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1. Köln Şehrine Genel Bir Bakış 

Temmuz 2013 tarihindeki son genişlemeyle birlikte Avru-

-

pa Birliği (AB) 28 üye devletten oluşmaktadır  Günümüz-
de Birlik bölgesinin nüfusu 500 milyonu aşmış durumda-
dır  Ekonomik açıdan ele alındığında AB dünyanın serbest 
mal, sermaye, hizmet ve insan dolaşımına sahip en büyük 
iç pazarını oluşturmaktadır  1 Ocak 2002 yılından beri 
Avro’ya geçen ülke sayısı ise 19’a ulaşmıştır  Bütün bunlar 
AB’yi, merkezinde Almanya’nın bulunduğu ideal bir 
yatırım ve ticarî konum hâline getirmektedir  Almanya, 
yaklaşık 82 milyon nüfusu ile AB’nin nüfus bakımından 
en zengin ve ekonomik açıdan en güçlü ülkesidir  Dün
yanın ticari anlamda ikinci büyük ülkesi olan Almanya, 
çok sayıda ülke için Avrupa’daki en önemli ticari partner 
durumundadır  

Köln şehri, Almanya’nın en büyük federal eyaleti olan 
Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) bulunmaktadır  Bu eyaletin 
18 milyonluk nüfusu Almanya’nın Gayri Saf Yurtiçi Hası-

-

-
-

lası’nın (GSYİH) yüzde 22’sini üretmektedir  En güçlü 50 
Alman şirketin 16’sının merkezi KRV’de yer almaktadır  
İhracat hacmi ile bu federal eyalet dünya çapında 18  sı
radadır  KRV ayrıca Almanya’nın en güçlü ithalatçı eyaleti 
durumundadır  Bununla birlikte bu eyalet yabancıların 
direkt dış yatırımlarında en büyük paya sahiptir  

Katedraliyle ünlü olan Köln şehri KRV’nin en büyük, 
Berin, Hamburg ve Münih’ten sonra Almanya’nın ise dör
düncü büyük şehridir; 405 kilometrekare alanda 1 mil
yondan fazla insan yaşamaktadır  Köln ekonomik bölgesi, 
Federal Almanya’nın üçüncü en büyük sanayi bölgesi 
ve 3 milyonluk yakın çevre nüfusu ile Avrupa ölçeğinde 
gelecek vaat eden önemli kilit pazari durumundadır  

Dinamik bir sektör çeşitliliği ve işletme büyüklüklerindeki 
dengeli dağılım Köln ekonomisinin başlıca karakteristik 
özellikleridir  Köln, kimya sanayi bakımından Avrupa’nın 
en önemli şehirlerinden biridir  Otomotiv sanayisi de 
bölgede önemli bir rol oynamaktadır  Gruba ait üretim 
tesisleri, araştırma kuruluşları, tüm Avrupa’ya hizmet 
eden merkezi yedek parça deposu, motor fabrikasına ait 
Avrupa Genel Merkezi ve Supplier Parkı ile Ford ve ayrıca 
Dacia, DAF, Mazda, Peugeot Citroën, Renault, Nissan, 
Toyota ve Volvo şirketlerine ait Avrupa Genel Merkezleri 
ile Köln bölgesi tartışılmaz şekilde uluslararası otomotiv 
üreticilerinin Almanya ve Avrupa’daki merkezidir  

Makine imalatı, gıda sektörü, metal üretimi ve metal işle-

-

-

me sanayisi ile birlikte elektro teknolojisi bölgenin diğer 
önemli sanayi dallarıdır  

Köln hizmet sektörü yaklaşık 324 000 kişiye istihdam 
sağlamaktadır  İş yaşamındaki insanların yaklaşık yüzde 
81’i hizmet sektöründe çalışmaktadır  Şehir, Münih ile 
birlikte Almanya’nın en önemli sigorta lokasyonudur  
Yaklaşık 400 birliğin merkezi Köln’de bulunmaktadır  
Bu sektör vergi ve iş danışmanlığı, yeniden yerleştirme 
ve yerleşim hizmetleri sağlayan servis ve ofs merkezleri 
yanında ayrıca Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası (TD
IHK) gibi özgün partnerlerden oluşan çok sayıda işletme 
ve kuruma ev sahipliği yapmaktadır  

