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F. ALMANYA EYALETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

 
29.09.2020 

F. Almanya’da Berlin ile birlikte Hamburg, Hannover, Frankfurt, Stuttgart, Münih ve Düsseldorf olmak 

üzere  toplam 7 temsilciliğimiz bulunmaktadır. Bu temsilciliklerin isimleri ve görev bölgelerinin yanı sıra 

eyaletlere ilişkin kısa bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

 

Berlin Ticaret Müşavirliği Görev Bölgesi Eyaletleri 

 Berlin 

 Brandenburg 

 Saksonya 

Düsseldorf Ticaret Ataşeliği Görev Bölgesi Eyaletleri 

 Kuzey Ren Vestfalya 

 Rheinland-Pfalz 

 Saarland 

Frankfurt Ticaret Ataşeliği Görev Bölgesi Eyaletleri 

 Hessen 

 Thüringen 

Hamburg Ticaret Ataşeliği Görev Bölgesi Eyaletleri 

 Hamburg 

 Schleswig Holstein 

 Mecklenburg-Vorpommern 

Hannover Ticaret Ataşeliği Görev Bölgesi Eyaletleri 

 Aşağı Saksonya 

 Bremen 

 Sachsen-Anhalt 

Münih Ticaret Ataşeliği Görev Bölgesi Eyaletleri 

 Bavyera 

Stuttgart Ticaret Ataşeliği Görev Bölgesi Eyaletleri 

 Baden-Würtemberg 
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Berlin Ticaret Müşavirliği Görev Bölgesi Eyaletleri  

(Berlin, Brandenbur, Saksonya) 
 

Berlin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Almanya’nın başkenti ve en büyük şehridir. Aynı zamanda bir eyalet kent olan Berlin’in etrafı 

Brandenburg eyaleti tarafından tamamen  çevrilmiştir. 3,65 milyon’luk nüfusu ile Almanya’nın en 

kalabalık ve en canlı şehridir. Tarihi, müzeleri, festival haftaları ve çeşitli kültürel etkinlikleri ile turistlerin 

ilgi odağı haline gelmiş ve aynı zamanda Almanya’nın kültür başkenti sıfatını almıştır.  

 

Canlılığına ek olarak, altyapı, uygun fiyat seviyesi, önemli karar vericilere yakınlık, nitelikli iş gücü ve 

güzel bir yaşam kalitesi gibi avantajlar, Daimler, Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, Pfizer, Siemens, 

Sony ve Vattenfall gibi çok sayıda büyük şirketi Berlin’de kurumsal merkezler kurmaya teşvik etmiştir. 

Aynı şekilde sayısız küçük ve orta ölçekli, çoğu genç ve yenilikçi şirketlere de ev sahipliği yapmaktadır. 

 

Berlin merkezli şirketler medya, moda, müzik, hizmet sktörü, IT, sağlık hizmetleri, biyo ve çevre 

teknolojisi, optik endüstrisi ve tıp teknolojisi gibi çok çeşitli endüstrilerden oluşmaktadır. Bu firmaların 

birçoğu, Almanya'nın en büyük bilim ve teknoloji merkezi olan Berlin Adlershof gibi yeni sanayi 

parklarındaki konumlarından faydalanmaktadırlar. Berlin'deki 18'den fazla üniversite ve 250'den fazla 

araştırma merkezi ile etkileşimden doğan sinerji etkileri, en iddialı kurumsal hedeflere bile ulaşılmasına 

yardımcı oluyor. 

 

F. Almanya’nın dış ticaretinde Berlin 2019 yılında  ihracatta 147 milyar Avro ile 14. ve ithalatta ise 152 

milyar Avro ile 13. sırada yer almaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Berlin 

Alan (km2) 891,12  

Nüfus2009 3.644.826 

Nüfus yoğunluğu (Kişi/km2)2009 4.090 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
153,29 Milyar Avro 

Kişi Başına Düşen (GSYİH-

Cari Fiyatlarla) 
41.967 Avro 

Çalışan Sayısı 2.064.800 

İşsizlik Oranı %  7,8 

Ekonomik Büyüme   % 5,3 
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Brandenburg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandenburg Eyaleti, F. Almanya’nın başkenti Berlin ile beraber  Avrupa’nın merkezinde modern ve 

yüksek nitelikli bir ekonomik bölge konumuna erişmiştir. Merkez konumları sayesinde Avrupa’nın en 

dinamik ekonomik alanlarından birini oluşturmaktadır. Büyüyen Avrupa pazarının tümüne sadece bir 

günlük kamyon yolculuğu mesafesindedir. Eyaletin başkenti Potstam’dır. Doğal parkları, gölleri ve 

sarayları ile ünlü olan eyalet tarihsel önem taşıyan bir bölgedir. 

 

Brandenburg eyaletinin, mükkemel altyapısı, yüksek düzeyde bilimsel ve araştırma yeterliliği, kalifiye iş 

gücü, yenilikçi yaratıcılık, kültürel özellikler ve doğal güzelliği gibi birçok olumlu faktör, eyaleti 

ArcelorMittal, Mercedes Benz, Rolls-Royce, Schweizer Krone, Thermo Fisher, Vestas ve VW gibi 

küresel firmalar için çekici bir yatırım bölgesi haline getirmiştir. Ayrıca, Amerikalı elektrikli otomobil 

üreticisi Tesla, Avrupa’daki ilk yatırımını Brandenburg eyaletine yapmış olup, üretim fabrikası yapım 

aşamasındadır. 

