıyor. Mobil veri kullanımının artması
ağ altyapısı açısından da teknolojik
zorunlulukları beraberinde getiriyor.
Araştırmalar ayrıca internet kullanıcılarının sayısındaki artışın oldukça
uzun bir süredir düşük seviyelere indiğini
de ortaya koyuyor.

Hızlı gelişim: Almanya’da 55 Milyonu aşkın internet kullanıcısı var

62,4
49
38,6
18,3
4,1

1997

2000

2006

2010

2017

Kaynak: ARD/ZDF online araştırması 2017

D İ YA G R A M

sistemine geçmiş durumda. Yayıncılık dünyası

KÜRESEL

değişim içinde: Zira şimdilerde günde satılan

Deutsche Welle
Deutsche Welle (DW) yurt dışına dönük
yayın yapan bir kanal ve radyo-televizyon
kuruluşu ARD’nin (Arbeitsgemeinschaft
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan
stalten der Bundesrepublik Deutschland)
üyesi. DW 30 dilde yayın yapıyor, tele
vizyon (DW-TV), radyo ve internet (dw.de)
yayınları var, “DW Akademie”de de
uluslararası medya içerikleri geliştiriyor.
German News Service ilgilenenler ve
medya için dört dilde ücretsiz
haberler sunuyor.
→ dw.com

gazete miktarının 800.000’e yakını gazete
e-gazete olarak pazarlanıyor ve dijital abonelik
lerin sayısı sürekli artıyor.
Medya dünyasının dijitalleşmesi, internet, mo
bil cihazların sayısındaki hızlı artış ve sosyal
medyanın zaferi medya kullanım biçimlerini
belirgin bir biçimde değiştirdi. 14 yaşın üzerin
deki 62,4 milyon Alman vatandaşı (nüfusun
yüzde 89,8’i) internet kullanıyor. 50 milyondan
fazla kişi her gün internet kullanıyor. Her kul
lanıcı günde ortalama 165 dakikayı internette
geçiriyor (tüm nüfusa yayıldığında 149 dakika);
insanların yarıdan fazlası mobil internet kulla
nıyor. Ayrıca tüm internet kullanıcılarının en
az yarısı özel bir internet topluluğunun üyesi.
Dijital devrim yeni bir kamusal alan tanımı ya
kesin tartışmada fikirleriyle belirleyici bir rol

mel sağlayıp sağlayamayacağı sorusunun yanı

oynayabileceği açık ve diyalog halindeki bir

tıysa zaman içinde görünecek. “Yalan haber”lere

toplumun aynaları. İnternetteki interaktif top

ve dezenformasyona karşı mücadelede her ke

lanma merkezlerinin aynı zamanda gelecek po

simden gazeteciler gazetecilik sorumluluğu

tansiyeli taşıyan dijital bir gazetecilik için te

nun gereğini idrak ediyor.

Çok yönlü erişim: Almanların internete bağlanma yolları

Günlük medya kullanımı

Kaynak: ARD/ZDF online araştırması 2016

66

%
Akıllı telefon/
cep telefonu

57

%
Laptop

38

%
Tablet
bilgisayar

44

%
Bilgisayar, PC

Televizyon

174 dk.

Radyo

160 dk.

İnternet

149 dk.

Gazete

17 dk.

Kaynak: ARD/ZDF online araştırması 2017/”Medya ve İzleyicileri” araştırma dizisi

rattı; sosyal medya ve blogosfer, dahil olan her
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HEYECAN VERİCİ DÜNYA MİRASLARI
21 Wartburg
Reformasyoncu
Martin Luther duvarların arkasında İncil’i
Almanca’ya çevirdi.

17 Köln Katedrali
Bu Gotik şaheserinin inşaatı 1248’den
1880’e kadar kuşaklar boyu sürdü.

25 Zeche Zollverein
1986’da kapatılan Essen’deki sanayi kompleksi
Avrupa’da ağır s anayinin
gelişimini temsil ediyor.

157 m

Köln Katedrali’nin
yüksekliği

1 km2

Zeche Zollverein’ın alanı

44 km2

Kayın ormanlarının alanı

18 Bauhaus
Ünlü Bauhaus
ekolünün Dessau ve
Weimar’daki yapıları
20. Yüzyıl erken
dönem tasarımcılık
simgesi.

2.300.000
Müzeler Adası
ziyaretçi sayısı

Kültür mirası yerleri
Doğa mirası yerleri

34

Schleswig-

43 Holstein

33

Mecklenburg-

8

Bremen 33

26

26 Vorpommern
34

40
Hamburg

28

Aşağı Saksonya

SaksonyaAnhalt

6

34
22 Berlin
9 32

23 Brandenburg
18 19
25 Vestfalya
29
19
34
44
34 38
Saksonya
17
21 18 20
1
Hessen
Thüringen
5
27
16
Rheinland12 37
3
7 Pfalz
10
35
Kuzey Ren- 39

Saarland

15

2

11 14

30
13

Bavyera

41

BadenWürttemberg

24

42
36

31

4

30 Limes
Roma dönemi sınır hattında
Hessen’deki Saalburg Kalesi
yeniden yapıldı.

34 Kayın ormanları
Almanya’da beş kayın
ormanı bölgesi UNESCO
Dünya Mirası listesinde.

2.000

Quedlinburg tarihi
ahşap ev adedi

550 km

Limes’in uzunluğu

10.000

1	Aachen Katedrali
2	Speyer Katedrali
3	Würzburg Sarayı ve Saray Bahçesi
4	Hac yeri “Die Wies” kilisesi
5	Brühl’de Augustusburg ve Falkenlust
Sarayları
6	Hildesheim’da Katedral ve Michaelis
Kilisesi
7	Trier’de Roma anıtları, Katedral ve
Liebfrauen Kilisesi
8	Hansestadt Lübeck
9	Potsdam ve Berlin sarayları ve parkları
10	Lorsch Manastırı
11	Rammelsberg madenleri, eski Goslar
ve Oberharz su sistemleri
12	Eski Bamberg
13	Maulbronn Manastırı
14	Eski Quedlinburg, Stiftskirche
ve Saray
15	Völklingen Dökümhanesi
16	Messel Çukuru
17 Köln Katedrali
18	Bauhaus’un Weimar ve Dessau’daki
yapıları
19	Eisleben ve Wittenberg’de Luther
anıtları
20	Klasik dönem Weimar’ı
21 Wartburg
22	Berlin Müzeler Adası
23	Dessau-Wörlitz parklar kompleksi
24	Reichenau Manastır Adası
25	Essen’de sanayi kompleksi
Zeche Zollverein
26	Stralsund ve Wismar eski kentleri
27 Yukarı Orta Ren Vadisi
28	Bremen belediye binası ve Roland
29 Muskau Parkı
30	Roma İmparatorluğu sınır hattı:
Obergermanisch-raetisch’teki Limes
31	Eski Regensburg ve belediye avlusu
32	20. Yüzyıl başları Berlin konut bölgesi
33 Su basma kıyıları
34	Almanya’nın eski kayın ormanları
35 Alfeld’de Fagus Fabrikası
36 Prehistorik kazıklı evler, Alpler
37 Bayreuth tarihi opera binası
38 Tepe parkı Wilhelmshöhe
39	Karolenj yapısı Batı Kanadı ve
Civitas Corvey
40	Hamburg antrepoları ve tarihi iş
hanları semti
41	Le Corbusier’ın imari eseri
(Stuttgart’taki Weissenhof Semti)
42	Suab Alpleri’ndeki mağaralar ve buz
devri sanatı
43 Viking Çağı, Hedeby, Dannevirke
44 Naumburg Katedrali

