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Bu analiz, Almanya’nın yayınladığı Göç Raporu’ndaki (2019) verilerden hareketle
Türkiye, Türk kökenliler ve Almanya’daki Türk Diasporası ile ilgili grafik, tablo ve
istatistikleri derleyerek ilgili konularda çeşitli çıkarımlar yapmayı hedeflemektedir.
Ayrıca bu Analiz ilgili konuları “Almanya’ya Gelen ve Almanya’dan Giden Göç, İşgücü
ve Beyin Göçü, Sığınmacı Göçleri ve Türk Diasporası” gibi çeşitli tematik başlıklar
üzerinden aktaracaktır.
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1. Analizin Kapsamı
“Göç Raporu” (Migrationsbericht) 1, Federal İçişleri Bakanlığı’na (Bundeministerium des
Innern, für Bau und Heimat) bağlı olan Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge) tarafından 2000 yılından beri düzenli olarak yayınlanan yıllık
rapordur. Göç Raporu, çeşitli kaynaklardan göçle ilgili en güncel, kapsamlı ve ayrıntılı
istatistiksel verileri bir araya getirerek, göç politikası alanında karar verme pozisyonunda olan
politika yapıcılarına ve yönetim kadrosuna bilgi vermeyi hedeflemektedir. Buna ek olarak,
göçün gelişimi hakkında kamuoyunu bilgilendirilmektedir.
Göç Raporu; Almanya’daki göç olaylarının ele alındığı (1. Bölüm), Avrupa Birliği (AB)
içeresinde meydana gelen göçlerin ele alındığı (2. Bölüm), bireysel göçler ve farklı göç
türlerinin göçlerin ele alındığı (3. Bölüm), Almanya’dan gerçekleşen göçlerin ele alındığı (4.
Bölüm), Avrupa karşılaştırması içerisinde göçlerin ele alındığı (5. Bölüm), düzensiz göçlerin ele
alındığı (6. Bölüm), Almanya’daki göçmen kökenli kişilerin ele alındığı (7. Bölüm) ve son
olarak da Almanya’daki yabancı nüfus hakkında demografik bilgilerin ele alındığı (8. Bölüm)
toplamda sekiz bölümden oluşmaktadır.

2. Raporun Genel Bulguları
Almanya’nın net göç sayısı 2015 yılından bu yana azaldığı görülmektedir. Özellikle 2015
yılında Almanya’ya yaklaşık 2,1 milyon göç gerçekleşirken net göç ise 1,1 milyon olarak
gerçekleşerek Almanya’nın göç tarih, açısından önemli bir eşiğe ulaşmıştır. Bundan sonraki dört
yıl içinde ise Almanya’daki net göç azalmıştır. 2019 yılına baktığımızda ise yaklaşık 1,6 milyon
göç Almanya’ya gerçekleşirken 1,2 milyon göç ise Almanya’dan dışarıya gerçekleşmiştir. Bu,
Almanya'ya göçün bir önceki yıla göre %1,7 oranında azaldığı ve dışarıya olan göçün %3,9
oranında arttığı anlamına gelmektedir. Buradan anlaşılan 2019 yılındaki net göç sayısının
(+327.060) 2018 yılına göre (+399.680) düşüş göstermiş olduğudur.
Tablo 12: 2015-2019 Yılları Arası Almanya’nın Net Göç Sayısı

Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 6

1

Raporun tamamı için bknz.:
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/Migrationsberichte/migrationsbericht2019.html?nn=282388 (Son Erişim Tarihi: 06.12.2020)
2 Analizde kullanılan bütün tablolar Almanya’nın 2019 Göç Raporu’ndan alınmıştır.
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İltica başvuruları tablosuna baktığımızda da Almanya’nın net göçündeki devam eden
önemli düşüşü paralel olarak gerçekleşmektedir.
2016'daki İltica başvuru sayısı 722.370 iken, 2018’te 161.931'e (-77.6%) düştü ve
2019'da ise bu sayı %12,0 (142.509 ilk başvuru) oranında azalmıştır.
Bununla beraber 2019 yılı itibariyle Alman nüfusunun %26’sının bir göç geçmişi
(Migrationshintergrund) bulunmaktadır.
Tablo 2: 2015-2019 Arasında Almanya’ya Gerçekleşen Sığınma Talebi Başvuruları

Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 7

-

-

2019 yılında, Almanya’ya gelen tüm göçlerin %66,4'ü başka bir Avrupa ülkesinden
gerçekleşmiştir.
Romanya, bir önceki yıl olduğu gibi, göçmenlerin ana menşe ülkesi olma vasfını
korumuştur (toplam göçün %14,8'i). Romanya’yı, Polonya (%8,4) ve Bulgaristan’dan
(%5,3) gelen göçler takip etmektedir.
2019 yılındaki niceliksel anlamda, diğer önemli menşe ülkelerden gerçekleşen göçler
İtalya, Türkiye, Hırvatistan, Hindistan, Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri ve
Sırbistan’dandır. Buradan hareketle, 2019 yılında, Almanya’ya gerçekleşen göçlerin on
ana menşe ülkesinden altısı AB ülkeleri olduğu söylenebilmektedir.

3. Almanya’ya Gelen ve Almanya’dan Giden Göçler
3.1. Alman Vatandaşlığına Sahip İnsanların Göçü
Tablo 3: Alman Vatandaşlarının 2019 Yılında Önceki İkametlerinden Almanya’ya Göçleri
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Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 167

-

-

Tablo 3’te Alman Vatandaşlığına sahip insanların, 2019 yılında, daha önce ikamet
ettikleri/ yaşadıkları ülkeden Almanya’ya olan göçlerini göstermektedir. Bu tabloya göre
Türkiye’deki 5620 Alman vatandaşı Almanya’ya geri göç etmiştir.
1992'den bu yana Türkiye'den dönen Almanların sayısı3 neredeyse sürekli olarak
artmaktadır. 2019 yılında, Türkiye'den bir önceki yıla göre, %7,4 daha fazla Alman
vatandaşı Almanya'ya geri göç etmiştir.
Tablo 4: 2000-2019 Yılları Arasında Alman Vatandaşlarının Belirtilen Ülkelere Göçü

3

Göç istatistikleri, bu insanların vatandaşlığa alınmış Türk kökenli veya göçmen kökenli insanlar olup olmadığını
göstermez.
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Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 168

-

-

Tablo 4, Alman vatandaşlığına sahip insanların, 2000 ile 2019 yılları arasında, farklı
ülkelere gerçekleştirdiği göçleri göstermektedir. Alman vatandaşlarının Türkiye’ye olan
göçünün yıllar arası farklılık gösterdiği dikkat çekmektedir.
2000 yılında 1339 Alman vatandaşı Türkiye’ye göç ederken bu sayı 2010 yılında 4735
kişiye, 2014 yılında da 6793 kişiye ulaşarak tablodaki en yüksek göç eden Alman
vatandaşı sayısına ulaşmıştır. 2019 yılında ise Türkiye’ye göç eden Alman vatandaşı
5765 olarak kaydedilmiştir.
Tablo 5: 2019 yılında Alman Vatandaşlarının Yaş Gruplarına Göre Dışarıya Olan Göçü

Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 169

-

Tablo 5 ise Almanya’dan dışarıya göç eden Alman vatandaşlarının yaş gruplarını
göstermektedir. En çok göç edenlerin açık mavi ile gösterilen 25-50 yaş aralığı (%52,9)
iken, en az göç edenlerin ise açık turuncu ile gösterilen 65 yaş üstü (%5,8) olduğu
görülmektedir.
3.2. Almanya’ya ve Almanya’dan Gerçekleşen Göçler

Tablo 6: 2019 Yılında Almanya’ya Gelen (Menşe Ülkeden) ve Almanya’dan Giden (Mesken Ülkeye)
Göçler (En çok 10 Ülke)
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Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 48

