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Başkonsolosluk (Bahçeden görünüm) (© Özer Kürklü)

Tarabya Ana Bina (© Mehmet Erken)

1. Başkonsolos’un Önsözü

Sevgili Okuyucular,

Avrupa ve Asya’nın kesişme noktası üzerinde konumlanmış İstanbul, 
ikibin  yılı  aşkın bir  süredir  Doğu ve  Batı’nın  buluştuğu yer  olarak 
dünya’nın  en  kozmopolit  ve  jeopolitik  açıdan  en  ilginç  şehirleri 
arasında  bulunmaktadır.  Avrupa  ve  Asya’dan  kaynaklanan  etkilerin 
yarattığı bu büyüleyici atmosferde çok sayıda Alman severek yaşayıp, 
çalışıyor. Kendileri İstanbul’daki yaşam ile büyük ölçüde bütünleşmiş 
olup, burada geniş bir arkadaş çevresine sahipler.

Başkonsolosluğun  heybetli  binası  Almanya-Türkiye  arasındaki  iyi 
ilişkilerin tarihsel bir simgesi haline gelmiştir. 1871’de kurulan Alman 
İmparatorluğu’nun  ilk  elçilik  binası  olarak  kullanılmaya  başlanan 
„Sefaret Köşkü“nün yapımı 1877’de tamamlanmış, 1928’e, yani T.C. 
hükümetinin Ankara’ya taşınmasına dek, Alman Elçiliği olarak hizmet 
vermiştir.

Günümüzde  ise,  İstanbul  Başkonsolosluğu  dünya  çapında  mevcut 
Alman Dış Temsilcilikleri arasında üçüncü en büyük vize bölümünü 
ve  Alman  Arkeoloji  Enstitüsü’nü  barındırmaktadır.  Ayrıca  Ticaret, 
Kültür ve Basın bölümlerinde konsolosluk çalışanları, T.C. ve Alman 
vatandaşlarına kapsamlı hizmet sunmak için çaba sarfetmektedir. 

Brita Wagener
Başkonsolos



Büyükelçilik Binası (Bahçe Görünümü) 1877 (© DAI İstanbul )

Tarabya Ana Bina 1885 (© DAI İstanbul )

2. Tarihsel Gelişim

a) Alman İmparatorluğu zamanında Büyükelçilik 

1871  yılında  Alman  İmparatorluğu’nun  kurulmasından  sonra  dönemin 
İmparatorluk  hükümeti  günümüz  İstanbul’unda,  bir  misyon  binasının 
kurulmasını kararlaştırmıştır. Önceleri bu binanın Pera’da bulunan Yassid 
Sokak’ta  kurulması  düşünülmüş,  ancak  kullanılacak  alanın  elverişsiz 
konumu nedeniyle proje durdurulmuştur. 

Bunun üzerine Osmanlı Hükümeti, binanın yapımı için şehir merkezi olan 
Pera’nın dışında bulunan ve Taksim Meydanı’ndaki büyük mezarlığın da 
bir bölümünü teşkil eden birkaç yerde arazi önermiştir. Şehir merkezinin 
Taksim yönüne doğru ilerleyeceğini savunan mimar-mühendis Göbbels bu 
düşüncesinde  daha  sonraları  haklı  çıktı.  İlk  başlarda,  bu  arazinin  artık 
mezarlık  olarak  kullanılamayacak  olması  Müslüman  otoriteler  arasında 
huzursuzluğa  yol  açmıştı.  Ancak  10.000  m2’lik  arazinin  95.015  Taler’e 
(dönemin Alman para birimi) satın alınmasına dair anlaşma 15 Mayıs 1874 
tarihinde imzalanmıştır. Bu alımın başarıyla sonuçlanabilmesi için getirilen 
koşul ise, arazi üzerinde bulunan Silahtar Ali Ağa Hazretleri’nin mezarının 
bakımı  ve  korunmasıydı.  Bu  mezar  halen  başkonsolosluğun  bahçesi 
içerisinde bulunmaktadır. 

Elçilik Binasına Tarihi Bakış (© DAI İstanbul )

Alman İmparatorluğu’nun ilk büyükelçiliği  olan Büyükelçilik  Sarayı’nın 
yapımına  21  Nisan  1874  tarihinde  başlanmıştır.  Yapım  çalışmalarının 
başlamasından  henüz  birkaç  ay  sonra  mimar-mühendis  Göbbels  vefat 
etmiş ve görevini 04 Aralık 1874 tarihinde mimar ve bina ustası Albert 
Kortüm devralmıştır. İşçilik maliyeti  ve malzemede meydana gelen fiyat 

 

 



artışı nedeniyle binanın dış cephesi için tasarlanan kum taşı kaplama yerine 
sıva kullanılmıştır.  Günümüzde büyükelçilik binasının karakteristik dış yapı 
özellikleri aslına uygun olarak muhafaza edilmiştir. Klasik stile oldukça bağlı 
kalınarak inşa edilen misyon binasının alışılmışın dışındaki altı kat yüksekliği 
ve  kapalı  blok  görünümü,  saraylarda  da  görülen  karakteristik  özellikler 
arasında yer almaktadır.  Arazide ayrıca bir ahır,  iki kapıcı  evi ve arabalara 
ayrılmış bir de garaj bulunmaktaydı. 

Göbbels’in  çalışmalarına  karşın  Kortüm,  Prusya  etkisinde  kalmış  bir  eser 
meydana  getirmiştir.  Kortüm,  yerleştirilmesi  planlanan  eyalet  armalarına 
karşın kanatları ve gagaları açık, uçmaya ve dövüşe hazır kartallar kullanmış 
ve  bunları  çatıya  yerleştirmiştir.  1.  Dünya  Savaşı’ndan  sonra  yerlerinden 
çıkarılan kartallar, o günden beri kayıptır. 

Bina,  o  zamanın  zevklerine  uygun olarak  neo-rönesans  stiline  göre dekore 
edilmiştir.  Duvarlarda  genellikle  koyu  kırmızı  tonlar  hâkimdir  ve  tavanlar 
altın  yaldızlı  mermer  sıva ile  süslenmiştir.  Büyükelçi  Prens Reuß, odaların 
mobilyaları  ile  bizzat  ilgilenmiş,  ancak  yetersiz  araç  gereç  dolaysıyla 
kısıtlanan olanaklar birçok odanın mobilyasız kalmasına neden olmuştur. 

1 Aralık 1877 tarihinde yeni büyükelçi Prens VII. Heinrich Reuß, 2. Alman 
İmparatorluğu’nun ilk büyükelçilik binasını hizmete açmıştır. Yaklaşık 10.000 
m²’lik zemine ve iki alt ile dört üst katı kapsayan toplam 55.000 m² kullanım 
alanına  sahip  bina,  başlangıçta  büyükelçi  ile  personelin  evi  olarak  ve 
temsilcilik amacına hizmet vermiştir. Yaklaşık 80 kişinin yaşadığı ve çalıştığı 
elçilik  binasının  henüz  tamamlanmamış  bölümü  park  ve  avlu  olarak 
kullanılmaktaydı.

b) Büyükelçilikten Bugünkü Başkonsolosluğa

19. Yüzyıl Ayazpaşa Bulvarı – Alman Büyükelçilik Binası  (© DAI İstanbul )

İmparatorluk  Almanya’sı  Büyükelçiliği’nin  İstanbul’daki  yeni  binası 
başlangıçta büyük eleştiriler almış, etrafında yer alan ahşap evler nedeniyle 
de  plan  ve  mimari  güzellikten  yoksun  bir  yığın  olarak  tanımlanmıştır. 
Zamanında  diğer  evler  arasında  bir  yabancı  gibi  durmakta  olan  bina, 
günümüzde  koruma altındadır.  Yüzyılı  aşkın bir  geçmişe  sahip olan bu 
bina, değişken bir kader çizgisi izlemiştir:

Osmanlı  İmparatorluğu,  Almanya’nın yanında katılmış  olduğu 1. Dünya 
Savaşı’nı kaybetmiş ve böylelikle de kendi sonunu hazırlamıştır. Türkiye, 
Mondros  Ateşkes  Antlaşması  neticesinde  Almanya  ile  olan  ilişkilerini 
kesmek  zorunda  bırakılmış  ve  İsveç  Elçiliği,  Almanya’nın  koruyucu 
mümessili olarak binaya el koymuştur. 

İstanbul'un  23  Ağustos  1923  tarihinde  Gazi  Mustafa  Kemal  Atatürk 
tarafından  kurtarılışının  ardından,  Türk-Alman  ilişkileri  tekrardan 
başlamıştır.  29  Ekim  1923  tarihinde  Gazi  Mustafa  Kemal  Atatürk 
Cumhuriyeti  ilan  etmiş  ve  başkenti  Ankara'ya  taşımıştır.  Başkentin 
Ankara’ya taşınmasının nedeni, Atatürk’ün geçmişin ve geleneklerin izler 
bıraktığı  İstanbul’da  planlanan  reformların  gerçekleştirilemeyeceğini 
düşünmesiydi. Sonuç olarak tüm büyükelçilikler Ankara’ya taşındı, ancak 
yeni  binaların  henüz yapılmamış  olmasından dolayı  bu taşınmalar  1928 
yılına kadar sürdü. Bunun üzerine İstanbul’daki Alman Başkonsolosluğu 4 
Temmuz 1931 tarihinde görevine başlamıştır. 



İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru müttefiklerin isteği üzerine Türkiye, 
1944  yılında,  Almanya  ile  olan  ilişkilerini  yeniden  kesmiş  ve  İsviçre 
Almanya’nın  koruyucu  mümessilliğini  üstlenmiştir.  1949  yılında  Almanya 
Federal  Cumhuriyeti’nin  kurulmasından  sonra  da,  Almanya’nın  ilk  yurtdışı 
temsilciliklerinden biri olan Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, 24 Ekim 
1950  tarihinde  yeniden  hizmete  açılmıştır.  Başkonsolosluk  ilk  olarak 
Üsküdar'da  kiralanan  odalarda  hizmet  vermiş  ve  1953  yılında  İstanbul 
Defterdarı İstanbul’daki binayı ve envanterini konsolosluğa iade etmiştir. 

Başkonsolosluğun Bugünkü Görünümü (© Özer Kürklü)

Eskiden büyükelçilik olarak hizmet veren bina açılış tarihinden itibaren ciddi 
hasarlar  almıştır.  Teknik  donanımları  da yetersiz  kalan  bina 1983 ile  1989 
yılları arasında yenilenmiştir. Özellikle binanın ön cephesinin, kapılarının ve 
pencerelerinin  tadilatında  büyük  bir  titizlik  gösterilmiştir.  „Kayzer 
Salonu’nda“ (Kaisersaal) ve diğer salonlarda yer alan parke yer döşemeleri de 
orijinale uygun olarak yenilenmiştir. 

Günümüzde bu bina birkaç kattan oluşan yapılarla çevrelenmiş ve böylelikle 
geçmişe oranla anıtsal görünümü azalmıştır. Hizmet odaları ve başkonsolosun 
oturduğu bölüm dışında, 1989 yılından itibaren Alman Arkeoloji Enstitüsü – 
İstanbul  Şubesi  ile  vize  bölümü  de  konsolosluk  arazisi  üzerinde  hizmet 
vermektedir. 

c) Tarabya: Modern Kullanımlı Tarihi Yazlık Rezidans

Alman Büyükelçisi’nin Tarabya'da bulunan tarihi yazlık rezidansı, Alman 
İmparatorluk  tarihinin  ve  boğazı  çevreleyen  görüntüdeki  değişimin  bir 
parçasıdır.  Rezidansın  üzerinde  bulunduğu arazi  1880 yılında  Sultan  II. 
Abdülhamit  Han  tarafından  diplomatik  kullanım  amaçlı  olarak  Alman 
İmparatorluğu’na  hediye  edilmiş  ve  arazi  üzerine  en  kısa  zamanda  bir 
yazlık rezidansın inşaası arzulanmıştır. 

Tarabya,  İstanbul’un  merkezinden  kuzeye  doğru  yaklaşık  15  km 
uzaklıktaki bir koyda bulunmaktadır. Tarabya eskiden „Pharmacia“ ya da 
„Phamakias“ olarak adlandırılmaktaydı. Ancak kimse adı „Zehir“ olan bir 
yerde oturmak istemediğinden adı daha sonraları „Therapia“ (Şifa) olarak 
değiştirilmiştir.  Bu  isim  değişikliği  Argonotlar  Efsanesine 
dayandırılmaktadır. 

Tarabya, 16. yüzyıl ortalarına kadar bir balıkçı kasabasıydı. Sahip olduğu 
özel konumdan etkilenen Sultan II. Selim, buraya bir köşk ve muhteşem 
bir  bahçe  yaptırmıştı.  Zamanla  Tarabya,  İstanbul’un  varlıklı  ailelerinin 
tercih ettiği  bir  dinlenme yeri  olmuş  ve birçok büyükelçi  burada yazlık 
evlerini inşa ettirmişlerdi. Alman yazlık rezidansı yapılmadan önce arazi 
üzerinde 1828/29 Osmanlı-Rus Harbi sırasında Osmanlı  Ordu Karargâhı 
olarak kullanılan bir köşkün kalıntıları bulunmaktaydı. 