Su basma kıyılarındaki
bitki ve hayvan çeşidi

1.073

Tüm dünyada Unesco
Dünya Mirası’ndaki yerler
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CAZİP BİR DİL
Almanca, İndocermen dil ailesinin bir kolu

güç görülüyor. Bu güç aktif bir dil yaygınlaş

olan ve sayıları 15’i bulan Cermen diller inden

tırma politikasına temel oluşturuyor, yurt içi

biri. Almanca; Almanya, Avusturya, İsviçre,

ve yurt dışında dil eğitimi veren kur uluşlara

Lüksemburg, Belçika, Lichtenstein ve Güney

teşvik sağlıyor, burs o
 lanakları sunuyor ya da

Tirol’de (İtalya) yaklaşık 130 milyon kişinin

uluslararası alanda mobil yüksekö ğrenim öğ

anadili ya da düzenli olarak kullandıkları

rencilerine ö
 ğrenim olanakları sunabiliyor.

ikinci dil. Almanca aynı zamanda AB’deki en

Çin, Hindistan ve Brezilya gibi dünyaya yön

yaygın anadil olmasının yanısıra dünyadaki

veren yeni güçlerin yanısıra 2010 yılından bu

en yaygın on dilden b
 iri. 2015 yılında yayınla

y ana Almanca’ya talebin kimilerinde nere


nan “Yabancı Dil Olarak Dünya Çapında Al

deyse dört katına çıkabildiği Asya ülkeleri ge

manca” başlıklı araştırmaya göre dünyada

nelinde Almanca’ya gösterilen ilgideki bariz

güncel olarak Almanca öğrenmekte olan kişi

artış da buna işaret ediyor.

sayısı 15,4 milyon. Tüm dünyada yabancı dil
olarak Almanca konuşabilen ve kullanan in

Almanca eğitimi açısından en önemli kuruluş

san s ayısı ise kabaca 100 milyon olarak tah

lar 140 yurt dışı Alman okulunun yanısıra Dış

min ediliyor.

işleri Bakanlığı’nın “Okullar: Geleceğin Part
nerleri” (PASCH) inisiyatifine bağlı olan ve Al

Almanca’yı, konuşan kişi sayısının çok öte

manca derslerinin yoğunlaştırıldığı 1.800 okul.

sinde önemli ve yabancı dil olarak son derece

2016 yılında 90’ı aşkın ülkede yaklaşık 278.000

cazip kılan sebeplerden biri olarak ekonomik

kişi yabancı dil kursları ve dil sınavları düzen
leyen Goethe Enstitüsü’nün dil kurslarına ka
tıldı. Üniversitelerde ise yaklaşık 1,3 milyon

RAKAMLAR

16
Almanya’da yaygın sayılacak yerel
ağızların sayısı. Bunlar arasında
Bavyeraca, Allemanca, Batı Falyaca,
Brandenburgca ve Kuzey Aşağı
Almancası var. Konuşulan dildeki
yerel farklar oldukça büyük; genel
de ağızların önemi azalıyor.

insan Almanca öğreniyor. Deutsche Welle
e-eğitim içerikleriyle, videolarla, ses kayıtlarıy
la ve diğer materyallerle hem yeni başlayanlara
hem ileri aşamadakilere ücretsiz olarak Alman
calarını geliştirme imkanı sunuyor.
Buna karşılık Almanca’nın uluslararası bilim
dili olarak önemi azalma eğilimi gösteriyor.
Bibliyografya veri bankalarına göre Almanca’nın
doğa bilimleri alanında küresel çaptaki bilim
sel yayınlar içindeki payı yüzde bir. Bilim dili
olarak Almanca’nın geleneksel olarak daha

Almanca Avrupa Birliği’nde en çok konuşulan anadil

büyük bir öneme sahip olduğu alanlarsa kül

açısından Almanca’nın ikinci sırada yer alma

tür bilimleri ile sosyal bilimler. Anadili Al

sı (İngilizce maddeler: üç milyonu aşkın, Al

manca olmayan bilimcilerin bu dilde yayın

manca maddeler: bir milyonu aşkın, Fransızca

yapması daha ziyade istisnai bir durum. Öte

maddeler: yaklaşık yarım milyon).

yandan Alman araştırmacılar özellikle de do
ğa bilimleri alanında yoğun şekilde İngilizce

Küreselleşme uluslararası öneme sahip tüm

yayınlar yapıyorlar. Tüm bunlara karşın Al

diller üzerinde bir baskı oluştururken bir ta

manca internet dünyasında önemli bir rol oy

raftan da İngilizce’nin dünya dili olarak rolü

nuyor. Bu alanda öne çıkan örneklerden biri

de gittikçe güçleniyor. Fakat Almanca önemli

online ansiklopedi Wikipedia’da madde sayısı

bir uluslararası dil olmayı sürdürecek.
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YAŞAM TARZI
Çeşitliliğin ülkesi ∙ Kentsel yaşam kalitesi ∙ Sürdürülebilir turizm ∙
Sporun zorlu görevleri ∙ Berlin’de görülmeye değer yerler ∙ Geriye yaslanıp tadını çıkarmak

YA K I N B A K I Ş

ÇEŞİTLİLİĞİN ÜLKESİ

Doğa sevgisi ve kant hayranlığı, sağlıklı bes

yüzde 77’si yoğun ve orta yoğunluklu nüfusa

lenme ve gurme lokantaları, gelenek bilinci ve

sahip bölgelerde yaşıyor.

dünyaya açıklık – Almanya 357.000 kilometre
karelik yüzölçümüyle Avrupa Birliği’nin (AB)

Yaklaşık yüzde 30’u, Almanya’da sayıları 80

Fransa, İspanya ve İsveç’ten 
sonra dördüncü

olan 100.000’den fazla nüfuslu kentlerde yer

büyük ülkesi. En kuzeyde Baltık ve Kuzey

leşmiş

Denizi’nden, güneyde Alpler’e kadar uzanan

Münih’te 4.713, Berlin’de 4.012 insan yaşıyor.

coğrafya büyük çeşitlilik g österiyor; ülke coğ

Uzmanlar kentlerin bir Rönesans geçirdiğini

rafi bölümleme olarak kuzey Almanya’nın düz

ve büyüme ve yenilikçi çözümler yönünde de

lüklerini, orta bölge dağları kuşağını, güney batı

vam eden bir eğilim olduğu saptamasını yapa

nın kademeli yükseltilerini, güney Almanya’nın

rak 2030 için büyük kentlerin nüfuslarının

ön Alpler bölgesini ve Bavyera Alpleri’ni kapsıyor.