 

Doğu ve Batı Avrupa arasındaki önemli ticaret yollarının kesiştiği Brandenburg, bu sayede modern bir 

lojistik alt yapısına ulaşmıştır. Hava ve uzay sanayisinde bölgeye yapılan yatırımlar eyaletin bu alanda 

büyük bir ölçüde gelişmesini sağlamıştır. Bu alanda 70’den fazla firma (Deutsche Lufthansa, MTU Aero 

Engines, Rolls-Royce Deutschland vb.) yerleşim alanı olarak kendilerine bu eyaleti seçmişlerdir. Ayrıca 

yenilenebilir enerji sektöründe fotovoltaik firmaları (Conergy, First Solar gibi) sayesinde önemli bir 

konuma ulaşan eyalet  aynı zamanda film endüstrisi tarafından da tercih edilen bir bölgedir. Bunun dışında 

bölge ekonomisinde çavdar ve yağlı maddeler tarımı, taşıt ve makine üretimi, kimya sanayii, çevre tekniği 

ve elektronik büyük bir öneme sahiptir. Bölgedeki teknoloji merkezleri ve üniversiteler bölgenin 

kalkınmasında önemli role sahiptir. 

Uluslararası şirketler ve yenilikçi KOBİ'ler Brandenburg'da ekonomik gelişmeleri için mükemmel 

koşullar bulmaktadır. En iyi yerlerde, makul fiyatlar ve düşük işletme vergileri ile çok çeşitli ticari, 

endüstriyel ve ofis alanları mevcuttur. Ayrıca, Brandenburg yatırım yapacak firmalara çeşitli finansman 

fırsatları sunmaktadır. 

2019 yılı dış ticaret verilerine göre F. Almanya’da eyaletler arasında ihracatta 13,28 milyar Avro ile 15. 

sırada ve ithalatta ise 18,6 milyar Avro ile 11. sırada yer almaktadır. 

 

Brandenburg 

Alan (km2) 29.654,48  

Nüfus2018 2.511.917  

Nüfus yoğunluğu 

(Kişi/km2)2018 85 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 
(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 

74,33 Milyar Avro   

Kişi Başına Düşen 
(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 

29.541 Avro   

Çalışan Sayısı 1.128.700  

İşsizlik Oranı % 5,8 

Ekonomik Büyüme  2010  % 3,4 
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Saksonya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkenti Dresden olan Saksonya eyaletinin diğer büyük şehirleri Leipzig ve Chemnitz’dir. En güçlü 

olduğu sanayi dalları makina ve otomobil yapımı olan Saksonya eyaleti otomobil şehri olarak da bilinir. 

Eyalette 650’den fazla otomobil yan sanayii işletmesi F. Almanya’nın en büyük işletmelerinden olan VW 

(Volkswagen), Porsche, BMW’ye parça tedarik etmektedir. Geleceğin teknolojisi olarak bilinen 

mikroelektronik / ICT alanında da önde gelen bölgeler arasında yer alan Saksonya eyaletinde yaklaşık 

200 işletme bu alanda hizmet vermektedir. Söz konusu endüstrinin en büyük Avrupa kümelenmesi 

“Silikon Saksonya” bu bölgede bulunmaktadır. Ayrıca çevre ve nano teknolojileri de bölgenin ekonomik 

olarak büyümesinde önemli bir role sahiptir. Saksonya eyaletinin ekonomisinin geleneksel kalbi 

Chemnitz-Zwickau bölgesidir.  

 

Üniversitelerin teknik ve doğa bilimleri dallarına yönelmiş olması, teknolojik ürün ve sistemlerin 

geliştirilip yayılması çalışmalarında, özellikle nano ve mikroelektronik alanında Saksonya’ya büyük 

önem kazandırmaktadır. Eyalete yerleşmiş olan yüksek teknoloji işletmeleri arasında İnfineon, AMD ve 

Wacker Siltronik AG Freiberg vardır. Ayrıca, GLOBALFOUNDRIES, Bosch, ve Niles NILES-

SIMMONS-HEGENSCHEIDT bölgenin diğer önde gelen firmaları arasındadır. 

 

Saksonya iyi gelişmiş otoyolları, demiryolları, Elbe'deki üç iç liman ve iki uluslararası havaalanı ile güçlü 

bir ulaşım altyapısına sahiptir. Lojistik devi DHL, Avrupa hava taşımacılığı merkezini Leipzig / Halle 

Havalimanı'nda 7/24 işletmektedir. 

 

2019 yılında 40,3 milyar Avro’luk ihracatı (8. sırada) ve 26,9 milyar Avro’luk ithalatı (8. sırada) ile F. 

Almanya’nın dış ticaretine katkı sunmakta olan Saksonya çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği 

yapmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sachsen 

Alan (km2) 18.449,96 

Nüfus2018 4.077.937  

Nüfus yoğunluğu 

(Kişi/km2)2018 
221 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
128,1 Milyar Avro     

Kişi Başına Düşen 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
31.453 Avro 

Çalışan Sayısı 2.067.200 

İşsizlik Oranı % 5,5 

Ekonomik Büyüme   % 3,0 
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Düsseldorf Ticaret Ataşeliği Görev Bölgesi Eyaletleri 

(Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland) 

Kuzey Ren-Vestfalya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Almanya’nın GSYİH’sı en yüksek olan ve ekonomik bakımdan en güçlü olan eyaleti olan Kuzey Ren-

Vestfalya’nın başkenti Düsseldorf’dur. Diğer büyük şehirleri Köln, Essen ve Dortmund’dur. Almanya’nın 

en kalabalık nüfusuna sahip olan Kuzey Ren-Vestfalya’nın başkenti olan Düsseldorf’un 500 km 

çevresinde yaklaşık 150 milyon insan yaşamakta olup Avrupa’nın üçte birlik tüketiminin gerçekleştiği 

bölgenin merkezinde bulunması nedeniyle Eyalet Avrupa’da ekonominin kalbi olarak kabul görmektedir. 