1 Numaralı Medya Şehri 
Köln, Almanya’nın radyo ve televizyon başkentidir  
Kültür Ekonomisi Raporu verilerine göre Köln bölgesinde 
güncel olarak yaklaşık 15 000 kişi televizyon ve radyo 
alanında çalışmaktadır  Kıta Avrupa’sının radyo ve tele
vizyon alanındaki en büyük kamu kurumu olan WDR’in 
ve Avrupa’nın en büyük ve en başarılı özel televizyon 
kuruluşu RTL’in merkezleri Köln’de bulunmaktadır  

Köln Yatırım İçin İyi Koşullar Sunuyor: 

Merkezi Konum, Mükemmel Altyapı 
Köln’ün etrafında, 100 kilometrelik bir yarıçap dâhilin-
de yaklaşık 17 milyon insan, yani 17 milyon potansiyel 
müşteri yaşamaktadır  Bu nüfus, Avrupa’daki diğer tüm 
metropollerden daha yüksektir  Köln genç nüfusu ile 
demografk değişime de karşı duruyor  Güncel tahminler 
Köln şehrinin nüfusunun 2040 yılına kadar %19,3 artaca-
ğını öngörüyor  Bu durum, şehrin cazibesi ve geleceğine 
yönelik yatırımlara iyi bir temel sunacağına dair önemli 
bir göstergedir  

Köln Avrupa’nın kalbinde bulunuyor  Şehri tüm önemli 
güzergâhları kapsayan on otoyolun kavuştuğu bir otoyol 
çemberi tarafından çevreleniyor  Köln, aynı zamanda 
Avrupa’nın en önemli demiryolu kesişme noktasıdır  
Amsterdam, Brüksel, Londra ve Paris şehirlerine uluslara-
rası yüksek hızlı demiryolu bağlantıları mevcuttur  Fransız 
yüksek hızlı tren sistemi Thalys, Paris’e ulaşım süresini 
yaklaşık 3 saate indirmektedir  Saat başı Köln-Berlin, 
Köln-Hamburg ve Köln-Münih hatlarında yüksek hızlı 
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ICE trenleri seferler düzenlemektedir  Araçla Köln şehir 
merkezinden 3 uluslararası havaalanına 1 saatten kısa bir 
sürede ulaşmak mümkün: Köln-Bonn (12 dakika); Düs-

-
-

-

seldorf (35 dakika) ve Frankfurt am Main (47 dakika)  
Köln-Bonn havaalanı, iki terminali ile 14 milyon yolcu ka
pasitesine uygun bir tasarıma sahip  Düşük fyat segmen
tindeki olumlu dinamizm sayesinde bu havaalanı 2015 
yılında 10 milyondan fazla yolcu ağırladı  Uçuş planında 
149 ulusal ve uluslararası hedef bulunuyor (bunlardan 
yakl  113’ü yolcu, yakl  59’u kargo ve yakl  23’ü hem 
yolcu hem kargo taşımacılığını kapsamaktadır)  Kargo 
trafğinde Köln-Bonn havaalanı Avrupa kargo havaalan
ları arasında altıncı ve Almanya’da Frankfurt ve Leipzig 
şehirlerinin ardından üçüncü sırayı almaktadır  

Köln dünya çapında gemi trafği en yoğun olan Ren nehri 
üzerinde yer almaktadır ve Almanya dâhilinde Duisburg 
şehrinden sonra ikinci büyük iç limana sahiptir  Köln, Ren 
nehri üzerinden doğrudan Avrupa’nın en büyük limanın 
bulunduğu Rotterdam şehrine bağlanmaktadır  

Yazılım ve Telekomünikasyon Sanayisi 
Telekomünikasyon ve IT sektöründe Köln lider adresler 
arasında yer alıyor: 
Adobe, Electronic Arts, IBM, Microsoft ve Mindtree gibi 
işletmelerin Köln’de temsilcilikleri bulunmaktadır  Köln, 
2015 yılında PWC danışma şirketi tarafından “Alman-