çok daha artacağını tahmin ediyorlar; bu da

Kuzeyden güneye en uzun mesafe 876 kilometre,

konut piyasası, kent içi ulaşım ve altyapı üze

doğudan batıya 640 kilometre.

rinde önemli sonuçları olacak bir gelişme.

durumda;

kilometrekare

başına

Özellikle 18-24 yaş arası kesim kentlere taşın
Almanya dünyanın yaşam standardı en yük

ma konusunda güçlü bir istek duyuyor. Al

sek ülkelerinden. Birleşmiş Milletler’in 2016

manya kentleşme sürecinde küresel eğilimi

İnsani Kalkınma Endeksi (HDI) Almanya’yı

izliyor. Turistler için de büyük kentlerin çeki

188 ülke arasında 4. sıraya koyuyor. Almanya

ciliği var. Özellikle Berlin cazibesini geliştiri

82,6 milyon nüfusuyla AB’nin en büyüğü ve en

yor ve ziyaretçi sayılarında sürekli yeni rekorla

yoğun nüfuslularından biri; nüfusun yaklaşık

ra ulaşıyor. Avrupa çapında karşılaştırıldığında

VİDEO

AR-APP

Yaşam tarzı: Konuyla ilgili video için
→ tued.net/tr/vid8

Almanya’nın dördüncü büyük adası Sylt’te Kuzey Denizi boyunca kilometrelerce uzunluğunda kumsallar var
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3,7 milyonluk bu metropol mutlak geceleme

daha fazla Michelin yıldızı sahibi 300 restoran

rakamlarında Londra ve Paris’in ardından

bunun simgesi; bu lokantaların sayıları en

üçüncü.

yüksek düzeye ulaştı.

Bir tarafta kent yaşamına duyulan merak di
ğer tarafta yerelliğe duyulan ihtiyaç; özellikle
beslenme konusunda. Ekolojik besinin Alman
tarımında sağlam bir yeri var ve biyo ürünle
rin yıllık cirosu yaklaşık 10 milyar Avro. Top
lam 29.174 biyo çiftlik ve tarım işletmelerinin
yaklaşık yüzde onu, tarım alanlarının yüzde
7,1’ini değerlendiriyor. Biyo ürünler sertifika
landırmayla destekleniyor; yaklaşık 75.000
ürün (tüketicileri koruyan güçlü bir araç ve
kapsayıcı bir etiketleme yükümlülüğü olarak)
devletin biyo damgasını taşıyor. 2016 yılı iti
bariyle Almanca konuşan nüfus içinde yakla
şık 8 milyon kişi kendisini vejetaryen olarak
tanımlıyor; 1,3 milyon kişi kendi beyanlarına
göre vegan tarzı yaşam sürdürüyor. Yine de
damak

tatlarına

verilen

değer

büyük.

Almanya’da Guide Michelin 2018’de bir veya

İ N T E R N E T K AY N A K L A R I
Destatis
Wiesbaden’daki Federal İstatistik
Dairesi’nin resmi istatistiklerle ortaya
koyduğu veriler, olgular ve araştırmalar
→ destatis.de

OECD
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatı’nın (OECD) “Better Life Index”
temelinde 38 ülkede maddi yaşam
koşulları ve yaşam kalitesine dönük
karşılaştırmalı çalışması
→ oecdbetterlifeindex.org

Avrupa Merkez Bankası’nın (EZB) kenti Frankfurt/Main Almanya’nın metropolleri içinde gökdelen silueti olan tek yer

BİR KALEMDE

AKTÖRLER & ARAÇLAR
Alman Turizm Merkezi
Alman Turizm Merkezi (DZT) 60 yıldan fazla
bir süredir Federal Hükümet’in görevlendirmesiyle seyahat ülkesi olarak Almanya’nın yurt
dışında tanıtımını yapıyor. DZT’nin 2018 için
belirlediği “Almanya Mutfağı” konusunda
konukseverlik ve yemek kültürü ilginin merkezinde olacak. 2019 yılının öne çıkan konusu ise
“Bauhaus’un 100 Yılı”.

Alman Şarap Enstitüsü

→ germany.travel

Alman Şarap Enstitüsü (DWI) Alman şarapçılığının iletişim ve pazarlama örgütü. Enstitü’nün

Alman Olimpiyat Spor Birliği

ana görevi Alman şarabının kalitesini ve Pazar

Alman Olimpiyat Spor Birliği (DOSB) Alman

bulmasını teşvik etmek.

sporunun çatı örgütü. DOSB’nin yaklaşık 91.000

→ deutscheweine.de

spor kulübünden 28 milyondan fazla üyesi var.
→ dosb.de

Almanya’da kaliteli yaşam
Federal Hükümet 2015 yılında insanların kendi

Alman Futbol Federasyonu

yaşam kaliteleri hakkındaki kanaatlerine dönük

Alman Futbol Federasyonu (DFB) 6,85 milyon

bir diyalog yürüttü. Bunun sonucunda, yaşam

üyesiyle bir daldaki en büyük spor birliği ve

kalitesi için 46 tanımlayıcı belirlendi; bunlar

hem erkekler hem kadınlar takımının dünya

sürekli güncelleniyor ve “iyi yaşam” ölçülebilir

şampiyonu olduğu tek futbol federasyonu.

kılınıyor.

→ dfb.de

→ gut-leben-in-deutschland.de

Sporda uluslararası teşvik
Dışişleri Bakanlığı’nın 1961’den beri spora uluslararası düzeyde verdiği teşvik dış kültür ve eğitim
politikasının bir parçası. Şimdiye kadar gelişmekte
olan 100’den fazla ülkede 1.400 kısa ve uzun
vadeli proje hayata geçirildi. Teşvik edilen dallar,
entegrasyona katkıda bulunan özellikle kadın,
engelli ve gençlik spor dalları.
→ dosb.de/sportentwicklung/internationales

D İ J İ TA L K AY N A K L A R
Bölümle ilgili tüm konularda daha
fazla bilgi: Yorumlu link listeleri,
yazılar, d
 okümanlar; ayrıca Alman
mutfağı, Almanya’nın şarapları, Bauhaus m
 imarisi,
Almanya’da Wellness tatili gibi kavramların açıklamaları.
→ tued.net/tr/dig8
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KENTSEL YAŞAM KALİTESİ
İyi iş imkanları, temiz doğal çevre, düşük suç

masına neden oldu. Almanya konut sahipliği

oranı, boş zaman ve kültürel etkinliklerde se

oranında Avrupa’da sondan ikinci sırada. Ha

çenek bolluğu, iyi ulaşım bağlantıları: Alman

nelerin sadece yüzde 45’i kendi mülklerinde

kentlerinin bu özelliklere sahip olduğu sıklık

oturuyor. Çoğunluk kira ödüyor. İnsanların

la teyit ediliyor. Bir Amerikan danışmanlık

yaklaşık yüzde 14’ü konut giderlerini bütçele

firması olan Mercer’in büyük kentlerde yaşam

ri üzerinde “ağır mali yük” olarak görüyor.

kalitesi konusunda 2018 yılında yayınlanan

Ortalama aylık gelirlerin yüzde 27’si konut

bir araştırmasında yedi Alman kenti, dünya

harcamasına gidiyor. Bu nedenle Federal Hü

daki 231 kent içinde ilk 30’a girmeyi başardı.

kümet kira freni getirerek talebin yüksek ol

Münih (3. sıra), Düsseldorf (6) ve Frankfurt/M.

duğu semtlerde sosyal çeşitliliği koruma altı

(7) ile üç kentse en iyi onun içinde yer aldı.

na aldı. Düzenleme, kiracı değişmesi duru

Berlin (13), Hamburg (19), Nürnberg (23) ve

munda kiranın benzer bir konuta kıyasla en

Stuttgart (28) da üst sıralardaki Alman kentle

fazla yüzde on daha yüksek olmasını öngörü

rinden. Almanya’da toplamda 80 büyük kent

yor; ama istisnalar da var. Federal Hükümet

(nüfusu 100.000’in üzerinde) ve 614 orta bü

2018 yılında bir “konut hamlesi” çerçevesinde

yüklükte (20.000 ile 99.999 arası) kent var;

1,5 milyon yeni konut ve müstakil evi hedef

mevcut duruma göre Almanya’da insanların

olarak belirledi ve sosyal konutlar için iki

yüzde 75,5’i kentlerde yaşıyor.

milyar Avroluk bir bütçe tahsis etti. Ayrıca
aileler “çocuk bina parası” başlığı altında ko

Kentsel bölgede yaşama talebi kiraların ve

nut edinimini teşvik için devlet desteği ala

gayrimenkul fiyatlarının ciddi boyutta art

caklar.