4 Şubat 1885 tarihinde Alman İmparatorluk Meclisi’nden imar izni alınmış 
ve  İstanbul’un  merkezinde  bulunan  eski  Prusya  Elçiliği’nin  satışından 
sonra da rezidansın yapımı için yeterli para toplanabilmişti. 

1882  tarihli  ilk  imar  projesi  Cingria  isminde  bir  mimar  tarafından 
tasarlanmış,  Atina’da  arkeolog  olarak  görev  yapan  Wilhelm  Dörpfeld 
tarafından  gözden  geçirilmiş  ve  üzerinde  bazı  değişiklikler  yapılmıştır. 
Cingria'nın  çalışmalarına  karşın  Dörpfeld,  Osmanlı  mimarisini  dikkate 
almıştır. 

Büyükelçilik  rezidansının merkez odasının sekizgen yapısı  ve kullanılan 
ahşap sütunlar, zamanında Boğaz’da bulunan yazlık evlerin karakteristik 
özelliklerini yansıtmaktadır. Binanın 1885 yılında başlayan inşaatı Armin 
Wegner tarafından üstlenilmiş ve iki yıl sonra da tamamlanmıştır. 



1916 yılında  Tarabya’da  onsekiz  dönümlük  park alanı  üzerinde  Çanakkale 
Savaşı’nda  hayatını  kaybeden  Alman  askerleri  için  bir  şehitlik  inşaa 
edilmiştir.  Arazinin  üzerinde  bulunan  abide  heykeltıraş  Georg  Kolbe 
tarafından  yapılmış  olup,  arazinin  taraça  şeklinde  tasarlanışı  da  kendisine 
aittir. Alman Kolonisi her yıl Alman Milli Matem Günü’nde, Alman ve Türk 
askeri  temsilcilerinin  huzurunda,  ölen  Alman  askerlerini  anmaktadırlar. 
Mezarlık  (+90)  -  212  -  299  2661  numaralı  telefondan  randevu  alınmak 
suretiyle ziyaret edilebilir. 

Günümüzde  bu  tarihi  yazlık  rezidans  Alman-Türk  Diyaloğu’nun  mekânı 
olarak hizmet vermektedir. Arazide dört adet büyük tarihi bina bulunmaktadır. 
Almanya  Büyükelçiliği  ve  Başkonsolosluğu,  büyükelçinin  evinde  kültür, 
politika  ve  ekonomi  ile  ilgili  organizasyonlar  düzenlemektedirler.  Yapılan 
geniş  kapsamlı  bir  yenileme  çalışması  sonrasında,  Ocak  2008  tarihinden 
itibaren,  bu  binalardan  bir  tanesini  Alman-Türk  Ticaret  ve  Sanayi  Odası 
kullanmaktadır.

Ayrıca  arazi  üzerinde  hem  Katolik,  hem  de  Protestan  kilisesi  tarafından 
kullanılan küçük bir de şapel yer almaktadır. „Denizci Evi – Matrosenhaus“ 
diye adlandırılan yapı içerisinde zamanında imparatorluk yatına ait denizciler 
kalmaktaydı. Günümüzde ise burada 1. ve 2. Dünya Savaşı’nda ölen askerler 
için bir anma alanı bulunmaktadır.

(© Mehmet Erken)
Tarabya: Alman – Türk Diyalogunun Evi

Tarabya: Park Alanı

d) Tarihsel Veriler

1453 Konstantiniyye’nin Osmanlı  İmparatorluğu tarafından fethi 
(Fatih Sultan Mehmet Han) 

16 yy. Osmanlı  İmparatorluğu’nun  yükselişi:  ‘Muhteşem’ 
Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman) Devri 

19 yy. İşgale  uğrayan  halklarda  artan  milliyetçilik  duyguları  ve 
Rusya  ile  yaşanan  sorunlar  nedeniyle  Osmanlı 
İmparatorluğu’nun çöküşü

1871 2. Alman İmparatorluğu’nun kuruluşu;  I.  Wilhelm Alman 
İmparatoru oluyor 

1873 Alman  İmparatorluğu’nun  yeni  bir  elçiliğin  yapımı  için 
İstanbul’dan arazi satın alması 

1874 Misyon  binası  inşaatının  başlanması;  Elçiliğin, 
Büyükelçiliğe yükseltilmesi

1877 Misyon binasının açılışı 
1880 Tarabya'daki  arazinin,  Almanya  Büyükelçiliği’ne  hediye 

edilmesi
1885 Tarabya'daki Yazlık Rezidansın yapımına başlanması
1887 Tarabya'daki Yazlık Rezidansın yapımının tamamlanması
1889 İmparator II. Wilhelm’in ilk Türkiye ziyareti
1898 İmparator II. Wilhelm’in ikinci Türkiye ziyareti
1914 1. Dünya Savaşı’nın başlangıcı: Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Almanya’nın yanında savaşa katılması
1917 İmparator II. Wilhelm’in üçüncü Türkiye ziyareti
1918 Müttefik Devletlerinin  yenilgisi;  Alman  İmparatorluğu  ile 

Osmanlı  İmparatorluğu  arasındaki  diplomatik  ilişkilerin 
kesilmesi; İsveç’in koruyucu mümessilliği üstlenmesi

1923 Başkentin Ankara’ya taşınması; Cumhuriyetin Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk tarafından ilan edilmesi

1924 Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 
yeniden başlaması



1930 Büyükelçililiğin Ankara’ya taşınması
1931 Eski Almanya Büyükelçiliği’nin Başkonsolosluğa 

dönüştürülmesi 
1939–45 II. Dünya Savaşı: Türkiye’nin silahlı tarafsızlığı
1944 Diplomatik ilişkilerin yeniden kesilmesi; İsviçre’nin koruyucu 

mümessilliği üstlenmesi
1950 İstanbul'daki Konsolosluğun yeniden açılışı
1977 Büyükelçilik - Konsolosluk binasının 100. Yıldönümü 
1983–89 İstanbul'daki eski Almanya Büyükelçiliği’nin restorasyonu
2004 75 yıl Alman Arkeoloji Enstitüsü - İstanbul
2007 İstanbul’daki Alman Elçilik Sarayı’nın 130. Yılı ve Alman 

Elçisinin Tarabya’daki Tarihi Yazlık Rezidansı’nın 120. Yılı
2008 Alman–Türk Sanayi ve Ticaret Odasının Tarabya’daki Tarihi 

Yazlık Rezidans arazisine taşınması

Alman Çeşmesi (© Özer Kürklü)

3. Bugünkü Başkonsolosluğun Faaliyet Sahası

İstanbul'daki Alman Başkonsolosluğu görev sahası içerisinde Balıkesir, Bilecik, 
Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, 
Sakarya,  Tekirdağ ve Yalova illeri  bulunmaktadır.  Konsolosluğun görev sahası 
yaklaşık 67.000 km²’yi (Türkiye’nin % 8,5’ini) kapsamaktadır. Bu illerde Türkiye 
nüfusunun  yaklaşık  %27,5’ini  teşkil  eden  19  milyon  civarında  insan 
yaşamaktadır.  Başkonsolosluğun  görev  sahası  dahilinde  yaklaşık  5000  Alman 
yaşamaktadır. 

Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu
Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland
İnönü Cad. 10, 34437 Gümüşsuyu - İstanbul
Tel.: (+90) 212 334 6100
Faks: (+90) 212 249 9920
http://www.istanbul.diplo.de
E-Posta: info@istanbul.diplo.de

Fahri Konsolosların Adresleri:

BURSA’daki Almanya Federal Cumhuriyeti Fahri Konsolosu
Halit Davut Cura
Cemal Nadir Cad. 6/3, 16371 Bursa, PK 161
Tel.: (+90) 224 221 0099, 
Faks: (+90) 224 221 8948
E-Posta: honorarkonsul@ottomantur.com 
(Görev sahasına giren iller: Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir)
Diller: Türkçe, Almanca

EDİRNE’deki Almanya Federal Cumhuriyeti Fahri Konsolosu
Dr. Ercan Dursunoğlu
Balıkpazarı Caddesi, Of Sitesi C Blok D. 2
22020 Kaleiçi Edirne
Tel.:  (+90) 284 213 5563 (Büro)
Faks: (+90) 284 213 1061 (Büro)
E-Posta: dursunoglu_ercan@hotmail.com     
(Görev sahasına giren iller: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ)
Diller: Türkçe, Almanca, Fransızca, Yunanca

mailto:dursunoglu_ercan@hotmail.com
mailto:honorarkonsul@ottomantur.com
mailto:info@istanbul.diplo.de
http://www.istanbul.diplo.de/


4. Başkonsolosluğun Görevleri

Siyaset

Siyasi görevler genellikle Ankara’da bulunan Alman Büyükelçiliği tarafından 
ifa  edilmektedir.  Konuyla  ilgili  bilgilere  internet  üzerinden 
(http://www.ankara.diplo.de) veya (+90) 312 - 455 5100 numaralı telefondan 
ulaşabilirsiniz. 

Ticaret Ataşeliği

Görev sahası dâhilindeki Alman-Türk ticari ilişkileriyle ilgilenmek ve bunları 
gözetmek, başkonsolosluğun önemli vazifeleri arasında yer almaktadır. Gerek 
ithalat,  gerek  ihracat  açısından  Almanya  geleneksel  olarak  Türkiye’nin  en 
büyük  ticari  ortağıdır.  Son  yıllarda  sürekli  bir  büyüme  sergileyen  ithalat-
ihracat  sektörü,  Türkiye’nin  toplam  ticaret  hacminin  %15’ini  teşkil 
etmektedir.  Türkiye’nin  ekonomi  merkezi  sayılan  İstanbul’da  ülkenin  gayri 
safi  milli  hâsılasının  %60’ı  kazanılmaktadır.  Yurtdışından  Türkiye’ye, 
dolaysıyla  İstanbul’a  yapılan  yatırımlarda  da  Almanya  en  ön  sıralarda  yer 
almaktadır.  Türkiye’de  bulunan  ve  sayıları  3000’i  geçen  Alman  sermayeli 
şirketin  yaklaşık  1.400  tanesinin  şirket  merkezi  İstanbul’da  olup,  bunların 
arasında  özellikle  motorlu  araç  ve  motorlu  araç  parça  üretimi,  kimya  ve 
satınalma  alanlarında  faaliyet  gösteren  firmalar  bulunmaktadır.  Bunun yanı 
sıra tüm büyük Alman bankaları da İstanbul’da temsil edilmektedirler. 

Bir fuar merkezi olarak yalnızca Türkiye için değil, tüm Avrasya için büyük 
bir  öneme sahip  olan  İstanbul,  Alman  müteşebbisleri  için  de gün geçtikçe 
daha çekici bir hal almaktadır. 

Başkonsolosluk İstanbul’da bulunan Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası’nın 
(AHK) yanı  sıra,  merkezi görev sahası dâhilinde bulunan Alman sermayeli 
firmaların başvurabilecekleri bir merci olarak da hizmet vermektedir. Alman 
sermayeli  firmalar  dışında,  Almanya’da  yatırım  ve  ticaret  yapmak  isteyen 
Türk firmaları da başkonsolosluğa, özellikle Almanya’daki mevcut yatırım ve 
ticaret olanaklarını kapsayan sorular yöneltmektedirler. Ayrıca Almanya’dan 
gelen ekonomi (ticaret) heyetleri ile ilgilenmek ve bunları bilgilendirmek de 
başkonsolosluğun  görevleri  arasında  yer  almaktadır.  Türkiye’de  ve  de 

özellikle İstanbul’da meydana gelen ekonomik gelişmelerin izlenmesi de 
başkonsolosluğun diğer bir görevini teşkil etmektedir. Başkonsolosluk bu 
görev kapsamında potansiyel Alman yatırımcılarının dikkatlerini mümkün 
olan  yatırım  olanaklarına  çekmektedir.  Türkiye’nin  ekonomi  metropolü 
olarak  İstanbul’da  sıklıkla  ekonomi  alanında  konferanslar  ve  seminerler 
düzenlenmektedir.  Başkonsolosluğun  ticaret  ataşeliği  çalışanları bu 
organizasyonlara düzenli olarak katılmakta ve sonuçları hakkında bilgiler 
vermektedirler. 

Alman ekspozanların da iştirak ettikleri fuarlarda sunulan refakat hizmeti 
ile  bu  fuarlar  çerçevesinde  başkonsolosluk  „Kayzer  Salonu’nda“ 
(Kaisersaal) düzenlenen pek çok sosyal organizasyon, Alman ve Türk iş 
adamları arasındaki ticari ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine hizmet 
etmektedir. 

Ticaret  ataşeliği  bunun haricinde  ayrıca  merkezi  İstanbul’da bulunan ve 
Karadeniz’e  komşu  ülkeleri  kapsayan  Karadeniz  Ekonomik  İşbirliği 
Teşkilatı’nın  (BSEC)  çalışmalarını  da  takip  etmektedir.  Almanya’nın 
burada gözlemci statüsü bulunmaktadır. 

Türkiye’de bulunan Alman temsilciliklerinin ekonomi ve ticaret ataşeleri 
Alman-Türk  Sanayi  ve  Ticaret  Odası  (AHK)  ve  Alman  Dış  Ticaret 
Bilgileri  Dairesi  temsilcileri  (bfai)  ile  düzenli  olarak  koordinasyon 
toplantıları düzenlemektedirler.

