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Önsöz
Saygıdeğer Bay ve Bayanlar!  
 
Köln kentinin birçok güçlü yönü bulunmaktadır: Bilim  
ve araştırma merkezi ayrıca dijital ekonominin sıcak 
noktalarından biri olarak, güçlü bir uluslararası ekono-
miye, mükemmel konferans olanaklarına, mükemmel 
bir altyapıya, en iyi iletişim imkânlarına, canlı bir kültür 
ve yaratıcı alanlara sahiptir. 

Metropolün dinamik ve giderek daha fazla uluslararası 
bir ekonominin gereksinimlerini karşıladığı gerçeği, 
sadece Avrupa'nın kalbindeki merkezi konumundan ve 
eşsiz bir lojistik imkân sağlayan karayolu, demiryolu, su 
ve hava yolu gibi mükemmel ulaşım bağlantılarından 
kaynaklanmamaktadır. Güncel tahminlere göre Köln'ün 
2040 yılına kadar, nüfus rakamlarında belirgin bir artış 
olacağı öngörülmektedir, bu da kentin cazibesi ve 
ekonomik temelde kentin cazibesi ve gelecek yatırımlar 
için ek bir gösterge niteliğindedir.

Kentimiz insanları, işletmeleri ve ağları birbirine bağlar. 
Köln'de iyi işler yapılabilir. Etkin ve iş dostu yetkililere 
erişim, hızlı ve verimli bir şekilde iş irtibatları kurmak 
kadar önemli bir faktördür. Özellikle 3000'den fazla ulus-
lararası şirket bu durumu takdir ediyor. Şirketlere 
yönelik hizmet birimi ve ekonomik teşvikle ilgilenen 
ülke masaları “one-stop-agency” olarak işlev görmekte 
ve Köln'ün Almanya'nın en iş dostu şehirlerinden biri 
olmasına katkıda bulunmaktadır.

Katedral kenti sadece iş bakımından değil aynı zamanda 
yaşamak bakımından da güzel. 180'den fazla ülkeden 
insanlar Köln'ü hoşgörü, yaşama sevinci ve hoş geldiniz 
kültürü ile karakterize eden bir metropol haline geti-
riyor. Bu broşür, bir ticari lokasyon olan Köln hakkında 
kapsamlı bir genel bakış sunar: Çerçeve koşulları, 
lokasyon avantajları ve potansiyeli, önemli pazar 
verileri, sektörler ve irtibatlar hakkında. Eminim burada 
değerli bilgiler bulacaksınız.

 

Henriette Reker
Köln Büyükşehir Belediye Başkanı 
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Köln: Almanya'nın dördüncü en büyük şehri umut verici bir  
ürün pazarının merkezin-de bulunmaktadır. Köln'ün sadece 
100 kilometre yarıçapında, Avrupa'daki hemen hemen  
her metropolün daha fazla olacak şekilde yaklaşık 17 milyon 
insan yaşıyor.

Dinamik  
ekonomik merkez 
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Bir trafik dönüm noktası olan kent, mümkün olan en  
iyi şekilde dinamik ve uluslararası bir ekonominin 
gereksinimlerini karşılıyor. Karayolu, demiryolu, hava 
ve su olmak üzere dört trafik unsuru, merkezi konum 
mükemmel lojistik ve Avrupa çapında benzersiz ulaşım 
bağlantıları sağlamaktadır. Yüksek performanslı fiber 
optik ağların sürekli geliştirilmesiyle dijital bağlantılar 
da güçlü bir veri ağı ile teminat altına alınmaktadır.

Köln ekonomisinin temel özelliği, sektörlerin dinamik 
bir çeşitliliğe ve dengeli bir iş yapısına sahip olmasıdır. 
Bu, ekonomik gelişmeden bağımsız olarak büyümeyi 
ve istihdamı garanti eder. Köln'ün çalışanlarının yüzde 
85'inden fazlası hizmet sektöründe çalışıyor ancak 
modern, dinamik bir endüstri hala merkezi bir rol 
oynamaktadır.

“Mükemmel- Köln Üniversitesi” ile eşsiz bir üniversite 
manzarası ve sayısız bilimsel kurum nitelikli gençlerin 
yetişmesini güvence altına alıyor. Yaklaşık 100.000 
üniversite öğrencisi ve şirketlerin kurum içi eğitim kurs-
ları, nitelikli bir işgücü potansiyelini teminat altına 
almaktadır.

Köln'ün demografik değişimi ve 2040 yılına kadar 19,3  
oranında beklenilen nüfus artışı, ekonomik temelde 
kentin cazibesi ve gelecek yatırımlar için ek bir göster-
ge niteliğindedir. Köln'ün yaş ortalaması 42'dir ve bu 
anlamda Köln şehri genç ve canlı bir atmosfer sunmak-
tadır.

Köln emlak piyasası, ekonomik konumun gücünü ve 
dinamizmini yansıtıyor. Ofis kiralama konusunda rekor 
rakamlara ulaşan Köln, kendisini emlak lokasyonlarının 
önde gelen bir yeri olarak kanıtlamıştır. Rheinauhafen, 
MesseCity Köln ya da Deutzer Hafen'deki dönüşüm 
planlaması gibi göze çarpan projeler bu eğilimi teyit 
etmektedir.

Turizm ve perakende alanı da Katedral Kentin güçlü 
yönlerinden yararlanmaktadır. Alman pilot pazarı 
olarak Köln şehir merkezinin ana-lokasyonları da 
zincir mağazaları için kendilerini kanıtlamışlardır  
ve Schildergasse-Caddesi, Avrupa'nın en çok uğrak 
yerlerinden biridir. İster şehir merkezinde isterse 
merkezdeki ticaret bölgelerinde veya havaalanının 
yakınında olsun Köln'e yatırım yapmak kazanç sağlar.

Nüfus
– Toplam 1.081.701
– Alman 873.298
– Yabancılar 208.403
(Kaynak: Stadt Köln, Stand 31.12.2016) 
 
40 IT.NRW Tahmini 1.234.300
(Kaynak: IT.NRW 2015)

Zorunlu sosyal sigortaya tabi  
çalışan sayısı 536.811

İşsizlik oranı ( % olarak) 8,5
 

Ekonomik sektörlere göre 2016  
yılında Köln'de zorunlu sosyal sigortaya  
tabi çalışan sayısı 
I. Üretim sektörü  80.428
a) İmalat 56.452
  – Gıda endüstrisi 5.930
  –  Baskı endüstrisi,  

Veri taşıyıcılarının üretimi  1.713
  – Kimya ve ilaç endüstrisi 5.190
  – Mühendislik 8.310
  – Elektronik mühendisliği  3.876
  – Araç imalatı * 19.000
b) Enerji beslemesi 4.074
c) İnşaat 15.360 

II. Hizmet Sektörü  456.383
 –  Ticaret; Motorlu taşıtların  

bakımı ve onarımı 65.522
 –  Otelcilik  19.945
 –  Nakliye ve depolama (lojistik)  34.332
 – Kredi Hizmetleri  12.619
 – Sigorta Hizmetleri  24.146
 – Bilgi ve iletişim 41.636
 –  Ağırlıklı olarak şirketlere  

yönelik hizmetler  103.011
 –  Diğer hizmetler 154.152

*Rakam tahminidir, çünkü veri koruma 
sebeplerinden dolayı hiçbir resmi veri 
bulunmamaktadır 
 
(Kaynak: Bundesagentur für Arbeit / Köln  
Belediyesi, Güncelleme 2016)
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En iyi lokasyon - 
Mükemmel lojistik
Merkezi konum ve birinci sınıf erişilebilirlik,  
Köln'ün ticari markaları ve kentin ekonomik  
dinamizminin temelidir. 
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Köln şehir merkezinden üç uluslararası havaalanına bir 
saatten kısa sürede ulaşılabilir: Köln Bonn ayrıca 
Düsseldorf ve Frankfurt havaalanına. Batı Avrupa'nın 
merkezi uzun mesafeli güzergahları Köln'de birleşiyor: 
Ren nehri metropolünü çevreleyen, otoyolların her 
yöne doğru uzandığı, her yöne giden yollar. Buna ek 
olarak, Köln Avrupa'daki en önemli demiryolu noktala-
rından biridir. Uluslararası yüksek hızlı tren güzergahları 
sizi kısa zamanda Amsterdam, Brüksel ve Paris'e 
ulaştırır. Bu bağlamda Köln, Avrupa piyasalarında 
girişimci faaliyetlerin merkezi olarak takdim edilebilir.