Almanların konut açısından durumları
Almanya’da insanların yarıdan fazlası kendi
mülkünde değil, kirada oturuyor. Tüm konut
yapılarının yüzde 66’sı tek ailelik yerler,
sadece yüzde 6’sı, yedi ve daha fazla dairenin
bulunduğu büyük binalar. Konutların yüzde
35’i 100 m2 ve üstü büyüklükte, konutların
sadece yüzde 5,5’i 40 m2’den küçük.

Almanya’da hane yaşamı harcamaları

23

%
Diğer

4

%
Giysi,
ayakkabı

10

%
Boş zaman,
eğlence, kültür

35

%
İkamet, enerji,
konut bakım
giderleri

14

%
Ulaşım

14

%
Besin, içecek,
tütün ürünleri

Kaynak: Federal İstatistik Dairesi 2017

D İ YA G R A M

Kentin yaşam kalitesi pek çok insanın hedeflediği bir şey olduğu için kentlerde kiralar yükseliyor

Kaynak: Dünya Bankası, Federal ve Eyaletler İstatistik Dairesi 2017

Kent nüfusu oranları

Mekan bölümü sayısına göre Almanya’daki konutlar

Almanya

%

75,5

ABD

%

81,8

Kanada

%

82,0

Büyük Britanya

%

82,8

Avustralya

%

89,6

25,4

%
4 mekan

40,3

%
5 ve üzeri
mekan

3,3

21,7

%
3 mekan

%
1 mekan

9,2

%
2 mekan
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
Almanlar seyahati seven bir toplum. Kendi

kadar 121,5 milyona çıkmasını bekliyor.

ülkelerinde yapacakları seyahatleri de. Yıllar

1990’da iki Almanya’nın birleşmesinin hemen

dan beri seyahat programlarında Almanya’da

ardından Almanya’da turizmde yükselen bir

ki Alpler, sahiller, göller bölgesi, doğa parkları,

trend başladı ve o günden beri sürekli daha

nehir vadileri gibi yerler baş sırada yer alıyor

ileri giderek yabancı turistlerin geceleme

Doğanın çeşitliliğine, kent turlarına, spor ve

sayısında yaklaşık yüzde 88’lik (33,7 milyon

dinlenme seçeneklerine duyulan merak çok

daha fazla turist) artış oldu. Yabancı turistle

tandır yurtdışından sayıları sürekli artan tu

rin yüzde 75’i Avrupa’dan, özellikle de Hollan

ristlerle ortak ilgi haline gelmiş durumda. Al

da, İsviçre, Büyük Britanya ve İtalya’dan geli

manya yıllardan beri bir turizm ülkesi olarak

yor. ABD’den gelenlerin oranı yüzde 7,5.

daha fazla ilgi görüyor.
Aynı zamanda Asya’dan ve Afrika’dan gelenle
Geceleme sayısı 2017 yılında 459 milyona çık

rin sayısında da artış var. Bu iki grubun da pa

tı; bunun 83,9 milyonu (yüzde 18,2) yurt dı

zar payı 2015-2016 arasında yüzde 8 düzeyin

şından ziyaretçilere ait, bu da rekor bir seviye.

de. Almanya seyahat ülkesi olarak, Avrupa’da

Turizm uzmanları bu rakamın 2030 yılına

2010 yılından beri en çok tercih edilen ülkeler
sıralamasında

İspanya’nın

gerisinde

ve

Fransa’nın önünde ikinci sırada yer alıyor. Dö
nemsel dağılıma bakıldığındaysa en yoğun ay
LİSTE
∙ En büyük havalimanı: Frankfurt/M
∙ En büyük gar: Leipzig

lar Haziran-Ekim arası. Bölgelere göre bakıldı
ğında en üst rakamlar Bavyera, Berlin ve Ba
den-Württemberg eyaletlerinde. 15-34 yaş
arası gençler için Almanya çekici bir seyahat
ülkesi: Bu kesim turizmin gelişimine özellikle
önemli katkı yapıyor.

∙ En büyük liman: Hamburg
∙ En büyük fuar alanı: Hannover

Fuarlar ve kongrelerde
dünya çapında başarılı ülke

∙ En büyük kür bölgesi: Wiesbaden
Almanya 2017 yılında toplantı ve kongre tu
∙ En büyük halk festivali: Oktoberfest
∙ En büyük eğlence parkı:
Europa-Park, Rust

rizminde arka arkaya 13. kez Avrupa’nın
birincisi oldu. Uluslararası sıralamadaysa
ABD’nin ardından ikinci konuma yerleşti.
Dünyanın en önemli fuar ülkesi olarak kabul

Alplerin büyüleyici panoraması: Bavyera’ya gelen pek çok yabancı turist buranın huzur dolu ortamını seviyor

gören Almanya’da düzenlenen fuarlara gelen

ler yabancı ziyaretçileri kendine çekiyor; en

ziyaretçilerin 2,7 milyonu sırf Avrupa’dan ge

çok da Almanya’nın başkenti Berlin. 2016’da

liyor. 2016 yılında çeşitli ülkelerden yaklaşık

12,7 milyon ziyaretçi 31 milyondan fazla gece

113.000 katılımcı stand açtı ve toplam 3,2 mil

lemeyle Berlin’de konakladı. Avrupa’da mut

yon yabancı ziyaretçi uluslararası fuarlar için

lak rakamlarla geceleme sayısında Berlin,

Almanya’ya geldi. Özellikle Berlin, Dresden,

Londra ve Paris’in ardından üçüncü.

Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Han
nover, Leipzig, Köln, Münih, Nürnberg ve

Alman Turizm Merkezi’nin (DZT) bir araştır

Stuttgart gibi “magic cities” diye anılan kent

masına göre, yabancı ziyaretçileri en çok çeken
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yerler arasında görülmeye değer k lasik yerler

uzunluğunda iyi düzenlenmiş 200 bisiklet gü

olarak Neuschwanstein Şatos u ve Köln Kated

zergahı var (örneğin 1.131 kilometrelik Demir

rali gibi var. UNESCO D
 ünya Mirası Liste

Perde Avrupa Bisiklet Yolu veya 818 kilometrelik

si’ndeki çok sayıda yer de, mesela Potsdam’da

Alman Limes Bisiklet Yolu). Hesaplı geceleme

bulunan Sanssouci S arayı veya Klasik döne

imkanı arayanlar, 130’u ailelere de açık olan

minin kenti Weimar sevilen yerler arasında.

