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Kuruluş yeri seçiminde Köln’den yana 11 sebep var 

11 sebep … 

… var, firmanızı Köln’de kurmanızı çekici kılan. Köln, gele

nek ve karakter sahibi bir şehirdir. Ren nehri kıyısındaki bu 

ekonomi merkezinin birçok ayırıcı özelliği var. Bunlardan 11 

tanesini size tanıtmak isteriz, çünkü 11 Köln için büyülü bir 

sayı. Örneğin, efsaneye göre Azize Ursula 11.000 bakireyle 

birlikte Hunlar tarafından öldürülmüş. Bu olayın simgesi ola

rak, şehrin armasında 11 alev var. Her yıl 11. ayın 11. günün

de Köln’de “beşinci mevsim” olan Karnaval başlar. 

1
17 milyon insan … 

… bugün Köln’ün 100 km’lik çevresinde yaşıyor ve 

üstün bir piyasa yoğunluğu ve müşteri potansiyeli oluş
turuyor. Köln, bir milyon nüfusu ile Almanya’nın dördüncü 

büyük şehri ve üçüncü büyük endüstri bölgesidir. Köln ayrıca 

Avrupa ölçeğinde büyük gelecek vaat eden bir pazarın mer

kezinde yer alıyor. 250 km’lik 

bir çap içerisinde ise girişim

ciler 45 milyon potansiyel 

müşteriye ulaşabiliyor. Köln 

dünyanın her yerinden gelen 

girişimcileri halkının dünya

ya açıklığı ve kendi dillerini 

konuşan resmî makamları 

ile selamlıyor. Bu bakımdan 

Katedral şehri, Avrupa pa

zarlarının kavşak noktasında 

bulunan uygun bir kuruluş 
yeridir. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Üstün konum ve mükemmel lojistik … 

… Köln denince ilk akla gelenler. Köln, şehir merke

zinden uzaklığı bir saatten az olan üç uluslararası ha

valimanına sahiptir: Köln/Bonn (12 dk.), Düsseldorf (45 dk.) 

ve Frankfurt (48 dk.). Köln Bonn Havalimanı, Almanya’daki 

uygun fiyatlı havayollarının merkez olarak tercih ettikleri bir 

noktadır ve Eurowings ile dünyanın her noktasına uygun 

fiyatlı uzun mesafe uçuşları sunmaktadır. UPS, FedEx ve 

DHL buradaki aktarım merkezleri sayesinde kargoların en 

etkili biçimde yerine ulaşmasını sağlıyor. Uluslararası yüksek 

hızlı tren hatları Köln’ü ayrıca, Avrupa çapında en önemli 

demiryolu kavşak noktası 

haline getiriyor: Amsterdam 

(2:42 saat), Brüksel (1:48 saat) 

ve Paris (3:14 saat). Köln li

manları, Almanya’nın iç suyolu 

ağının ikinci büyük limanını 

oluşturuyor. 

3 
Geleceği olan endüstri … 

… Köln’de birinci ligde oynar. Otomotiv, makine ima

latı, enerji ve çevre ekonomisi, kimya, ilaç ve biyo-tek 

sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda işletme mükem

mel konum avantajlarından yararlanıyor. Ford, bölgenin en 

büyük işvereni durumunda ve Deutz AG şirketi 1862 yılından 

beri Katedral şehrinden motorlarını dünyanın her yerine 

gönderiyor. DAF, Mazda, Nissan, PSA Peugeot Citroën, 

Renault, Toyota Almanya ve Volvo ile Köln bölgesi uluslara

rası düzeyde bir otomobil üreticileri merkezi hâline gelmiş 
bulunuyor. Alfred H. Schütte, 

Felix Böttcher, Igus, Leybold, 

Rimowa, Schwarze-Robitec ve 

Sonderhoff gibi “gizli lider” orta 

ölçekli işletmelerin merkezleri 

de bu şehirde bulunuyor. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Sağlık ekonomisi ve Life Science … 

