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“Düşünürler 
ve sanatçılar 

ülkesi” 
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Tarihi MÖ 3. yüzyıla kadar uzanan Cermen 
kabilelerinin bir uzantısı olan Almanya, dünya 
tarihinde şairlerin ve düşünürlerin ülkesi 
olarak biliniyor. Yüzlerce yıllık kültürü, eşsiz 
doğal güzelliklerinin tarihi yapılarıyla tanınan 
ülke, bilim ve teknoloji alanında gelişmişliğiyle 
dünyanın gidişatına karar veren ülkeler 
arasında yer alıyor. 
 
1918 yılına kadar varlığını güçlenerek varlığını 
sürdüren Alman İmparatorluğu 1. Dünya 
Savaşı’yla yıkıldı. Bu yıkılışın ardından Weimar 
Cumhuriyeti ve Nazi Almanyası dönemlerini 
yaşayan ülke, 1945-1990 yılları arasında Batı 
ve Doğu Almanya olarak yaşamına devam 
etti. Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra 
yeniden birleşen Almanya 1990 yılından beri 
tek ülke olarak varlığını sürdürüyor. 1955’den 
beri NATO’ya üye olan ülke, Schengen kurucu 
ülkeleri arasında yer alıyor. 
 
 

 
Almanya ya da resmi adıyla Almanya 
Federal Cumhuriyeti, federal parlamenter 
sistemle yönetiliyor. 16 eyaletten oluşan ve 
357 bin 21 kilometre karelik bir alana yayılan 
ülke, yüz ölçümü bakımından Avrupa’nın 
beşinci en büyük ülkesi. Berlin, 
Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt ve Stuttga
rt gibi büyük şehirlere ev sahipliği yapan 
Almanya’ya Berlin başkentlik yapıyor.  
 
Yaklaşık 300 tiyatro, 130 profesyonel 
orkestra ve uluslararası koleksiyonlara sahip 
630 sanat müzesi bulunmaktadır. Edebiyat 
ve film ise Alman sanatçıların her sene 
yaratıcılıklarını sergiledikleri alanlardır. 

Eğitim ve araştırma ile bilim de Almanya'da 
oldukça sağlam temellenmiştir: Yaklaşık 370 
adet yüksek okulu uluslararası öğrenciler 
tarafından da itibar görmektedir. 

 



EKONOMİ & NÜFUS 

Almanya, Avrupa Birliği ülkeleri içinde en 
yüksek nüfusa sahip ülke ve dünyada 17. 
sırada yer alıyor, yaklaşık 82.8 milyon nüfusa 
sahip.  Nüfusun % 75,8’i şehirlerde yaşıyor ve 
yaş ortalaması 46. 

"Ulusal azınlıklar" olarak kabul edilen dört 
grup var, bu da onların atalarının bölgelerinde 
yüzyıllarca yaşadıkları anlamına gelir. Bu 
gruplar Sorbs, Danimarkalılar, Frizyalılar, 
Romanlar ve Sinti'dir. Almanya'nın en kuzey 
bölgesinde yaklaşık 50.000 Danimarkalı 
var. Slav halkı olan Sorblar, Lustia bölgesinde 
yaşıyor. Aşağı Saksonya'da ve Schleswig-
Holstein'ın batı sahilinde geniş Frizler nüfusu 
mevcut. 
 
27 Avrupa Birliği ülkesi içerisinde Almanya, 
nüfusu içinde en yüksek göçmen yüzdesine 
sahip. Bugün Almanya'da yaşayan 10 
milyondan fazla insan Almanya dışında 
doğmuştur - bu, Alman nüfusunun yaklaşık% 
12'si. Çoğu göçmen, başta Türkiye , Rusya , 
Polonya ve İtalya olmak üzere diğer Avrupa 
ülkelerinden gelmektedir . Almanya, Amerika 
Birleşik Devletleri'nden sonra dünyadaki 
göçmenler için ikinci en popüler yer . 
 

Dünyanın en gelişmiş sanayi ülkelerinden biri 
olan Almanya, ABD ve Japonya’nın ardından en 
büyük ulusal ekonomi konumunda. 82,8 
milyonluk nüfusuyla da Avrupa Birliği’nin en 
büyük ülkesi. Avrupa’nın kalbinde yer alan ülke, 
geçmişte çok göçmen kabul etmiş olması ve 
farklı kültürleri barındırmasından dolayı çok yönlü 
ve zengin bir kültüre sahip. 
 