500 Jugend
herberge’den (gençlik konaklama

Ayrıca yaklaşık 6,2 milyon ziyaretçi çeken

merkezleri) birinde veya 2.919 kamping ala

Münih’teki dünyanın en büyük halk festivali

nında geniş imkanlardan yararlanabilir.

Oktoberfest de yabancı ziyaretçilerin gözdesi.
Turistlerin ziyaret listesinde bir de stadyum

Wellness tatili ve çevre dostu seyahat

var: Mimarlar Herzog & de Meuron’un büyük
eseri ve FC Bayern Münih’in stadyumu Alli

Wellness, tatil ülkesi Almanya’da önde gelen

anz Arena.

başlıklardan. Bunun içinde Ems Nehri’nin
akarsularında ılıca banyosu gibi alışılmadık

Herşeyin başı hareket. Kültür gibi onun da

imkanların yanısıra, kür amaçlı hizmet için

meraklıları var. Yaklaşık 200.000 kilometre

değerlendirilen huzur dolu bölgeler ve Bad

uzunluğunda işaretlenmiş yürüyüş yolları

Wörishofen veya Bad Oeynhausen gibi 20.

milli parkların ve muhteşem Alpler manzara

Yüzyıl başı mimarisiyle inşa edilmiş şifalı

sının içinden geçiyor. Ayrıca 70.000 kilometre

su tesisleri de var. Almanya’da Kaplıcalar
Birliği’nin kalite onayı verdiği toplam 350’den
fazla kaplıca ve kür bölgesi var. Almanya, tıbbi
tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde sun
duğu yüksek kalitesi sayesinde de yurt dışın

BİLGİ
Almanya’da batı rüzgarının ve yağışın
çok olduğu ılıman bir iklim hakim.
Büyük ısı değişiklikleri enderdir.
Yağışlar bütün yıla yayılır. Genellikle
yumuşak bir kış (2 °C, – 6 °C) ve çok
sıcak olmayan bir yaz yaşanır (18 °C,
20 °C). 2014’te yılın ortalama sıcaklığı
10,3 °C ile bir rekor düzeye çıktı ve
1961-1990 arasına ait uluslararası
referans döneminin 8,2 °C olan ortalamasının 2,1 derece üstünde oldu.
2014 şimdiye kadar en sıcak olarak
kayda geçen 2000 ve 2007 yıllarından
da 0,4 derece daha sıcaktı.
→ dwd.de

dan çok sayıda ziyaretçi çekiyor.
Turistler bu zengin çeşitlilikteki imkanlardan
yararlanırken sadece kendi fizik ve ruh sağ
lıklarına dikkat etmiş olmuyorlar, doğal çev
reyi de daha fazla algılayıp idrakine v arıyorlar.
Almanya’da ekolojik ve sürdürülebilir nite
likteki turizme talep artıyor. Ö
 rneğin “biyo
çiftlikler” tatilcilere odalarında konaklama
imkanı sunuyorlar. Ülke genelinde, sürdü
rülebilir kalkınmaya ve tür çeşitliliğine en
yüksek değerin verildiği 104 doğa parkı ve
17 biyosfer alanı mevcut. Almanya’da engelli
insanların da rahatça istediği yere gidebilmesi
için çalışan inisiyatifler var.

H A R İ TA

Almanya’da seyahat

Hamburg
Minyatür Harikalar Diyarı
Berlin

Hannover

Leipzig

Düsseldorf

Dresden

Köln
Frankfurt/M.
Nürnberg

En önemli havalimanları
Almanya’nın en büyük üç havalimanı 2017
rakamlarıyla yılda 64,5 milyon yolcuyla
Frankfurt, 44,6 milyonla Münih ve 24,5 milyonla Düsseldorf havalimanı.
En gözde turistik yerler
Alman Turizm Merkezi’nin bir anketine
göre 2017’de yabancı turistlerin en gözde
üç yeri Hamburg’daki Minyatür Harikalar
Diyarı, Rust’taki Europa-Park ve Neu
schwanstein Şatosu.

Stuttgart
Europa-Park

Öne çıkan turistik yerler
Almanya’ya gelen yabancı turistlerde on bir
“magic cities”in geceleme sayısındaki pazar
payı yaklaşık yüzde 43. Berlin belirgin farkla
Münih, Frankfurt/M ve Hamburg’un önünde. Yabancı turistlerin gecelemelerinin yüzde
56’sı, nüfusu 100.000’in üstündeki kentlerde
gerçekleşiyor.

Münih

Neuschwanstein Şatosu

Almanya’nın doğu eyaletlerinde

plajlar Almanya’dan ve yurt dışından turistleri

turistik yerler ve imkanlar

çeken yerler. Doğu eyaletlerindeki geceleme sa
yısı 1993’ten bu yana iki katından fazlaya çıktı.

İki

Almanya’nın

birleşmesiyle

Federal

Beş gün ve daha fazlasını kapsayan tatil seya

Almanya’nın parçası olan beş yeni eyalet tu

hatlerinde kuzeydoğudaki Mecklenburg-Vor

rizmde büyük rol oynuyor. Almanya’nın doğu

pommern eyaleti, 2017’de yüzde 5,1’lik pazar

sundaki birçok bölgede turizmin, ekonomik

payıyla güneydeki yüzde 4,9’luk payı olan Bav

durumun toparlanması bakımından bir şans

yera eyaletinin önüne geçti. Seyahat ülkesi

olduğu görüldü. Dresden veya Weimar gibi kül

Almanya’da, ülke ne kadar çok görülmüş olursa

tür tarihiyle öteden beri öne çıkan kentler,

olsun her zaman keşfedilecek, tadına varılacak,

Spree Ormanı ve Rügen adasındaki Binz gibi

kutlanacak ve şaşıracak yeni şeyler olabiliyor.
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SPORUN ZORLU GÖREVLERİ
Almanya spora ilgilinin yüksek olduğu bir ülke ve

menlerin gelmesini Almanya’daki spor dün

başarılı bir spor ülkesi. Olimpiyat Oyunları’ndaki

yası için bir zenginleşme olarak görüyor.

sonsuz madalya rekabetinde Almanya 1.757

Programın gelecekte üzerinde duracağı bir

madalyayla (2018 itibariyle) ABD ve Rusya

çalışma şimdiye kadar sporda az temsil edilen

Federasyonu’nun

sırada.

kesimler, örneğin genç kızlar ve kadınlar.