-
-

ya’nın Dijital Başkenti” ünvanını boşuna almadı  Yerel ağ 
işleticisi NetCologne şehri AB’nin en başarılı “Regional 
Carrier” olarak konumlandırdı  NetCologne işletmesinin 
fber optik ağı, Avrupa’nın en modern ve yüksek perfor
manslı bölgesel telekomünikasyon ağı olarak değerlendi
rilmektedir  

Dünya Çapında Üst Sıralarda Yer Alan Bir Ticaret Nok-

-

tası 
Son derece iyi ulaşım olanakları sayesinde Ren nehrinin 
kıyısındaki Köln şehri, daha Romalılar zamanında ticaret 
için önemli bir konumdaydı  Günümüzde Koelnmesse 
Fuarı klasik ticaret fonksiyonlarının marka simgesidir  
Yılda 40’tan fazla fuar ve sergi, 284 000 metrekare hol 
alanı, 127 ülkeden 44 000 katılımcı ve 218 ülkeden 2 
milyondan fazla ziyaretçi Koelnmesse’yi dünya çapında
ki en büyük fuar alanı hâline getiriyor  Koelnmesse, 25 
sektör için lider konumundadır  Bunların arasında Anuga, 
Photokina ve Metal Ürünleri İhtisas Fuarı bulunmaktadır  

Köln ayrıca en önemli iki uluslararası ticaret grubuna 
ev sahipliği yapmaktadır: Kaufhof Warenhaus AG’nin 
dâhil olduğu Hudson’s Bay Company ve REWE-Zentral 

AG  Eğlence elektroniği alanında lider işletmelerden biri 
olan Saturn, dünya çapındaki en büyük CD yelpazesine 
sahiptir  Bunların yanı sıra Barilla Wasa, Bull, Exxon, JT 
International, Pernod Ricard, Scor ve Toys ’R’ Us gibi 
uluslararası dev işletmelerin dağıtım merkezleri bu şehir-
de bulunmaktadır  

Üniversite Şehri ve AR-GE Merkezi 
Köln şehri 17 üniversite ve yüksekokula ev sahipliği 
yapmaktadır  2012 yılından beri Almanya’nın “Mükem-

-

-

mel Üniversite” listesinde yer alan Köln Üniversitesi’nde 
güncel olarak 49 800 öğrenci okumaktadır  Üniversite 
Almanya’nın en büyük ve en eski eğitim kurumların
dan birisidir  Eskiden Köln Meslek Yüksek Okulu adını 
taşıyan Köln Teknik Yüksek Okulu, 24 000 öğrencisiyle 
Almanya’nın en büyük uygulamalı bilimler yüksekokulu 
konumundadır  Özellikle mühendislik, medya, telekomü
nikasyon, yazılım, tıp ve eczacılık, güneş enerjisi ve çevre 
odaklı eğitim sunmaktadır  Köln’de bulunan Alman Spor 
Yüksek Okulu, bu alanda Almanya’da tektir  

Köln’deki Ar-Ge merkezleri havacılık ve uzay teknolojisi, 
robotik ve verilerin işlenmesi, bio ve gen teknolojisi, yaş-

-

lanmanın biyolojisi, vakum ve lazer teknolojisi ve yenilikçi 
malzemeler gibi alanlarda çalışmalar yürütmektedir  En 
önemli araştırma kurumları arasında Avrupa Astronot 
Merkezi ESA’yı da bünyesinde barındıran Alman Havacı
lık ve Uzay Merkezi, Avrupa Uçuş Güvenliği Ajansı, dört 
farklı Max-Planck Enstitüsü, Jülich Araştırma Merkezi ve 
Teknik Denetim Derneği (TÜV Rheinland) bu şehirde yer 
almaktadır  

İyi Eğitimli Kalifye İşgücü 
Alman çalışanların niteliği ve üretkenliği çok yüksek bir 
standarda sahiptir  Uzmanlaşmanın teknik seviyesi ve de-
recesi ABD ve Büyük Britanya’dakinden daha yüksektir  
Bunun başlıca nedenleri ikili eğitim sistemi ve çok yönlü 
meslek içi ileri eğitim olanaklarıdır  