Köln Bonn Havaalanı en hızlı büyüyen havaalanı ve 
Almanya'daki düşük maliyetli havayolları için merkezi 
bir konumdadır. Uzun mesafeli 13 destinasyona Luft-
hansa iştiraki olan Eurowings ile ulaşılmaktadır. Toplam 
28 havayolu, Köln Bonn'dan dünyanın 35 ülkesindeki 
129 varış noktasına gidiyor. Kargo işi de istikrarlı bir 
şekilde bü-yüyor: Köln Bonn Havalimanı Avrupa'nın en 
büyük hava kargosu yükleme noktalarından biri ve bu 
alanda Almanya'nın üçüncü büyük yükleme noktala-
rından birisidir. UPS, FedEx ve DHL, haftanın yedi günü 
24 saat boyunca hava kargo faaliyetlerini verimli bir 
şekilde hayata sokarlar.

Lojistik sektörü mükemmel altyapıya dayanmaktadır. 
Kombine Yük Taşımacılığı (KV) için Almanya'nın en 
büyük aktarma ve üçlü taşımacılığın merkezi olan 
Köln-Eifeltor, özellikle de İtalyan ve İspanyol ticaret 
merkezlerinin olmak üzere, haftada yaklaşık 100 ulusal 
ve uluslararası demiryolu hizmetinin, çıkış ve varış 
noktasıdır.

Su taşımacılığı sektörü de Köln'ün lokasyonu için kilit 
öneme sahiptir. Köln limanları, Almanya'nın ikinci 
büyük iç limanıdır ve doğrudan Ren Nehri üzerinden 
Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan dünyanın en 
büyük limanlarına bağlanmaktadır. Köln-Niehl'de 
Köln’deki limanlar ve yük taşımacılığı (HGK) kuruluşu, 
kuzeydeki yeni bimodal taşıma terminalini genişletiyor 
ve böylece Rheinland'dan İtalya'ya sürekli bir lojistik 
zinciri oluşturuyor.

Köln Bonn Havaalanı Trafik Verileri 
– Hava yolcuları (Mil. olarak) 11,9
– Destinasyon  124
– Hava kargosu (t olarak) 786.000

(Kaynak: Flughafen Köln/Bonn GmbH,  
Güncelleme 12/2016) 

Kargo taşımacılığı   
–  Demiryolları yük hacmi  

(Milyon olarak. t) 23
–  Liman kargo taşımacılığı  

(Milyon olarak. t) 12,9

(Kaynak: Häfen und Güterverkehr Köln AG, 
Güncelleme 31.12.2016) 
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Uluslararası  
Lokasyon 
Köln, 180'den fazla ülkeden yaklaşık 175.000 kişinin yaşadığı, 
çalıştığı ve öğrenim gördüğü uluslararası bir şehirdir.
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Köln, Kuzey Ren Vestfalya’da yer alan çokkültürlü bir 
metropoldür. Sakinlerin % 30'undan fazlası göçmen 
kökenli ve bu göçmenler katedral kentini Avrupa'da 
uluslararası bir metropol haline getiriyor.

10.000'den fazla yabancı şirket, halihazırda optimum 
konum koşullarından yararlanmaktadır ve büyüme ve 
istihdama katkıda bulunmaktadır. Önde gelen Hint 
bilgisayar teknolojileri hizmet sağlayıcılarından biri  
olan Mindtree, Almanya'daki tüm faaliyetlerini Köln’den 
koordine eder. Çinli şirket Genertec Europe Temax 
GmbH ayrıca Türk Altinay Grubu, Köln'ü Avrupa'daki 
merkezi olarak seçmişlerdir. 

Uluslararası okullar gibi mevcut ağlar ve sunulan 
imkânlar, aileleri olan girişim-cilerin bulundukları 
yerdeki yaşama girmelerini kolaylaştırmakta ve sağlam 
lokasyon faktörlerine ek olarak Köln'ün sağladığı 
avantajlar arasında sayılmakta-dır.

Sayfa 11

Uluslararasılık, Köln'de bir stratejidir. Günümüzde 
eknomik gelişim kapsamında lokasyon pazarlaması 
yerel etkinliklere ek olarak, Çin, Hindistan ve Türkiye 
ülkelerine yönelmektedir. ABD, Brezilya ve Batı Avru-
pa'daki büyüyen pazarlar gibi diğer hedef ülkeler de 
gündemdedir.

Uluslararası ticaret, Köln Sanayi ve Ticaret Odası, 
Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası, Alman-Çin Ekono-
mik Birliği ve Deutsche Asia Pacific Gesellschaft e.V'nin 
de bir programdır.

Köln'ün Barselona, İstanbul, Pekin ve Tel Aviv olmak 
üzere 22 uluslararası kardeş şehri bulunmaktadır. 
Köln'ün en genç kardeş şehri olan Rio de Janeiro, diğer 
kardeş şehirlerdeki ortaklıklarda olduğu gibi çok sayıda 
alanda başarılı bir işbirliği geliştirdi.
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Güçlü endüstri 
merkezi
Köln, Almanya'nın en büyük ve en geleneksel  
endüstriyel bölgelerinden birinin merkezidir.

(Kaynak: Landesbetrieb IT NRW, Güncelleme 2016)

 Yıllık Satış  
  (Milyon olarak. EUR) 

Toplam endüstri satışı 27.467
Kimya endüstrisi, petrol işleme 1.812
Araç üretimi  16.566
Mühendislik 2.422
Metal ürünlerin imalatı 671
Baskı endüstrisi 93
Diğer endüstri 5.903

(Kaynak: Landesbetrieb IT NRW/Stadt Köln, 
Güncelleme 2016)



Sanayi çalışanlarının neredeyse yüzde 45'ine sahip 
olması bakımından otomotiv endüstrisi en önemli alt 
segmenttir ve otomotiv üreticisi olarak Ford Köln'deki 
en büyük özel işveren konumundadır. Tedarikçi  
endüstrisi özellikle Benteler veya Faurecia gibi üretici-
lerin bulunduğu Ford tedarikçi parkında yoğunlaşıyor 
ancak aynı zamanda Bertrandt, Yazaki, M Plan ve  
RLE International gibi mühendislik servis sağlayıcıları 
da şehir merkezinde bulunur.