Almanya’da yaklaşık 28 milyon insan yaklaşık

Bundesliga Vakfı ve Alman Futbol Federasyo

91.000 spor kulübüne üye. Spor kulüpleri sportif

nu (DFB) birlikte bir entegrasyon inisiyatifi de

faaliyetlerinin yanısıra önemli toplumsal işlevler

başlattı. Bu çerçevede mültecilerin spora katı

de görüyor ve katılımcılığı artırıyor. Özellikle

lımına yönelik sürdürülebilir projeler destek

gençlere ve entegrasyona dönük çalışmalarda cen

lenecek. Alman Futbol Milli Takımı tarafın

tilmenlik, ekip ruhu ve hoşgörünün öğrenilmesine

dan desteklenen ve yaklaşık 600 futbol kulü

katkısı var. Nüfusun artan şekilde uluslararasılaş

bünün dahil olduğu “Hoşgeldiniz 1:0 galip”

masının bir sonucu olarak spor kulüpleri de göç

başlıklı proje bunlardan biriydi ve bunun de

menlerin entegrasyonu bağlamında giderek daha

vamı olan “Hoşgeldiniz 2:0 galip” projesi kap

fazla önem kazanıyor. Yaklaşık 60.700 kulübün

samında 2015’ten beri yaklaşık 3.400 kulübün

ekibinde göçmen kökenli insanlar var. Tahmini bir

mültecilerle yürütülen gönüllü çalışmaları

rakamla yaklaşık 1,7 milyon göçmen kökenli insan

desteklendi.

ardından

üçüncü

spor kulüplerine üye. Buna rağmen organize spor
da bu kesim yeterince temsil edilmiyor.

DOSB Alman sporunun çatı örgütü ve kendi
sini aynı zamanda Almanya’nın en büyük

Alman Olimpiyat Spor Birliği’nin (DOSB)

yurttaş hareketi olarak görüyor. Performans

“Spor Yoluyla Entegrasyon” programı, göç

ve kitle sporunu teşvik ediyor. Temsil ettiği

M İ H E N K TA Ş L A R I

1954

Almanya, İsviçre’de ilk kez
futbol dünya şampiyonu oldu
(finalde Macaristan’ı 3:2 yendi).
“Bern Mucizesi” savaş sonrası
Almanya için süreklilik kazanan
bir simge oldu.

1972

Münih’deki Olimpiyat Yaz
Oyunları’na, Filistinli teröristler
tarafından İsrailli atletlerin
rehin alınmasıyla ve öldürül
mesiyle gölge düştü.

1988

Steffi Graf aynı yıl içinde, dört
Grand Slam turnuvasının
tümünün kazanılmasını kapsayan
“Golden Slam”ı ve Olimpiyatlarda altın madalyayı kazanan ilk
tenisçi oldu.

Pyeongchang’daki 2014 Paralimpiks Oyunlarında mono kayakçı Anna Schaffelhuber iki altın madalya kazandı

2006

“Tüm Dünya’dan Dostlarımız
Hoşgeldi“ sloganıyla Almanya’da
düzenlenen FIFA Futbol Dünya
Şampiyonluğu, Almanya’ya dünyada büyük sempati kazandıran
unutulmaz bir “yaz masalı”na
dönüştü.

2014

Alman Futbol Milli Takımı
Brezilya’daki çetin maçların
ardından dünya şampiyonu oldu
(finalde Arjantin’i 1:0 yendi).
Almanya böylece 1954’ten beri
dördüncü kez futbol dünya
şampiyonu oldu.

2018

Artistik buz pateninde Aljona
Savchenko ve Bruno Massot
çifti, hem Olimpiyatlarda hem
de Dünya Şampiyonluğunda
Almanya’ya madalya kazandırdı;
iki seferde de serbest programda
dünya rekoru kırarak.
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91.000 spor kulübünden 20.000’den fazlası

yaklaşık 12,7 milyon seyirci geldi; bu da maç

Almanya’nın yeniden birleşmesinden sonra

başına 41.500 seyirci demek. Alman futbolun

kuruldu. DOSB’ye üye 98 organizasyondan bi

da standartları FC Bayern Münih takımı belir

ri de 1900’de kurulan Alman Futbol Federas

liyor. Kulüp 2017 Nisanında 27. kez Alman ligi

yonu (DFB). DFB 25.000 futbol kulübüne bağlı

şampiyonluğunu kutladı; Bayern Münih ayrı

yedi milyon üyeyle tarihinin en büyük üye sa

ca 18. kez DFB kupasını kazandı, 2001 ve

yısına ulaşmış durumda ve bir spor dalında

2013’te de UEFA Şampiyonlar Ligi birincisi ol

dünyadaki en büyük ulusal çatı örgütü.

du. 290.000’den fazla üyesiyle dünyanın en
çok üyesi olan kulüp.

Tırmanış sporu, modern pentatlon ve boksun
yanısıra triatlon, üye sayısı en çok artan spor

Erkeklerde dört kez dünya ve üç kez Avrupa

dallarından. 2001-2015 arasında kulüplerdeki

şampiyonu olan Alman Futbol Milli Takımı

üye sayısı iki katını geçti. 2017 yılında triatlon

Alman futbolunun amiral gemisi.

sporu yapanların sayısı 85.000’i buldu
Brezilya’daki

2014

FIFA

Futbol

Dünya

Alman sporunun en göz alıcı kesimi futbol

Şampiyonluğu’nu kazandığından beri FIFA

birinci ligi Bundesliga. Dünyadaki en güçlü

Dünya Sıralaması’nda en üstte. Teknik direk

liglerden biri. Sadece 2016/2017 sezonunda

tör Joachim Löw’ün ekibi taktik açısından

18 Bundesliga takımı arasındaki 306 maça

esnekliğiyle tanınıyor ve futbolun ç ağdaş bir

63.000’den fazla koşucu: Frankfurt’ta düzenlenen J.P. Morgan Corporate Challenge koşusu kendi türünde dünyanın en büyüğü

yorumunu temsil ediyor. Milli Takım kadro
sunda Jérôme Boateng, Sami Khedira veya
Mesut Özil gibi çok sayıda göçmen kökenli
oyuncu var.
Farklı dallarda sportif saygınlık ve başarı
Futbolun yanısıra cimnastik, tenis, atıcılık,
atletizm, el topu ve binicilik Almanya’da çok
rağbet gören dallar. Ama başka spor dalları da,
halkın ilgisi açısından gayet başarılı bir seyir
izliyor. Sözgelimi Frankfurt/Main’daki J. P.
Morgan Corporate Challenge organizasyonu.

KÜRESEL
Anti doping inisiyatifleri
1999 yılında Dünya Anti Doping
Ajansı’nın (WADA) kurulmasından ve
paydaşların dopinge karşı sıfır tolerans
politikasını benimsemesinden sonra
dünya genelinde ortak bir kurallar bütününe ihtiyaç baş gösterdi. 2003’te çıkarılan Anti Doping Kodu (WADC) bu
konudaki ilk uygulama oldu ve 2015’te
güncellendi. Yeni bir versiyonu 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek.
→ wada-ama.org

Hayır amaçlı firmalar koşusu niteliğindeki bu
girişim, 2.419 firmadan 63.000 binden fazla
katılımcıyla bu dalda dünyanın en büyük or
ganizasyonu.
Sporda elde edilen sonuçlar pek çok bakımdan
başarılı bir grafik sergiliyor. Alman Spor Yar
dımı Vakfı da büyük takdiri hak ediyor. Gele
neksel olimpiyat dallarının tamamına yakı
nında, ayrıca olimpiyat dışı dallarda ve engel
liler sporunda yaklaşık 4.000 atlete destek
sağlanıyor. Aktif engellilerin desteklenmesi
sporun özellikle önemli görevlerinden biri.
Burada da Almanya’dan sporcular dünya ça

1400’den fazla proje desteklenmiş bulunuyor.

pındaki rekabetin ön sırasındalar ve nitekim

Bir örnek vermek gerekirse: Uruguay’da kadın

Almanya’dan engelli sporcular Paralimpik

futbolunua destek kapsamında uzun vadeli

Oyunları’nda şimdiye kadar kazandıkları top

bir proje, kadın antrenörlerin eğitimini, genç

lam 1.871 madalyayla (2018) ortalamanın üs

kız ve kadınların spora katılımının iyileştiril

tünde başarıya imza attılar.

mesini hedefliyor.