Kültür ve Sanat 
Kültür ve sanat merkezi olarak Köln 2000 yıllık bir tarihe 
sahiptir ve New York, Londra ve Paris ile aynı nefeste 
telafuz edilmektedir  Köln şehrinde 36 müze, 110 sanat 
galerisi ve çok sayıda antikacı ve müzayede evi mevcut-

-
tur  Ayrıca şehir ArtCologne ile dünya çapında lider sanat 
fuarlarından birine ev sahipliği yapmaktadır  Köln Kated
rali her zaman ziyaretçileri çeken bir cazibe merkezidir  
Günümüzde de bu tarihi yapı Almanya’nın en çok ziyaret 
edilen anıt binasıdır  1996 yılında UNESCO Dünya Kültür 
Mirası listesine dâhil edilen bu katedral 157,38 metre 
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ile Avrupa’nın ikinci yüksek kilise binasıdır  Filarmoni 
orkestrası, opera, tiyatro, kabare ve sinemaları ile Köln 
şehri çok seçkin bir kültür programına sahip uluslararası 
bir kültür metropolüne dönüşmektedir  Lanxess Arena’sı 
Avrupa’nın en modern ve büyük çok amaçlı salonudur  

Uluslararası Nitelik 
Köln uluslarası niteliğe sahip bir şehirdir  Köln, 180’den 
fazla ülkeden yaklaşık 190 000 kişinin yaşadığı, çalıştığı ve 
öğrenim gördüğü uluslararası bir şehirdir  Yaklaşık 3 000 
yabancı işletme daha şimdiden optimum konum koşul-

-

-

larından faydalanıyor ve bu katedral şehrinin büyüme
sine ve buna bağlı olarak istihdam performansına katkı 
sağlıyor  Şehrin 24’e ulaşan uluslararası kardeş şehirleri 
sayesinde bugüne kadar sayısız ticaret ve dostluk ilişkileri 
kuruldu, ayrıca çok sayıda proje ve işbirlikleri gerçekleşti
rildi  9 Mayıs 1997 tarihinden beri İstanbul ile de böyle bir 
kardeş şehir ilişkisi mevcuttur  

Köln Şehrindeki Türk İşletmeleri 
Mevcut dostluklar ve ticari ilişkiler, şehirlerin işbirliği 
sayesinde memnuniyet verici bir ivme kazanmıştır  Yak-

-

laşık 85 000 Türkiye kökenli insan bugün şehrimizdeki 
en büyük yabancı kökenli grubu oluşturmaktadır  Köln, 
2 500 girişimcisi ile Almanya’da Türkiye ile ekonomik ve 
ticari ilişkilere sahip en büyük merkezlerden biridir  Türk 
işletmelerin arasında salam ve sosis gibi ürünler üreten 
Egetürk, medya grubu Önel, bir kamu kuruluşu olan TRT 
ve Eczacıbaşı Grubu’nun bir kardeş kuruluşu olan ve yük
sek değerlikli banyo ürünleri ve aksesuarları üreten Vitra 
Bad GmbH gibi ünlü işletmeler bulunmaktadır  

Siz Ne Zaman Köln’e Geliyorsunuz? 
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2. Vize,  turum ve Çalışma  İzni 

Vize 

Yabancı bir ülkenin vatandaşı olarak Almanya’ya giriş için 
geçerli bir pasaportunuz ve geçerli bir vizeniz olmalıdır  
İki farklı vize kategorisi vardır: 
− Altı aylık bir süre dâhilinde azami 90 günlük kalışlar 

için Schengen vizesi ve 
− Altı aylık bir süre dâhilinde 90 günü aşan uzun süreli 

kalışlar için ulusal bir vize  

Schengen bölgesine üye bir devletin vizesi ile diğer tüm 
Schengen ülkelerine seyahat yapma iznine sahip oluyor-