DAF, Mazda, Nissan, PSA Peugeot Citroën, Renault, 
Toyota Almanya ve Volvo, Köln bölgesini uluslararası 
otomotiv üreticilerinin merkezi haline getiriyor. Ve 
Toyota Motorsport, 30.000 m2'lik bir tesisteki Yetkinlik 
Merkezi'nde yüksek performans alanında geliştirme ve 
test hizmetleri sunmaktadır. 

“Made in Germany”, sağlamlık, hassasiyet ve gelişmiş 
teknoloji için tanınmış bir kalite mührüdür. Deutz AG, 
Leybold, makine aleti fabrikası Alfred H. Schütte ve 
Atlas Copco Energas gibi birçok Köln merkezli şirket bu 
işe katkıda bulunmaktadır. Makinelerin üretimi uzun ve 

başarılı bir geleneğe sahiptir, bu sayede Nicolaus 
August Otto, 1876'da Köln'de dört zamanlı motoru icat 
etti ve dünyadaki motor kullanımının başlangıç noktası 
burası oldu. 

Sayısız orta ölçekli şirket, gizli şampiyon olarak adlandı-
rılan, dünya pazar liderleri haline geldiler: Felix Bött-
cher, Igus, Leybold, Rimowa, Schwarze-Robitec ve 
Sonderhoff gibi şirketler burada Köln'de bulunmakta  
ve bu lokasyonu güçlendirmektedir.

Kimya sektörü de, Köln ve çevresindeki mükemmel 
konum koşullarından yararlanmaktadır: Uluslararası 
boru hattı sistemine bağlantı, kısa onay süreleri ve 
yüksek nitelikli çalışanları bulunmaktadır. Köln kentinin 
kısımları, komşu şehirler ve ilçelerin alanları ile birlikte 
Avrupa'nın önde gelen kimyasal bölgelerinden biri olan 
Köln “Chemiegürtel” 'i (Kimya Kuşağı) oluşturmaktadır. 
Almanya'daki en büyük rafineriyle Bayer, INEOS, 
LANXESS ve Shell gibi dünya şirketleri, Almanya'daki 
kimyasal satışların dörtte birini burada gerçekleştir-
mektedir.
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Cazip hizmet  
metropolü
Zorunlu sosyal sigortaya tabi olan çalışanların  
%85'i hizmet sektöründe çalışmaktadır.
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Güçlü hizmet şirketleri buradaki lokasyonu şekillendir-
mektedir. Tüm çalışanların yaklaşık yüzde 85'i hizmet 
sektöründe çalışmaktadır. Burada kurulan şirketler, 
nitelikli çalışanlar tarafından sağlanan yüksek bir katma 
değer elde etmektedir.

Köln, Almanya'nın en büyük ikinci sigorta lokasyonu-
dur. AXA'dan DEVK'a ve DKV'dan, General Reinsurance, 
Gothaer, HDI, Mapfre Empresas, MSIG Insurance 
Europe AG, Roland, Scor, XL Catlin ve Zürih'e kadar, 
ünlü şirketler sektörü şekillendirmektedir. 

Hem Almanya'nın en büyük kuruluşları olan Sparkasse 
KölnBonn ve Kreissparkasse Köln, Köln'ün finans 
merkezini güçlendiriyor ve özellikle orta sınıf için en 
uygun hizmet teklifini sunuyor. Birçok özel banka ve 
Alman Bundesbank'ın bir şubesi de dahil olmak üzere 
diğer tüm büyük Alman finans kurumları da burada 

temsil edilmektedir. Otomotiv endüstrisindeki kredi 
bankalarının merkezleri de buradadır, örneğin Ford 
Bank ve Toyota Kreditbank gibi.

Ekonomi etrafındaki hizmetler başka bir odak noktası-
dır. Sürekli büyümekte olan danışmanlık sektörü, mali, 
bilgi ve IT hizmetlerinin yanında halkla ilişkiler, kurum-
sal ve yasal danışmanlık hizmetlerini de içermektedir. 
Yeniden yerleştirme ve yerleşim hizmetleri, istihdam 
büroları, çeviri büroları, kısa vadeli ofis merkezleri, 
gayrimenkul komisyoncuları, dernekler ve ticaret 
dernekleri bu hizmetleri tamamlamaktadır. 

Örneğin, TÜV Rheinland, burada dünyanın önde gelen 
teknik servis grubu olarak bulunmaktadır. Köln'ün 
Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), Avrupa'da 
sivil havacılık için yüksek kalitede bütüncül bir emniyet 
ve çevre standardı da sağlamaktadır.
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Büyüyen Sağlık  
ve Yaşam-Bilimi 
Endüstrisi
Çok sayıda araştırma tesisi, klinik ve sağlıkla ilgili kurumlarla 
Köln, kendisini bir sağlık merkezi olarak inşa etmek için en iyi 
önkoşula sahiptir.
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Sektördeki işbirliğini güçlendiren  
bölgesel ağlar arasında şunlar bulunur:

www.biocologne.de

www.bioriver.de

www.health-region.de

www.cecad.uni-koeln.de 

Sayfa 17

Mükemmel bir sağlık bölgesinin merkezi olan Köln, 
Almanya ve Avrupa'daki en önemli sağlık merkezlerin-
den biridir. Spektrum, temel araştırmalardan uzmanla-
rın eğitilmesine, önleyici bakım, teşhis ve rehabilitas-
yon alanlarındaki özel hizmetlere kadar uzanmaktadır. 
Sağlık, Rheinland'daki en büyük ekonomik sektörler-
den biridir. Buna ek olarak, tıbbi teknoloji ve sigorta 
sektörü de ana odak noktasıdır.

Tıbbi araştırmalarda mükemmel yetkinlikler, metropo-
lü, yaşlılara yönelik araştırmaların uluslararası bir 
merkezi haline getirmektedir. Yaşlılara yönelik has-
talıklarla ilgili araştırma yapan CECAD Birliği ile, Köln'ün 
bilimsel doğası, “Köln Kuşakları için Sağlık” yetkinlik 
odaklılığının temelini oluşturur. Bölgesel Yenilik  
Ağı “Sağlıklı Yaşlanma”, RIN, bu bulguları yaşlı insanla-
rın yaşama koşulları ve ihtiyaçları üzerine bütüncül bir 
perspektifle geliştirmektedir.

Almanya'nın tümünde sağlıkla ilgili birçok kurumun 
merkezi Köln'de bulunmaktadır. Bölgede, odalardan, 
derneklerden, şirketlerden, üniversitelerden, sağlık 
sigortacılarından, hastanelerden, bilim insanları ve 
kurumlardan meydana gelen kapsamlı ve başarılı bir 
bölgesel ağ bulunmaktadır. “Gesundheitsregion 
KölnBonn e. V” - Derneği aktörlerin birbirleriyle bağlan-
tılı çalışmasını sağlar ve bölgede ortak girişimler ve 
projeler geliştirir.