Kültür Ataşeliği

Türkiye’nin geleneksel olarak kültürel ağırlıklı merkezi İstanbul’dur. 2010 
yılında  İstanbul,  (Ruhr  bölgesindeki)  Essen  ve  (Macaristan’daki)  Pecs 
şehirleri ile birlikte üç Avrupa Kültür Başkenti’nden biri olacaktır. İstanbul 
operası, sayısız tiyatro ve özel kültür vakıfları tarafından işletilen konser 
salonlarında  tanınmış  pek  çok  modern  ve  klasik  eserler 
sergilenmektedirler.  Uluslararası  film,  tiyatro,  müzik  ve  caz  festivalleri 
geleneksel „İstanbul Yazı’na“damgalarını vurmaktadırlar.  Pek çok devlet 
ile  özel  müze  ve  şehir  galerilerinde  de  geniş  çaplı  olarak  Türk  ve 
uluslararası sanat ve tarih gösterime sunulmaktadır. Genellikle de ülkenin 

http://www.ankara.diplo.de/


en iyileri  arasında sayılan ve Türkiye’nin  en fazla  üniversitesini  barındıran 
şehri İstanbul’dur. 

Goethe-Enstitüsü (Alman Kültür Merkezi), Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI), 
Alman Doğubilimciler Derneği Şarkiyat Enstitüsü (Orient Enstitüsü), Alman 
Akademik  Değişim  Servisi  (DAAD),  muhtelif  Alman  Okulları,  Alman 
Protestan ve Katolik Kilisesi ile Teutonia Kulübü, İstanbul’da kültür alanında 
faaliyet gösteren başlıca Alman kuruluşlarıdır. İstanbul’da 100’ü aşkın Alman 
öğretmeni bünyesinde barındıran ve Türkiye’nin en iyi okulları arasında yer 
alan  Almanca  tedrisatlı  liselerde,  her  yıl  yaklaşık  200  Türk  öğrenci,  Türk 
üniversitelerine kabul edilmenin şartı  olan Öğrenci  Seçme Sınavının (ÖSS) 
yanısıra, Alman Lise Diplomalarını (Abitur) da almaktadırlar. 

İstanbul’da  bir  “Alman-Türk  Üniversitesi”nin  kurulması  ve  üniversitenin 
2009/2010  yılında  eğitime  başlaması  planlanmaktadır.  Ayrıca  Alman 
üniversiteleri ile birçok Türk üniversitesi arasında ortak işbirliği anlaşmaları 
da  bulunmaktadır.  1991  yılında  açılan  Marmara  Üniversitesi’nin  Almanca 
İşletme ve İşletme Enformatiği bölümlerinde Almanca eğitim verilmektedir. 
Alexander-von-Humboldt-Vakfı (AvH) ve Alman Akademik Değişim Servisi 
(DAAD)  tarafından  Türkiye’ye  verilen  bursların  büyük  bir  bölümü, 
İstanbul’daki  üniversitelerde  yetişen  öğrenci  ve  genç  bilim  adamı  ve 
kadınlarına  verilmektedir.  Birçok  eski  bursiyer  düzenli  bir  biçimde  aktif 
olarak faaliyette bulunan ‘Mezun Derneklerinde’ (Alumni) organize olmakta 
ve buluşmaktadırlar. 

Başkonsolosluk,  İstanbul’daki  kültür  alanında  faaliyet  gösteren  Alman 
kuruluşlarının çok yönlü aktivitelerine eşlik etmekte, bunları desteklemekte ve 
bu  kurumlarda  çalışan  kişiler  ile  ilgilenmektedir.  Bunun  dışında 
konsolosluğun tarihi ve görkemli odalarında düzenlenen konserler, tanıtımlar 
ve sunumlar da kültür ataşeliği tarafından organize edilmektedir. 

Basın Ataşeliği

İstanbul Türkiye’nin medya merkezidir. Türkiye çapındaki tüm gazetelerin ve 
TRT  dışındaki  tüm  büyük  televizyon  kanallarının  merkezi  bu  şehirde 

bulunmaktadır. Basın ataşeliği, İstanbul’daki Alman ve Türk gazetecilerine 
hizmet vermekte, onları desteklemekte ve basın ile ilgili sorularda onlara 
yardımcı  olmaktadır.  Basın  ataşeliği,  düzenlediği  veya  başkonsolosluk 
tarafından  desteklenen  organizasyonlarla,  Türk  ve  Alman  gazeteciler 
arasında iletişim kurmaya  ve bu iletişimi geliştirmeye çalışmaktadır.  Bu 
bağlamda, üst düzey Alman politikacıların Türkiye ziyaretlerinde, Türk ve 
Alman basınını zamanında bilgilendirebilmek amacıyla basın konferansları 
düzenlenmektedir. 

Basın  ile  ilgili  sorularınızda  başkonsolosluk  çalışanları  size  yardımcı 
olmaktan memnunluk duyacaklardır. Sorularınız için (+90) 212 3346 124 
numaralı telefondan başkonsolosluk çalışanlarına ulaşabilirsiniz. 

Hukuk ve Konsolosluk İşleri

Başkonsolosluğun hukuk ve konsolosluk işleri dairesi,  İstanbul ve görev 
sahası dâhilinde, idari konularla ilgilenen bir Alman makamı olmanın yanı 
sıra, Alman ve aynı zamanda da Türk vatandaşları için de bir destek ve 
danışma  merkezi  olarak  hizmet  vermektedir.  Bu hizmetler  Almanlar  ile 
aileleri  için  örneğin;  miras  meselelerini,  pasaportların  düzenlenmesini, 
sosyal yardım konularını, hapishane ziyaretlerini ve tutuklu himayesi gibi 
hususları  kapsamanın  yanısıra,  soyadı  tescili  muameleleri  ile  doğum 
tutanaklarının da düzenlenmesi gibi nüfus işlemlerini de üstlenmektedir. 

Bu  hizmetlere  -Türk  vatandaşların  Schengen  antlaşması  dolayısıyla 
Avrupa  Birliği  ülkelerine  seyahatlerindeki  vize  zorunluluğu  nedeniyle- 
Almanya’nın  dünya  çapındaki  üçüncü  büyük  vize  bölümü  de 
eklenmektedir.  Vize  bölümünde  her  yıl  yaklaşık  olarak  100.000  vize 
başvurusu işlem görmektedir. Her bir vize müracaatı, bireysel olarak ilgili 
Alman makamlarının katılımı ile incelenmektedir. Verilen vizelerin büyük 
bir  bölümünü  (yaklaşık  % 65’ini)  ticari  vizeler  oluşturmaktadır.  Bunun 
yanısıra akraba ve arkadaş ziyaretleri, kültürel amaçlı seyahatler ve uzun 
süreli  oturumlar  için  de  vize  müracaatları  yapılmakta  ve  vizeler 
verilmektedir.



Müracaatçı  için  vize  işlemlerini  mümkün  olduğu  kadar  kolaylaştırmak 
maksadıyla başkonsolosluğumuz İstanbul’da başkonsolosluk dışında bir Call-
Center görevlendirmiş ve randevulu sisteme geçmiştir. Vize işlemleri ile ilgili 
detaylı bilgi başkonsolosluğun internet sayfasında da (  www.istanbul.diplo.de  )   
yer  almaktadır.  Ayrıca gerekli  olan bilgiler  Call-Center tarafından telefonla 
randevuda alınırken de verilmektedir.

Protokol

İstanbul,  Türkiye’deki  kültürel  ve  ekonomik  hayatın  merkezidir.  Medya 
işletmelerinin büyük bölümü (radyo, televizyon, yazılı basın) ile çok sayıdaki 
Sivil Toplum Kuruluşunun merkezleri de bu metropolde bulunmaktadır.  Bu 
bakımdan İstanbul’a Almanya’dan çok sayıda resmi ziyaret yapılmaktadır. Bu 
ziyaretler  başkonsolosluk  tarafından  hazırlanmakta  ve  kendilerine  burada 
refakat edilmektedir. İstanbul’un bölge ulaşımı açısından merkezi bir noktada 
bulunması ve kendine has cazibesi, şehrin son yıllarda kongre ve uluslararası 
konferansların  düzenlendiği  aranan  bir  şehir  olmasına  neden  olmuştur. 
Başkonsolosluk,  bu tür  büyük  organizasyonlarda  Alman  katılımına  yönelik 
hazırlıkları yapmakta, Alman heyetine refakat etmekte ve kendilerine destek 
vermektedir. 

Yönetim/İdare

Başkonsolosluğun personel,  mülkiyet  ve genel idari  işlerinin yanı  sıra, tüm 
Alman  kolonisi  için  büyük  bir  öneme  sahip  olan  başkonslosluk 
yönetimi/idaresi,  kriz  önlemleri  ile  de  ilgilenmekte  ve  olası  bir  kriz 
durumunda yapılacak organizasyonlar ve alınacak önlemler ile ilgili gerek AB 
ülkelerindeki  partner  ülke  temsilciliklerini  ve  gerekse  Alman  makamlarını 
kapsar şekilde düzenli toplantılar organize etmektedir. 

Mülkiyetlerin  üçüncü  şahıslar  tarafından  kullanılması bu  bususlardaki 
taleplerin karşılanması da yönetimin diğer görevleri arasında yer almaktadır. 
[İletişim için Tel.: (+90) 212 – 3346 118]

5. Alman-Türk İşbirliği

a) Ekonomi ve Ticaret

Almanya, Türkiye’nin en önemli ticari ortağıdır. 

Almanya öncelikli olarak Türkiye’ye makine, motorlu araç, elektroteknik 
ve  kimyasal  maddeler  ihraç  etmektedir.  Türk  müteşebbisler  ise 
Almanya’ya  ilk  sıralarda  tekstil  ürünleri  ve  besin  maddeleri  ihraç 
etmektedirler. 

Türkiye  ile  Almanya  arasında  bir  ikili  Yatırımı  Koruma  Anlaşması 
imzalanmıştır. Türkiye’de bulunan Alman kardeş firmaları ile Alman-Türk 
şirket  ortaklıklarının  (Joint-Venture)  sayısı  geçmiş  senelerde  3000’i 
aşmıştır. 

İstanbul’daki Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası 

1994  yılında  İstanbul’da  kurulan  Alman-Türk  Ticaret  ve  Sanayi  Odası 
bugüne kadar Türk Odalar Kanunu’na göre işleyen tek iki taraflı oda olma 
özelliğini  korumuştur.  Oda  daha  kurulduğu  sene  içerisinde  Dış  Ticaret 
Odası (AHK) görevini üstlenmiştir. Odanın Almanya’daki karşılığı olarak 
2004  senesinde  Köln’de  bir  Türk-Alman  Ticaret  ve  Sanayi  Odası 
kurulmuştur. 

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHT) 1984 senesinden beri 
İstanbul’da  „Alman  Ekonomisi’nin  Türkiye’deki  Resmi  Delegasyon 
Bürosu’nu“ yürütmüş olması, yeni kurulan odaya bu büronun senelerinin 
birikiminden  faydalanma imkanı  tanımıştır.  Bugün 300’den fazla  üyeye 
sahip  olan  oda,  iş  bağlantılarının  ayarlanmasına,  korunmasına  ve 
geliştirilmesine yardımcı olmakta, konferans ve semineler düzenlenmekte 
ve Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik durum ve gelişmeler ile ilgili 
bilgi  toplamakta  ve  dağıtmaktadır.  Sergi  ve  fuarlara  katılımının 
desteklenmesi ve ikili ticaret tarafları arasında meydana gelen sorunların 
çözümlenmesinde  aracılık  yapmak  odanın  diğer  görevleri  arasında  yer 
almaktadır. 

http://www.istanbul.diplo.de/


Tarabya’daki Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Binası (© AHK)

Bunun haricinde Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Almanya’da 83 Sanayi 
ve  Ticaret  Odası’nın  bağlı  bulunduğu  ve  dünya  çapında  80'nin  üzerinde 
ülkede  temsil  edilen  Alman  Sanayi  ve  Ticaret  Odaları  Birliği'nin oda  ağı 
içerisine de dâhil edilmiştir. 

Oda  üyelik  sistemine  göre  organize  edilmiştir.  Bu  üyelik  Alman-Türk 
ekonomik ilişkilerine katılan tüm Alman ile Türk özel ve tüzel kişilere açıktır. 

Daha fazla bilgi için: www.dtr-ihk.de

Federal Almanya Dış Ticaret Bilgileri Dairesi (bfai)

İstanbul’da bir irtibat  bürosu ile temsil  edilen ve merkezi Köln’de bulunan 
Federal  Almanya  Dış  Ticaret  Bilgileri  Dairesi  (bfai),  Federal  Almanya 
Ekonomi ve Teknoloji  Bakanlığı’nın  (BMWi) bir  organizasyonudur.  İrtibat 
bürosunun öncelikli görevi, Alman yatırımcılarını yatırım ve ticaret olanakları 
hakkında bilgilendirmektir. 

Yetki alanı Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Suriye ve Lübnan’ı kapsayan 
İstanbul’daki  bfai  irtibat  bürosu  ayrıca  ekonomi  analizleri  ve  piyasa 
araştırmaları alanında da çalışmaktadır. Hazırlanan piyasa araştırmaları Alman 
ihracat  şirketlerinin  ve  yatırımcılarının  hizmetine  sunulmaktadır.  Alman 

ekonomik  birlik  ve  ihtisas  dernekleri  İstanbul’daki  irtibat  bürosundan 
sıklıkla münferit piyasa sektörleri ile ilgili analizler talep etmektedirler. 