Uluslararası spor desteği Alman Dışişleri

Alman spor dünyası, bu ve benzeri çalışmalar

Bakanlığı’nın dış kültür ve eğitim politikası

la krizlerin önlenmesine ve halklar arasında

nın süreklilik arz eden öğelerinden biri ve bu

diyaloga yönelik bir aracı olarak, centilmen

kapsamda bugüne kadar 100’den fazla ülkede

lik, hoşgörü, barış içinde yarış ve yüksek per

farklı spor dallarında kısa ve uzun vadeli

formans elçisi olarak yollara düşüyor.
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PA N O R A M A

BERLİN’DE GÖRÜLMEYE DEĞER YERLER
L
E

C

D
F

Mitte

K

A

J
B

3

G
H

2

I

4
5

6
7

8

9
10

1

Berlin ilçeleri
A. Mitte
B. Friedrichshain-Kreuzberg
C. Pankow
D. Charlottenburg-
Wilmersdorf
E. Spandau
F. Steglitz-Zehlendorf
G. Tempelhof-Schöneberg
H. Neukölln
I. Treptow-Köpenick
J. Marzahn-Hellersdorf
K. Lichtenberg
L. Reinickendorf

FriedrichshainKreuzberg

1 Gedächtniskirche
Kurfürstendamm semti
yakınlarında City West’in
simgesi olan bu kilise
savaş anıtı olarak korunuyor.
2 Zafer Sütunu
285 basamakla seyir
terasına çıkılıyor ve
burada muhteşem bir
kent manzarası var.

3 Reichstag
 ederal Meclis (Bundestag)
F
bu tarihi binada. Brandenburg Kapısı ziyaretçileri
Meclis’in cam kubbesine de
büyük ilgi gösteriyorlar.

3.712.000’luk
nüfus

12.970.000
turist

2.300.000
Müzeler Adası
ziyaretçi sayısı

175

müze ve koleksiyon

4 Brandenburg Kapısı
Yeniden birleşmiş Almanya’nın
bu simgesini Berlin’e gelen her
turist bilir.

5 Potsdam Meydanı
Yeni Berlin’in çehresi
kendisini burada
gösteriyor. Duvar’ın
yıkılmasından sonra
devasa atıl boşlukta
meydanın şimdiki hali
yükseldi.

6 Gendarmenmarkt
Avrupa’daki en güzel
meydanlardan biri olan
Gendarmenmarkt kla
sisist tarzda üç tarihi
yapıyla göz dolduruyor.

7 Checkpoint Charlie
Duvar yok oldu, ama bir
zamanlar sınırdaki askeri
kontrol noktası Soğuk Savaş
anıtı olarak korunuyor.
8 Müzeler Adası
Beş büyük müze, koleksiyonlarıyla Avrupa’nın
en iyileri arasında.

9 Alexander Meydanı’nda
televizyon kulesi
“Alex” diye anılan meydanda
Berlin Televizyon Kulesi
çok uzaklardan görünüyor;
kulenin küresine ç ıkınca tüm
bölgeyi görmek mümkün.

496.471

Berlinale ziyaretçisi

4.500.000

hayvanat bahçesi
ziyaretçi sayısı

4.660
lokanta

10 East Side Gallery
Sanatkarca resimlerle bezenmiş
Berlin Duvarı kalıntısı bugün
dünyanın en uzun açık hava galerisi.

402

bar ve diskotek
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KONU

GERİYE YASLANIP TADINI ÇIKARMAK
Yeni bin yılın başından beri Alman şarabı

yaklaşık 80.000 üretim yeriyle orta ölçekte

uluslararası bir düzeyi yakalamış durumda;

ş arap ülkeleri arasında yer alıyor; 2017’te


“Riesling mucizesi” kavramına da koşut ola

ürün 8,1 milyon hektolitre oldu. Biyo şarabın

rak ve büyük ölçüde genç kuşak şarapçılar

pazar payı yüzde dört-beş düzeyinde. Alman

tarafından temsil edilen, onların hasat kalite

şarapları, üzüm bölgeleri olarak dünyanın en

sine verdikleri önemden beslenen bir gelişme,

kuzeyinde yetişen üzümlerden yapılıyor. Sak

tam anlamıyla Rönesans denecek bir değişim

sonya ve Saale-Unstrut dışında ülkenin daha

yaşıyor. Alman şarapları, yetiştirilen üzümle

çok güney batısında ve güneyinde yer alıyor

rin uzun olgunlaşma süresi ve yaz sıcağının

lar. En çok bağların olduğu üç bölge, Rhein

fazla olmaması sayesinde d aha çeşnili ve alkol

hessen, Pfalz ve Baden. Yaklaşık 140 üzüm çe

düzeyi bakımından daha ölçülü oluyor.

şidi yetiştiriliyor, bunlardan yirmi kadarı pa
zar değeri açısından önemli, özellikle de beyaz

Almanya’nın şaraplık üzümleri 13 bölgede

şarap yapılan Riesling ve Müller-Thurgau.

102.000 hektarlık bir alanda yetişiyor ve yerele

Almanya yaklaşık yüzde 64 oranında beyaz,

özgü tatlar bakımından büyük çeşitlilik arz

yüzde 36 oranında kırmızı şarap üretiyor;

ediyor. Almanya uluslararası karşılaştırmada

Spät
burgunder ve Dornfelder buradaki en
önemli üzüm çeşitleri.
Almanya aynı zamanda bir bira ülkesi.
Almanya’yı bu konuda öne çıkaran bir unsur,

RAKAMLAR

bazıları yüzlerce yıllık gelenekle biracılık

300

y apan küçük aile işletmelerinin ve manastır

Michelin yıldızlı restoran.
Guide Michelin’in, 2018 yılı için verdiği
bilgiye göre Almanya’da bir, iki veya
üç yıldızlı restoranların sayısı rekor
seviyeye çıktı. On bir restoran üç yıldızla üst klasmanda yer aldı. Almanya
böylece gurmeler ülkesi Fransa’dan
sonra en çok 3 yıldızlı adresin olduğu
ülke olarak yerini korudu.

namesi olan 1516 tarihli “mutlak arılık

→ https://www.bookatable.com/de/guidemichelin

ların varlığı. Önemli bir nokta, tüm Alman
biraları için, dünyanın en eski gıda talimat
kuralı”nın geçerli olması. Bu katı düzenleme
ye göre bira yapımında su, şerbetçiotu ve
m alt dışında bir katkı maddesi olmamalı.