-

-

-

sunuz  Bu vizedeki kalış süresi altı ay dâhilinde 90 gün ile 
sınırlıdır  26 ülke Schengen anlaşmasını imzaladı: Belçika, 
Danimarka, Almanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yu
nanistan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, 
Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Avusturya, Polon
ya, Portekiz, İsveç, Slovakya, Slovenya, İsviçre, İspanya, 
Çek Cumhuriyeti ve Macaristan  Vize, her zaman seyaha
tin ana hedef olan ülkenin konsolosluğundan alınmalıdır  

Bir Schengen vizesi ile işletmenizin kuruluş çalışmalarının 
hazırlıklarını yapabilir ya da iş ilişkileri ve faaliyetlerini sür-

-
dürebilir, fakat ticari bir faaliyete başlayamazsınız  Yani 
Almanya’da ne çalışan olarak ne de mevcut bir işletme
nin yöneticisi olarak herhangi bir faaliyette bulunamaz-
sınız  Yurt dışındaki Alman konsoloslukları hızlı ve ticaret 
dostu vize uygulamaları ile ön plana çıkmaktadır  

Almanya seyahatiniz için Alman konsolosluklarındaki vize 
ofslerine veya iDATA Servis Partnerine Schengen vizesi 
için başvurabilirsiniz  

Oturum İzni 

Çalışan Olarak Oturum İşlemleri 
Almanya’ya bir çalışan olarak gelmek istiyorsanız, bir 
oturma izniniz olmalıdır  Bu başvuru çalışan tarafından 
Alman Büyükelçiliğine veya yetkili başkonsolosluğa, 
işverenin istihdam taahhüdü ve iş sözleşmesi ile birlikte 
yapılmalıdır  

Girişimci Olarak Oturum İşlemleri 
Şayet Almanya’da bir temsilcilik ofsi, bir şube veya bir 
Ltd  şirketine sahipseniz ve Almanya’da baş temsilci, yet-

kili temsilci, Ltd  şirketinin genel müdürü, imza yetkilisi 
veya vekâletnameye sahip yönetici olarak üç aydan uzun 
süreler çalışmak istiyorsanız, Almanya’ya giriş yapmadan 
önce bir oturum izni almalısınız  

Ulusal vize başvurusunu Alman Büyükelçiliğine veya 
yetkili Alman başkonsolosluğuna sunmalısınız  iDATA 
uzun süreli ulusal vize başvuruları kabul etmemektedir  
Sunulacak belgelerle ilgili güncel bilgiler için lütfen ilgili 
Alman Konsolosluğu’nun veya ilgili Alman Başkonsoloslu-
ğu’nun internet sayfalarına başvurunuz  

Başvuru için aşağıda sunulan belgeler gereklidir: 

a) İş Planı 
Girişiminize ait ticari fkri ayrıntılı bir şekilde açıklayan 
mantıklı yazılı bir konsept olmazsa olmazdır  Bu yazı 
mümkün olduğu ölçüde aşağıdaki bilgileri içermelidir: 
− Planlanan ticari faaliyetlere ait içerikler 
− Finansman konsepti 
− Başvuruyu yapanın deneyimi hakkında bilgi 
− Öngörülen çalışan sayısı ve bunların görevleri 
− Ticari faaliyetin tam konumu 
− Girişimin özellikleri ile ilgili bilgiler / bu girişimi özgün 

kılan unsurlara ilişkin bilgi 
− Rekabet durumunun sunulması 
− Almanya’da / Avrupa’da mevcut müşteri ilişkileri 
− Şayet mevcut bir işletme devralınacaksa: Bilançolar ve 

son üç ticari yıla ait kâr zarar tabloları 
− Yeni kuruluşta: Ciro ve kâr prognozları 
− Banka bilgisi sunularak sermaye varlığının kanıtlan-

-

ması ve/veya Akraba/Arkadaşlar tarafından inandırıcı 
bir şekilde bilgilerin sunulması 