Toplamda 7.100'den fazla yatağa sahip olan 30'dan fazla 
belediye ve özel klinik, tıbbi bakımın en üst düzeyde 
olmasını sağlıyor. Yaklaşık 21.000 kişi bu sektörde 
çalışmakta ve 300.000'den fazla hastaya bakım hizmeti 
sağlamaktadır. Üniversite Hastanesi veya Köln Belediyesi 
gGmbH'nın üç hastanesi gibi büyük hastanelerin yanı 
sıra, özel yönelimli sayısız klinik, Köln sağlık endüstri sinin 
sağlık hizmetlerini şekillendiriyor. Almanya dışındaki 
ülkelerden gelen hasta, Almanya'dan gelen hasta sayısı 
ortalamasının oldukça üzerindedir.
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Medya ve yaratıcı 
endüstri ekonomik 
faktörü
Medya ve yaratıcı endüstriler kentin en başarılı ticari 
markalarından biridir. Yaratıcı bir çevre ve mükemmel bir altyapı 
sağlayan endüstri, 57.000 civarında kişiyi istihdam sağlamaktadır.
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Köln, ülke çapındaki TV prodüksiyonlarının merkezidir. 
WDR ve RTL ile medya metropolü, Avrupa kıtasındaki 
en büyük kamu hizmeti yayıncısına ve Avrupa'nın en 
büyük özel sektör özel yayıncısına ev sahipliği yapmak-
tadır. Köln'de ulusal ve uluslararası sinema filmleri 
üretilmektedir. Film konusu, Film Festival Cologne, 
Filmpreis Köln, Uluslararası Filmaward NRW , Sound-
Track Köln ve Eyes & Ears Conference gibi sayısız 
etkinliklerle işlenmektedir.

Köln ayrıca bir oyunlar şehridir. Dünyanın en büyük 
etkinliği ve ticaret fuarı olan gamescom, her sene yeni 
rekorlar kaydetti. Gamescom kongresi, devcom ve 
gamescom şehir festivali, Köln'ün dünyanın her 
yerinden gelen yüz binlerce oyuncunun buluşma yeri 
olmasını sağlıyor. Cologne Game Lab (Köln Oyun 
Laboratuvarı) ile Köln, gelecek kuşaklar için uluslararası 
çapta tanınmış bir araştırma ve geliştirme enstitüsü-
dür. Gamesincubator yenilikçi oyunların başlangıç 
sahnesini güçlendiriyor.

Köln'ün yayın ve edebiyat sahnesi de ön plandadır. Belli 
başlı yazarlar, halk ve uzman yayıncılarda inisiyatif alıyor 
veya en büyük Alman edebiyat festivali “lit.Cologne” 
veya “Crime Cologne” gibi etkinliklerde eserlerini 
okuyorlar. Şimdilerde Almanya'nın üçüncü büyük gazete 
yayınevi ve hayati bir kitap ticareti sahnesi burada 
bulunmaktadır.

Klasik müzik veya pop yıldızları olsun: Hiçbir yol Köln'ün 
yanından geçmez. Kentte müzisyenler, topluluklar, 

besteciler, plak şirketleri, kayıt stüdyoları, organizatör-
ler ve performans mekanları arasında yakın bir işbirliği 
var. Konserler ve festivaller yıldan yıla milyonlarca 
izleyiciyi cezbetmektedir.

Reklam, PR, pazarlama ve etkinlikler için uzmanlar 
arıyorsanız, aradığınızı burada bulacaksınız. Dijital med-
ya bu konuda ön plana çıkmaktadır ve Köln merkezli 
şirketlerin de ileri bir konumu vardır. Dünyanın en 
büyük dijital ticaret fuarı olan dmexco'da 2009'dan bu 
yana dünyaca ünlü olan her şey ve herkes bir araya 
gelmektedir.

Kent, medya sektöründe geniş bir eğitim ve yeterlilik 
için geniş yelpazeli imkanlar sunmaktadır. Üniversiteler, 
meslek yüksek okullarının yanı sıra özel ve kamu 
kurumları, eğitim konusunda çok çeşitli ders imkanları 
sunmaktadır.

www.medienstadt.koeln web sitesi, Köln medyası ve 
yaratıcı manzarasını yansıtan merkezi bir platformdur. 
IHK Köln ve Köln Belediyesi, medya metropolünün 
çeşitliliği ve performansı hakkında genel bir bilgi 
vermektedir.

www.medienstadt.koeln

Toplam kültürel ve yaratıcı endüstriler Köln Belediyesi Köln Cıvarı
Milyon olarak satış, EUR  9.325 12.901

Kendi hesabına çalışanların  
yanı sıra girişimci sayısı ve girişimci 16.542 33.585
Sözleşmeli çalışan kişi sayısı 40.750 78.936
Toplam çalışan kişi sayısı 57.292 112.521 

(Kaynak: Stadt Köln, Güncelleme 2017)
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Büyümenin motoru  
dijitalizasyon
Köln, girişim başlatma konusunda çevik ve büyüyen bir yapıya  
sahiptir. On yıldan daha genç olan 9.000 çalışanı ve bir milyar  
Euro'luk satış hacmiyle 650'den fazla girişim başlatan Köln, 
Almanya'da bir girişim başlatma konusundaki bağlantı noktasıdır.
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Köln gelecek ekonomi olarak dijital ekonomiye güveni-
yor. 2016'da Alman İşletme Enstitüsü tarafından yayın-
lanan bir araştırma, kentin iyi durumda olduğunu ve 
Almanya'nın en başarılı dijital şehirlerinden biri olduğu-
nu göstermektedir. Burada, dijital ekonominin parçası 
olarak yaklaşık 2.000 şirket bulunmaktadır. Köln  
merkezli şirketlerin dijitalleşme seviyesi incelendiğinde, 
“Institut der deutschen Wirtschaft”- Enstitüsü, Köln 
merkezli dijital ekonominin, Almanya'nın en üst sırala-
rında yer aldığını ortaya koymuştur.

Bu, özellikle Köln'de ekonomik açıdan büyük önemi olan 
sigorta endüstrisi için geçerlidir. InsurLab Almanya ve 
sigorta sektörüne yönelik güçlü ve yenilikçi bir üniversi-
te yapısı ile Köln önümüzdeki yıllarda Almanya'nın 
InsurTech-Bağlantı noktasına dönüşecektir. Dijital bir 
metropol olarak Köln'de ayrıca bilgi ve iletişim teknoloji-
leri (ICT) için güçlü bir çekirdek pazarı bulunmaktadır: 
Toplam istihdamın yaklaşık % 5'ine denk gelen sosyal 
sigortaya tabi 25.000 çalışan, yıllık 6 milyar avroluk gelir 
elde eden BİT pazarında çalışıyor. Köln, Microsoft, 
Siemens veya IBM gibi büyük sektör oyuncularının ve 
SQS gibi gizli şampiyonların merkezidir. Sektör, güçlü  
bir yapıya sahip orta büyüklükteki donanım ve yazılım 

üreticileri, hizmet sağlayıcıları ve çevrimiçi ajansları 
tarafından da şekillendirilmektedir.

Perakende ticaret için e-ticaret, ister baskı endüstrisi için 
3D baskı olsun isterse sanayi üretiminin dijitalleştirilmesi 
olsun, tüm sektörlerdeki şirketler, dijital büyümenin 
imkanlarından ve Köln'ün bu konudaki gelişmişliği 
sayesinde geniş kapsama alanından veya iyi gelişmiş 
fiber optik ağı avantajından faydalanabilmektedir.

Bir diğer rekabet üstünlüğü Startup- Ekosistemidir; 25 
kurucu merkezi ve çalışma alanı, üniversiteler, araştırma 
enstitüleri, etkinlikler ve uluslararası işbirlikleri ile, 
bölgedeki Startup'lar ve yeni şirketler için canlı, farklı ve 
güçlü bir ağ sunmaktadır. Startup'lar için, toplamda 1,5 
milyar Avro'dan fazla risk ve yatırım sermayesi yoğunlaş-
tırılmıştır.