-

-

-

Tablo 6, menşe ülkeden çıkıp Almanya’ya gerçekleşen (Zuzüge) ve Almanya’dan başka
ülkelere gerçekleşen (Fortzüge) göçleri göstermektedir. Her iki grafikte de niceliksel
bakımdan en fazla göçlerin gerçekleştiği 10 ülkenin oranları gösterilmiştir.
Soldaki grafiğe (Zuzüge) göre, Almanya’ya gerçekleşen göçlerin %3,3’ü Türkiye’den
gerçekleşmiştir. Almanya’ya dışardan gelen göçler içerisinde de Türkiye, İtalya’dan
sonra 5. sırada yer almaktadır.
Almanya’dan dışarıya gerçekleşen göçlerin içinde ise Türkiye’ye gerçekleşen göçler
%2,5 ile Macaristan’dan sonra 6. sırada yer almıştır.

Tablo 7: 2019 Yılında En Yaygın Menşei ve Mesken Ülkelerine Göre Göç
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Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 49

-

-

-

Tablo 7, bir önceki tablonun (Tablo 6) daha detaylandırılmış halidir. Bu tabloya göre, bir
ülkeden Almanya’ya gelen ve Almanya’dan o ülkeye gidenlerin net göç sayısı
gösterilmektedir. En çok net göç sayısı +40.164 ile Romanya’ya aittir. Romanya’yı ise
ikinci sırada Suriye ve üçüncü sırada da Türkiye takip etmektedir.
Türkiye özelinde tabloyu detaylı incelediğimizde, Türkiye’den Almanya’ya gidenlerin
(Zuzüge), Almanya’dan Türkiye’ye gidenlerden (Fortzüge) +21.104 kişi fazla olduğu
görülmektedir.
Dolayısıyla Almanya ve Türkiye arasındaki göç hareketliliğine baktığımızda, bu hareket
yönünün Türkiye’den Almanya’ya doğru olduğudur. Bu da Almanya ile Türkiye
arasındaki göçler tarihine baktığımızda hala çeşitli nedenlerle Türkiye’den Almanya’ya
ciddi göçlerin yaşandığını göstermektedir.
Tablo 8: Seçilen Menşe ve Varış Ülkelerine İlişkin 2018 ve 2019'daki Göç Dalgalanması
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Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 50

-

Tablo 8 de bir önceki tablodan hareketle, bir ülkenin net göç sayısını, Almanya’dan
gelen ve Almanya’dan giden bağlamında, 2018 yılı ile karşılaştırmaktadır.
Bu tabloyu Türkiye özelinde ele aldığımızda, 2018 yılında Almanya’ya Türkiye’den
gerçekleşen göç +17714 iken 2019 yılında bu sayı +21104 olmuştur. Bu da 2019 yılı
özelinde Almanya ve Türkiye arasındaki göçü karşılaştırdığımızda Türkiye’den
Almanya’ya gerçekleşen göçün 2018 yılına göre önemli ölçüde artış gösterdiğini ortaya
koymaktadır.

Tablo 9: 2019 Yılında Yabancıların Almanya’da Kalış Sürelerine ve Uyruklarına Göre Yurtdışına Göçü
(Yüzde Olarak)
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Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 160

-

-

-

Tablo 9, Almanya’daki yabancı vatandaşların Almanya’daki kalış sürelerinin ardından
belirtilen ülkelere göç etmelerini göstermektedir. Diğer ülkelere kıyasla Türkiye’nin
Almanya’dan göç etme noktasında farklı bir kompozisyona sahip olduğu dikkat
çekmektedir.
Örneğin, Türk vatandaşlarının %28,5'i en az 30 yıl kaldıktan sonra (gri renk)
Almanya'dan göç etmiştir (taşınmıştır). Yunan, Hırvat ve İtalyan vatandaşları için bu
oran ancak %7 civarındadır.
Öte yandan Romanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'dan gelen göçmenlerin
dörtte üçünden fazlası, Almanya'dan ayrılmadan önce dört yıldan daha kısa bir süre
Almanya’da kalmıştır. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden (%49,2) ve Romanya'dan
(%45,8) ayrılan vatandaşların yaklaşık yarısı, Almanya'da bir yıldan daha kısa bir süre
kaldıktan sonra Almanya’dan ayrılmıştır.
Tablo 10: 2000-2019 Arası Belirtilen Ülkelerden Almanya’ya Göç
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Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 234
Tablo 11: 2000-2019 Arası Almanya’dan Belirtilen Ülkelere Göç

Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 238

-

-

Tablo 10, 2000 yılı ile 2019 yılları arasında, belirtilen ülkelerden Almanya’ya gelen
göçleri göstermektedir. Bir sonraki tablo (Tablo 11) ise aynı yıllarda Almanya’dan
belirtilen ülkelere giden göçleri göstermektedir. Her iki tabloyu Türkiye özelinde
incelediğimizde Türkiye’den Almanya’ya gelenlerin sayısı, Almanya’dan Türkiye’ye
gidenlerin sayısından fazla olduğu dikkat çekmektedir.
Türkiye özelinde, 2000 yılındaki Almanya’dan Türkiye’ye giden (40369) ve Türkiye’den
Almanya’ya gidenlerin sayısı (50499) karşılaştırıldığında, 10bin civarındaki sayısal
farkın Almanya’ya gidenlerin lehinde olduğu dikkat çekmektedir.
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Aynı karşılaştırmayı 2017 yılı özelinde yaptığımızda ise, Türkiye’den Almanya’ya
gelenlerin (47750), Almanya’dan Türkiye’ye gidenlerden (27049), 20bin kişi fazla
olduğu görülecektir. Bu fark 2019 yılında da 21bin olarak kaydedilmiştir.
Bu veriler ışığında, Türkiye’den çeşitli nedenlerle Almanya’ya gerçekleşen net göç
sayısının gittikçe arttığı rahatlıkla söylenebilmektedir

4. İşgücü ve Beyin Göçleri
4.1. İşgücü Göçleri
Tablo 12: 2019 Yılında En Yaygın 10 Vatandaşlığa Göre İşgücü Göçü

Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 74

-

-

-

Tablo 12, 2019 yılında, Almanya’ya işgücü göçü bağlamında en çok gelen 10 ülkenin
verilerini yansıtmaktadır. Ayrıca tabloda koyu mavi ile renklendirilmiş alan nitelik
gerektiren işleri gösterirken acık mavi olan alan ise nitelik gerektirmeye işleri temsil
etmektedir.
Almanya’ya 2019 yılında işgücü göçü; Batı Balkanlar olan Bosna Hersek, Sırbistan,
Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi ülkelerden yüksek düzeyde
gerçekleşmiştir. Bununla beraber Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’den de yüksek
düzeyde işgücü göçleri olmuştur.
Türkiye, Almanya’ya gerçekleşen işgücü göçünde ABD’den sonra yedinci sırada yer
almaktadır.
Ayrıca Türkiye’den Almanya’ya gerçekleşen işgücü göçünün %83,5’i nitelik gerektiren
işgücü göçü olarak kaydedilmiştir.
Tablo 13: Cinsiyet Dağılımına Göre Seçilmiş Ülkelerin İşgücü Göçü
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Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 75

-

-

-

Tablo 13 ise Almanya’ya gerçekleşen işgücü göçlerinin cinsiyetler arası dağılımını
göstermektedir. Koyu mavi olan alan kadınların (Weiblich) oranını gösterirken açık mavi
alan ise erkeklerin (Mannlich) oranını göstermektedir. 2015 yılından 2019 yılına
gelindiğinde kadınların işgücü göçüne katılımlarında ciddi değişikliklerin olduğu
söylenemez genel olarak işgücü göçlerinde erkeklerin çoğunlukta olduğu dikkat
çekmektedir.
Ayrıca ayrı ayrı ülkelerin işgücü göçüne katılımında kadın erkek dağılımına
bakıldığında, ABD ve Çin’de neredeyse eşit bir dağılımın olduğu görülürken Kosova ve
Türkiye’de ise işgücüne katılımında kadın erkek arasında ciddi farklılıkların olduğu
anlaşılmaktadır.
Türkiye’den Almanya’ya gerçekleşen işgücü göçünün ancak %9,7’sini kadınlar
oluşturmaktadır. Bu oran ABD’den gerçekleşen işgücü göçlerinde %41,7’dir.