Buna paralel olarak Alman firmaları ülkedeki branş ve ürün gelişimleri ile 
ilgili  yeni  nakliyat  ve  işbirliği  imkânları  hakkında  da 
bilgilendirilmektedirler. 

Daha fazla bilgi için: www.bfai.de

b) Kültür, Bilim ve Eğitim

Almanya  ile  Türkiye  arasındaki  kültürel-politik  ilişkiler  19.  yy  kadar 
uzanan  bir  geleneğe  dayanmakta  olup,  ağırlık  noktasını  eğitim  alanı 
oluşturmaktadır. 

Bu  ilişkiler  Türkiye’nin  özellikle  1933  ile  1945  yılları  arasında 
Almanya’daki  Nazi  Rejimi’nden  kaçan  200’ün üzerindeki  değerli  bilim 
adamı,  sanatçı,  doktor  ve  öğretmenin  aileleriyle  birlikte  Türkiye’ye 
sığınmasına müsaade etmesiyle gelişmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
bilim adamlarını İstanbul Üniversitesi’ni batı standartlarına göre yeniden 
yapılandırmaya davet etmiştir. Bilim adamları büyük bir angajman ile bu 
daveti kabul etmiş ve tıptan hukuk alanına kadar uzanan çeşitli uzmanlık 
dallarında,  günümüzde dahi Alman hocalarından büyük bir saygı ile söz 
eden sayısız Türk akademisyen ve bilim adamı ve kadını yetiştirmişlerdir. 
Sayıları  gün  geçtikçe  artan  ve  Almanya’da  büyümüş,  eğitim  görmüş 
Türklerin  veya  Türk  kökenli  Almanların,  İstanbul  üniversitelerinde 
araştırma yaptıklarını ve eğitim verdiklerini görebilmekteyiz. 

Türkiye’de  bulunan  ve  Alman  kültürünün  tanıtımında  faal  olan  Alman 
„Kültür  Elçileri“,  Ankara’daki  büyükelçilik  ile  İstanbul  ve  İzmir 
başkonsolosluklarıyla  beraber  Almanya  ile  Türkiye  arasındaki  kültürel 
işbirliğini şekillendirmektedirler. 

En önemli kültür enstitüleri şunlardır:

http://www.bfai.de/
http://www.dtr-ihk.de/


Alman Kültür Merkezi İstanbul (Goethe-Enstitüsü)

İstanbul’daki Alman Kültür Merkezi (Goethe-Enstitüsü), Türkiye’deki mevcut 
üç Goethe-Enstitüsü (Ankara,  İstanbul,  İzmir)  arasındaki  en büyüğüdür.  50 
senelik bir Alman-Türk kültür işbirliği geçmişine sahip Goethe Enstitüsü, çok 
yönlü kültür organizasyonları, farklı ölçekte dil kursları, Almanya tanıtımları 
ve Türk vatandaşı Alman dilbilimcisi (Germanist) ve Almanca öğretmenlerine 
sunduğu  bilgilendirme  ve  geliştirme  hizmetleriyle,  yıllık  yaklaşık  250.000 
kişiye ulaşmaktadır. 

Goethe-Enstitüsü çalışmalarının temel amacı, uluslararası kültürel işbirliği ile 
Alman  Dili’nin  teşviki  ve  geliştirilmesidir.  Türk  enstitüleri  ile  beraber 
hazırlanan  müzik,  dans  ve  tiyatro  organizasyonları  ile  sergiler,  film 
gösterimleri  ve konferanslar  bu amaca  hizmet  eden etkinliklerden  yalnızca 
birkaçıdır. Öğrenmeye yönelik çok sayıdaki dil kursları da bu hedef dâhilinde 
yerini  almakta  ve  geniş  kapsamlı  bir  dil  sınavı  sistemi  ile  de 
desteklenmektedir. 

Pedagojik  işbirliği  çalışmaları,  dil-politika  grup  çalışmalarıyla,  Almanca 
reklâmlarla,  Almanca  öğrenenler  için  kültür  programlarıyla,  Almanca 
öğretmenleri için bilgilendirme ve servis hizmetleriyle ve de özellikle okul ile 
yüksekokullardaki  öğretmenlere  sunduğu  geliştirme  seminerleriyle  çok 
dilliliği  teşvik  etmekte  ve  Türkiye’deki  Almanca  eğitimine  katkıda 
bulunmaktadır. 

İstanbul’daki  Goethe-Enstitüsü’nün  bilgi  merkezi,  Almanya’daki  kültürel, 
toplumsal  ve  politik  yaşam  hakkında  güncel  bilgiler  vermektedir.  Goethe-
Enstitüsü, Almanya ile ilgilenen, Almanca öğrenmek veya öğretmek isteyen 
herkese  açık  geniş  kapsamlı  bir  kütüphaneye  ve  görsel-işitsel  kaynaklara 
sahiptir. 

Alman  ve  Türk  kurumları  arasındaki  kütüphanesel  bilgi  alışverişinin  ve 
Almanca’dan  Türkçe’ye  çevirilerin  desteklenmesi  için  Türk  kütüphaneleri, 
yayıncıları  ve  çevirmenleri  ile  yapılan  işbirliği,  Goethe-Enstitüsü’nün  bir 
diğer önemli hizmet alanını teşkil etmektedir. 

Daha fazla bilgi için: www.goethe.de/istanbul     

İstanbul Alman Kültür Merkezi (© Özer Kürklü)

Alman-Türk Kültür Derneği, Bursa

Bursa’daki  Alman-Türk  Kültür  Derneği  eskiden  Almanya’da  tahsil 
yapmış,  yurda  dönmüş,  devlet  veya  özel  sektörde  işletmeci  yada 
akademisyen  olarak  çalışan  Türk  öğrenciler  tarafından  1979  yılında 
kurulmuştur.  Derneğin  bugün  70  üyesi  bulumaktadır,  fakat  film 
gösterimleri gibi organizasyonlara katılan dernek dostu ve misafiri ile bu 
sayı  daha  da  artmaktadır.  Derneğin  programında  çeşitli  kültürel 
faaliyetlerine ilave olarak güncel konularla ilgili müzakere ve münazaralar, 
konser ve sergiler yer almaktadır.  Tipik Alman ve Türk bayramları dahi 
birlikte kutlanmaktadır. 

Almanca dil kursları derneğin temel gelir kaynağını oluşturmaktadır.  Dil 
kursları  Goethe  Enstitüsü’nün  eğitim  sistemine  göre  beş  basamağa 
ayrılmıştır ve 30 yıldan beri devam etmektedir.

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) 

Alman ve Türk yüksekokulları arasındaki işbirliği yoğun ve gelenekseldir. 
Alman Yüksek Okullarının ortaklaşa bir  kurumu olan Alman Akademik 
Değişim Servisi (DAAD), Alman-Türk akademik işbirliğini öğrenciler ve 
bilim  adamları  için  sağlanan  burs  ve  çeşitli  projeler  kapsamında  sıkça 
uygulanan değişim programlarıyla teşvik etmektedir.

http://www.goethe.de/istanbul


DAAD,  İstanbul  ve  Ankara’da  bir  Bilgi  Merkezi  ile  hizmet  vermektedir. 
Alman  Yüksek  Okullarına  ilgi  duyanlara  buralarda  bilgi  verilmekte  ve 
araştırma, tahsil ve burs konularında danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. 

Türkiye’de  (İstanbul,  Ankara,  İzmir  ve  Adana’da)  sekiz  üniversitede  11 
DAAD  Lektörü  hocalık  yapmaktadır.  İstanbul’da  görev  alan  DAAD-
Lektörleri  Bilgi  Üniversitesi,  İstanbul  Üniversitesi,  Kültür  Üniversitesi  ve 
Marmara Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı (Germanistik), Almanca 
Öğretmenliği ile Hukuk ve Siyaset Bilimi dallarında dersler vermektedirler.

DAAD, 10 yıldan beri Marmara Üniversitesi’nde Almanca İşletme ve İşletme 
Enformatiği bölümünü özel bir burs programıyla ve Almanya’dan gönderilen 
uzman bilim adamlarıyla  desteklemektedir.  Türkiye  ile Almanya arasındaki 
bilimsel ve ekonomik bağların ileride daha da gelişmesine katkı sağlamak için 
Almanca  İşletme  Enformatiği  bölümünde  Bakalorya  ve  Master  öğrencileri 
yetiştirilmektedir. 

Bir diğer mükemmel proje ise, İstanbul 'da bir Alman-Türk Üniversitesinin 
kurulmasıdır.  Bu projenin hayata  geçebilmesi  için  Federal  Dişişleri  Bakanı 
Dr.  Frank-Walter  Steinmeier  ile  eski  meslekdaşı,  şimdiki  Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 2006 yılının Eylül ayında ilk şartları oluşturmuşlardır. DAAD, 
Alman–Türk  Üniversitesinin  planlanan  dört  fakülte  ile  -  hukuk  fakültesi, 
iktisat  fakültesi,  kültür  ve  sosyal  bilimler  fakültesi,  fen  ve  mühendislik 
fakültesi-  yapılanmasına  katkı  sağlamak  üzere  görevlendirilmiştir.  Alman–
Türk Üniversitesi  her iki  ülkenin öğrencilerine hitap edecek olup,  ders dili 
Almanca, İngilizce ve Türkçe lisanlarında olacaktır.

DAAD,  uyguladığı  burs  programıyla  her  yıl  yaklaşık  200  Türk  üniversite 
öğrencisine ve bilim adamı ve kadınlarına tahsil ve araştırma için Almanya’da 
ikamet imkanı sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.daad.de 

Ankara’daki Alman Büyükelçiliği Özel Okulu – İstanbul Şubesi

Ankara’daki  Alman  Büyükelçiliği  Özel  Okulu’nun İstanbul  Şubesi,  Alman 
Büyükelçiliği’nin  himayesinde  İstanbul’un  kalbinde  Almanca  lisanında 

Yabancı Okul statüsü ile Anaokulu,  Hazırlık  ve (dördüncü sınıfa kadar) 
İlkokul eğitimi vermektedir.

Bu anaokul ve ilkokulun yönetimi Alman hukukuna göre kurulu bir okul 
derneğince yürütülmektedir.

İlkokulda  öğrenciler  Alman  öğrenim  planına  ve  profesyonel  eğitim 
metodlarına  göre  “Öğrenmeyi  öğrenmekte”  ve  böylelikle  bilgilerini  ve 
yeteneklerini  işlevsel  yöneltim  ve  ders  branşlarını  aşan  bir  yaratıcılıkla 
eğitimlerini geliştirmektedirler. Böylelikle yaklaşık olarak 100 kadar kız ve 
erkek öğrenci hem Almanya’daki daha ileri düzeydeki okullara ve hem de 
İstanbul Alman Lisesi binasındaki Alman Büyükelçiliği  Özel Okulu’nun 
ilköğretim birinci kademesine girebilmek için hazırlanmaktadır.

Haftanın bazı günlerinde  ilkokul ve anaokulu için öğleden sonraları saat 
15.30’a  kadar  süren  ek  bir  öğle  sonrası  programı  uygulanmaktadır. 
Yabancı  dilin  erkenden  öğrenilmesi  kreşte  bireysel  bir  „Yabancı  Dil 
Almanca“  programıyla  başlamakta  ve  ana  okulu  ile  ilkokulun  giriş 
sınıfında  da  yoğun  bir  şekilde  teşvik  edilmektedir.  İngilizce  dersi  ise 
birinci sınıfta haftada 2 ders saati olarak öğretilmektedir.

Daha fazla bilgi için: www.bs-istanbul.de

İstanbul Alman Lisesi 

1868  yılında  bir  „Alman-İsviçre  Burjuva  Okulu“  olarak  kurulmuş  olan 
İstanbul Alman Lisesi, günümüzde yurt dışında eğitim veren 117 yabancı 
okul arasında en önemli Abitur okullarından biridir. Yabancı Alman Okulu 
sıfatını  taşıyan,  iki  ulus  ve  kültür  arasında  bir  “karşılaşma  okulu”  olan 
İstanbul  Alman  Lisesi’nin  okul  idaresi,  okulun  kültür-politikası  gereği 
görevilerini,  Abitur Sınavı’nı,  sadece Almanlara değil de, özellikle Türk 
kız ve erkek öğrencilere de okulun en büyük ideali olarak benimsetmeleri 
ile gerçekleştirmişlerdir.

Türk Eğitim Yasası gereği Türk öğrenciler  Abitur imtihanı için 12. sınıfa 
kadar  5  yıllık  bir  süre  Alman  Lisesi’nde  okumaktadırlar.  Yaklaşık  800 
öğrenciden 100 kadarı her yıl bu Abitur imtihanını kazanmaktadır.

http://www.bs-istanbul.de/
http://www.daad.de/


İstanbul Özel Alman Lisesi İdare Derneği sorumlu organ olarak, Özel Alman 
Lisesi’nin okul idaresi ile birlikte okul yönetimini üstlenmiştir. Öğrencilerinin 
aldıkları üst düzey eğitim sayesinde de okul büyük bir üne sahiptir. 