 

Kuzey Ren-Vestfalya topraklarının yaklaşık dörtte biri ormanlarla kaplıdır. Bununla birlikte Ruhr bölgesi, 

Almanya’nın en büyük sanayi bölgesidir. Pek çok tanınmış yabancı şirketin Almanya ve Avrupa 

pazarlarındaki merkezleri burada bulunmakla beraber ve başka hiçbir eyalette bu kadar çok yabancı 

yatırımcı bulunmamaktadır. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti, madencilik ve çelik bölgelerinden 

biyokimyasal ve yüksek teknoloji merkezlerine uzanan veya Duisburg'daki en büyük iç limandan ülkenin 

derinliklerine kadar uzanan uluslararası havalimanlarında ve yüksek hızlı demiryolu hatlarında 

mükemmel bir altyapı sunmaktadır. 

 

Avrupa'nın başka hiçbir bölgesinde Kuzey Ren-Vestfalya kadar eğitim ve araştırma kurumu yoğunluğu 

yoktur. Düzinelerce üniversite, teknoloji ve araştırma merkezi ile eyalet, araştırma ve geliştirme için en 

dinamik yerlerden biridir. Kuzey Ren-Vestfalya aynı zamanda bir fuarlar bölgesi olarak bir dünya 

lideridir: 60'tan fazla fuar her yıl neredeyse altı milyon ziyaretçiyi çekmektedir. Aachen, Köln veya 

Düsseldorf gibi şehirler, tarihi eserlerden sanata kadar uzanan kültürel çeşitlilikle dikkat çekmekte ve 

Kuzey Ren Vestfalya'yı dünyanın en önemli kültürel bölgelerinden biri haline getirmektedir. 

 

Dış ticaret verilerinden de görüleceği gibi, F. Almanya’nın 193,68 milyar Avro ile en çok ihracat yapan 

2. eyaleti ve 245,15 milyar Avro ile en çok ithalat yapan 1. eyaletidir. 

 
 

 

Nordrhein-Westfalen 

Alan (km2) 34.112,31 

Nüfus2018 17.932.651  

Nüfus yoğunluğu 

(Kişi/km2)2018 
526 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
711,42 Milyar Avro     

Kişi Başına Düşen 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
39.678 Avro 

Çalışan Sayısı 9.635.700 

İşsizlik Oranı % 6,5 

Ekonomik Büyüme   % 2,4 
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Rheinland-Pfalz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa'nın kalbindeki merkezi konumu ve doğrudan komşuları Fransa, Lüksemburg ve Belçika ile 

Rheinland-Pfalz, uluslararası alanda başarılı, geleceğe yönelik bir ekonomik bölge olarak kendini 

kanıtlamıştır. Başkenti Mainz olan Rheinland-Pfalz eyaletinin en büyük şehirleri Ludwigshafen ve 

Koblenz’dir.  

 

Şaraplar ülkesi olarak da tanınan eyalette, dünyanın her tarafından beğenilen şaraplık üzümler yetişir. Yol 

yapımı için makine ve techizatlarda dünya pazar lideri olan Wirtgen GmbH, Ludwigshafen'deki BASF 

veya Wörth'teki dünyanın en büyük ticari araç fabrikasına sahip Mercedes-Benz gibi küresel şirketler, 

eyalete sağlıklı bir endüstri, iş ve yüksek katma değer karışımı sağlamaktadır.   

 

Yenilikçi, ağırlıklı olarak orta ölçekli ekonominin yanı sıra ekonomi ile bilimin birbirine yakın bağlantısı, 

Rheinland-Pfalz'ın uluslararası rekabet edebilirliğine katkıda bulunmaktadır. Rheinland-Pfalz 

ekonomisini beş endüstri şekillendirmektedir: kimya ve ilaç endüstrilerinin yanı sıra otomotiv endüstrisi, 

metal endüstrisi, makine mühendisliği ve gıda endüstrisi. 

 

Coğrafi konumu nedeniyle büyük avantajlara sahip olan Rheinland-Pfalz, karayolları, süratli tren yolları, 

büyük su yolları ve ekonomik olarak güçlü merkezlere komşuluk etmesi nedeniyle F. Almanya’nın en 

dinamik ekonomik gücüne sahip olan eyaletlerden biri haline gelmiştir. Eyaletin başkenti Mainz Frankfurt 

Havalimanına yarım saat uzaklıktadır. Ekonomik gelişimin en önemli sebeplerinden bir diğeri ise, 

bölgenin üniversitelere, teknik ve araştırma merkezlerine büyük yatırımlar yapmasıdır. 

 

2019 yılı dış ticaret verilerine göre, eyaletler arasında 53,4 milyar Avro’luk ihracat ile  7. sırada yer alan 

Rheinland-Pfalz, 39,4 milyar Avro’luk ithalat ile yine 7. sırada yer alarak ülkenin dış ticaretine büyük 

katkılarda bulunan eyaletler arasında yer almaktadır. 

 
 
 

 

Rheinland-Pfalz 

Alan (km2) 19.858,00 

Nüfus2018 4.084.844  

Nüfus yoğunluğu 

(Kişi/km2)2018 
206 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
145 Milyar Avro     

Kişi Başına Düşen 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
35.457 Avro 

Çalışan Sayısı 2.046.800 

İşsizlik Oranı % 4,3 

Ekonomik Büyüme   % 0,9 
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Saarland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Almanya’nın yaklaşık 2.600 m2  yüzölçümü ile en küçük eyaleti olan Saarland’ın, başkenti Almanya-

Fransa sınırında bir sanayii ve fuar merkezi olan Saarbrücken’dir. Fransa ve Lüksemburg sınırındaki 

merkezi konumu Saarland’ı Avrupa’da önemli bir lojistik merkezi haline getirmiştir. Bölgede 150’den 

fazla lojistik firması hizmet vermektedir. 

 

Eyalette önemli olan sanayii dalları metal işleme (özellikle çelik endüstrisi), makina yapımı ve otomotiv 

sanayiidir. Ayrıca, nano teknoloji, sağlık hizmetleri, gıda ve haberleşme teknolojileri, elektroteknik ve tıp 

tekniği bölgenin geleceğe yönelik ekonomi alanları arasında görülmektedir. Üniversiteye bağlı ya da 

üniversiteyle yakın ilişkisi olan birçok değerli enstitü (Max-Planck Bilişim Enstitüsü, Yapay Zekâ Alman 

Araştırma Merkezi gibi) araştırma ile uygulama arasında bir köprü oluşturmaktadır. 