Tablo 14: 2013-2019 Arası En Yaygın Yüksek Nitelikli İşgücü Göçünün Vatandaşlıklara Göre Dağılımı

Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 77

-

Tablo 14, 2013 yılından 2019 yılına değin, yüksek nitelik gerektiren işgücünün ilgili
ülkelerden Almanya’ya göçünü göstermektedir. Bu göçlerde, ilk sıralamayı Hindistan ve
ardından da Türkiye, Rusya, Çin ve Brezilya takip etmektedir.
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Tabloyu Türkiye özelinde incelediğimizde 2013 yılından 2019 yılına değin Türkiye’den
Almanya’ya yüksek nitelik gerektiren işgücü göçünün sürekli artış gösterdiği dikkat
çekmektedir.
Bu durumu, Almanya ve Türkiye arasındaki göç özelinde düşündüğümüzde, Türkiye’den
Almanya’ya ciddi bir beyin göçünün varlığını ortaya koymaktadır.
4.2. Beyin Göçleri

Genel olarak, 2019 yılında bir Alman Üniversitesinde eğitime başlayan yabancı öğrencilerin
sayısı, 2018 yılına göre %0,9 artarak 109.995'ten 110.974'e yükselmiştir. Bu, 2019 yılında
birinci sınıf öğrencileri arasında şimdiye kadarki en fazla sayıda yabancı öğrencilerin olduğu yıl
olarak kayıtlara geçmiştir.
Tablo 15: 2019 Yılında Almanya’nın Yüksek Öğretim Programına Kayıtlı Olan Kadın ve Erkek
Öğrencilerin En Yaygın 10 Ülkeye Göre Dağılımı

Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 92

-

-

Tablo 15, 2019 yılında, Almanya’daki yabancı üniversite öğrencilerinin hangi ülkelerden
geldiklerini göstermektedir. 2019 yılı itibariyle, Almanya’da, toplam 119bin 974 yabancı
öğrenci bulunmaktadır.
En çok yabancı öğrenci sırasıyla Çın, Hindistan, Suriye, ABD, Türkiye, Kore, Rusya,
İran, Mısır ve Brezilya’dır.
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Türkiye özelinde tabloya bakıldığında, Almanya’daki yabancı öğrenciler içerisinde
ABD’den sonra, 4.048 öğrenci (tüm öğrencilerin %3,6) ile 5. sırada yer almaktadır. Bu
öğrencilerin %49 erkeklerden, %51 ise kadın öğrencilerden oluşmaktadır.

Tablo 16: 2019/2020 Döneminde Almanya’da Yüksek Öğretime Kayıtlı Olan En Yaygın Ülkelerin
Eğitim Alanına Göre Öğrenci Dağılımı

Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 93

-

-

Tablo 16 ise Almanya’da ilgili ülkelerden gelen öğrencilerin hangi alanlarda eğitim
aldıklarını göstermektedir. Tablonun geneline bakıldığında Mühendislik Bilimlerini
temsil eden turuncu alanın her ülkede çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir.
Türkiye özelinde bakıldığında ise Almanya’da bulunan öğrencilerin %42,4’ü
Mühendislik eğitimi; %33,5’i Hukuk, Ekonomi ve Sosyal Bilimler eğitimi; %10,2’sinin
ise Kültür (Beşerî) bilimler alanında eğitim aldığı dikkat çekmektedir.