Almanya ekonomisi, , Almanya İstatistik Ofisi 
açıklamalarına göre, 1990 yılında Doğu ve Batı 
Almanya’nın birleşmesinden bu yana, rekor 
seviyede bütçe fazlası ve düşük işsizlik oranını 
yaşıyor. 
 
Almanya'nın ana ihracatı elektro-teknoloji, 
mekatronik, ağır makine, otomobil, çevre 
teknolojisi, ilaç ve kimyasallar. 

Almanya, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Bayer, 
Siemens, Thyssen Krupp ve diğerleri gibi birçok 
güvenilir ve tanınmış piyasa liderine ev sahipliği 
yapmakta.  

Almanya ülkemizin en büyük ticaret ortağı ve en 
çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında ilk sırada 
yer alıyor.  En çok ithalat yaptığımız 2. ülke 
konumunda.  
 
Almanya’daki Türk işletmelerin sayısı 100 bin 
civarında. Bu işletmeler 50 milyon Avrodan fazla 
ciro yaratmakta ve 400 bin kişiye istihdam 
sağlıyor. 



 

Alman Turist potansiyeli 
düzenli olarak her yıl 

artış gösteriyor, 
destinasyon tercihleri 
farklılıklar gösterse de 

Turizm Harcamaları 
 

2017 65 Milyar € 
2018 68 Milyar € 

 
*Kaynak DRV raporu   

PAZAR PROFİLİ 
 
Almanya yüksek seyahat oranı ve harcaması ile 
Dünya turizminin en önemli ve destinasyonlar için 
çekici bir kaynak Pazar. 
 
Alman seyahatçiler yüksek yaşam standartları ve 
değerli para birimi ile en zorlu ekonomik 
dönemlerde bile tatil arayışlarından ödün vermiyor. 
Almanlar aynı zamanda “dünya seyahat şampiyonu” 
olarak ta biliniyor.  
 
Alman Pazarında satın alma eylemlerinin en başında 
tatil geliyor. Almanlarda seyahat etmenin köklü bir 
gelenek olarak benimsenmesinin en büyük nedeni, 
Avrupa’da en kısa süreli çalışma saatlerine ve uzun 
tatil dönemlerine sahip olmaları geliyor. 
 
Destinasyonlar açısından, Alman gezginleri cazip 
kılan bir diğer konu da oldukça geniş yelpazede 
turistik ürün aramaları geliyor; güneş ve plaj 
severlerin yanı sıra yürüyüşçüler, sporcular ve 
maceracılar, eko turistler, spor, kültür meraklıları, 
şehir gezginleri, lüks fanatiklerin yanı sıra düşük 
bütçeli gezginler yer alıyor.   
 
Son yıllarda göçmenler ve terör saldırıları sorunları 
nedeni ile talep kaymaları yaşanmış olsa da, 2019 
sezonunda güvenlik endişesi ile tercih etmediği 
destinasyonlara, fiyat & kalite performansı yüksek 
ülkelere talep yeniden döndü. Bu ülkelerin başında 
da Türkiye yer alıyor. 
 
2019 yılına yönelik alınan ilk verilere göre, Alman 
seyahat pazarında Türkiye’nin, talep artışı 
bakımından destinasyonlar arasında ilk sırada yer 
alacağını gösteriyor. 
 
 



  
	

	

TURİZM VERİLERİ 

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) ‘nin 
yayınladığı bilgilere göre;  2018 yılında 70,1 
milyon  tatil gerçekleşmiş, bunun % 50 oranından 
fazlası, tur operatörleri ve seyahat acentelerinden 
alınan paket turlar. 
 
Almanya’da 2500’ün üzerinde seyahat acentası  
online pazarın büyümesine ragmen varlığını 
sürdürüyor. 

2018 yılında 5 günden fazla tatil yapan Alman sayısı 55 Milyon ( Bir önceki yıl 54,1 Milyon) 
 
2018 yılı boyunca  Almanya ve Almanya dışındaki ülkelerde 477,6 milyon geceleme yapıldı bir 
önceki yıl bu sayı  459,6 milyon olarak gerçekleşti. 
 
Alman nüfusunun  % 78,1 gibi oranı yıl içerisinde tatil,seyahat yapıyor. Tatil satın alma 
eğilimlerinde online % 43 oranında 29,3 Milyar Eur, offline % 57 38,6 Milyar Eur gibi ticari hacme 
sahip. 
 