 

2019 yılı dış ticaret verilerine göre, ihracatta 15,4 milyar Avro ile eyaletler arasında 13. sırada ve 15,7 

milyar Avro ile ithalatta 14. sırada yer almaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saarland 

Alan (km2) 2.571,11 

Nüfus2018 990.509  

Nüfus yoğunluğu 

(Kişi/km2)2018 
385 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
36,25 Milyar Avro     

Kişi Başına Düşen 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
36.684 Avro 

Çalışan Sayısı 534.200 

İşsizlik Oranı % 6,2 

Ekonomik Büyüme   % 1,5 
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Frankfurt Ticaret Ataşeliği Görev Bölgesi Eyaletleri 

(Hessen, Thüringen) 

Hessen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eyaletin başkenti Wiesbaden olmasına rağmen, nüfusun en yoğun olduğu şehri F. Almanya’nın ekonomi 

metroplü olan Frankfurt am Main’dir. Avrupa’nın finans başkenti de olan Frankfurt, Alman Federal 

Bankası ile Avrupa Merkez Bankası’nın merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca 400'den fazla banka 

ile Almanya'nın en büyük borsası da bu kenttedir. 

 

F. Almanya'nın en büyük ekonomi merkezlerinden biri olan Hessen, büyük ulusal ve  uluslarası 

işletmelerin yerleşim bölgesi olarak Avrupa'nın en dinamik bölgeleri arasında yer almaktadır. Yaklaşık 

12.500 yabancı firmanın yatırım yaptığı Hessen eyaletinde yaklaşık 190 farklı ulustan personel 

çalışmaktadır. İşletmelerin dörtte üçü hizmet sektöründe olmasına rağmen, makina ve taşıt yapımı, 

elektroteknik, kimya, eczacılık, IT ve otomasyon gibi branşlarda da üreticilere ev sahipliği yapmaktadır. 

Eyaletin ekonomik başarısına hava ve su yolları, demiryolları kavşakları ve merkezi konumu büyük bir 

katkıda bulunmuştur. Frankfurt'un Rhein-Main-Havalimanı Avrupa havalimanları arasında yük taşımada 

birinci, yolcu taşıma sayısı bakımından ikinci sırada bulunmaktadır. Eyalette ayrıca çeşitli alanlarda 

uluslararsı fuarlar düzenlenmektedir. Hükümet, yenileme ve rekabet yeteneği sağlamak amacıyla 

ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarında  Hessen Teknoloji Vakfı çerçevesinde işbirliği yapmaktadır.  

 

İşsizlik oranının % 4,4 civarında olduğu Hessen, dış ticarette de ülkeye büyük ekonomik katkılarda 

bulunmaktadır. 2019 yılında eyaletler arasında 64,8 milyar Avro’luk ihracatıyla 5. sırada ve 102,6 milyar 

Avro’ya varan ithalatıyla 4. sırada bulunmaktadır.  
 
 
 
 
 

 

Hessen 

Alan (km2) 21.115,68 

Nüfus2018 6.265.809  

Nüfus yoğunluğu 
(Kişi/km2)2018 

297 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 
(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 

294,47 Milyar Avro     

Kişi Başına Düşen 
(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 

46.923 Avro 

Çalışan Sayısı 3.534.300 

İşsizlik Oranı % 4,4 

Ekonomik Büyüme   % 3,0 
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Thüringen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coğrafı bakımdan F. Almanya’nın ortasında bulunan ve beş eyaletle sınırı olana Thüringen eyaletinin 

başkenti Erfurt’dur. Diğer büyükşehirleri ise Jena ve Gera’dır. Thüringen topraklarının büyük bir 

kısmında tarım yapılmaktadır. Bölgede en çok yetiştirlen tarım ürünleri hububat, kolza, şeker pancarı ve 

patatestir. 

 

Optik endüstrisinde çok önemli bir yeri olan Jena şehri lens üretimi, tıp ve biyo teknoloji, foto voltaik ve 

yazılım alanındaki başarılarından dolayı 2008 Bilim Kenti olarak seçilmiştir. Makine üretimi özellikle 

Gera ve Erfurt şehirlerinde yapılıyor. Mikroelektroniğin ağırlık merkezi eyaletin başkentinde bulunuyor. 

Eisenach’ta ise geleneksel olarak otomobil sanayii ve yedek parça üretimi ağır basıyor. Eyaletin diğer 

önemli sanayi dalları ise madencilik, cam oyuncak ve porselen olarak sayılabilir. Ayrıca eyalet kültürü, 

tarihi ve doğal güzelliklerinden dolayı çok sayıda turisti her yıl bölgeye çekmektedir. 

 

Almanya’nın birleşmesinden sonra ekonomik olarak hızla ilerleme kaydeden Thüringen Opel, Rolls-

Royce, Daimler, Jenoptik, Bosch ve Zeiss gibi büyük firmalara da ev sahipliği yapmaktadır. 

 

2019 yılı dış ticaret verilerine göre, eyaletler arasında ihracatta 15,5 milyar Avro ile 12. sırada ve ithalatta 

ise yaklaşık 11,56 milyar Avro ile 15. sırada yer almaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thüringen 

Alan (km2) 16.202,37 

Nüfus2018 2.143.145  

Nüfus yoğunluğu 

(Kişi/km2)2018 
132 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
63,86 Milyar Avro     

Kişi Başına Düşen 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
29.883 Avro 

Çalışan Sayısı 1.430.100 

İşsizlik Oranı % 5,3 

Ekonomik Büyüme   % 2,6 



T.C. Berlin Büyükelçiliği 

Ticaret Müşavirliği 
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Hamburg Ticaret Ataşeliği Görev Bölgesi Eyaletleri 

(Hamburg, Schleswig Holstein, Mecklenburg Vorpommern) 

Hamburg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamburg, F. Almanya’nın nüfus açısından Berlin’den sonraki en büyük kentidir. Geleneksel ticaret kenti 

olan Hamburg eyaleti Almanya’nın dünyaya açılan kapısı olarak da adlandırılabilmektedir. Eyalet ülkenin 

en önemli deniz limanı ve en büyük dış ticaret merkezidir. Kent ekonomik gücü sayesinde yenilikçi 

endüstrilerde de adından söz ettirmiştir. 