Tablo 17: 2019 Yılında Goethe Enstitüsü Tarafından “Start Deutsch 1” İsimli Almanca Dil Sınavının En
Yaygın 10 Ülkeye Göre Dağılımı
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Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 143

-

-

Tablo 17, 2019 yılında, ilgili ülkelerde bulunan Goethe Enstitülerinde girilen Almanca
dil sınavlarına (Start Deutsch 1) ait sayısal veriler ile bu sınavlardaki başarı oranlarını
göstermektedir. Bu sınavlara giren en çok ilk 10 ülke sıralamasında Türkiye’nin ilk
sırada olması dikkat çekmektedir.
Sınava girme sayısında Türkiye’yi; Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Irak, Bosna Hersek,
Lübnan, Hindistan, Ukrayna, Rusya ve Çin takip etmektedir.
Ayrıca Türkiye özelinde, 2019 yılında, toplam 9289 kişinin bu sınava girdiği ve
%62,7’sinin bu sınavı geçtiği görülmektedir.
Hem eğitim bazlı gerçekleştirilen göçlere (Tablo 15-16) hem de Almanca dil sınavlarına
olan katılıma (Tablo 17) bakıldığında Türkiye’nin bu sıralamalarda üst sıralarda yer
alması dikkat çekmektedir. Bu veriler, Türkiye’deki öğrencilerin Almanya’yı eğitim
maksadıyla önemli gördükleri fikrini geliştirmektedir. Ayrıca bu eğitim göçlerinin beyin
göçüne dönüşebilme ihtimali da göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin nitelikli
bireylerinin göç etme potansiyelini göstermesi açısından bu veriler önemlidir.

5. Sığınmacı Göçleri
Almanya’ya sığınma talebinde bulunanların sayısına bakıldığında özellikle 2016 yılında ciddi
bir artış olduğu dikkat çekmektedir. Bu tarihten sonra sığınma talebinden bulunanların yıldan
yıla azaldığı görülmektedir. 2019 yılında 165.938 kişi Almanya'da sığınma başvurusunda
bulunmuştu ve bunların 142.509'u ilk defa başvuranlardan oluşmaktadır.
Tablo 18: 2000-2019 Yılları Arasında Almanya’ya Yapılan Sığınma Taleplerinin Grafiği
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Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 19

-

2019 yılında sığınmacıları oluşturan en büyük grupları, Suriyeliler (%27,6), Iraklılar
(%9,6) ve Türk vatandaşları (%7,6) oluşturmaktadır.
Ayrıca bir önceki yıla göre, sığınma talebinde bulunan en yaygın 10 menşe ülkesi
arasında sadece Türkiye’den bir artış (+%6,1) meydana gelmiştir.
Bununla beraber, 2019 yılında, başvuru sahipleri arasında koruma oranı özellikle Suriye
(%83,7), Eritre (%73,9) ve Türkiye’de (%47,4) yüksektir.

Tablo 19: Sığınma Taleplerinin En Yaygın 10 Ülkeye Göre Dağılımı ve 2018-2019 Arasındaki Değişen
Sığınma Talebi Başvuraları

Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 111

-

-

Tablo 19’a bakıldığında, 2019 yılında, Suriye vatandaşları tarafından toplam 39.270
iltica başvurusu yapılmıştır ve bu da tüm başvuralar içeresinde %27,6'lık bir orana
karşılık gelmektedir.
Bir önceki yıla göre, Suriye vatandaşlarının ilk başvuru sayısı %11,1 azalmıştır. 13.742
iltica başvurusu ile %9,6'lık bir paya sahip olan Irak, 2019 yılında ikinci en yüksek iltica
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başvurusunda bulunan ülkeydi. Ayrıca Irak vatandaşlarının başvuru sayısı bir önceki yıla
göre %15,9 düşmüştür.
İltica talebinde bulunan ülke sıralamasında Türkiye üçüncü sıradadır. 2019 yılında
10.784 Türk vatandaşı sığınma başvurusunda bulunmuştur (%7,6). Ayrıca tabloya
dikkatlice bakıldığında, Almanya’ya sığınma talebinde bulunan insan sayısı, 2018’e
nazaran her ülkede azalmışken Türkiye’den gerçekleştirilen sığınma talebi başvuruları
artmıştır.