− Pazar ile ilgili bir değerlendirme / Gelecek perspektif
leri 

b) Özgeçmiş 
Ayrıntılı şekilde eğitim ve mesleki eğitim süreçlerinin 
aktarılması  
Örnek niteliğinde aşağıda sunulan belgelerle ilgilinin 
kalifkasyonu kanıtlanmalıdır: 
− Okul/Yüksekokul karneleri ve transkripleri 
− Mesleki eğitim belgeleri 
− İş sözleşmeleri, Almanca veya İngilizce dilinde 
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c) Dil bilgisinin kanıtlanması (belgeler) 
− Almanca 
− İngilizce 

d) Şirket sözleşmesi, duruma bağlı olarak şirket sözleş
mesi taslağı 

-

e) Ticari Sicil Kaydı (mevcut ise) 

f) Oda kayıtları (mevcut ise) 

g) Yöneticilik sözleşmesi (veya taslağı) veya geçimin 
nasıl sağlanacağını belgeleyen bir kanıt. 

h) Girişimin ciddiyetini ve mantığını belgeleyen başka 
kanıtlayıcı belgeler (girişimin türüne bağlı olarak): 
Ana şirketle ilgili belgeler 
− Ticari lisans (çevirisi yapılmış ve tasdikli) 
− Bir dış ticaret odası veya benzeri kurum tarafından 

sunulan belge (çevirisi yapılmış ve tasdikli) 

Mevcut bir şirket veya frma devralınacaksa ek olarak 
− Ticaret Sicil Kaydı 
− Satın alma sözleşmesi ve devir günü temelinde 

değer değerlendirilmesi 
− Son üç ticari yıla ait bilançolar ve yılsonu kapanış-

-

-

ları 
− Mali müşavirin (yeminli) güncel işletme değerlen

dirilmesi 

Bir temsilciliğinin / bağımsız olmayan şubenin kurul
ması 
− Çalışanı bir ofs açmaya ve yönetmeye yetkili kılan 

bir “Letter of Appointment” (ana şirketin vekâleti, 
çevirisi yapılmış ve tasdikli)  

Tüm belgeler Almanca veya İngilizce dilinde sunulabilir  
Alman Konsoloslukları, Alman Büyükelçiliği ve ilgili ülke-

-

-

lerdeki bilateral ticari temsilcilikler, ayrıca Köln Sanayi ve 
Ticaret Odası ve Köln Yatırım Desteği Kurumu başvuru 
süreci ile bilgi sunmaktadır  

Türkiye’de bulunan Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası 
(TD-IHK) başvuranları vize hizmetleri konusunda des-
teklemektedir  Ticari vizelerin verilmesinde sorunların 
önlenmesi için Alman Başkonsoloslukları ile birlikte kısa 
sürelerde uygulanabilen çözüm yolları geliştirilmiştir  Bir 
vize başvurusunun reddi ile ilgili nedenler anlaşılamadı
ğında veya başvuru sahibi, bir ret nedeninin hangi ölçüde 
giderilebildiğini belirleyemiyorsa, TD-IHK İstanbul ret 
nedeninin tespit edilmesi konusunda destek sunabilir  
Son iki yıl dâhilinde iki Schengen vizesi almış olan ve ilgili 
seyahatlerini gerçekleştirmiş veya bir yıllık bir vize almış 
olanlar, Mayıs 2010’dan beri başvurularını belirli ön koşul
lar altında İstanbul Başkonsolosluğu’na TD-IHK üzerinden 
sunabiliyor  

Başvuru ile ilgili bilgiler: 
Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası 
(Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer), 
Özgül Koç Kahraman, 
Tel  0090 2123630520, 
www dtr-ihk de/dienstleistungen/visa/ 

Çalışma İzni 
Çalışma izni olmadan herhangi bir işte çalışmak mümkün 
değildir  Çalışma izninin verilmesinden ikamet ettiğiniz 
(edeceğiniz) şehirdeki yabancılar dairesi sorumludur  
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3. İşletme Kuruluşu İçin Hazırlıklar 

Almanya pazarında başarılı olmak için her şeyden önce 
ürününüz, satış yolları ve özellikle de koşullar gibi konu-