 

Hamburg eyaleti sivil havacılık sanayiinde dünyanın en büyük 3. bölgesidir. Bunun yanısıra, medya, 

reklam, IT, mikroelektronik, haberleşme alanlarında da önemli bir konuma sahiptir. Limanlar ile ilgili 

işletmeler tersaneler, rafineriler ve yabancı hammade işleme fabrikaları, eyaletin önde gelen diğer önemli 

sektörleridir. Üniversiteleri, yüksek okulları ve araştırma merkezleri kent içinde bulunan işletmelerin  

rekabetçi gücünü arttırmakta ve gelecekteki  konumunu güçlendirmesi için katkılar sunmaktadır. 

 

Almanya’nın en büyük sanayi bölgelerinden biri olmasına rağmen ülkenin en yeşil kentlerinden biridir. 

Kent hareketli yaşantısıyla çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır.  

 

3.500'den fazla uluslararası şirket ve çalışanı, Hamburg'un etkileyici kozmopolit ve kültürel açıdan 

çeşitlilik içeren bir şehir olarak ününe ün katmaktadır. Sanat, tiyatro, opera, müzik ve bale çeşitliliği ile 

bu alanda Avrupa'nın en iyileri arasında yer almaktadır. Yeni Elbphilharmonie, Hamburg'a başka bir 

cazibe katacak ve dünyanın her yerinden daha fazla konuğu Almanya'nın "büyük liman kentine" 

çekmesinde katkıda bulunacaktır. 

 

F. Almanya’da kişi başına düşen GSYIH’nın  (66.879 Avro) en yüksek olduğu eyaletin işsizlik oranı % 

4,4 civarındadır. Dış ticaret verilerine göre, ihracatta 53,5 milyar Avro ile 6. ve ithalatta ise 67,47 milyar 

Avro ile 6. sırada bulunmaktadır. 

 

Hamburg 

Alan (km2) 755,09 

Nüfus2018 1.841.179 

Nüfus yoğunluğu 

(Kişi/km2)2018 
2.438 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
123,27 Milyar Avro 

Kişi Başına Düşen 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
66.879 Avro 

Çalışan Sayısı 1.293.700 

İşsizlik Oranı % 4,4 

Ekonomik Büyüme   % 2,4 



T.C. Berlin Büyükelçiliği 

Ticaret Müşavirliği 
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Schleswig-Holstein 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almanya’nın hem Kuzey Denizi’ne hem de Baltık Denizi’ne kıyısı olan tek eyaleti olan Schleswig-

Holstein’ın başkenti Kiel’dir. Diğer büyük şehirleri Lübeck ve Flensburg’dur. Coğrafi konumundan 

dolayı eyalet hem ekonomik hem kültürel olarak denize bağlıdır. 40’ın üzerinde limana sahip olan 

Schleswig-Holstein’da balıkçılık, gemi yapımı ve deniz ticareti en önemli ekonomik branşlar arasındadır. 

Bu sektörlerde,  1500’ün üzerinde şirket yaklaşık 5,5 milyar Avro ciro ile 50 milyon ton ürün satmaktadır. 

Yılda 41.000 gemi ile Kiel Kanalı, dünyanın en yoğun yapay su yoludur. Bu rakamlara rağmen, ülkenin 

ana gelir kaynakları tarım ve turizmdir. 

 

Schleswig-Holstein geçmiş yıllarda tarım ve balıkçılık bölgesi olarak tanınırken, son zamanlarda modern 

bir ekonomi ve teknoloji merkezi olma yolunda büyük bir değişim geçirmiştir. Eyalet topraklarının büyük 

bir bölümü hâlâ tarım bölgesi olmasına rağmen, deniz ve tıp tekniği, IT, nanoteknoloji, makina ve kimya 

sanayii, enerji ve çevre tekniği gibi modern teknolojilerde büyük bir ilerleme görülmektedir. Dräger veya 

Johnson & Johnson MEDICAL gibi tanınmış şirketler yatırımlarını bu bölgeye yapmışlardır. Schleswig-

Holstein rüzgâr enerjisi alanında Almanya’nın bir numaralı eyaletidir ve teknoloji merkezleri bakımından 

önde gelir. 

 

2019 yılında, Schleswig-Holstein ihracatta 20,9 milyar Avro ile 9. sırada ve ithalatta ise 23,2 milyar Avro 

ile yine 9. sırada yer alarak F. Almanya’nın dış ticaretine katkıda bulunmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schleswig-Holstein 

Alan (km2) 15.804,3 

Nüfus2018 2.896.712  

Nüfus yoğunluğu 

(Kişi/km2)2018 
183 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
97,76 Milyar Avro     

Kişi Başına Düşen 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
33.712 Avro 

Çalışan Sayısı 1.430.100 

İşsizlik Oranı % 5,1 

Ekonomik Büyüme   % 3,3 



T.C. Berlin Büyükelçiliği 

Ticaret Müşavirliği 
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Mecklenburg-Vorpommern 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bin Göller Bölgesi“ olarak da tanınan eyaletin başkenti Schwerin’dir. Bölge 2.000’den fazla göle 

sahiptir. Diğer büyük şehirleri Rostock ve Neubrandenburg’dur. Eyalet, kıyıları, yumuşak eğilimli 

tepeleri, göz alabildiğince uzanan tarlalar, doğal parkları, çayırlar ve ormanları, büyüleyici sarayları, 

malikâneler ve yaz ayları müzik festivalleri sayesinde pek çok turistin ilgi odağı haline gelmiştir. 