6. Türk Diasporası
Tablo 20: Almanya’nın Nüfusu İçerisindeki Yabancı Nüfusuna Ait Veriler

Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 207

-

-

Almanya’nın nüfusuna bakıldığında (Tablo 20), 2019 yılı itibariyle, bu nüfusun %12,5’u
yabancı kökenlidir. 2019 yılında 83 milyon civarı olan Almanya nüfusunun yaklaşık
11,5 milyonu yabancılardır.
Ayrıca Tablo 20’ye incelendiğinde, 2004 yılından bu yana yabancı kökenli insanların
nüfusunda ve Almanya nüfusu içeresindeki yabancı oranında artış görülmektedir.

Tablo 21: 2018 ve 2019 Yıllarında Almanya’daki En Yaygın 10 Yabancı Grubun Köken Ülkelerine
Göre Dağılımı
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Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 209

-

-

Tablo 21, Almanya nüfusu içerisinde farklı vatandaşlığa sahip en yüksek 10 ülkenin
Almanya nüfusu içerisindeki sayısal verilerini göstermektedir. Bu tabloya göre,
Almanya’daki en çok yabancı vatandaş grubunu bulunduran ülke Türkiye’dir.
Almanya’daki en yüksek yabancı grubu oluşturan Türkiye’nin (13,1%) ardından,
Polonya (7,7%) ve Suriye (7,0%) gelmektedir.

Tablo 21: 2019 Yılında Doğduğu Ülkeye Göre Göç Geçmişi Olan ve Göçmenlik Deneyimi Olan
Kişilerin Dağılımı (binlik düzeyde)
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Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 201

-

-

-

-

Tablo 21, Almanya’da bulunan yabancı grupların göçmenlik tecrübelerine dair verileri
göstermektedir. Türkiye özelinde tabloyu incelediğimizde, diğer ülkelere kıyasla
Türklerin göçmen tecrübesi olmayan nüfusunun daha yoğun olduğu görülmektedir.
Tabloda Türkiye’yi baktığımızda, mavi ile boyalı alanın yani göçmenlik tecrübesine
sahip insanların %47,4’ünü oluşturduğu (Mit Migrationserfahrung) ve turuncu ile boyalı
alan olan göçmenlik tecrübesi olmayanların %52,6 (Ohne Migrationserfahrung) olduğu
görülmektedir.
Dolayısıyla göçmenlik tecrübesine sahip olmayanların oranının yüksek olması, Türklerin
uzun süredir Almanya’da olmaları ve artık dördüncü, beşince nesle varan bir nüfusa
sahip olmalarıyla açıklanabilmektedir. Ayrıca bu tablo Türk diasporasının ülkede
yerleşik hale geldiğinin de göstergesi sayılabilmektedir.
Polonya, Rusya, Romanya gibi diğer ülkelerin gruplarına bakıldığında daha çok
göçmenlik tecrübesi taşıyan insanların Almanya’da bulunduklarını göstermekte ve bu da
bu grupların Almanya’da henüz yerleşik olmadıklarını göstermesi açısından
değerlendirilebilmektedir.
Tablo 22: 2019 Yılında Yabancı Grupların Cinsiyet Dağılımı
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Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 212

-

Tablo 22, 2019 yılında, Almanya’da bulunan yabancı gruplar içerisindeki kadın erkek
dağılımını göstermektedir. Buna göre Türk vatandaşlarının %48,4’ü kadın ve %51,6’sı
da erkektir.