… Köln’ü mükemmel bir sağlık bölgesinin merkezi 

hâline dönüştürüyor. Yelpaze temel araştırma ve 

uzmanların eğitilmesinden önleyici tıp uygulamaları, teşhis 

ve rehabilitasyon alanlarındaki özgün olanaklara kadar 

uzanıyor. Köln, uluslararası çapta yaşlılık araştırmalarının 

lider konumlarından biri arasında bulunuyor. Yaşlılık ile ilgili 

rahatsızlıkların araştırılması için kurulmuş olan CECAD birliği 

gibi kuruluşlarla Köln’ün bilimsel alt yapısı, “Tüm Nesiller İçin 

Sağlık” ağırlık noktası için gelecek odaklı sağlam bir temel 

oluşturmaktadır. Gelişen biyoteknoloji ve LANXESS, Ineos 

veya Bayer gibi büyük 

işletmeler Avrupa’nın 

üçüncü büyük kimya 

sanayisi bölgesine önemli 

impulslar sağlıyor. 

5 
Medya ve yaratıcılık odaklı ekonomi … 

… uluslararası takdir topluyor! Almanya’nın filim ve 

televizyon başkenti olarak Köln, Kuzey Ren-Vestfalya 

bölgesinin kalbini oluşturuyor. Katedral şehri oyun, internet 

ekonomisi, telekomünikasyon, yayıncılık ve Startup işletme

leri için mükemmel bir konum. Köln bu ara bir dijital başkent 

konumuna ulaştı. Sayısız aktör, geniş bir eğitim ve kalifi

kasyon yelpazesi ve sayısız etkinlik Köln’ü her büyüklükteki 

işletmeler için kusursuz bir konum hâline getiriyor. Yaklaşık 

55.000 insan bu şehirdeki 

medya sektöründe ilham 

verici, iletişim odaklı 

ve yaratıcı bir iş ortamı 

buluyor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Dünya ölçeğinde fuar ve ticaret şehri … 

… müşteri potansiyeli ve optimum ulaşım bağlantıla

rı ile ön plana çıkıyor. “Koelnmesse”, her yıl dünya

nın her yerinden gelen iki milyon satınalma uzmanına dünya 

üzerinde üretilen ihracata uygun ürünlerin yaklaşık yüzde 

90’ını tanıtıyor. ANUGA, Art Cologne, Asia-Pacific-Sourcing, 

gamescom, INTERMOT, Uluslararası Hırdavat Furarı, imm 

cologne veya photokina dünya çapında ünlü fuarlardır. Dün

yanın altıncı büyük fuar merkezi 11 hol, iki kongre merkezi 

ve 100.000 metrekarelik açık alanı ile fuarlara, kongrelere, 

konferanslara ve etkinliklere mükemmel bir ortam sunuyor. 

Hudson’s Bay Company/ 

Kaufhof ve Rewe Group 

ile uluslararası çapta en 

önemli ticaret grupla

rından ikisinin merkezi 

Köln’de bulunuyor. 

7 
Köln’ün birleştirici niteliği … 

… insanları, işletmeleri, ağ yapıları bir araya getiriyor. 

Köln’de iyi iş yapılır. Gerek etkili çalışan ve girişimci 

dostu kurumlara erişim kolaylığı, gerek hızlı ve verimli bir 

şekilde işbağlantıların kurulması için uygun bir ortamın 

mevcut olması çok önemli avantajlardır. Özellikle sayıları 

3.000’i aşan uluslararası işletmeler bu avantajın değerini 

iyi biliyor. Köln’deki işletme servisi ve kalkınma programı 

kapsamındaki eyalet masaları burada one-stop-agency, 

yani tek noktadan hizmet 

veren ajans olarak çalışıyor 

ve Köln’ün Almanya’nın en 

girişimci dostu metropolle

rinden biri olmasına önemli 

katkılar sağlıyor. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuruluş yeri seçiminde Köln’den yana 11 sebep var 

8 
Bilim ve araştırma … 

… Köln’de mükemmel bir şekilde temsil edilmektedir. 