 

Doğal yapısından dolayı tarım, diğer eyaletlere nazaran daha büyük bir önem taşımaktadır. Patates, 

hububat ve yağlı tohumlu bitkiler eyalette üretilen en önemli tarım ürünleridir 

 

Baltık Denizi ile 350 km’den daha uzun kıyısı bulunan Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde, son 

yıllarda liman altyapısına yapılan yatırımlarla (yaklaşık 500 milyon Avro) gemi yapımı ve deniz 

ticaretinde Kuzey Avrupa’nın merkezi haline gelmiştir. Diğer önemli ekonomi dalları ise inşaat 

malzemesi ve kereste sanayii, makina, gıda, lojistik ve hizmet sektörüdür. Ayrıca, çeşitli araştırma ve 

geliştirme kuruluşları ile de yüksek teknoloji (hightech), tıp teknolojisi ve biyo teknolojisinde de büyük 

bir gelişme kaydetmiştir. 

 

Berlin’ den sonra işsizlik oranının en yüksek olduğu eyalet (%7,1), F. Almanya’da dış ticarette 2019 yılı 

itibarıyla en az ihracat (7,25 milyar Avro) ve ithalat’ın (6,65 milyar Avro) yapıldığı bölgedir. Ayrıca 

Almanya’nın nüfus yoğunluğu açısından en az olan eyaletidir. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mecklenburg-Vorpommern 

Alan (km2) 23.294,62 

Nüfus2018 1.609.675  

Nüfus yoğunluğu 
(Kişi/km2)2018 

69 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 
(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 

46,56 Milyar Avro     

Kişi Başına Düşen 
(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 

28.940 Avro 

Çalışan Sayısı 758.800 

İşsizlik Oranı % 7,1 

Ekonomik Büyüme   % 4,2 



T.C. Berlin Büyükelçiliği 

Ticaret Müşavirliği 
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Hannover Ticaret Ataşeliği Görev Bölgesi Eyaletleri 

(Aşağı Saksonya, Bremen, Saksonya Anhalt) 

Aşağı Saksonya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkenti Hannover olan Aşağı Saksonya yüzölçümü bakımından F. Almanya’nın en büyük ikinci 

eyaletidir. Diğer büyük kentleri Braunschweig ve Osnabrück’tür. Dünyanın en büyük furlarından 

bazılarına (Hannover Messe, CEBIT gibi) ev sahipliği yapan eyalet coğrafi yapısından dolayı uluslararası 

ticaret ilişkilerinde önemli bir konuma sahiptir. 

 

Aşağı Saksonya eyaletinde lüks sınıf yolcu gemileri inşa edilmekle beraber, F. Almanya’nın en büyük 

derin su limanı Wilhelmshaven konteynır terminali de burada inşa edilmiştir. 

 

Eyaletin büyük bir bölümü tarıma ayrılmasına rağmen bir tarım bölgesi olarak nitelendirilmez. 

Ekonomide lojistik, gemi yapımı, çelik, kimya, elektronik ve turizm sektörleri büyük bir role sahiptirler. 

Ayrıca, biyo teknoloji, yüksek teknoloji ve e-business hızlı bir şekilde büyümektedir. Otomobil endüstrisi 

(Volkswagen) de eyaletin vazgeçilmez sanayi dallarından biridir. 30’dan fazla üniversitesi ve araştırma 

merkezi sayesinde de eyalet uzay araştırmaları, doğa bilimleri ve tıp alanlarında da büyük bir ilerleme 

kaydetmiştir. 

 

2019 yılı dış ticaret verilerine göre Aşağı Saksonya Eyaleti ihracatta 85,35 milyar Avro ile 4. sırada  ve 

ithalatta 92,24 milyar Avro ile 4. sırada yer alarak ülke ekonomisine büyük katkılar sunmaktadır. 

 
 
 
 
 

 

Niedersachsen 

Alan (km2) 47.709,5 

Nüfus2018 7.982.448  

Nüfus yoğunluğu 

(Kişi/km2)2018 
167 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
307,03 Milyar Avro     

Kişi Başına Düşen 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
38.423 Avro 

Çalışan Sayısı 4.145.300 

İşsizlik Oranı % 5,0 

Ekonomik Büyüme   % 3,3 



T.C. Berlin Büyükelçiliği 

Ticaret Müşavirliği 
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Bremen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bremen, F. Almanya’nın yüzölçümü bakımından en küçük eyaletidir. Eyalet, Bremen ve 65 km uzaklıkta 

Weser kıyısında bulunan Bremerhaven kentlerinden oluşur ve Aşağı Saksonya toprakları ile çevrilmiştir. 

Yaklaşık 680 bin nüfusa sahip iki şehirli eyalet, F. Almanya’daki en büyük sanayi bölgelerinden biridir 

ve önemli bir araştırma ve yüksek teknoloji bölgesi olarak karakterize edilmiştir. 

 

Bremen Eyaleti, denizcilik ekonomisi, lojistik, rüzgar enerjisi, otomotiv, havacılık endüstrisi ve yiyecek 

ve içecek endüstrisi ile geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Alman federal eyaletleri arasında en önemli 

ihracat kapılarından biridir. Ülkenin limanları bunda büyük rol oynamaktadır. Burada her yıl 5.5 

milyondan fazla konteyner, iki milyon araba ve birkaç milyon ton genel kargo ve dökme yük sevk 

edilmektedir. Bremerhaven, Avrupa'nın en büyük dört limanından biridir. 