Digital Hub Cologne ile, Köln Üniversitesi, Sanayi ve 
Ticaret Odası ve Köln Belediyesi tarafından, Startup’lar 
ve orta ölçekli sanayiyi birbirini sistemli olarak destek-
leyecek ve işbirliği kurabilecek bir platform kurulmuştur. 
Bundaki amaç, KOB 'lerin dijital dönüşümünü destek-
lemek ve yeni dijital değer zincirleri yaratmaktır.

www.startupregion.koeln adresi altında, kurucular Köln'ün  
lokasyonu hakkında güncel bilgileri bulabilirler. Aşağıda İş Dünyası ve 
Kurucu Merkezlerin bir seçkisi yer almaktadır:

www.biocampuscologne.de 

www.colabor-koeln.de 

www.gateway.uni-koeln.de 

www.giz-koeln.de 

www.hq-cologne.com 

www.luna-places.de 

www.rtz.de 

www.solutionspace.de 

www.stahlbau-cologne.de 

www.startplatz.de 

www.wertheim-cologne.com
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Mükemmel bir fuar, 
sergi ve buluşma yeri

Avrupa'nın coğrafik merkezinde bulunan Köln, müşteri  
potansiyeli ve optimum trafik bağlantılarına sahip bir şehirdir.
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Roma döneminin başlarında bile, Köln'ün Ren ile olan 
konumu ve önemli ticaret yollarıyla kesişmesi ticareti 
teşvik etmiştir. Bugün Köln'ün toptan ve perakende 
ticaretinde, sosyal güvenlik kapsamında olan yaklaşık 
58.000 iş yeri bulunmaktadır. Hudson's Bay Company / 
Galeria Kaufhof ve Rewe Group ile Köln, en önemli 
uluslararası ticaret gruplarından ikisine ev sahipliği 
yapmaktadır. Eğlence elektroniği alanında en üst 
düzeydeki işletme olan Saturn ve Almanya'nın en 
büyük Outdoor -Toptan Satış yeri olan Globetrotter 
gibi ünlü şirketler, isimlerini Köln'le birleştiriyor. Dyson, 
JT International ve yaPernod Ricard gibi büyük uluslara-
rası şirketler, Almanya'daki merkezleri ve dağıtım 
merkezleri için Köln'ü seçmişlerdir. 

Koelnmesse-Köln Fuarı, ANUGA, Art Cologne, Asia- 
Pacific-Sourcing, gamescom, INTERMOT, International 
Ironmongery, imm cologne veya photokina gibi 
dünyaca ünlü fuarlara ev sahipliği yapıyor. Onbir salon, 
iki kongre merkezi ve fuarlar, kongreler, toplantılar ve 
etkinlikler için 100.000 metrekarelik açık hava sergi 
alanı ile, dünyanın en büyük altıncı fuar alanına sahip 
olan Köln, dünyanın en çekici sergi alanlarından biridir. 
Koelnmesse, 2030 yılına kadar, daha geniş kongre ve 
etkinlik formatlarına izin veren bir confex salonu inşa 
etmeyi de içeren büyük yatırımlar yapmayı planlamak-
tadır. Bir kongre ve toplantı merkezi olan Köln şu anda 

geleneksel ve modern olmak üzere toplam 169 konfe-
rans mekânı ve 32.000 yataklı yaklaşık 300 konaklama 
alanı sunuyor.

Şehrin kalbindeki Schildergasse ve Hohe Straße, 
Avrupa'daki en popüler alışveriş caddelerinden biridir. 
Birçok uluslararası perakende zinciri, bu caddeleri 
Almanya'ya olan bağlılıklarına ilişkin bir test pazarı 
olarak kullanıyor. Ehrenstraße veya Mittelstraße ve 
Belgische Viertel (Belçika Mahallesi) gibi Trend-
Caddeleri son yıllarda, gençler arasında çok popüler 
hale geldi. 

Cologne Convention Bureau (CCB) (Köln Konferans 
Bürosu) işletmelere kongre, konferans, toplantı veya 
teşviklerin planlamasında destek sağlar. Bu büro,  
belirli bir lokasyonun aramasından, teknoloji için 
profesyonel servis sağlayıcılarının arabuluculuğuna 
kadar yardımı olur. Danışmanlık tarafsız ve ücretsizdir:

www.locations.koeln

Koelnmesse
Sergi alanı (m2) 284.000
Açık alanlar (m2 olarak) 100.000
Fuarlar ve sergiler 80
120 ülkeden katılımcılar 49.000
220 ülkeden uzman fuar  
ziyaretçileri (milyon olarak) 2,7
(Kaynak: Koelnmesse GmbH, Güncelleme 2016)

Konaklama İşletmeleri 
– Oteller  105
– Otel konuk evleri  144
– Pansiyonlar ve misafir evleri 14
– Sunulan toplam yatak adedi  32.099
– 2016 yılı toplam misafir (Mil. olarak) 3,35
– Konaklama 2016 (Mil. olarak) 5,8
(Kaynak: KölnTourismus GmbH,  
Güncelleme 01/2017)  

Sosyo-ekonomik anahtar veriler 
Tüm Federal bölgedeki  
ulusal ortalama 100
Perakende satınalma gücü endeksi 106,6
Perakende alım gücü  
endeksi milyon olarak. EUR 7.391
Kişi başına Perakende Ciro Endeksi 120
Merkeziyet endeksi 112,6
(Kaynak: IHK Köln, Güncelleme 2016) 
 
Kongreler ve Konferanslar 
Etkinlik merkezleri 19
Konferans otelleri 55
Etkinlik lokasyonları  95
2016 Etkinlikleri 48.700
2016 Katılımcıları (milyon olarak) 3,82
(Kaynak: KölnTourismus GmbH,  
Güncelleme 01/2017)
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Yenilikçi araştırma  
lokasyonu 
Yaklaşık 100.000 üniversite öğrenci ve 3000'den fazla  
bilim insanı ile Köln bölgesi Avrupa'nın en büyük ve yenilikçi 
bilimsel bölgelerden biridir.
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Köln'de bilim ve araştırma olağanüstü bir şekilde tertip 
edilmiştir. Köln Üniversitesi, Almanya'nın en eski ve en 
büyük üniversitelerinden biridir ve 2012'den beri 
“Mükemmellik Üniversitesi” ünvanını almıştır. Yaklaşık 
19.000 öğrenciye sahip olan Köln Teknik Üniversitesi, 
Almanya'nın uygulamalı bilimler alanındaki en büyük 
kamu üniversitesidir.

Buna ek olarak, bir düzineden fazla diğer kamu ve özel 
üniversiteler de mükemmel bir üne sahiptir. Üniversite 
düzeyinde ve eşsiz tesisleriyle Köln Alman Spor Yükse-
kokulu ve medyalara yönelik Sanat Yüksekokulu ve 
ayrıca müzik ve dansa yönelik Avrupa'nın en büyük 
Müzik Yüksekokulu da bunlar arasında sayılır.

Üniversite dışı araştırma kurumları da uluslararası 
alanda yüksek bir değere sahiptir. Alman Havacılık ve 
Uzay Merkezi (DLR) ile, en büyük Alman araştırma 

merkezlerinden birinin merkezi Köln'dedir. Avrupa Uzay 
Ajansı'nın (esa) Avrupa Astronot Merkezi (EAC) DLR 
binasında, uluslararası astronotlar misyonlarına uygun 
eğitim alırlar. Astronotlar tanındaki envihab'da, yeryü-
züne geri döndükten sonra tıbbi yenilenme programını 
tamamlıyorlar. Buna ek olarak, Köln'de dört Max Planck 
Enstitüsü bulunmaktadır.