Yaklaşık 85 öğretmeni ile birlikte İstanbul Özel Alman Lisesi, öğrencilerinin 
eğitiminin -kaidelere uygun ve ağırlık olarak medya yetkisi alanında- modern 
ve  sürekli  kendini  yenileyen  eğitim  didaktiği  ve  metodiği  kapsamında 
gerçekleşmesi  için  çaba  harcamaktadır.  Uluslararası  kabul  gören  Abitur 
imtihanı  (Alman  Yüksek Okullarına  Olgunluk İmtihanı)  ile  perçinleşen  bu 
vasıflandırma -Abitur yapan her Türk öğrenci, ülkesinin eğitim görmüş yerli 
bireyi  olarak  Alman  Abitur  yapanlarla  eşit  haklara  sahiptirler-  dolayısıyla 
Özel Alman Lisesi  mezunlarından birçoğu Almanya,  İsviçre,  Avusturya  ve 
Amerika  Birleşik  Devletleri’ndeki  üniversitelerde  ve  hatta  İstanbul’un  en 
tanınmış ve önemli üniversitelerinde eğitimelerine devam etmektedirler.

Daha fazla bilgi için: www.ds-istanbul.de

İstanbul Lisesi

İstanbul  Lisesi,  bir  Türk  devlet  okulu  olmakla  birlikte  aynı  zamanda  bir 
Alman  Yurtdışı  Okulu  statüsünde  olan  bir  „Karşılaşma  Okulu’dur“. 
Böylelikle bu okul, eğitim alanında yapılan benzersiz işbirliği için güzel bir 
örnek teşkil etmektedir.

Lise 1884 yılında  Selanik’li  bir  matematik  öğretmeni  tarafından  özel  okul 
olarak  kurulmuştur.  Daha 1914 yılında  bile  22 Alman  öğretmen  bu lisede 
özellikle fen ve matematik dallarında dersler vermişlerdir.

1958 yılında Türkiye ve Almanya arasında imzalanan Kültür Anlaşması ile bu 
geleneğe devam edilmiştir.  Bu nedenle Almanca, tüm öğrenciler için (1980 
yılı itibariyle okula alınan kız öğrenciler de dahil olmak üzere) sadece birinci 
yabancı dil değil, aynı zamanda ders dili de olmuştur. Bir kaç seneden beridir 
bu okulda Alman Yüksek Okullarına Olgunluk İmtihanı olarak kabul edilen 
Abitur  imtihanı  da yapılmaktadır.  Abitur  yapmak  istemeyen  öğrenciler  ise, 
Almanca Dil Diploması (DSD-CI) almak için hazırlanmaktadırlar.

Almanya  sadece  Türk  öğrencilerin  alındığı  ve  eğitim  gördüğü  bu  okulda, 
kaliteli öğretim ve eğitim için, Almanca bölüm başkanı da dahil olmak üzere 

34  öğretmeni  Almanya’dan  tayin  etmektedir.  Bu  öğretmenler  40  Türk 
meslektaşları  ile  birlikte  800  kadar  kız  ve  erkek  öğrenciye  eğitim 
vermektedirler.

Birçok önemli Türk bilim adamı ve kadınının, politikacının ve ekonomi 
menecerlerinin  İstanbul  Lisesi’nden  mezun  olmuş  olması,  eğitim 
alanındaki  işbirliğinin  başarıda tek gösterge olmadığını  teyit  etmektedir. 
İstanbul  Lisesi’nin  2007  yılı  itibariyle  ilk  yabancı  okul  olarak  Alman 
sanayii  tarafından desteklenen ve  tanınmış  çalışma ağı  olan “MINT-EC 
Alman Okulları” kurumuna üye olarak kabul edilmesi de başarısını açıkca 
göstermektedir.

Alman  Dışişleri  Bakanlığı’nın  imkanlarıyla  (Okullar:  Geleceğin 
Partnerleri)  Almanca  ve  Almanca  lisanında  uzmanlık  dersleri  için 
gelecekte bir görev sahası ihdas edilecektir.

Daha fazla bilgi için: www.istanbullisesi.net

(© Özer Kürklü)

İstanbul  Lisesi 

http://www.istanbullisesi.net/
http://www.ds-istanbul.de/


Kiliseler ve Cemaatler

19.  yüzyılın  ortalarında  İstanbul’a  yerleşen  Alman  zanaatkâr  ve  tüccar 
sayısının artması, yeni bir kültürel vatan özleminin öncelikli olarak kiliseler 
tarafından karşılanmasına neden olmuştur. 

İstanbul’daki Protestan Cemaati 

Almanya’dan  göç eden  protestan  zanaatkâr  ve  tüccarlar  1843  yılında 
İstanbul’da  protestan  cemaatini  kurmuşlardır.  Ardı  ardına  bir  hasta  koğuşu 
(daha sonra Alman Hastanesi), bir okul (bugünkü İstanbul Alman Lisesi) ve 
bir  kilise  (günümüzde  Kreuzkirche)  kurulmuştur.  Böylelikle  bu  cemaat 
yabancı  kültürel  kurumlar  arasında  İstanbul  şehrinin  en  eski  kurumu olup, 
„Türkiye’deki  Almanca  lisanında  Protestan  Cemaati“  (Evangelische 
Gemeinde  deutscher  Sprache  in  der  Türkei)  ismini  taşımaktadır. 
Gönüllülerden  oluşan  ve  dernek  statüsünde  olan  cemaatin,  aralarında 
öğretmenler,  Alman  şirketlerinin  temsilcileri,  Alman  Başkonsolosluğu’nun 
görevlileri ve diğer Alman kurumları temsilcileri ile Türklerle evli İstanbul’a 
yerleşen Almanlar ve 19. yüzyılda buraya göç etmiş Almanların çocukları ve 
torunları  olmak  üzere  220  kayıtlı  üyesi  bulunmaktadır.  Cemaat  üye 
aidatlarıyla,  önemli  ölçüde  gönüllü  bağışlarıyla  ve  Almanya’daki  Protestan 
Kilisesi’nin katkılarıyla finanse edilmektedir.

Tarihi org ile birlikte kilisenin bakımı ve korunmasının yanı sıra, camaat dini 
ayinler, sunumlar, toplantılar, din cemaatine resmen kabul dersleri, tutuklulara 
destek  ve  ihtiyaç  sahiplerine  ve  yaşlılara  yapılan  sosyal  yardımlar  da 
düzenlemektedir.  Cemaatin  papazı  Türkiye’deki  patrik  ve  psikoposluk 
makamlarındaki toplantılarda Almanya protestan kilisesini temsil etmektedir.

Protestan cemaatinin yaşamı ile cemaatin aktiviteleri  ile ilgili  daha ayrıntılı 
bilgi için www.evkituerkei.ag.vu adresini ziyaret edebilirsiniz. 

İstanbul’daki Almanca Konuşan Katolik Cemaati 

Konstantiniyye’nin fethinden sonra da şehirde Almanca lisanında katolik 
tarikatı  mensubu  rahipler  yaşamış  ve  inananlarına  papazlık  görevi 
yapmaya devam etmişlerdir. 

İstanbul’daki  apostolik papazlık vekilliğine bağlı  olan Almanca konuşan 
Katolik  St.  Paul  Cemaati  merkez  olarak  varlığını  1964 senesinden  beri 
sürdürmektedir. 

St. Paul Cemaati’nin ayinleri pazar ve bayram günlerinde cemaatin küçük 
kilisesinde  yapılmaktadır.  Katolik  cemaati  her  ay  Almanca  lisanında 
Protestan  Cemaati ile  beraber  500  adet  basılan  bir  “Cemaat  Bildirisi-
Gemeindebrief” yayınlamaktadır. 

Katolik  St.  Paul  Cemaati  İstanbul’daki  Almanlar  için  büyük  bir  öneme 
sahiptir. Kilise merkezinde sunumlar, kutlamalar, müzik organizasyonları 
ve festivaller düzenlenmektedir. Bu faaliyetler İstanbul’daki Alman kültür 
yaşamının ayrılmaz parçalarını teşkil etmektedirler. 

Katolik cemaatinin yaşamı ile cemaatin aktiviteleri ile ilgili daha ayrıntılı 
bilgi için www.stpaul.de adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Bilim Enstitüleri

İstanbul Alman Şarkiyat Enstitüsü (Orient-Enstitüsü)

Alman Şarkiyat Enstitüsü bağımsız bir akademik kurumdur. 1961 yılında 
Alman Şarkiyat Cemiyeti’nin Beyrut Orient Enstitüsü (DMG) tarafından 
kurulan  enstitü,  bugün  Alman  Manevi  İlimler  Birliği’nin  yurtdışı 
temsilciliğidir. Merkezi Beyrut’ta olan Orient Enstitüsü’nün, 1989 yılından 
beri İstanbul’da şubesi bulunmaktadır.

İstanbul  Alman  Şarkiyat  Enstitüsü’nün  bünyesinde  kamuoyuna  açık 
35.000  eseri  barındıran  bilimsel  bir  kütüphane  de  bulunmaktadır.  Bu 
eserler  Osmanlı,  Türkoloji  ve  bugünkü  tarihi  kapsayan  eserlerdir. 
Kütüphane,  Türkiye’de  nadiren  bulunan  bilimsel  edebiyat  alanında 
yazılmış yabancı eserler açısından da çok değerli bir hazinedir. 

http://www.stpaul.de/
http://www.evkituerkei.ag.vu/


Enstitü  kamuoyuna  sürekli  olarak  bilimsel  konferanslarla  sunumlarda 
bulunmakta  ve  çoğu  kez  akademik  partnerler  ile  birlikte  tarih  ve  aktüel 
konularda bölgesel araştırma içerikli çalışmalar yapmaktadır.

Türkiye’deki akademik kurumlarla işbirliği,  İstanbul arşivlerine,  belgelerine 
ve el yazması kolleksiyonlarına ulaşım, Türkçe lisanın çeşitliliğini ve yörenin 
dinamik  gelişimini  yerinden  incelemek,  Orient  Enstitüsü  çalışmalarının 
önemli ilgi ve çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

İstanbul’daki  enstitünün  Beyrut’tan  bağımsız  kendine  münhasır  bir  kurum 
haline  getirilmesi  ve  Alman  Büyükelçisi’nin  Tarabya’daki  tarihi  yazlık 
rezidansına yerleştirilmesi planlanmaktadır. 

Daha fazla bilgi için: www.oidmg.org     

Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) - İstanbul Şubesi

Alman  bilim  adamlarının  bugünkü  Türkiye’de  yapmış  oldukları  arkeolojik 
çalışmalar uzun bir geçmişe dayanmaktadır. 19. yüzyıldan beri birçok Alman 
bilim adamı ve Alman akademisyenler Anadolu'ya gelmiş, arazi çalışmaları ve 
kazılar  yapmışlardır.  Bir  asır  önce,  1929  yılında,  Berlin  merkezli  kurulan 
enstitünün Atina, Bağdat, Şam, Kahire, Madrid, Roma, Sanaa ve Tahran’da 
bulunan şube ve  yurtdışı  temsilciliklerine,  2004 yılında  75.  yılını  kutlayan 
İstanbul şubesi de eklenmiştir. 

Alman  Arkeoloji  Enstitüsü  İstanbul  Şubesi’nin  amacı,  Anadolu’nun  ve 
Trakya’nın ilkçağ tarihinden Osmanlı dönemine kadar uzanan arkeolojik ve 
kültür tarihi alanında araştırmalar yapmaktır.  Bu amaç doğrultusunda kazılar, 
arazi çalışmaları, müzelerde envanter sayımı yapılmakta ve arkeolojik anıtlar 
ile ilgili dokümantasyonlar yayınlanmaktadır. 

Bu  çalışmaların  sonuçları,  örneğin  Çorum’da  bulunan  Boğazköy-Hattuşaş 
veya  Bergama çalışmaları,  „İstanbul  Bildirisi  –  Istanbuler  Mitteilung“ 
dergisinde “Byzas” dizisinde ve enstitünün diğer yayınlarında yer almaktadır. 
Enstitünün  geniş  kapsamlı  kütüphanesi,  gerek  yerli,  gerekse  yabancı  bilim 
adamı/kadını  ve  öğrenciler  tarafından  yoğun  bir  şekilde  kullanılmaktadır. 
Enstitü  kütüphanesi  2007  yılında  Türkiye’nin  en  önemli  on  kütüphanesi 
arasında en büyük arkeolojik ihtisas kütüphanesi olarak yer almıştır. Ayrıca 

enstitünün  değerli  hazineleri  arasında,  Sabah  ve  Joaillier  atölyelerinden 
alınan çok önemli fototekler ve Osmanlı Dönemi ile ilgili kayıtlar içeren 
eşsiz cam negatifler de yer almaktadır. 

Alman Arkeoloji Enstitüsü günümüzde İstanbul Alman Başkonsolosluğu 
binasında görevini sürdürmektedir. Sunumlar, bilimsel müzakereler, sergi 
organizasyonları  ve  film  projeleri  enstitünün  programları  arasında  yer 
almaktadır. 2006 yılından beridir bir bilimsel ağ çerçevesinde Almanya ve 
Türkiye’deki geleceğin bilim adamları ve kadınlarıyla güncel ve arkeolojik 
konular/sorular hakkında tartışmalar yürütülmektedir. Bunun haricinde ise 
enstitü çalışanları, yaz ayları başlangıcında İstanbul’un semtlerine, şehrin 
mimari  eserlerine  ve  şehirde  bulunan  koleksiyon  ve  sergilere  geziler 
düzenlemektedirler. 