 

Pamuk, kahve, tütün ve çeşitli egzotik meyve ticareti ile ün yapan Bremen, Avrupa’nın en büyük 

konteyner yükleme ve boşaltma limanlarından biridir. Ekonomik yaşamının temelini limanlar, gemicilik, 

uluslararası ticaret ve modern  sanayii ürünleri oluşturur. Dünya çapında ün yapmış olan yiyecek ve içecek 

sektöründeki üreticiler (Beck’s-Bira, Jacobs-Kahve ve Milka-Çikolata) bu eyalette bulunmaktadır. Ayrıca 

un, süt ürünleri, baharat ve balık ürünleri de bölge ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır. Bölgede 

en büyük işveren olan Daimler-Holding burada çeşitli araçların üretimini gerçekleştirmektedir. Mercedes-

Benz’in grubun en büyük üretim tesislerinden biri olana Bremen fabrikasının montaj hattında 11 farklı 

model üretilmektedir.  Kara ve deniz araçlarının dışında eyalette ayrıca Havacılık ve Uzay Merkezinde 

füze, uydu ve Airbus’un en önemli parçaları (kanatlar ve iniş takımları) üretilip geliştirilmektedir. OHB 

firması GALİLEO navigasyon sistemi için uydular üretmektedir. Burada elektronik ve Hightech 

sanayileride mevcuttur. Uygulamalı Işık Tekniği Enstitüsü, Deniz Ulaşımı ve Lojistik Enstitüsü, 

Denizcilik Mikrobiyoloji Enstitüsü en önemli araştırma kurumlarıdır. 

 

Bremen, dijital teknolojilerde de ön plandadır: Yapay zeka ve robotik alanında, Alman Yapay Zeka 

Araştırma Merkezi'nden (DFKI) Bremen araştırmacıları, bilimsel ilerlemeye önemli katkılarda 

bulunmaktadır ve çok sayıda IT şirketi, bilginin pratiğe dönüştürülmesi için gerekli transferin 

gerçekleşmesini sağlamaktadır. 2019 yılı dış ticaret verilerine göre, ihracatta 20,27 milyar Avro ile 10. , 

ithalatta ise 18,67 milyar Avro ile 10. sırada bulunmaktadır. İşsizlik oranı % 9,9’u bulan Bremen’de kişi 

başına düşen GSYİH 49.215 Avro olup eyaletler bazında Hamburg’dan sonra 2. sırada yer almaktadır.  

 

 Bremen 

Alan (km2) 419,36 

Nüfus2018 682.986 

Nüfus yoğunluğu 
(Kişi/km2)2018 

1.629 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
33,62 Milyar Avro 

Kişi Başına Düşen 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
49.215 Avro 

Çalışan Sayısı 438.700 

İşsizlik Oranı % 9,9 

Ekonomik Büyüme   % 2,4 



T.C. Berlin Büyükelçiliği 

Ticaret Müşavirliği 

 

 
15 

 

Saksonya-Anhalt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkenti Magdeburg olan eyaletin diğer büyük şehirleri Halle ve Dassau-Roßlau’dur. F. Almanya’nın en 

verimli arazilerinden birine sahip olan eyalette hububat, şeker pancarı, patates ve sebze üretimi 

yapılmaktadır. Saksonya-Anhalt eyaletinde ekonomik büyümeye katkısı olan önemli branşlar ise  kimya, 

makina, gıda sanayii, otomobil yan sanayii, olup bunların üretim tesisleri dünyadaki en modern 

tesislerdendir. Ayrıca biyo ve gen teknolojisi merkezi haline gelmiş olan bölge modern enformasyon ve 

haberleşme teknolojilerinden de gittikçe daha fazla yararlanmaktadır. Dinamik ve çekici bir ekonomi 

bölgesi olarak nitelendirilen eyalet lojistik ve yenilenebilir enerji sektörlerinde önemli ilerlemeler 

kaydetmektedir. Kimya endüstrisinde hizmet veren Bayer, Total ve Dow Chemical gibi büyük firmalar 

bu eyaletin sınırları içinde yer almaktadır. 

 

Kişi başına düşen GSYİH’nın en düşük olduğu eyaletlerden biri olan Saksonya-Anhalt, 2019 yılı itibarı 

ile ihracatta 16,6 milyar Avro ile 11. ve ithalatta ise yaklaşık 18,1 milyar Avro ile eyaletler arasında 12. 

sırada yer almaktadır. İşsizlik oranı da (%7,1) yüksek olan eyaletlerden biridir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sachsen-Anhalt 

Alan (km2) 20.454,31 

Nüfus2018 2.208.321  

Nüfus yoğunluğu 

(Kişi/km2)2018 
108 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
63,54 Milyar Avro     

Kişi Başına Düşen 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
28.880 Avro 

Çalışan Sayısı 1.004.800 

İşsizlik Oranı % 7,1 

Ekonomik Büyüme   % 2,9 



T.C. Berlin Büyükelçiliği 

Ticaret Müşavirliği 
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Münih Ticaret Ataşeliği Görev Bölgesi Eyaletleri 

(Bavyera) 
 

Bayern (Bavyera) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bavyera F. Almanya’nın güneydoğusunda bulunan, yüzölçümü bakımından en büyük eyalettir. Başkenti 

Münih’tir. Diğer önemli şehirleri Nürnberg ve Augsburg’tur. Doğal yapısından dolayı F. Almanya’nın en 

çok turist çeken eyaletlerinden biri olan Bavyera sanayi ve hizmet sektöründe de önemli bir konuma 

sahiptir. Misafirperverliğin, doğal güzelliğin, sıkı çalışmanın ve yüksek teknolojinin başarılı bir karışımı 

olan Bavyera eyaleti Avrupa’nın en hızlı büyüyen bölgelerinden biridir. General Electric, Merck& Co., 

Olympus ve Pfizer gibi  firmalar, Bavyera eyaletine yatırm yapmış önde gelen firmalardır. 