Almanya’da çoğu pils tarzı olmak üzere 5.0006.000 bira çeşidi üretiliyor. Ama bira tüketimi
genelde gerileme eğiliminde.
Almanya’daki farklı manzaralar arz eden bes
lenme alışkanlıkları hakkında bir belirleme

Büyük kent keyfi: Berlin’de, ama Almanya’nın başka kentlerinde de hareketli bir restoranlar dünyası var

kolaylıkla ortaya koyulamaz. Bir taraftan pek

Farklı mutfak kültürlerini buluşturan (cross

çok tüketicide, kendi bedenine karşı duyarlı

over tarzı) ana akım gastronominin ve gide

lık artıp sağlık bilinci yükseliyor ve dengeli

rek yaygınlaşan vejetaryen ve vegan çizgisin

beslenme anlayışı öne çıkıyor. Diğer taraftan

deki mutfağın yanısıra, yabani havuç, şalgam

coğrafi hareketlilik ve bireyselleşme gibi

veya yıldız kökü gibi eski sebze çeşitleri de Rö

mega eğilimler yeme ve içme alışkanlıkları

nesans yaşıyor. Bunlar sağlıklı, mevsimsel, ye

üzerinde büyük etki yapıyor.

rel ve memleket lezzetleri olarak gözde. Genç
aşçılar mutfağın klasiklerini yeniden yorum

Alman mutfak dünyası dinamik ve çok y
 önlü;

luyorlar ve küresel e tkilerle bunlara zenginlik

ayrıca Avrupa’daki en iyilerden sayılıyor.

katıyorlar.
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ALMANYA’YI GEZMEK
Almanya’da seyahat edenler için vizeden elektrik
voltajına kadar çeşitli yararlı bilgiler, önemli telefon numaraları

Kimlik ve vize: Yabancıların,
Almanya’ya girerken yanlarında süre
si geçmemiş pasaport veya muadili
bir belge bulundurmaları gerekiyor.
Çoğu Batı Avrupa ülke vatandaşları
için nüfus cüzdanı yeterlidir. Çocuk
ların çoğu durumda ayrı bir kimlik
t aşımaları gerekir. Belli ülkelerin
v atandaşları için Almanya’ya girişte
vize istenmektedir. Gerekli bilgiler
için Almanya’nın dış temsilciliklerine
(büyükelçilikler veya konsolosluklar)
başvurulabilir.
→ auswaertiges-amt.de

Otobüsle: Almanya’da şehirler arası
otobüslerle de ulaşım imkanları iyi ve
rahattır: Şimdilerde 200’den fazla
uzak yol otobüs hattı vardır. Özellikle
şehirler arası seferler çoktur:
Almanya‘nın her metropolüne otobüs
ulaşımı vardır. Nüfusu 10.000’in
altındaki bazı küçük kentlerde bile
uzak yol istasyonları bulunmaktadır.
Hatlar hakkında bilgi almak için:
→ busliniensuche.de
→ fernbusse.de

Otomobille: Almanya’da son derece
gelişmiş bir karayolu ağı vardır. 13.000
Uçakla: Almanya’ya 100’den fazla
kilometreden fazla uzunluğa sahip bir
uluslararası havayolu şirketi uçuş
otoyol ağı üzerindeki 700’den fazla
yapmaktadır. Almanya’da bulunan
konaklama tesisi, benzin istasyonları,
24 uluslararası havalimanından
moteller ve büfeler 24 saat açık olarak
dünyanın tüm bölgelerine uçuşlar
hizmet vermektedir. Benzin istasyon
yapılan küresel bir ulaşım ağı vardır. larında şu kurşunsuz yakıtları bulabilir
En büyük havalimanları Frankfurt/
siniz: Süper (95 Oktan), Süper E10 (95
Main, Münih ve Düsseldorf’tur. Tüm
Oktan), Süper Plus (98 Oktan) ve Dizel.
havalimanlarının ülkedeki kara ve
Otoyollarda genel bir hız sınırı uygula
demiryolu ağıyla bağlantısı da iyidir.
ması yoktur, ama tavsiye edilen sürat
→ frankfurt-airport.de
130 km/s’tir. Şehir içinde en fazla hız
→ munich-airport.de
50 km/s ve şehir dışında 100 km/s’tir.
→ dus.com
Otoyollar ücretsizdir. Emniyet kemeri
takma zorunluluğu vardır. 150 cm boya
Trenle: Almanya’nın ray hatları uzun kadar çocukların güvenliği için çocuk
luğu toplam 38.500 kilometredir.
koltuğu zorunludur. İhtiyaç halinde
Uzak ve yakın yol seferleri arasındaki kurtarma ekiplerine ve arıza yardımına
uyum sayesinde ulaşım kolaydır.
otoyol üzerinde belli aralıklarla bulu
Almanya’dan kalkan trenler her gün
nan çağrı noktalarından ulaşmak
yaklaşık 80 Avrupa kentine 250’den
mümkündür. Otomobil kulüpleri
fazla doğrudan hatla bağlanmak
(ADAC, AvD) otomobille seyahat eden
tadır. Deutsche Bahn AG.’nin danış
turistlere yönelik hazırlanmış bilgi
ma hattı:
lerle danışma hizmeti vermektedir.
Tel.: +49 18 06 99 66 33
ADAC’nin arıza hattı
→ bahn.com
Tel.: +49 18 02 22 22 22, → adac.de
AvD’nin acil durum hattı
Tel.: +49 80 09 90 99 09, → avd.de

Konaklama: Pansiyondan, tatil evine
ve lüks otellere kadar her kategoride
konaklama imkanı sunulmaktadır. 
Alt fiyat kategorilerinde de belli stan
dartlar vardır. Dernekler ve turizm
müdürlükleri, ihtiyaçlara cevap vere
cek otel ve pansiyon katalogları çı
karmaktadır.
→ germany.travel
Gençlik konaklama tesisleri:
Almanya’daki 500’den fazla gençlik
konaklama tesisi, International
Youth Hostel Federation’a bağlı tüm
organizasyonlarının üyesi gençlere
açıktır. Bir harç karşılığında ulusla
rarası bir kimlik de verilmektedir.
Deutsches Jugendherbergswerk
Tel.: +49 52 31 74 01-0
→ djh.de
Para ve kur: Yasal ödeme aracı
Avro’dur (1 Avro = 100 Cent). EC kar
tıyla veya uluslararası kredi kartlarıy
la para otomatlarından 24 saat para
çekilebilir. Almanya’da tüm yaygın
kredi kartlarıyla alışveriş yapılabilir.
Fiyatlara KDV dahildir.
Acil durum telefonları:
Tel.: 110 acil durum, polis
Tel.: 112 itfaiye ve kaza
Zaman dilimi:
Almanya’da Orta Avrupa Saati (CET)
geçerlidir. Mart sonu ve ekim sonu
arasında saatler bir saat öne alınmak
tadır (yaz saati).
Elektrik:
Şebeke gerilimi 230 volttur.

İşte
Almanya

Bugünün Almanyası hakkında
bilmek isteyeceğiniz her şey “İşte
Almanya”da. Siyasal sistemin
nasıl işlediği. Dış politikanın ana
çizgilerinin neler olduğu. Ekono
miyi belirleyen özelliklerin neler
olduğu. Hangi tartışmaların
toplum gündemini meşgul ettiği.
Sanat ve kültür dünyasında
hangi yeniliklerin olduğu ve daha
pek çok konu.
Konuları rakamların, olguların
ve görsellerin derli toplu anla
tımıyla veren güncel ve güvenilir
nitelikteki bu kılavuz kitap
temel ve sağlam bilgiler içeriyor
ve Almanya’daki çağdaş yaşamın
tüm alanlarına yakın bakış
sunuyor.
→ facts-about-germany.de
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