Tablo 23: 2019 Yılında En Yaygın Yabancı Grupların Almanya’da Kalma Sürelerinin Dağılımı

Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 213
-

-

Tablo 23, Almanya’da bulunan en yaygın vatandaşlığa göre yabancı nüfusun
Almanya’daki kalış sürelerini göstermektedir. Daha önce de belirtildiği üzere Almanya
nüfusu içerisindeki en büyük yabancı grup Türklerdir. Bu tablo da ilgili ülkenin
vatandaşlarının Almanya’da ne kadar kaldıklarını göstermektedir.
Türkiye özelinde tablo incelendiğinde, Türk vatandaşlığa sahip insanların %51,2’si en az
30 yıldır Almanya’dadır.
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En az 30 yıldır Almanya’da kalış sürelerine göre bakıldığında, Türkiye’yi; %46 ile
İtalya, %39,6 ile Yunanistan ve %28,5 ile Hırvatistan takip etmektedir.
Tablodaki tüm ülkeler kıyaslandığında ise Türk vatandaşlarının Almanya’daki kalış
sürelerinin en fazla olduğu dikkat çekmektedir. Bu da daha önce de belirttiğimiz,
Türklerin Almanya’da yerleşik hale gelmesi ve Türk diasporasının gelişmesi iddiasını
desteklemektedir.

Tablo 24: 2018 ve 2019 Yılında En Yaygın Yabancı Grupların Alman Vatandaşlığına Geçme Sayısı

Kaynak: Migrationsbericht 2019, s. 224

-

-

Tablo 24, Almanya’da bulunan ilgili ülkelerin vatandaşlarının Alman vatandaşlığına
geçişine dair verileri göstermektedir. Ayrıca bu tablo, 2018 ve 2019 yılına ait verilerle
birlikte paylaşılarak karşılaştırma imkânı sunmaktadır.
Tabloya göre hem 2018’de hem de 2019’da Alman vatandaşlığına gecenler arasındaki en
yüksek oran Türk vatandaşlarına aittir. Bununla beraber Türk vatandaşları 2019 yılında,
2018 yılına kıyasla daha az Alman vatandaşlığına geçtiği görülmektedir.

7. Değerlendirme
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Bu analizimizde, Almanya’nın 2019 yılına ait Göç Raporu’ndan (Migrationsbericht) hareketle
Türkiye, Türk kökenli ve Türk Diasporası ile ilgili olan kısımlar detaylı olarak ele alınmaya
çalışılmıştır. Raporun bulgularından genel olarak Türkiye ile Almanya arasındaki göç
hareketliliğine bakıldığında, Türkiye’den Almanya’ya işgücü, beyin, eğitim, geri dönüş ve
sığınma göçü gibi nedenlerle göç edildiği dikkat çekmektedir. Bunun yanında 2019 yılında
Türkiye’den Almanya’ya gerçekleşen yüksek nitelikli işgücü, beyin ve eğitim temelli göçlerin
artışta olduğu görülmektedir. Ayrıca Almanya’nın Mart 2020 yılında yürürlüğe koyduğu yeni
göç yasasıyla4 birlikte Türkiye’den Almanya’ya olan göçün bu yönde de devam etmesi ve
artması beklenmektedir. Türkiye’den Almanya’ya gerçekleşen bu göç dalgalarının motivasyon
kaynağı olarak bu insanların Türkiye’deki sosyo-ekonomik durumlarının etkili olduğu
söylenebilmektedir. Raporun önemli bulgularından bir diğeri de Almanya’daki en yüksek
yabancı grubunu Türklerin oluşturmasıdır. Ayrıca Türk Diasporası olarak da
adlandırabileceğimiz bu gruba, Türkiye’den gerçekleşen göçler de eklendiğinde Türk
diasporasının hem nicelik hem de nitelik bakımından ciddi bir potansiyele sahip olduğu
görülmektedir. 2019 yılında ve günümüzde Türkiye’den Almanya’ya doğru gerçekleşen bu
farklı göç türlerinin Türk Diasporasını ne şekilde etkileyeceği ve dönüştüreceğinin farklı
araştırmalar ile ortaya koyulabileceği düşünülmektedir.

4

Almanya’nın Yeni Göç Yasası için bknz.: https://gocvakfi.org/tr/dokuman/turkiyenin-nitelikli-isgucu-kaybi-almanyanin-yeni-goc-yasasi/ (Son Erişim Tarihi: 07.12.2020)
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