Daha fazla bilgi için: www.dainst.org/istanbul     

c) Basın

Neredeyse  tüm  önemli  Alman  gazeteleri,  haber  ajansları  ve  radyo-
televizyon  kurumları  göndermiş  oldukları  muhabirler  aracılığıyla 
İstanbul’da temsil edilmektedirler. Bu bürolar yalnızca Türkiye’nin haber 
ihtiyacını  değil,  çoğunlukla  tüm  bölgenin  haber  ihtiyacını  da 
karşılamaktadırlar.  Alman medyasının Türkiye’de bu denli  yoğun temsil 
ediliyor olması, Almanya’da farklı bir Türkiye izleniminin oluşmasına da 
katkı  sağlamaktadır.  Alman  medya  kurumlarının  yanı  sıra  çok  sayıda 
önemli Avrupa ve ABD gazetelerinin de, örneğin Financial Times, Wall 
Street  Journal,  Le Monde ve Washington Post gibi,  Türkiye’de büroları 
bulunmaktadır.

Günümüzde  Almanya’da  8  adet  farklı  Türkçe  günlük  gazete,  iki  spor 
gazetesi,  magazin  dergileri  ve  iki  farklı  haftalık  gazete  de 
yayınlanmaktadır. 

http://www.dainst.org/istanbul
http://www.oidmg.org/


d) Siyasi Vakıflar

Alman  siyasi  vakıfları,  Türk  ortakları  ile  beraber  Türk  sivil  toplumunun 
güçlenmesine  yönelik  toplumsal  politika  açısından  büyük  bir  katkı 
sağlamaktadırlar.  Türkiye’de faaliyette bulunan dört vakfın üçünün merkezi 
İstanbul’da bulunmaktadır. Bu vakıflar:

Konrad-Adenauer-Vakfı

Konrad-Adenauer-Vakfı  (KAS),  bağımsız  ve  kamu  yararına  çalışan  bir 
vakfıdır ve uluslararası işbirliği alanında yoğunlaşmaktadır. 

1983  yılından  beri  Türkiye’de  faaliyet  gösteren  bu  vakıf,  beraber  çalıştığı 
Türk ortakları ile öncelikle aşağıda belirtilen hedefleri takip etmektedir: 

 En  alt  demokratik  karar  mercii  olarak  belediye  birimlerinin 
güçlendirilmesi 

 Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi 
 Hukuksal  devlet  düzeninin  ve  demokratik  düzenin  istikrarlı  hale 

getirilmesi

Konrad  Adenauer  Vakfı,  bu  hedeflere  ulaşabilmek  için  workshoplar, 
seminerler ve konferanslar düzenlemekte, araştırma projelerini desteklemekte 
ve  Almanya’da  doktora  eğitimi  için  burs  vermektedir.  Merkezi  Ankara’da 
bulunan vakfın İstanbul’da bir şubesi bulunmaktadır. 

Daha fazla bilgi için: www.kas.de     

Friedrich-Ebert-Vakfı Derneği Türkiye Temsilciliği

Friedrich-Ebert-Vakfı  Derneği  1988  yılından  beri  Türkiye’de  temsil 
edilmektedir. İstanbul’da bir bürosu ve Ankara’da bir şubesi bulunan vakfın 
amacı,  Türkiye’de  barışçıl,  istikrarlı  ve  demokratik  bir  gelişmeye  katkı 
sağlamaktır. Vakıf öncelikle aşağıda belirtilen alanlarda yoğunlaşmaktadır: 

 Pazar ekonomisinde sosyal güvence sistemleri 
 Pazar ekonomisinin gerekli önkoşulları olan sendikalar

 Ekonomi ve ekoloji
 Kopenhag Kriterleri
 Başta Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere ikili ilişkiler

Seminerler, yuvarlak masa toplantıları, konferanslar ve belirtilen alanlarla 
ilgili  toplumsal  politika  konulardaki  araştırma  ve  yayınlar,  vakfın 
çalışmalarına hizmet etmektedir. 

Daha fazla bilgi için: www.fes.de

Friedrich-Naumann-Vakfı

Friedrich-Naumann-Vakfı,  Almanya  Federal  Cumhuriyeti’nin  liberal 
politika vakfıdır.  Vakfın amacı,  gerek yurt  içinde ve gerek yurt  dışında, 
toplumun her alanında insan onuru kapsamında özgürlük prensibini hayata 
geçirmek  ve  kabul  görmesini  sağlamaktır.  Vakıf,  tüzüğünde  yer  alan 
görevlerini yerine getirerek (politika eğitimi ve politika diyalogu, yetenekli 
kimselerin  desteklenmesi,  arşiv)  geleceğin  şekillendirilmesinde  katkıda 
bulunmaya çalışmaktadır. Merkezi ilk olarak Ankara’da bulunan ve daha 
sonra bu merkezi İstanbul’a taşıyan vakıf, 1990 yılından beri Türkiye’de 
sosyal politika enstitüleriyle çalışmaktadır. 

Daha fazla bilgi için: www.fnst-freiheit.org

Heinrich-Böll-Vakfı

1994 yılından beri  İstanbul’da  büroları  bulunan Heinrich-Böll-Vakfı’nın 
amacı, toplumsal siyaset eğitimi çalışmaları yardımıyla, demokratik irade 
oluşumunu,  toplumsal  siyaset  angajmanı  ve  halklar  arası  diyalogu 
güçlendirmek  ve  desteklemektir.  Vakıf  bu  çalışmalar  kapsamında 
ekolojiye, demokrasiye, dayanışmaya ve şiddet karşıtı tutuma büyük önem 
vermektedir. 

Heinrich-Böll-Vakfı,  cinsiyetler  arası  demokrasinin,  kadın  haklarının, 
çevre korumasının ve insan haklarının dünya çapında hayata  geçirilmesi 
için çaba gösteren organizasyonlarla beraber çalışmaktadır.  Vakıf, 60'dan 

http://www.fnst-freiheit.org/
http://www.fes.de/
http://www.kas.de/


fazla ülkede sürdüğü projelerle dünya çapında ekoloji ve yurttaş girişimleri 
bilincini güçlendirmeye çalışmaktadır. 

Daha fazla bilgi için: www.boell.de

e) Dernekler

Köprü Derneği (Die Brücke e.V.)

Derneğin asıl amacı, İstanbul ve Türkiye’deki tüm Almanca konuşanlara hitap 
eden  bir  hizmet  vermektedir.  Derneğin  faaliyetini  gönüllü  çalışanlar 
yürütmektedir.  Derneğin haber dergisinde kültürel,  sosyal ve hukuki içerikli 
konular,  sergi  bilgileri  yer  aldığı  gibi,  Almanya,  Avusturya  ve  İsviçre 
büyükelçilikleri  ve  konsolosluklarından  güncel  haberler  ve  bilgiler  de  yer 
almaktadır. 

Dernek ayrıca ağırlıklı olarak yabancıların Türkiye’de oturma ve çalışma izni 
yönetmeliklerinde  düzeltmeler  için  faydalı  çalışmalar  yaptığı  gibi,  farklı 
kültürlerdeki çocukların iki lisanlı eğitimlerinde ana lisanında ilerlemesine de 
katkıda bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.bruecke-istanbul.org

Türk-Alman Dayanışma ve Eğitim Vakfı (TADEV)

1993  yılında  karşılıklı  destek  ve  eğitim  amaçlı  kurulmuş  bir  Türk-Alman 
Vakfı  olan TADEV’in 250’nin üzerinde bulunan üyeleri,  genellikle  yüksek 
öğrenimini  veya  eğitimini  Federal  Almanya'da  tamamlamış  kişilerden 
oluşmaktadır.  Vakfın amacı,  Alman üniversitelerinden mezun olan kişilerin 
deneyim ve iş yetenekleri ile yurtdışı ilişkilerinden yararlanarak Türkiye’nin 
kültürel, bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamak. 
bu  konularda  Türkiye  ile  Almanya  arasında  işbirliği  olanakları  yaratarak 
ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmaktır. 

Vakfın  somut  görevleri  arasında  ülkeler  hakkında  bilgi  vermek,  eğitim 
olanakları oluşturmak, Türk ve Alman üniversiteleri ile araştırma enstitüleri 
arasındaki  işbirliğini  desteklemek,  Alman-Türk  ekonomi  ilişkilerinin 
gelişmesine  katkıda  bulunmak  ve  gençler  için  boş  zamanlarında 
faydalanabilecekleri olanaklar sağlamak yer almaktadır. 

Daha fazla bilgi için: www.tadev.org.tr

DAAD’liler Derneği 

Almanya’da  yüksek  öğrenim  görebilmeleri  için Türkiye  Cumhuriyeti 
vatandaşlarına  1950  yılından  beri  yaklaşık  1.300  adet  DAAD-Bursu 
verilmiştir.  Eğitimlerini  tamamlayıp  Türkiye’ye  dönen  „DAAD-
Mezunları“, yurda döndükten sonra önemli görevlerde çalışmakta ve sahip 
oldukları  tecrübe  ve  uzmanlık  bilgisi  sayesinde  de  çeşitli  toplumsal 
alanlarda  Alman-Türk  işbirliği  için  önemli  bir  potansiyel 
oluşturmaktadırlar. 

1993  yılında  İstanbul’da  kurulan DAAD’liler  Derneği’nin 
akademisyenlerden oluşan yaklaşık 250 üyesi vardır. Derneğin en önemli 
amaçları arasında üyelerin sahip oldukları bilgi ve statü sayesinde bilimsel, 
teknolojik ve kültürel alanlarda mevcut uluslararası bağlantıları muhafaza 
etmek  ve  geliştirmek  yer  almaktadır.  Dernek,  ulusal  ve  uluslararası 
bilimsel toplantılar, sempozyumlar ile düzenli toplantıları ve bilgi amaçlı 
geziler düzenlemektedir. 

Daha fazla bilgi için: www.daad.de/alumni/de

Humboldt-Club İstanbul

1981  yılında  İstanbul’da  kurulan  Alexander-von-Humboldt-Bursiyerleri 
Derneği’nin  bugün  120  üyesi  bulunmaktadır.  Derneğin  amacı, 
“Humboldt'lular”  arasındaki  iletişimi  uzmanlık  bilgisinin  mübadelesi 
yardımıyla güçlendirmektir. Bu amaca hizmetle, geçen 26 sene içerisinde 
birçok  yerli  ve  yabancı  “Humboldt'lunun”  katıldığı  toplantılar 
düzenlenmiştir. 

Dernek  bunun  haricinde,  geleceğin  bilim  adamlarını  ve  kadınlarını, 
Alexander-von-Humboldt-Vakfı  (AvH)  burs  programı  ile  Almanya’daki 
araştırma imkânları hakkında da bilgilendirmektedir. 

Daha fazla bilgi için: www.humboldt-foundation.de

http://www.humboldt-foundation.de/
http://www.daad.de/alumni/de
http://www.tadev.org.tr/
http://www.bruecke-istanbul.org/
http://www.boell.de/


Club Teutonia

Club Teutonia adı altında 1848 yılında kurulan Alman Kültür ve Hayırseverler 
Derneği’nin merkezi İstanbul’da bulunmaktadır.  Bu derneğin amacı,  burada 
yaşayan  Almanca  konuşanlar  ve  arkadaşlarını  sosyal  organizasyonlarla  bir 
araya getirmektir. 

f) Başkonsolosluğun görev sahası dâhilindeki Alman-Türk 
Kardeş Şehirler

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi - Köln ve Berlin Büyükşehir Belediyeleri 

İlçe Belediyeleri
Kadıköy Belediyesi - Berlin–Kreuzberg Belediyesi
Beşiktaş Belediyesi - Erlangen Belediyesi
Büyükçekmece Belediyesi - Gelsenkirchen Belediyesi
(Görüşmeler devam ediyor)
Şile Belediyesi - Gmünd Belediyesi (Gençler arası değişim)

Kocaeli
İzmit Büyükşehir Belediyesi - Kassel ve Ludwigshafen Büyükşehir 
Belediyeleri

Balıkesir Belediyesi Schwäbisch-Hall (Dostluk Anlaşması)
Bursa Belediyesi Darmstadt ve Kulmbach kentleri

Hessen Eyaleti 
Çanakkale Belediyesi Osnabrück
Kırklareli Belediyesi Waldorf
Tekirdağ Belediyesi Unterschleissheim
Yalova Belediyesi Bad Godesberg

g) Başkonsolosluğun görev sahası dâhilindeki Türk 
üniversiteler ile Alman üniversiteleri arasındaki işbirliği 
anlaşmaları

İstanbul Üniversitesi
1. Albert Ludwigs Üniversitesi, Freiburg
2. Eberhard-Karls Üniversitesi, Tübingen
3. Protestan Meslek Yüksek Okulu, Rheinland-Westfalen-Lippe
4. Bochum Meslek Yüksek Okulu (Uzmanlık alanı: İşletme)
5. Bochum Meslek Yüksek Okulu (Uzmanlık alanı: Orman Bilimleri)
6. Bochum Meslek Yüksek Okulu (Makine Mühendisliği)
7. Bochum Meslek Yüksek Okulu (Ekonomi Akademisi, Jeodezi 

Bölümü)
8. Bremen Meslek Yüksek Okulu
9. Berlin Hür Üniversitesi 
10. Justus-Liebig Üniversitesi, Giessen (Uzmanlık alanı: Tıp)
11. Alman Bergbau-Museum der DMT-Gesellschaft für Lehre und 