-

-

-

larla ilgili pazar bilgilerini toplamalısınız  Hâlihazırda Al
manya’da faaliyet gösteren veya Alman şirketlerle işbirliği 
yapan yabancı şirketlerden bilgi alabilirsiniz  Dış ticaretle 
aktif bir şekilde ilgilenen bazı kamu kurum ve kuruluşları, 
bazı organizasyonlar, odalar, birlikler, ayrıca konsolosluk
lar ve özellikle de dış ticaret odası size yardımcı olacaktır  
Memleketinizdeki Alman şirketlerle de temas kurabilir

siniz  Adres bilgilerini dış ticaret odasından veya konso-

-

-

losluktan temin edebilirsiniz (adresler için bu broşürün 
ekine de bakınız)  İnternet, yurt dışında gerçekleştirilen 
uzman fuar ve sempozyumlar yardımıyla da Alman işlet
meler hakkında bilgi edinebilirsiniz  Diğer bir olanak ise 
Almanya’ya yapacağınız bir iş seyahatidir  Köln şehrinde 
size Köln Sanayi ve Ticaret Odası ve Köln Belediyesi Yatı
rım Desteği Müdürlüğü (Amt für Wirtschaftsförderung) 
her zaman memnuniyetle hizmet sunacaktır  
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4. Almanya’da Bir İşletme Kurmak 

Köln şehrinde ticari bir faaliyette bulunmak istiyorsa-
nız, bunu bir temsilcilik, bir şube veya Alman hukuku 
çerçevesinde kurulan bir şirketle gerçekleştirebilirsiniz  
Almanya’da şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olmak 
üzere iki şirket türüne izin verilmektedir: Şahıs şirketlerin-
de en az bir gerçek kişi sınırsız sorumludur  Bu gerçek kişi 
şirketi temsil etmektedir ve faaliyetlerini yönetmektedir  
Sermaye kişisel olarak sorumlu olan bu gerçek kişiye ait-

-
-

tir  Sermaye şirketi bağımsız hukuksal bir kişiliğe sahiptir  
Sermayesi hukuksal açıdan bağımsızdır ve ortaklarının ki-
şisel varlığından ayrıdır  Sorumluluk kısıtlıdır  Şirketi tem
sil eden veya faaliyetlerini yürüten gerçek kişiler, sorum
luluktan muaf tutulmaktadır  Ltd  şirketinin kuruluşunda 
gerekli olan sermayenin nispeten düşük olması ve şirket 
kuruluşundan önceki ve sonraki formalitelerin nispeten 
kolay gerçekleştirilebilmesi nedeniyle çok sayıda yabancı 
işletme, bu şirket türünü tercih etmektedir  

Temsilcilik veya Bağımsız Olmayan Şube 
İşletmenizin Almanya ile hiçbir ticari bağlantısı yoksa 
bağımsız olmayan bir şubenin (bağlantı ofsi olarak da 
adlandırılmaktadır) kurulması ideal ve düşük maliyetli bir 
çözümdür  Bununla ilgili kuruluş formaliteleri çok basittir 
ve işlemler hızlı bitmektedir  Temsilcilik temelde sadece 
Köln Gewerbeamt’a (Ticaret Sicil Dairesi’ne) kayıt edil-

-

-

melidir  Ancak bir temsilciliğin sözleşme yapma yetkisi 
yoktur  Geçerli hukukî bir sözleşmeyi sadece yurt dışın
daki ana şirket akdedebilir  Temsilcilik fatura kesemez ve 
ana şirket adına tahsilat da yapamaz  Temsilcilik sadece 
ticari ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve bilgi toplama 
gibi destekleyici faaliyetler yürütebilir  Yurt dışındaki ana 
şirket bağlantı ofsi yönetmek için bir şef temsilci gönde
rebilir veya Almanya’da ikamet eden bir kişiyi bu göreve 
atayabilir  Temsilcilik ana şirketin adını taşımaktadır  
Bir temsilciliğin kurulması için Gewerbeamt’a (Ticaret 
Sicil Dairesi’ne) genelde aşağıdaki belgeler sunulmalıdır: 
− Ana şirketin direktörü/genel müdürü tarafından imza-