BioCampus Köln ve “Rechtsrheinische Technologie- und 
Gründerzentrum Köln” gibi sayısız teknoloji ve devreye 
alma merkezi bilimsel araştırmacılara kendi işlerini 
kurma yolunda ucuz ofis, laboratuvar ve üretim tesisleri 
sunmaktadır. Şirketler ve üniversitelerdeki araştırma 
transfer merkezleri, açık iletişim kurmaya katkıda 
bulunuyor ve Köln Bilim Vakfı gibi işletme ile bilim 
arasındaki ağlar, araştırma sonuçlarının ticari kullanımını 
aktif biçimde desteklemektedir. 

Köln Yüksek okullarında okuyan üniversite 
öğrencileri, 2015/2016 Kış dönemi 

Köln Üniversitesi 52.254
(Devlet) 
www.uni-koeln.de

Köln Teknik Üniversitesi 18.772
(Devlet) 
www.th-koeln.de 

Köln Rheinische Yüksekokulu 5.880
(Özel) 
www.rfh-koeln.de

Köln Alman Sport Yüksekokulu 5.175
(Devlet) 
www.dshs-koeln.de

Fresenius Üniversitesi (Köln)  3.025
(Özel) 
www.hs-fresenius.de

FOM Ekonomi ve Yönetim  
Bilimleri Yüksekokulu (Köln) 2.904
(Özel) 
www.fom.de

Kuzey Ren Vestfalya Kamu Yönetimi 
Yüksekokulu (Köln) 2.164
(Devlet) 
www.fhoev.nrw.de

Kuzey Ren Vestfalya  
Katolik Üniversitesi (Köln) 1.925
(Özel) 
www.katho-nrw.de/koeln

Köln İşletme Fakültesi 1.891
(Özel) 
www.cbs.de 

Köln Müzik ve Dans Yüksekokulu 1.206
(Devlet) 
www.hfmt-koeln.de 

Medya, İletişim ve  
Ticaret Üniversitesi (Köln) 873
(Özel) 
www.macromedia-fachhochschule.de 

Fachhochschule der Mittelstandes  
(Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) 568
(Özel) 
www.fh-mittelstand.de 

Medya Köln Kunsthochschule 338
(Devlet) 
www.khm.de

Döpfer Üniversitesi (Köln) 212
(Özel) 
www.hs-doepfer.de 

praxisHochschule-Uygulamalı  
Yüksek okulu (Köln Lokasyonu) 177
(Özel) 
www.praxishochschule.de 

(Kaynak: IT.NRW, İstatistik Yıllığı NRW 2016) 



Cologne Business Guide 
Avrupa iç pazarının merkezinde Sayfa 26

Nitelikli işgücü alanında 
büyük potansiyel
Oldukça nitelikli ve motive olmuş uzmanlar, Ren  
metropolünde sürdürülebilir şirket başarısını garantiler.
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Olumlu bir ekonomik gelişme, yeterli düzeyde nitelikli 
işgücünün tedarik edilmesini gerektirir. Köln, nitelikli 
işgücünün sürdürülebilir olmasına yönelik kilit sorulara 
doğru cevaplar sunar. Politika, ekonomi ve bilim, 
önümüzdeki yıllarda bu yetenekler için rekabetin 
yoğunlaşacağını uzun zamandan beri fark etmiştir.

Köln merkezli ekonomi, iyi eğitilmiş çalışanların kazanıl-
ması konusunda işleyen bir ağa başvurabilmektedir. 
Sanayi ve Ticaret Odası'nın yanı sıra Zanaat Esnafı 
Odası, uzman personel gereksinimleri konusunda bilgi 
sunar ve önerilerde bulunur. Bu kapsamda nitelikli 
beyinleri tespit etmek ve yetiştirmek merkezi bir 
öneme sahiptir.

Yabancı mesleki diplomalarının da tanınması gittikçe 
önem kazanmaktadır. Yeni nitelikli işgücü potansiyeline 
bu kapıların açılmasından, hem yerel işverenler hem de 
göçmen geçmişi olan insanlar fayda sağlıyor. Sonuçta 
bu insanlar iş gücü piyasasında daha iyi bir imkan elde 
etmektedirler.

Köln Üniversitesi'nin mükemmel üniversite yapısı ve 
bilimsel kuruluşlar da, gelecek kuşağın kalitesini 

garantiliyor. Yaklaşık 100.000 öğrenci aynı anda Köln'ün 
üniversitelerinde eğitim görüyor ve yerel şirketlere yılda 
yaklaşık 11.000 mezun olmak üzere mükemmel bir 
işgücü potansiyeli sunulmaktadır.

Nitelikli işgücü açığı olduğu dönemlerde, üniversite 
eğitimini yarıda kesenler de işverenler için düzenli  
bir hedef grup haline gelmiştir. Köln'deki İş Yerli İttifakı 
tarafından başlatılan ve Öğrenme Bölgesi- Network 
Köln e.V. ile birlikte tasarlanan “Dönüşüm” girişimi, 
öğrencilerin yanı sıra firmalara da destek olanakları  
sunmaktadır.

İyi yapılandırılmış bir şirket eğitimi, nitelikli gençlerin 
işgücü piyasasında olmasını sağlar. Çokuluslu şirketler, 
yerel lokasyonları kapsamında kalifiye işgücünü çeker 
ve belki de değiş tokuş programları üzerinden yurtdışın-
daki şubeleri için bu elemanları bünyesine katabilir. 
Almanya'nın ikili eğitim sistemi, yıllardan beri bir başarı 
modelidir ve dünya çapında taklit edilir.

IT.NRW'nin 2040 yılına kadar öngördüğü nüfus sayısın-
daki gelişim, gelecekteki emek arzını bugünkü perspek-
tiften daha da artırmaya yol açacaktır.

Nitelikli işgücü ararken başvurabileceğiniz  
ilk irtibatlar aşağıda gösterilmiştir:   

www.arbeitsagentur.de 

www.hwk-koeln.de 

www.ihk-koeln.de 

www.jobcenterkoeln.de

www.umsteigen-koeln.de
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Yaşamaya değer  
metropol 
Köln genç bir şehirdir, Köln'ün yaş ortalaması 42 yaş 
civarındadır. Ekonomi dergisi Forbes tarafından yapılan bir 
ankete göre, Köln gençler için dünyadaki en cazip şehirler 
arasında sekizinci sırada bulunmaktadır.
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Köln'ün yaşam tarzı güçlü lokasyon faktörlerini tamam-
lar ve metropolü zamanla veya kalıcı olarak yaşanabilir 
bir mekân haline getirir. Geniş ve çekici alışveriş 
imkanları ve Art Cologne, c / o pop, ColognePride, Köln 
Karnavalı, Kölner Lichter, lit.Cologne, Roman Yazı, 
SummerJam veya Noel pazarları gibi g en iyi etkinlikler 
her yıl milyonlarca ziyaretçiyi cezbetmektedir.

UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Almanya'nın en çok 
ziyaret edilen anıt olan Köln Katedrali ziyaretçileri çeken 
ana merkezlerden biridir. On iki büyük Romanesk 
kilisesi de inanılmaz izlenimler bırakıyor.

40'tan fazla müze, 110'dan fazla galeri ve çok sayıda 
atölyesi ile Köln'ün sanatsal görünümü, dünya sıralama-
sında önemli bir yere sahiptir. Wallraf Richartz Müzesi / 
Fondation Corboud, Ludwig veya Dünya Kültürleri 
Rautenstrauch-Joest-Müzesi benzersiz ve dünyaca ünlü 
koleksiyonlar sunmaktadır.