Bildung mbH ile işbirliği anlaşması
12. Ludwig-Maximilian- Üniversitesi, Münih (Uzmanlık alanı: 

Veterinerlik)
13. Ruhr-Üniversitesi, Bochum
14. RWTH Aachen
15. Bochum Georg Agricola Teknik Meslek Yüksek Okulu
16. Berlin Teknik Üniversitesi
17. Bonn Üniversitesi
18. Köln Üniversitesi (Uzmanlık Alanı: Tıp)
19. Berlin Humboldt Üniversitesi
20. Karlsruhe Pedagoji Yüksek Okulu
21. Bremen Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi 
1. Cottbus Teknik Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü 
2. Erfurt Üniversitesi



İstanbul Teknik Üniversitesi
1. Esslingen Meslek Yüksek Okulu
2. Martin-Luther-Üniversitesi, Halle-Wittenberg
3. Berlin Teknik Üniversitesi
4. Braunschweig Teknik Üniversitesi
5. Chemnitz-Zwickau Teknik Üniversitesi
6. Darmstadt Teknik Üniversitesi
7. Münih Teknik Üniversitesi
8. Siegen Üniversitesi 
9. Trier Üniversitesi

Marmara Üniversitesi (İstanbul)
1. Lüneburg Üniversitesi
2. Bremen Üniversitesi
3. Köln Üniversitesi, Spor Yüksek Okulu

Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
1. Berlin Teknik Üniversitesi
2. Karlsruhe Üniversitesi
3. Gelsenkirchen Meslek Yüksek Okulu

Mimar Sinan Üniversitesi (İstanbul) - Münster Sanat Akademisi

İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi)
1. Trier Üniversitesi (Hukuk Fakültesi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim 

Dalı)
2. Bremen Yüksek Okulu (Anabilim Dalı: International Policy 

Management)

İstanbul Haliç Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) - Stuttgart Üniversitesi 

İstanbul Sabancı Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi)
1. Berlin Hür Üniversitesi (Anabilim Dalı: Politika Bilimleri ve Kültürel 
Araştırmalar)
2. Darmstadt Üniversitesi (Anabilim Dalı: Matematik)
3. Gießen Üniversitesi (Anabilim Dalı: Matematik)

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) - Köln Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi
1. Regensburg Meslek Yüksek Okulu (Anabilim Dalları: Makine 

Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Ekonomi ve Çevre 
Mühendisliği, Matematik, Enformatik ve Elektroteknik)

Uludağ Üniversitesi (Bursa)
1. Siegen Üniversitesi
2. Justus-Liebig Üniversitesi, Gießen (Veterinerlik Fakültesi)
3. Bonn Üniversitesi

Çanakkale 18. Mart Üniversitesi
1. Westfälische Wilhelms-Üniversitesi, Münster
2. Eberhard-Karls-Üniversitesi ,Tübingen
3. Osnabrück Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi (İzmit) - Bochum Meslek Yüksek Okulu 
 (Anabilim Dalı: Mechatronik)

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmit) - Heidelberg Üniversitesi 



6. İstanbul Alman Hastanesi

Alman  Hastanesi  5  Nisan  1846'da  Osmanlı  Devleti'nin  Alman 
İmparatorluğuna tahsis ettiği alanda kuruldu.

Aşağıda  okuyacağınız  bölüm,  Deutsches  Arzteblatt  dergisi  Aralık  1998 
sayısında,  Dr. med. Karl-Herbert Wendt'in „Das Deutsches Krankenhaus in 
Istanbul“  isimli  yazısıdır.  Makalenin  yazarı  İstanbul  Alman  Hastanesi’nde 
1967  –  1974  yılları  arası  başhekimlik  yapmıştır.  Hastane  156  yıl  önce, 
1852’de kurulmuştur.

(© Alman Hastanesi)

Alman-Türk işbirliğinin bir örneği
Hasta  Almanların  yaşadıkları  sıkıntılar  ve  herşeyden  önce  balkanlar  
üzerinden yürüyerek gelen ve bu yabancı ülkede esnaf birliğinden bir destek 
bulamayan Alman zanaatkar ve çırakların kaderleri bir hastanesinin, Alman 
Hastanesi’nin,  kurulmasına neden olmuştur. Hastanenin ilk Alman doktoru  
Dr.  Mordtmann’ın  1848’de  şöyle  yazmıştır:  “Daha  iki  yıl  bile  olmadan,  
Ağustos sıcağında dört genç zanaatçı buraya gelmişti ve 14 gün sonra üçünü 
gömdük.”

1851  yılında  “Kaiserswerther  hastabakıcı  hemşireleri”nin  kurucusu 
protestan papazı Theodor Fliedner Kudüs dönüşü İstanbul’a gelerek, hemşire  
göndereceğine söz vermiş ve 1852’de de ilk üç hastabakıcı hemşire İstanbul’a  
gelmiştir.  Fliedner  ülkesine  döndükten  sonra  Berlin’deki  hükümdarların  

huzurunda bir rapor sunmuş ve kral dördüncü Friedrich Wilhelm 2000  
Taler (dönemin Alman para birimi) bağışta bulunmuştur.

Bundan böyle hastane artık tüm hastalara açık hale gelmiştir. İlk aşamada 
gelip  tedavi  görenler  azınlıklardı.  Almanların  yanısıra  Ermeniler,  
Yahudiler  ve  Rumlar,  daha  sonra  da  Türkler  de  gelmeye  başlamış  ve 
zaman  içinde  Türklerin  sayısı  artmıştır.  1970’de  Türk  hastaların  oranı 
yaklaşık  %90’a  ulaşmış  ve  25  farklı  milletin  insanları  da  hastaların  
%10’unu oluşturmuş. 

Prusya devleti, 1871 sonrası halefi olarak Alman İmparatorluğu ve 1947 
senesinden  itibaren  yasal  halef  Almanya  Federal  Cumhuriyeti  Alman 
Hastanesi’ne kesintisiz şekilde maddi destek vermiştir. 

İkinci dünya savaşı esnasında, hatta 1944’te Türklerin Almanya’ya savaş  
ilan  ettiklerinde  bile  Türk  makamlarının  “kendi”  Alman  hastanelerine  
sahip çıkıp, her türlü desteği vererek gösterdiği kolaylıklar ve yardımları  
da  bu  arada  küçümsememek  gerekmektedir.  Mesela  ekmek  kıtlığı  
olduğunda hususi tahsisler yapılmış, yabancılar dairesi tarafından verilen  
ikamet  ve  çalışma  izinleri  ve  hukuksal  konularda  sorunlar  çıktığında,  
esnek yaklaşımlarla yardımcı olunulmuştur.

Modern bir hastane
Alman  Hastanesi 1967 senesinde tüm beklentileri karşılayabilen modern 
bir  hastaneydi.  Ancak,  zaman  içinde  Türkiye’de  bir  çok  şehirde  büyük  
hastaneler ve üniversite hastaneleri kurulmuş ve hepsine hemşire okulları  
da dahil edilmişti. Alman hemşireleri ikna ederek getirtmek ve maaşlarını  
ödeyebilmek gittikçe zorlaşmaktaydı.

Büyük  ölçüde  artan  sadece  personel  masrafları  değildi,  aynı  zamanda  
tıbbın ilerlemesi  de milyonlar mertebesinde yatırımlar gerektirmekteydi.  
Alman hastanesine  Anadolunun fakir  bölgelerinden  de  çok  sayıda  akın  
eden hastalardan bu paraları tahsil etmek mümkün değildi.  Türk devleti  
bakım  ücretleri  tayin  etmişti.  Müsteşar  Sigismund  von  Braun,  sonraki  
Cumhurbaşkanı  Richard  von  Weizsäcker  ve  Türkiye’deki  büyükelçi  ve  
başkonsolosların  yoğun  çabalarına  rağmen,  Bonn’daki  Dışişleri  
Bakanlığı’nın fikir çizgisine tesir etmek mümkün olmamıştır. Zira Almanya  



dışındaki Alman hastanelerini devam ettirmek artık Alman kültür politikasının  
öncelikli  hedeflerinden  olmaktan  çıkmıştı.  Personel  ve  yatırım  masrafları  
fazla  pahalıya  gelmekteydi.  Ayrıca  zaman  içinde  Türkiye’deki  mükemmel  
yönetilen  hastane  ve  iyi  eğitilmiş  doktor  ve  hemşire  sayısı  gittikçe  
artmaktaydı.  1973  yılında  son  Alman  başhekim  de  hastaneden  ayrılmıştı.  
Alman idari yönetimi altında bir Türk başhekim ile hastanenin işletmesini bir  
kaç  yıl  daha  muvakkaten  devam  ettirmiştir.  Hastanenin  arsası  zamanın  
sultanı tarafından Alman İmparatorluğu’na bir hastane yapımı ve işletilmesi  
şartıyla  tahsis  edildiğinden,  İstanbul’un  en  pahalı  semtlerinden  birinde 
bulunan bu büyük arazinin  başka bir  amaca yönelik  kullanılması  mümkün 
olmamıştır. 

Böylece Alman Hastanesi’nin kalan mal varlığı kamu yararına hizmet veren 
bir  vakfın  işlettiği  Almanca tedrisatlı  İstanbul  Erkek  Lisesi’ne  devredilmiş  
olup, arsa ve binaları hastane işletmesiyle iştigal eden Azmi Ofluoğlu’na ait  
Universal Hospitals Group şirketi devralmıştır.

Diğer binalar
Aradan geçen zaman içinde Universal Hospitals Group tarafından geniş çaplı  
tadilat ve yenileme işleri yapılarak, bir Türk hastanesi meydana getirilmiştir.  
Ameliyathaneler, sterilizasyon, yoğun bakım ve dahiliyenin değişik üniteleri  
en  yeni  şekilde  hazırlanarak,  modern  aletlerle  donatılmıştır.  Zamanın  en 
modern cihazları burada kullanıma ve hizmete sunulmuştur. İçinde daha önce  
Alman  Arkeoloji  Enstitüsü’nü  barındıran  veya  hemşire  lojmanı  olarak 
kullanılan  binalar  da  hastaneye  dahil  edilerek,  sunulan  tıbbi  hizmet  
seçenekleri  genişletilmiştir.  Kalp  ve  damar  cerrahisi  ayrı  bir  bölümde  
gelişmiş,  bir  diş  kliniği,  bir  göz  ve  KBB kliniği  ile  üroloji  ve  fizik  tedavi  
bölümleri  ilave  edilmiştir.  Bu  arada  mükemmel  bir  şöhret  edinen  “yeni”  
Alman  Hastanesi  avrupa-amerikan  standartlarını  yakalamış  olup,  “Alman 
Hastanesi”nin  Türkiye’de  hasta  tedavi  etme  geleneğini  layıkıyla  
sürdürmektedir.

Dr. Med. Karl-Herbert Wendt - Aralık 1998 

Daha fazla bilgi için: www.almanhastanesi.com.tr     

1890 civarı Boğaz’dan Büyükelçilik Görünümü  (© DAI İstanbul )

1900 civarı Büyükelçilik Binası (© DAI İstanbul )

http://www.almanhastanesi.com.tr/


7. Adresler 

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Türkiye’deki Temsilcilikleri 

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara
Atatürk Bulvarı 114, 06680 Kavaklıdere-Ankara
Tel.: (+90) 312 4555 100 
Faks: (+90) 312 4266 959,
Faks: (+90) 312 4555 335 (Basın Bölümü)
http://www.ankara.diplo.de
E-Posta: infomail@germanembassyank.com 

Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu İstanbul
İnönü Cad. 10, 34437 Gümüşsuyu-İstanbul
Tel.: (+90) 212 3346 100
Faks: (+90) 212 2499 920
http://www.istanbul.diplo.de
E-Posta:   info@istanbul.diplo.de  

Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu İzmir
Havuzbaşı Kaplıca Alanı 1, 
Korutürk Mahallesi, 
35330 Balçova - İzmir
Tel.: (+90) 232 4888 888
Faks: (+90) 232 4888 886
http://www.izmir.diplo.de
E-Posta: germanconizm@superonline.com 

Almanya Federal Cumhuriyeti Konsolosluğu Antalya
Yeşilbahçe Mahallesi
1447 Sok. B.Gürkanlar Apt. 5 Kat No. 14,
07050 Antalya
Tel.: (+90) 242 322 9466, 312 2535 
Faks: (+90) 242 321 6914
http://www.antalya.diplo.de

Siyasi Vakıflar

Konrad-Adenauer-Vakfı
Ahmet Rasim Sokak 27,
Çankaya-Ankara
Tel.: (+90) 312 440 5826, 440 4080 
Faks: (+90) 312 440 3248
http://www.kas.de/turkei
E-Posta: kas@konrad.org.tr

Friedrich-Ebert-Vakfı Derneği Türkiye Temsilciliği
Cihannuma Mahallesi 
Mehmet Ali Bey Sokak 
Kumcuoğlu Apt. No:12 D:5 
34353 Beşiktaş – İstanbul 
Tel.: 0212 / 310 82 37 – 38 - 39
Faks: 0212 / 258 70 91 
http://www.festr.org/tr/
E-Posta: contact@festr.org 

Heinrich-Böll-Vakfı
İnönü Caddesi
Hacı Hanım Sok. 10/12, 
34427 Gümüşsuyu-Taksim-İstanbul
Tel.: (+90) 212 249 1554 
Faks: (+90) 212 245 0430
http://www.boell-tr.org/
E-Posta: info@boell-tr.org

