
düzenlenmesiyle ilgili tasarım ve anıt, heykeltıraş Georg 
Kolbe’ye aittir. Türkiye’de yaşayan Almanlar her yıl 
Almanya’da kutlanan Ulusal Matem Günü’nde, Alman 
ordusu ve TSK temsilcilerinin katılımıyla şehitlikte 
gerçekleşen törende savaşta hayatını kaybedenleri 
anmaktadır. Aynı zamanda Gemici Evi’nin giriş katında, 
Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nda ölen askerler için bir 
anma yeri bulunmaktadır. 

 

 

GÖREVLER 
Almanya’da, yarısı Alman vatandaşlığına geçmiş yaklaşık 
3 milyon Türk kökenli yurttaş yaşamaktadır. Her sene 
yaklaşık 5 milyon Alman Türkiye’yi ziyaret etmektedir. 
Dolayısıyla, Türk-Alman ilişkileri, dünyada iki ülke 
arasında örneğine az rastlanan yoğunlukta devam 
etmektedir. Sadece şahsi münasebetler çerçevesinde ele 
alındığında, Alman ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 
başkonsolosluğa danışmak üzere başvurdukları çok 
sayıda konu bulunmaktadır. Böylece başkonsolosluğun 
görevlerinin ve verilen hizmetlerin çok farklı alanları 
kapsadığı görülmektedir. 130 kişiden fazla çalışanı ile 
başkonsolosluğumuz yurtdışındaki en büyük 
temsilciliklerden biri olup, yılda tanzim edilen 100.000’den 
fazla vize ile aynı zamanda dünyadaki en büyük Alman 
vize bölümlerinden birini barındırmaktadır. 

 

Almanya, Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. Aynı 
zamanda, Türkiye’nin ihracatında birinci sırada, ithalatında 
ise Rusya ve Çin’den sonra üçüncü sırada yer almaktadır. 
İkili ticaret hacmi 2013 yılında 33,8 milyar avro ile yeni bir 
rekor seviyeye ulaşmıştır. Bunun yanı sıra ikili ekonomik 
ilişkiler, Türkiye’de bulunan Alman şirketleri ve Almanya’da 
bulunan Türk şirketleri tarafından şekillendirilmektedir. 
5.700’den fazla Alman veya Alman sermayeli şirketin 

birçoğunun merkezi, başkonsolosluğun görev bölgesi olan 
Marmara Bölgesi’nde bulunmaktadır. 

 

 

Almanya ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkiler de çok 
yoğundur. Burada görevli olan yaklaşık 75 Alman öğretmen 
ile İstanbul, Almanya için eşsiz bir yurtdışı görev yeridir. 
Türk öğrenciler özel Alman Lisesi’nde ve devlet okulu olan 
İstanbul Lisesi’nde sınavlarını geçerek Alman lise 
diplomalarını (Abitur) alabilir ve üniversite eğitimlerine 
Almanya’da devam edebilirler. Türk-Alman Üniversitesi, 
2013/14 eğitim ve öğretim yılından beri (güz dönemi) değişik 
lisans (Bachelor) ve yüksek lisans (Master) programları 
sunmaktadır. İstanbul’da belli üniversitelerde ihtisas dersleri 
Almanca verilmektedir. Almanya ve İstanbul’daki üniversiteler 
arasında 40 işbirliği sözleşmesinin yanı sıra, fakülte ve 
enstitüler arasında imzalanmış olan 11 sözleşme mevcuttur. 
Ayrıca Alman Arkeoloji Enstitüsü, Goethe Enstitüsü, Orient 
Enstitüsü ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), 
Almanya ile Türkiye arasında sürdürülen kültürel ilişkilerde 
önemli bir rol oynamaktadır.  
 

 

 

 

 

 

 
Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu 
İnönü Caddesi 10, 34437 Beyoğlu-İstanbul 
Posta adresi: PK 6, 34431 Beyoğlu-İstanbul 
Telefon: 0090-212-3346100; Faks: 0090-212-2499920 
İnternet: http://www.istanbul.diplo.de 
Facebook: http://www.facebook.com/istanbulgk  
Gişe saatleri:   08.00-11.00 saatleri arası 
Vize bölümü:    07.00-11.45, 12.30-15.30 (Pzt. – Prş.) 
     07.00-12.30 (Cuma) 
 
Konsolosluk harici hizmet veren iDATA’nın Türkiye çapında 8 
başvuru merkezi bulunmaktadır, bk. www.idata.com.tr  

 
 

 
Başkonsolosluğun bugünkü görünümü, 2014 (@ Mehmet Erken) 

 

 

 

ALMANYA FEDERAL CUMHURIYETİ 
İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU 

 
 

TARİHÇESİ 
 

Fransız yazar C. de Moüy 1879’da “Lettres du 
Bosphore” isimli kitabında “Almanya sefiri, imparatorluk 
hükümetinin Boğaz’daki tepelerin üstüne inşa etmiş 
olduğu ve Ren nehri kıyılarını koruyan, eski kaleleri 
andıran, kartallarla taçlandırılmış muazzam bir kalede 
yaşamaktadır” sözleriyle Alman İmparatorluğu’nun 
büyükelçilik binasını tasvir etmekteydi. 

http://www.istanbul.diplo.de/
http://www.facebook.com/istanbulgk
http://www.idata.com.tr/


 
19. Yüzyıl Ayazpaşa Bulvarı – Alman Büyükelçilik Binası (@ DAI Istanbul) 

 

Bir zamanın Sefaret Köşkü, 1871’de Alman 
İmparatorluğu’nun kuruluşundan sonra inşaasına 
başlanan ve 1877’de teslim edilen, ilk yeni büyükelçilik 
sefaretidir. Türk-Alman ilişkilerinin daha o zamanki 
önemine uygun olarak, yeni büyükelçilik binası 10.000 
m2lik bir alan üzerine konumlandırılmış 55.000 m3 yerleşim 
alanı ile oldukça geniş ve gösterişli bir binadır. 