Müzik severler için Köln birçok tanınmış sanatçı ve 
sayısız etkinlik nedeniyle en önemli şehirlerden biridir. 
Gürzenich Orkestrası'nın vatanı olan Köln Operası ve 
Köln Filarmoni, birinci sınıf yıldızlarla mükemmel bir 
şöhrete sahiptir. Uluslararası pop etkinlikleri kapsa-
mında, Almanya'nın en çok ziyaret edilen çok işlevli 
salonu olan 22.000 kişilik LANXESS arena veya Rhein-
Energie Stadı ilgi görüyor. Sanatçılar ve fanları arasında, 
ana akımın ötesinde caz, pop ve kulüp kültürü sunan 
çok daha küçük mekanlar da beğenilmektedir.

Köln sporu, birinci sınıf etkinlikler ve yarışmalar, aynı 
zamanda modern spor tesisleri, bilim kurumları ve 
tesisleri, en üst düzey sporlar ve heyecan verici bir 
izleyiciler çerçevesinde geniş tabanlı sporlar için kullanıl-
maktadır. İki profesyonel kulüp - 1. FC Köln ve Kölner 
Haie - birinci ligde Köln için oynarlar. Almanya'nın tek 
Spor Yüksekokulu olan “Köln-Marathon” ve “Alman Spor 
ve Olimpiyatları Müzesi”, spor merkezi olarak Köln'ün 
özelliğini de yansıtmaktadır.

Çok sayıda yeşil alanlar, parklar, orman alanları ve su 
alanları ile Köln Hayvanat Bahçesi de, Köln'ü yeşil bir 
şehir haline getiriyor, boş zaman ve dinleme için alan 
sunuyor ve metropolün yüksek yaşam kalitesine katkıda 
bulunuyor.

Aşağıdaki sayfalar, görülmeye değer mekan,  
etkinlikler ve kültür hakkında genel bir bakış sunuyor:

www.museen.koeln

www.buehnen.koeln

www.koelntourismus.de

Akşam / Gece Hayatı  
– Sinema salonları 46
– Tiyatro salonları 60
– Galeriler 110
– Müzeler  40
(Kaynak: Köln Belediyesi,  
FFA Filmförderungsanstalt, Güncelleme 2016) 
 
Spor 
Kentsel spor tesisleri 108
Spor alanı (m2 olarak) 4.669.076
(Kaynak: Stadt Köln, Güncelleme 2017)  
 
Belediye kapalı, açık ve kombi  
havuzlar, doğal havuz olanakları 14
(Kaynak: KölnBäder GmbH) 
 
Spor kulüpleri  743
(Kaynak: Landessportbund NRW, Güncelleme 2016)
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Özel lokasyon  
önerileri 
İster yerleşme, şirket genişletme, işletme yerini değiştirme 
amaçlı olsun veya isterse esnek işyeri çözümleri için olsun:  
Köln doğru lokasyon önerisini sunar.



Genişleyen ekonomi lokasyon önerilerine gereksinim 
duyar. Köln çok sayıda cazip ticari alanlara sahiptir ve 
şehir genelinde çeşitli boyut ve türde ticari alanlar 
önerme imkanına sahiptir. 

Satın alma ve kiralama yeni bir yer arayan girişimciler-
den büyük işletmelere kadar herkes Köln uygun bir 
teklif bulabilecektir. Özel ve kentsel alanları kapsar ve 
her türlü ticari alanlar kapsamında arazi veya gayrimen-
kulden her türlü ofis gayrimenkulüne kadar uzanır.

Tematik odak noktaları Köln'deki yenilikçi kentsel 
gelişimin ayırıcı bir özelliğidir: “Küçük İşletme Standart-
ları Programı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler” (KOBİ) 
içerisinde tanımlanan belirli işletme alanları, bu 
şirketlerin ve işletmelerin ihtiyaçlarını tam olarak 
kapsamaktadır. 

Köln, yenilikçi ve esnek işyeri çözümlerine yönelik 
yapılan sürekli talepler için de donanımlıdır. Örneğin, 

çok sayıda iş merkezi, çok çeşitli ofis hizmetleri sun-
maktadır. Tam donanımlı odalara ek olarak, uzun veya 
kısa vadeli kiralamalar için yüksek kaliteli konferans 
salonları farklı ebatlarda mevcuttur. Hemen hemen 
tüm tanınmış tedarikçiler Köln'de temsil edilmektedir.
İşbirliği Mekanları ve Kuruluş Merkezleri ile kurucular 
için geniş bir yelpazede uygun alanlar bulunmaktadır. 
Tam donanımlı küçük ölçekli ofis alanları veya tekli 
çalışma yerleri, yüksek kaliteli bir altyapı, koçluk ve iyi 
bir ağ, genç şirketlerin iş modellerini başarıyla geliştirip 
uygulamasına olanak tanır.

Özel teklifler özellikle medya sektöründeki genç 
yetenekleri veya biyoteknoloji ve yaşam bilimlerini 
hedef alıyor veya başlangıç aşamasındaki teknoloji 
şirketlerini destekliyor.

Ayrıca, geçici kullanımı için uygun olan, ikamet, ticaret, 
depo ve ofis alanları ayrıca mağaza ve restoran binaları 
da mevcuttur.

Sayfa 31Cologne Business Guide 
Avrupa iç pazarının merkezinde 

Alan kullanımı (km2 cinsinden)  
–  Şehrin toplam alanı 405,02
–  Bina ve açık alan, işletme alanı 135,34
–  Trafik alanı 66,17
–  Orman alanı 67,24
–   Tarımsal ve peyzaj amaçlı  

kullanılan alan  68,83
–  Dinlenme alanı 43,05
–  Su alanı 19,88
(Kaynak: IT.NRW, Güncelleme 31.12.2015) 

Ortalama arazi kullanım değerleri,  
ticaret kullanımı için inşaat alanları, kalkınma 
bedelleri yoktur (EUR/m2 olarak) 
–  İyi konum 185
–  Orta seviyeli konum 155
–  Uygun konum 120
(Kaynak: Stadt Köln, Güncelleme 01.01.2017) 
 

Kiralanabilir dükkanlar  
50 - 100 m2 için referans değerler  
(EUR / m2 cinsinden) 
Mükemmel konum  120 – 190
Çok iyi şehiriçi iş yeri konumları 55 – 95
İyi şehiriçi iş yeri konumları 20 – 35
Banliyö alışveriş yerleri  10 – 30
(Kaynak: IHK Köln, Güncelleme 04/2016) 
 
Kiralık ofis alanı (EUR/m2 cinsinden)  
Mükemmel konum 13 – 21
Tercih edilen büro konumları 11 – 18
Basit ve orta düzey büro konumları 6 – 11
(Kaynak: IHK Köln, Güncelleme 04/2016) 
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Köln Yatırım  
Desteği 
Ekonomik teşvik, şirketleri, genel olarak ekonomik konum,  
gayrimenkul teklifleri, ruhsatlar, rekabet edebilirlik veya 
çalışanların istihdam edilebilirliği konularında olmak üzere  
geniş bir yelpazede desteklemektedir.
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İşletme-Servisi
İşletme-Servisi Köln'le ilgilenen tüm şirketlere belediye 
yönetimi kapsamında kişisel danışmanlık ve bürokratik 
olmayan yardımlar sunmaktadır. Şirketlere tüm idari 
sorular konusunda tavsiyelerde bulunur ve Köln’ 
deki ekonomik durum hakkında danışmanlık verilir. 
Örneğin, şu konularda:

– Yeni yerleşim yerleri 
– Şirket geliştirme veya şirketlerin yer değiştirmesi 
–  Kent yönetimine yönelik talepler (örneğin  

planlama hukuku, yapı ruhsatları, anıt koruma,  
yeşil denge, vb.)