Almanya’da seyahat edenlerin yaklaşık % 27 oranı, Almanya’da kendi coğrafyalarında kalmayı 
tercih ediyor, %73 oran yurtdışına çıkıyor % 8,1 uzun mesafeli seyahat,  geri kalan Akdeniz 
destinasyonları, üçte bir oranı ise komşu ülkelere araçları ile seyahat etmeyi tercih ediyor .(2018 yılı 
verileri) *Kaynak DRV Raporu 
	

KAYNAK: DRV 

ALMAN TURİZM PAZAR YAPISI 
 



 

  

  
  

TURİZM VERİLERİ 

2018 Yılında 
online 
rezervasyon 
şampiyonu 
Antalya oldu. 
 

 
 

2018 
12,9 Gün 

2010 
13,2 Gün 

 
 

1998 
15,1 Gün 

 
 

  

 

2018 yılında toplam 
70,1 Milyon seyahat 

gerçekleşti. 
% 27 Almanya içi, 

% 73 Yurtdışı 
seyahatler oldu. 

 

	

KAYNAK: DRV 

Ortalama Seyahat Süreleri 
 



ITB BERLİN TURİZM FUARI 

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan, Uluslararası 
Berlin Turizm Fuarı, 6-10 Mart 2019 tarihlerinde 54. kez 
düzenlendi.   
 
Berlin’deki fuara 186 ülkeden 10 bin firma katıldı. İlk iki gün 
B2B görüşmelerin ardından , son gün kapılarını halka açtı. 
Geçen yıl 170 bine yakın kişinin ziyaret ettiği fuara ilgi bu yıl da 
yüksek oldu. Toplam ticaret hacmi 2018 yılında 7 Milyar Eur 
olarak gerçekleşti. 

Türkiye alan küçülttü, konsept değiştirdi.  

Türkiye alanı ITB turizm fuarının B2B ağırlıklı içeriğine uygun 
olarak iş modelli bir konseptle ziyaretçilere kapılarını açtı. T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY, fuar açılışında 
basına özellikle Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerlerine ilişkin 
bilgilendirmede bulundu.  

Göbeklitepe temasının hakim olduğu Türkiye alanının yanı sıra, 
özel sektör tarafından alınan alanlarla birlikte ITB’de geniş bir 
alanda Türkiye tanıtıldı.   

AKTOB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte fuarda çalışmalarda 
bulunan Dr. Erkan YAĞCI  fuar ve pazara ilişkin yaptığı 
değerlendirmede; “ITB Berlin’de aldığımız son verilere göre, 
Türkiye rezervasyonları Avrupa genelinde son derece olumlu 
yönde.  İşbirliği yaptığımız büyük tur operatörleri ve 
acentelerden de rezervasyonlara yönelik ciddi büyümeler 
olduğuna dair veriler alıyoruz. Türkiye ve Akdeniz Bölgesi için 
büyük öneme sahip olan Almanya ‘da ibre tekrar Türkiye’ye 
döndü, 2019 yılı  Alman Pazarında rekor büyüme yılı olacak, 
2019 yılında % 35 civarında büyüme bekliyoruz. Yine de 
temkinli davranmak zorundayız, Türk turizmci çok hızlı 
reaksiyon gösterebiliyor ve stratejik manevralarda başarılı 
olduğunu yaşanan tecrübelerle ispatladı. Hedefimiz Avrupa 
genelinde sürdürülebilir büyümenin sağlanması” dedi. 

 



	

SONUÇ 
PAZARIN GELİŞMESİNDE ANAHTAR 
FAKTÖRLER;  
 

Türkiye’nin Almanya’da yüksek farkındalığı var. 
Türkiye algısında yaratılan kırılma 2018’de yeniden 
olumlu havaya büründü. Bu kapsamda 2019 
rezervasyonları Alman Pazarının geri dönüşünün 
göstergesi.  
 
Olumlu algının yükselişi yönünde destinasyon 
tanıtımı ile birlikte algı çalışmalarının farklı kanallar 
kullanılarak yapılması, tanınmış Alman futbol 
kulüplerinin getirilebilmesi, ortak sinema 
yapımlarının geliştirilmesi bu ivmeye  fayda 
sağlayacaktır. 

 
Almanya festival ülkesi olarak biliniyor. 
Festivallerde yer alarak, Türk ürünlerinin öne 
çıkartılacağı farklı temalarla yer alınması, Türkiye 
tanıtımında olumlu etki sağlayacaktır. 

 
Avrupa ve tüm dünyada yükselen aşırı milliyetçi 
akımlar, seyahat tercihlerinin belirlenmesinde rol 
oynayabilir. Bu yönde, olumlu algının yükselmesi 
yönünde Almanya’da bulunan Türk nüfusunu içine 
alan özel kampanyalar düzenlenmesi etkili 
olacaktır. 

 
 