 

Türk-Alman ilişkilerinin boyutu, İmparator II. Wilhelm’i 
bir Osmanlı Paşası üniformasıyla gösteren ve bugün hâlâ 
başkonsolosluğun kabul salonlarında yer alan tabloda 
belirginleşmektedir. İmparator II. Wilhelm, Osmanlı 
İmparatorluğu’nu ve İstanbul’u üç kez (1889, 1898 ve 
1917 yıllarında) ziyaret etmiştir. Tablonun yapımı, Osmanlı 
birliklerinin Almanya’nın desteğiyle kazandığı Çanakkale 
Savaşı’ndan sonra, Almanya’nın Sultan V. Mehmet 
Reşat’a bir hediyesi olarak istenmiştir. Tablo 1916 yılında 
Berlinli ressam Max Fleck tarafından yapılmıştır. Ancak 
Sultanın ölümü nedeniyle 1918 yılında uzun süren bir 
nakilden sonra alıcısına teslim edilememiş ve dönemin 
büyükelçilik köşkünde kalmıştır. 

 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ile Almanya 
arasındaki diplomatik ilişkiler kesintiye uğramış, Almanya 
temsilciliği İsveç elçiliğine emanet edilmiş ve 1924 yılında  

tekrar Alman İmparatorluğu’na iade edilmiştir. Büyükelçi 
Rudolf Nadolny, kaybolan 10 kartal heykelin dışında binayı 
eski halinde bulmuştur.  

 

29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin Mustafa Kemal 
tarafından ilân edilmesi’nden sonra, Ankara başkent olmuş 
ve bunun neticesinde 1930’da Alman Büyükelçiliği yeni 
başkente taşınmıştır. İstanbul’daki temsilcilik ise Alman 
Dışişleri Bakanlığı’nın 4 Temmuz 1931 tarihli kararnamesiyle 
Başkonsolosluğa dönüştürülmüştür. 
 

 
1900 civarı Büyükelçilik Binası (© DAI İstanbul ) 

 
 

Türkiye, Ağustos 1944’te Almanya ile diplomatik ilişkilerini 
kesmiştir. Diplomatlar ve Alman vatandaşı konsolosluk 
personeli enterne edilmiş, ancak Nisan 1945’te Almanya’ya 
geri dönebilmiştir. 1951 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
nihayet Almanya ile savaş halini kaldırmış ve büyükelçilik ile 
konsolosluk binalarını Almanya’ya iade etmiştir. 

 

Alman Başkonsolosluğu 1989 yılından bu yana Alman 
Arkeoloji Enstitüsü’nü de ana binasında barındırmaktadır.  
 
Alman büyükelçisinin Tarabya’daki Tarihi Yazlık Rezidansının 
idari sorumluluğu başkonsolosluk tarafından yürütülmektedir. 
Tarihi Yazlık Sefarethane, Alman İmparatorluğu tarihinin ve 
Boğaziçi’nin etkileyici bir parçasıdır. Sultan II. Abdulhamit  

1880 yılında araziyi Alman İmparatorluğu’na diplomatik 
alanda kullanılmak üzere ve en kısa zamanda bir yazlık 
rezidansın inşa edilmesi arzusuyla hibe etmiştir. 

 

 

 
Tarihi Yazlık Rezidans Tarabya, 2011 (@ GK Istanbul) 

 

Günümüzde Tarihi Yazlık Rezidans, Türk-Alman 
diyaloğunun sürdürüldüğü mekan olarak kullanılmaktadır. 
Büyükelçiliğin ve başkonsolosluğun kültür, siyaset ve 
ekonomi alanlarında düzenlenen resmi etkinlikleri burada 
gerçekleştirilmektedir. Elçilik Rezidansı olarak tanımlanan 
binanın karşısında yer alan binada, Türk-Alman Sanayi ve 
Ticaret Oda’sının merkezi bulunmaktadır. Eski kançılarya 
binasında ise Ekim 2011’de, T. C. Dışişleri Bakanı ve 
dönemin Federal Dışişleri Bakanı Westerwelle’nin 
katılımlarıyla düzenlenen törende Tarabya Kültür Akademisi 
açılmıştır. Akademi, Eylül 2012’den bu yana eş zamanlı beş 
bursiyerin kalabileceği ve çalışmalarını yürütebileceği  
mekan olarak işlev görmektedir. Şapel, Alman Katolik ve 
Protestan kiliselerinin kullanımındadır. Eski Gemici Evi’ne 
ise, Ankara’daki Alman Büyükelçiliği Özel Okulu 
bünyesindeki anaokulunun İstanbul şubesi yerleşecektir.  

 

1916 yılında Çanakkale Savaşı’nda yaşamını yitiren Alman 
askerleri için 18 hektar büyüklüğündeki park arazisinde 
Tarabya Şehitliği oluşturulmuştur. Arazinin teras şeklinde 