–  Ticari gayrimenkul veya mevcut gayrimenkulün 
arabuluculuğu

– Ticari alanlardaki yapı ve sektör karışımı 
– Köln'deki ekonomik lokasyon
– Köln'deki ekonomik ağlar
– Köln şirketlerine yönelik etkinlikler

Yabancı işletmelere yönelik yatırım desteği ekibi 
Yabancı işletmelere yönelik yatırım desteği ekibi, Köln 
ile ilgilenen veya öncesinde buraya yerleşmiş olan 
yabancı girişimcilere tavsiye bulunur ve destek verir. 
Kapsamlı lokasyon bilgileri yanında aşağıdaki hizmetler 
de sunulmaktadır:

– Şirket kuruluşunda danışmanlık
–  Çalışma ve ikamet izni almak da dahil olmak üzere 

ruhsat alma prosedürleriyle ilgili yardım
– Uygun gayrimenkul arama konusunda destek
– İşbirliği ortaklarının sağlanması
– Bir okul veya anaokulu yeri bulma konusunda destek

Belli başlı odak noktaları arasında gösterilen Çin, 
Hindistan, Türkiye ve Brezilya için özel ülke masaları 
belirlenmiştir. Bu ülkelerden gelen girişimcilere danış-
manlık kısmen anadillerinde verilmektedir. Yabancı 
işletmelere yönelik desteğin amacı, Köln'ü yabancı 
şirketler için köprü başı olarak güçlendirmektir.

Teşvik yardımı danışmanlığı
Teşvik yardımı danışmanlığı, yatırımlar veya yenilikçi 
fikirler için uygun bir teşvik programını arayanları 
desteklemektedir. Özellikle yenilik, araştırma  
ve geliştirme, enerji verimliliği ve çevre koruma için 
Avrupa Birliği, Federal hükümet veya Kuzey Ren-
Vestfalya Eyaleti birçok finansal destek sunmaktadır.

Kuruluş Danışmanlığı 
Köln Ekonomik Kalkınma Ajansı kapsamında bulunan 
STARTERCENTER NRW, kendi işinizi yapma yolunda 
büyük bir destek sağlar. Bu destek, ilk oryantasyon 
toplantısından, bir iş planının oluşturulmasına ve teşvik 
yardımı danışmanlığına ve toplumsal mevzuat çerçeve-
sinde mesleki görüşlerin hazırlanmasına yönelik onaylı 
bir uzman organ olarak destek sağlanmasına kadar 
uzanır. 

Bilimsel ve yaratıcı araştırmaya yönelik merkez
Bilim ve Yenilik Araştırmaları Merkezi, kentin Köln'teki 
bilimsel görünüme olan bağlılığını koordine eder. 
Bilimsel kurumlarla iletişimin ve bilimsel lokasyona 
yönelik talepler konusundaki merkezi noktadır. Köln 
bilim topluluğu konusundaki bölgesel ve bölge dışında-
ki girişimler, komiteler ve iş çevrelerini temsil eder ve 
Köln üniversitesi ve araştırma kurumları ağı olan Köln 
Wissenschaftsrunde'nin çalışma yerini oluşturur.

Medya ve İnternet Yönetimi Merkezi, medya ve 
İnternet lokasyonu olan Köln'ün konsept olarak gelişti-
rilmesi ve tasarımı için irtibat noktasıdır. Sektördeki 
çeşitli girişim ve aktörleri birbirine bağlar, etkinlikler 
yoluyla iletişim fırsatı yaratır, girişimlere ve yer arayan 
işletmelere destek sağlar ve gelecekteki gelişmelere 
ivme kazandırır. Her bir alt sektörün güçlendirilmesi 
kapsamında, özellikle nitelikli işgücünün ve başarılı 
dijitalleştirmenin sağlanması için sayısız önlemi destek-
leyerek, yerleşik şirketlerin gelecekteki yetkinliğini ve 
başarısını garanti altına alıyor.
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İrtibatlar
Köln'de bir şirketin kuruluşu ve yabancı çalışanların  
istihdamıyla ilgili sorularınız varsa, ilgili kuruluşların aşağıda 
sunduğu teklif ve bilgilere bakabilirsiniz:
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Köln Belediyesi

Yatırım Desteği Müdürlüğü  
Willy-Brandt-Platz 2 
50679 Köln
Telefon: +49 (0) 221 221-2 57 65
Fax: +49 (0) 221 221-2 66 86
 
wirtschaftsfoerderung@stadt-koeln.de
www.stadt.koeln
www.wirtschaft.koeln

Medya ve internet ekonomisine yönelik merkez
Willy-Brandt-Platz 2 
50679 Köln 
Telefon:+49 (0) 221 221-2 38 76
Fax: +49 (0) 221 221-2 64 06
 
medien@stadt-koeln.de
www.stadt.koeln

Kamu Düzeni Müdürlüğü   
Yabancı İşleri  
Ottmar-Pohl-Platz 1 
51103 Köln 

Akademik Servis 
Hotline: +49 (0) 221 221-9 33 81
auslaenderamt-migration-info@stadt-koeln.de 

Üniversite öğrencilerine yönelik servis
Hotline: +49 (0) 221 221-9 34 50
auslaenderamt-studium-info@stadt-koeln.de 

Köln Sanayi ve Ticaret Odası 
Unter Sachsenhausen 10 – 26
50667 Köln 
Telefon: +49 (0) 221-1640 0 
Fax: +49 (0) 221-1640 129

service@koeln.ihk.de 
www.ihk-koeln.de 

NRW.Invest GmbH 
Völklinger Str. 4 
40219 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211-13 00 00
Fax: +49 (0) 211-13 00 01 54

nrw@nrwinvest.com 
www.nrwinvest.com 
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Sorumluluk Reddi
Köln İş Rehberi'nin içeriği büyük özenle hazırlanmıştır. Bununla birlikte, 
içeriğin doğruluğunu, eksiksizliğini ve güncelliğini garanti edemiyoruz. 
Bu web sayfalarında dosya veya verileri çağırırken veya indirirken olası 
zarar veya ziyan için sorumluluk kabul edilmemektedir. 
 
Bu web sitelerindeki üçüncü taraf internet sitelerine yapılan bağlantılar 
yalnızca üçüncü parti içeriğe erişimi garanti altına almaktadır.  
Bu üçüncü parti içeriğin sorumluluğu yalnızca bağlantı verilen sitenin 
sağlayıcılarına aittir. 
 
Teknik içerik temelinde atıfta bulunulan sayfalar kısmen de sağlayıcılar 
tarafından ekonomik amaçlar için de kullanılır ve bu nedenle sağlayıcıda 
ürün ya da hizmetler ile ilgili reklam ifadeleri de içerebilir. Köln Şehri, 
diğer hizmet sağlayıcılarının mesleki içeriklerine yönelik yaptığı bir atıf, 
reklamı yapılan ürün veya hizmetler için bir öneri anlamına gelmez.

Redaksiyonun bittiği tarih: 31.07.2017  

Die Oberbürgermeisterin

Amt für Wirtschaftsförderung
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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