Friedrich-Naumann-Vakfı
Cumhuriyet Cad. No. 6, D. 13, 
34437 Elmadağ - İstanbul
Tel.: (+90) 212 219 7253 
Faks: (+90) 212 219 7063
http://fnst-turkey.org
E-Posta: naumann.turkey@turkey.fnst.org 
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Ekonomi

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK)
Yeniköy Cad. No: 88
34457 Tarabya- İstanbul 
Tel.: +90 (212) 363 05 00 
Faks: +90 (212) 363 05 60
Fuar Bölümü: 0212 363 05 30
http://www.dtr-ihk.de 
E-Posta: info@dtr-ihk.de 

Alman Dış Ticaret Bilgileri Dairesi (bfai)
Yeniköy Cad. No: 88
34457 Tarabya- İstanbul  
Tel.: +90 (212) 299 28 71
Faks: +90 (212) 223 75 03
http://www.bfai.de 
E-Posta: knupp@bfai.de 

Fuar Şirketleri

Hannover-Messe International İstanbul
Büyükdere Cad. C.E.M. İş Merkezi No:23 Kat:3
34361 Şişli - İstanbul 
Tel.: (+90) 212 3346 900 
Faks: (+90) 212 3346 934 
http:// www.hf-turkey.com
E-Posta: info@hf-turkey.com

Messe Frankfurt GmbH
Cumhuriyet Caddesi No. 14 
Erk Apt., Kat 1, D: 3, 
34367 Harbiye - İstanbul 
Tel.: (+90) 212 2962 626 
Faks: (+90) 212 2968 311
http://www.messefrankfurt.com 
E-Posta: info@turkey.messefrankfurt.com 

Münchener Messe- und Ausstellungsgesellschaft mbH
Prof. Mazhar Öktem Sok. 
Tankut Apt. 1/1, 
34381 Şişli-İstanbul
Tel.: (+90) 212 234 1352 
Faks: (+90) 212 230 0034
http://www.realfuar.com
E-Posta: info@realfuar.com 

Messe Berlin GmbH
Meşrutiyet Cad. 29/14, 
06420 Kızılay - Ankara
Tel.: (+90) 312 419 1932-34 
Faks: (+90) 312 419 1937
http://www.forumfuar.com
E-Posta: atalay@forumfuar.com

NRW.INVEST Turkey
Dr. Adem Akkaya
İnönü Cad. 24/4 
Gümüşsuyu - Taksim 
34437 Istanbul / TURKEY
Tel: (+90) 212 249 18 48 
Faks: (+90) 212 249 18 49
http://www.nrwinvest-istanbul.com.tr.
E-Posta: info@nrwinvest-istanbul.com.tr

Kültür, Bilim ve Eğitim

Goethe Enstitüsü
Yeniçarşı Cad. 52, 
34433 Beyoğlu - İstanbul
Tel.: (+90) 212 249 2009, 249 4582 
Faks: (+90) 212 252 5214
http://www.goethe.de/istanbul 
E-Posta: info@istanbul.goethe.org
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Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi
Ayazpaşa Camii Sok. No. 46
34437 Gümüşsuyu - İstanbul
Tel : (+90) 212- 3937 600
Faks: (+90) 212 3937 640 (İdare)
Faks: (+90) 212 3937 614 (Sekreterlik)
http://www.dainst.org/abteilung.php?id=266&sessionLanguage=tr
E-Posta : sekretariat@istanbul.dainst.org

İstanbul Alman Şarkiyat Enstitüsü (Orient-Enstitüsü)
Susam Sok. 16-18 D. 8, 
34311 Cihangir - İstanbul
Tel.: (+90) 212 293 6067
Faks: (+90) 212 249 6359
http://www.oidmg.org 
E-Posta: oiist@oidmg.org

Marmara Üniversitesi
Almanca İşletme ve İşletme Enformatiği Bölümleri 
Anadolu Hisarı Kampüsü, 
34810 Anadolu Hisarı – İstanbul
Tel.: (+90) 216 332 9929
Faks: (+90) 216 332 5371
http://iibf.marmara.edu.tr 

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) - İstanbul Bilgi Merkezi  
Sıraselviler Cad. Dinç Apt. No: 78 Kat 2
Beyoğlu - İstanbul
Tel.: (+90) 212 249 3462 oder 249 4582
http://www.daad-istanbul.com 
E-Posta: info@daad-istanbul.com 

Alman-Türk Kültür Derneği Bursa
Dikkaldırım Caddesi 14/1
Saner 3 Apt. 
Çekirge- Bursa
Tel.: (+90) 224 236 4093

Okullar

İstanbul Özel Alman Lisesi
Şahkulu Bostanı Sok. 20, 
34420 Tünel - İstanbul
Tel.: (+90) 212 245 1390/91 
Faks: (+90) 212 252 2210
http://www.ds-istanbul.de 
E-Posta: info@ds-istanbul.de

İstanbul Lisesi
Türk Ocağı Cad. No. 51, 
34110 Cağaloğlu - İstanbul
Tel.: (+90) 212 514 1570 / 3 hat
Faks: (+90) 212 520 8183
http://www.istanbullisesi.net/
E-Posta: sekretariat@istanbullisesi.net

Ankara Alman Büyükelçiliği Özel Okulu - İstanbul Şubesi
Yörük Çıkmazı 12
34420 Karaköy - İstanbul
Tel.: (+90) 212 245 4186 
Faks: (+90) 212 293 0948
http://www.bs-istanbul.de 
E-Posta: bs-istanbul@bs-istanbul.de

Dini Kurumlar

Alman Protestan Kilisesi
Aynalıçeşme, Emin Camii Sok. 40
34435 Beyoğlu - İstanbul 
Tel.: (+90) 212 250 3040 
Faks: (+90) 212 237 1550
http://www.evkituerkei.ag.vu/ 
E-Posta: deuki@gmx.net 
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Alman Katolik St. Paul Kilisesi
Büyük Çiftlik Sokak 14
34365 Nişantaşı - İstanbul 
Tel.:   +90 (212) 219 11 91
Faks : +90 (212) 240 76 38
http://www.stpaul.de 
E-Posta: mail@stpaul.de 

İstanbul’daki Alman Basın Temsilcilikleri

ARD
Tel.: (+90) 212 292 7590 
Faks. (+90) 212 292 7566
E-Posta: ard-studio.istanbul@brnet.de

ARD-Hörfunk
Tel.: (+90) 212 336 9050 
Faks: (+90) 212 336 90 49
E-Posta: istanbul.radio@ard.de 

Berliner Zeitung
Tel. u. Faks: (+90) 212 292 7630
E-Posta: gseufert@joshua-seufert.de 

dpa – Deutsche Presse-Agentur
Tel.: (+90) 212 393 82 07 
Faks: (+90) 212 252 16 90
E-Posta: office.istanbul@dpa.com 

Deutsche Welle
Tel. u. Faks: (+90) 216 418 4657
E-Posta: mail@gunnarkoehne.com 
E-Posta: dorian@turk.net

Nachrichtenmagazin “Focus”
Tel.: (0212) 263 34 24
Faks: (0212) 263 55 18
E-Posta: jusato@superonline.com

Der Nachrichtensender „n-tv“
Tel.: (0212) 292 41 34
Faks.: (0212) 292 41 35
E-Posta: sabine@turk.net
E-Posta: thomasbusch@ttmail.com

3sat
Tel.: 0212 - 219 91 84
Faks: 0212 - 219 91 85
E-Posta: halilguelbeyaz@hotmail.com

DER SPIEGEL 
Tel.: (0212) 243 20 80
Faks: (0212) 243 20 79
E-Posta: daniel_steinvorth@spiegel.de

STERN - Magazin
Tel.: (0212) 251 36 05
E-Posta: rosenkranz.stefanie@stern.de
Stuttgarter Zeitung
Tel.: (0212) 240 71 15
E-Posta: jkeet@aol.com 

Süddeutsche Zeitung
Tel.: (+90) 212 223 5546
 Faks: (+90) 212 223 3366
E-Posta: kai.strittmatter@sueddeutsche.de 

Tagesspiegel
Tel.: (+90) 212 263 3424
Faks: (+90) 212 263 5518
E-Posta: santom@turk.net 

taz – Tageszeitung
Tel.: (+90) 212 251 8222 
Faks: (+90) 212 245 4195
E-Posta: juergeng@superonline.com 
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Türkei-Kurier 
Tel.: (+90) 212 230 8309 
Faks: (+90) 212 230 8346
E-Posta: info@tk-kurier.com

WDR5-Hörfunk
Tel: 0216-363 83 28
Faks: 0216-363 84 82
E-Posta: semiran@gmx.de

ZDF
Tel.: (+90) 212 287 3107/08
Faks: (+90) 212 257 1369
E-Posta: hosny.h@zdf.de

DIE ZEIT
Tel.: (+90) - 212 - 257 04 94
Faks: (+90) - 212 - 257 04 41
E-Posta: thumann@zeit.de

Alman-Türk Dernekleri

Köprü Derneği - Die Brücke e.V.
Dt. Kultur- und Wohltätigkeitsverein İstanbul 
c/o Beyaz Saray Alışveriş Merkezi
Yeniçeriler Cad. 85, 
34130 Beyazit - İstanbul 
Tel.: +90 - 212 - 458 98 50
http://www.bruecke-istanbul.org
E-Posta: info@bruecke-istanbul.org

Alexander von Humboldt Club İstanbul 
Assoc. Prof. Dr. Belkız BILGIN-ERAN
Humboldt Club İstanbul Genel Sekreteri
Yıldız Teknik Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Davutpaşa Yerleşim Birimi
TR-34210 Esenler, İstanbul , Türkei
Tel: (+90) 212 449 1751
Faks: (+90) 212 216 2064
E-Posta: bilgineran@ttmail.com 

DAAD’liler Derneği İstanbul
c/o Op.Dr.Hilmi Or
Vali Konağı Caddesi
Sinoplu Şehit Cemal Sok. Ege Apt. B Blok 7/5
34365 Nişantaşı - İstanbul 
Tel. : (+90) 212 230 3960
E-Posta : hilmi.or@gmail.com 

c/o Altay Onur
Siemens A.Ş., Yakacık Caddesi 111
34870 Kartal- İstanbul  
Tel.: (+90) 216 459 2140
Faks: (+90) 216 459 2111
http://www.daad.org.tr
E-Posta: altay.onur@siemens.com

TADEV 
Türk Alman Dayanışma ve Eğitim Vakfı
Abide-i Hürriyet Cad. Kuştepe Yolu No:11 
Gökfiliz İş Merkezi Kat:8
34387 Mecidiyeköy - İstanbul 
Tel.: (+90) 212 217 4265-67
Faks: (+90) 212 217 4268
http://www.tadev.org.tr 
E-Posta: tadev@tadev.org.tr 
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Alman Hastanesi

Alman Hastanesi
Sıraselviler Caddesi No: 119
Taksim İstanbul
Tel.:  (+90) 212 293 21 50 (60 hat)
Faks: (+90) 212 293 47 52
http://www.almanhastanesi.com.tr/genel.htm

Almanya’da Türkiye bağlantılı önemli adreslerden seçmeler 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Runge Straße 9, 10179 Berlin
Tel.: (+49) 30 275 850 
Faks. (+49) 30 275 90 915
http://www.tcberlinbe.de/ 
E-Posta: turk.em.berlin@t-online.de 

Federal Alman Parlamentosu’ndaki Türk-Alman Dostluk Grubu
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Tel.: (+49) 30 227-0 
Faks: (+49) 30 227 36 878 oder 227 36 979
http://www.bundestag.de 
E-Posta: mail@bundestag.de 

Robert Bosch Vakfı Ltd. Şti 
Heidehofstr. 31
70184 Stuttgart 
Postfach 10 06 28
70005 Stuttgart 
Tel.: (+49) 711 460 84-0
Faks.: (+49) 711 460 84-1094 
http://www.bosch-stiftung.de
E-Posta: info@bosch-stiftung.de

Türkiye Araştırmaları Merkezi 
Altendorfer Str.3, 45127 Essen
Tel.: (+49) 201 3198-0
Faks: (+49) 201 3198-333
http://www.zft-online.de/
E-Posta: info@zft-online.de

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 
Opladener Str. 8, 
50679 Köln
Tel.: (+49) 221 5402 200
Faks.: (+49) 221 5402 201
http://www.td-ihk.de 
E-Posta: info@td-ihk.de 

Köln – İstanbul Kardeş Kentleri Destekleme Derneği 
Tonderstr. 43
50825 Köln
Tel.: (+49) 221 5503 343
Faks: (+49) 221 5508 141
http://www.koeln-istanbul.de
E-Posta: info@koeln-istanbul.de

Alman-Türk Kültür Forumu Köln 
Niederichstr. 38
50668 Köln
Tel.: (+49) 221 – 91 39 117
Faks : (+49)221 –139 29 0 3
http://www.das-kulturforum.de
E-Posta: info@das-kulturforum.de

Berlin İstanbul  Network e.V.
Ludwig Erhard Haus
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin
Tel.: (+49) 30 3101859-0
Faks.: (+49) 30 3101859-29
http://www.berlin-istanbul.net/
E-Posta: kontakt@berlin-istanbul.net
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