Köln Üniversitesi, Almanya’nın en büyük ve en eski 

üniversitelerinden biridir. Üniversite aynı zamanda ülkenin az 

sayıdaki mükemmeliyet merkezlerinden biridir. Köln’deki 12 

yüksekokul arasında ayrıca Almanya’nın tek spor yüksekoku

lu, medya sanatları yüksekokulu, müzik ve dans yüksekokulu 

ve Köln Teknik Yüksek Okulu bulunuyor. Yaklaşık 100.000 

üniversite öğrencisi ve tüm disiplinlerde faaliyet gösteren 

bilim insanı Köln bilim merkezine damgasını vuruyor. Alman 

Havacılık ve Uzay Merkezi, 

dört Max-Planck Ensti

tüsü ve TÜV Rheinland 

gibi işletmeler geleceğin 

zorlukları için en yenilikçi 

ar-ge sonuçlarını garanti 

ediyor. 

9 
Üst düzey kalifiye elemanlar … 

… işletmelerin başarısında kalıcılığı garanti ediyor. 

Köln, iş hayatına yüksek düzeyde nitelik kazanmış 
ve motivasyonu yüksek uzmanlar sunuyor. Bu nitelikleri 

sağlayan sadece üniversite ve yüksekokul mezuniyeti değil: 

Köln meslek eğitiminde uyguladığı ikili sistemle, teori ve 

uygulamayı birleştiriyor ve bu sayede tüm sektörler için mü

kemmel uzman elemanlar yetiştiriyor. Uluslararası okullar dil 

yeterliliğini küçük yaşlardan itibaren geliştiriyor. Özel eğitim 

kurumları meslekte 

ilerlemek isteyenlerin 

her türlü ihtiyacını 

karşılıyor. Köln İş Ajansı, 

yatırımcılara personel 

arayışlarında danışman

lık ve destek sunuyor. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
Sanat, kültür, spor … 

… Köln’de olağanüstü rağbet görüyor. Köln’ün 

müzeleri farklı dönemlere ait koleksiyonları ile 

eşsiz bir çeşitlilik sunuyor. Köln ayrıca çok canlı bir tiyatro 

şehridir. Sahneye konulan opera, oyunlar ve çok sayıdaki 

serbest tiyatrolar Almanca konuşulan bölgede büyük ilgi 

çekiyor. Olağanüstü seviyede ziyaretçi çeken Köln Katedrali, 

Almanya’nın en çok ziyaret edilen mimari anıtıdır. Köln’de 

spor, uluslararası ünlülerin katıldığı heyecan verici etkinlikle

rin adıdır. Modern spor tesisleri, spor odaklı bilimsel kuru

luşlar, çok sayıda kitlesel 

spor olanakları, ayrıca 

ileri düzey spor program

ları ve spor konusunda 

coşkulu bir seyirci Köln’ü 

bu konuda mükemmel 

bir konum yapıyor. 

11 
Dünyaya açık, neşeli: Köln usulü hayat tarzı … 

… kuruluş yerine ait somut faktörleri tamamlıyor 

ve Köln’ü – ister geçici ister sürekli olarak – ya

şanacak bir yer hâline getiriyor. Yaklaşık 180 ülkeden ve 

yaklaşık 250 farklı kültürden gelen insanlar şehri hoşgörü, 

yaşama sevinci ve gelişmiş bir hoş geldin kültürü ile ön plana 

çıkan dünyaya açık bir metropole dönüştürdü. Geniş, cazip 

alışveriş olanakları ve c/o pop, ColognePride, Köln Karnavalı, 

Köln Işıkları, lit.Cologne, 

Romanik Yaz, SummerJam 

ve Noel Pazarları gibi “top

level” etkinlikler her yıl 

milyonlarca insanı Ren kıyı

sındaki bu şehre çekiyor. 
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