 

Siemens, Audi, BMW, EADS, MAN ve Airbus gibi büyük firmalar sayesinde güçlü bir sanayi ve ihracatçı 

bölgesi konumuna gelen Bavyera, F. Almanya’nın en büyük sigorta holdinglerine (Allianz ve Münchener 

Rück) ve bankalarına ev sahipliği yaparak hizmet sektörünün gelişimine de katkıda bulunmaktadır.  

 

Bavyera’daki şirketler ulaşım, telekomünikasyon ve enerji tedariği alanlarındaki yüksek teknolojik  

altyapıdan yararlanmaktadır. Yaklaşık 40 üniversite ve yüksek okul ile 20’den fazla araştırma merkezi, 

Bavyera şirketlerinin her zaman güncel kalmasını sağlayarak yenilikçi bölge ünvanını elde etmesine 

katkıda bulunmaktadır. 

 

Dış ticarette 2019 yılı itibarıyla Almanya’nın eyaletler bazında ihracatında 189 milyar Avro ile 3. Sırada 

ve ithalatında ise 190 milyar Avro ile 2. sırada bulunmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bayern (Bavyera-2019) 

Alan (km2) 70.542 

Nüfus2018 13.076.721 

Nüfus yoğunluğu (Kişi/km2)2018 185 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
632,89 Milyar Avro    

Kişi Başına Düşen (GSYİH-

Cari Fiyatlarla) 
48.323 Avro  

Çalışan Sayısı 7.726.000 

İşsizlik Oranı % 2,8 

Ekonomik Büyüme   % 2,6 



T.C. Berlin Büyükelçiliği 

Ticaret Müşavirliği 
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Stuttgart Ticaret Ataşeliği Görev Bölgesi Eyaletleri 

(Baden Würtemberg) 

Baden-Württemberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baden-Württemberg F. Almanya‘nın nüfusa ve alana göre üçüncü büyük eyaletidir. Başkenti Stuttgart 

olan eyaletin diğer büyük şehirleri Mannheim ve Karlsruhe’dir. Almanya’nın en zengin eyaletlerinden 

birisi olup işsizlik oranı % 3,2 (2019) civarındadır. Almanya’nın en güçlü ekonomisine sahip eyaletlerden 

biri olan Baden-Württemberg aynı zamanda Avrupa’nın da önde gelen endüstri merkezlerinden biridir. 

Ülke endüstrisinin büyük bir kısmını oluşturan dünyaca ünlü Daimler, Bosch, Porsche und SAP gibi 

büyük firmaların yanısıra bölge ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunan binlerce küçük ve orta ölçekli 

işletme bulunmaktadır.  

 

Makine endüstrisi, elektroteknik, sağlık ve tıp teknolojisi, çevre teknolojisi ve yenilenebilir enerji gibi 

diğer önemli endüstrilere ek olarak, Almanya'nın üçüncü büyük eyaletindeki otomotiv endüstrisi de güçlü 

bir konuma sahiptir (sonuçta, otomobil burada icat edilmiştir). BW eyaletinde 2 otomobil üreticisinin 

(Mercedes-Benz ve Porsche) merkezi bulunmakta, ayrıca yine bir alman otomobil üreticisi olan Audi’nin 

de bir üretim tesisi yer almaktadır. 

 

Eyalet yönetimi, bölgenin ekonomide zirvedeki konumunu korumak için büyük yatırımlar yapmaktadır. 

Bu amaçla GSYİH’nın yaklaşık % 5’lik kısmı Araştırma ve Geliştirme (AR-GE)’ye aktarılmaktadır. Bu 

bağlamda, Eyalette dünyaca tanınmış Heidelberg ve Tübingen üniversitelerinin de içinde bulunduğu 70’in 

üzerinde yüksek okul ve çok sayıda Araştırma Merkezi (Fraunhofer, Max-Planck Enstitüleri vb.) 

bulunmaktadır. 

 

Daimler AG, Robert Bosch GmbH, HeidelbergCement AG, ZF Friedrichshafen AG, SAP AG, Adolf 

Würth GmbH & Co. KG, Liebherr-International Deutschland GmbH, Porsche Automobil Holding SE, 

Südzucker AG, Voith AG, Freudenberg & Co. KG (Freudenberg-Gruppe), MAHLE GmbH, CRONIMET 

Holding GmbH, Heidelberger Druckmaschinen AG, Tognum AG, Behr GmbH & Co KG, ZF 

Lenksysteme GmbH ve Carl Zeiss AG BW eyaletin önde gelen firmalarındandır. AFC’nin dünya markası 

olan 1.000 firmasının 272’ si bu eyalette yer almaktadır. 

 

F. Almanya’nın dış ticaretinde yıllar itibarıyla en ön sıralarda yer alan Baden-Württemberg 2019 yılında  

ihracatta 205 milyar Avro ile 1. sırada ve ithalatta ise 183 milyar Avro ile 3. sırada yer almaktadır. 

 

Baden-Württemberg - 2019 

Alan (km2) 35.748 

Nüfus2018 11.069.533 

Nüfus yoğunluğu (Kişi/km2)2018 310 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYİH-Cari Fiyatlarla) 
524,32 Milyar Avro  

Kişi Başına Düşen (GSYİH-

Cari Fiyatlarla) 
47.290 Avro  

Çalışan Sayısı 6.395.500 

İşsizlik Oranı % 3,2 

Ekonomik Büyüme   % 2,1 



T.C. Berlin Büyükelçiliği 

Ticaret Müşavirliği 
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KAYNAKLAR: 
 
Germany Trade and Invest GTAI- Almanya Ticaret ve Kalkınma Ajansı 
https://www.gtai.de/gtai-de/invest/business-location-germany/federal-states  
 
Statistische Ämter des Bundes und der Länder – Eyaletler İstatistik Kurumu 
https://www.statistik-bw.de/VGRdL/tbls/tab.jsp?rev=RV2019&tbl=tab01&lang=de-DE  
 
Federal İstatistik Ofisi – DESTATIS 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Aussenhandel/_inhalt.html  
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