-
-

lanmış bir vekâlet 
− Kendi imzasını taşıyan sayfa dâhil olmak üzere direk

törün/genel müdürün okunaklı bir pasaport fotoko
pisi 

− Yurt dışındaki şirketin ticaret sicil kaydı belgesi 
− Gerekli olması hâlinde temsilciliğe ait ticaret merkezi 

ile ilgili bir kanıt (kira kontratı) 

− Bu belgeler devlet tarafından kabul edilen yeminli 
bir tercüman tarafından Almanca diline çevrilmiş 
olmalıdır  

Buna ek olarak 
− Temsil yetkisine sahip olan kişinin eksiksiz ismi 
− Ana şirketin direktörü/genel müdüre ait özel adres 
− Ayrıca başvuruyu gerçekleştiren kişinin eksiksiz ismi 

ve adresi bildirilmelidir  

Bağımsız Olmayan Şube 
Bağımsız olmayan bir şube de kurulabilir  Bağımsız 
olmayan bir şube mekânsal olarak ana şirketten ayrı, ana 
şirketin yönetimi altında bulunan ve sadece ekonomik 
ve organizasyonel bağımsız olan bir temsilciliktir  Yurt 
dışında bulunan ana şirket ve ona ait Almanya’da bulu-

-

-

nan bağımsız olmayan şube, aynı tüzel kişi dâhilinde tek 
bir ticari işletme oluştururlar  Farklı sözlerle ifade eder
sek: Almanya’daki şube, bağımsız bir tüzel kişi değildir  Bu 
nedenle ana şirketin tabi olduğu hukuka tabidir  Alman-
ya’da bulunan bağımsız olmayan bir şube, yerleşkenin 
bulunduğu şehirdeki mahkemedeki ticaret sicil kaydına 
kaydedilmelidir ve ana şirketin adını taşımaktadır  
Şubenin Gewerbeamt’a (Ticaret Sicil Dairesi’ne) kayde
dilmesi de zorunludur  Şubenin faaliyet alanı ana şirketin 
faaliyet alanından kapsamlı olamaz  Bağımsız olmayan 
şube Almanya’da sözleşmeler akdetmeye yetkilidir ve 
ticari faaliyetlerini bağımsız şekilde yürütebilir  Bağımsız 
olmayan şube kendine ait bağımsız hukuksal bir kişiliye 
sahip olmadığından, böyle şubelerin yükümlülükleri yurt 
dışındaki işletmenin yükümlülükleridir  Bağımsız olmayan 
bir şube hukuksal bir sorunda münferit bir taraf olamaz, 
fakat Alman hukukuna göre yurt dışındaki şirkete Alman-

-

-

ya’daki şubesi üzerinden dava açılabilir  Temelde Alman-
ya’da ticaret serbestisi söz konusudur, sadece belirli 
alanlarda özel kısıtlamalar vardır  Bu durumlarda ticaret 
sicil kayıt işleminden önce ilgili Gewerbeamt (Ticaret Sicil 
Dairesi) tarafından özel onaylar alınmalıdır  Yurt dışındaki 
ana şirket, şube kuruluşunun başlatılması ve takip edil
mesi bir yasal temsilci gönderebilir veya birine bunun için 
yetki verebilir  Ticaret sicil kaydını, Almanya’daki şube 
için şirket sözleşmesini de hazırlayan ilgili noter gerçek
leştirir  Notere aşağıda belirtilenler sunulmalıdır: 
− Ana şirkete ait ticaret sicil kaydının noter tarafından 

tasdik edilmiş bir yeminli tercümesi 
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− Başvuru için görevlendirilmiş kişiye ana şirketin verdiği 
vekâlet 

− Temsilciliğe ait ticaret merkezi ile ilgili bir kanıt (kira 
kontratı) 

− Ana şirket şube için bir yönetici, vekil veya yasal tem-

-

silci tayin etmelidir 

Önemli: Ana şirket ile ilgili gelecekteki tüm değişiklik
ler, şubenin Almanya’da kayıtlı olduğu tüm kurumlara 
bildirilmelidir  

GmbH (Limitet Şirketi) 
Yabancı bir işletme Almanya’da Alman hukukuna tabi 
bir kardeş şirket kurarsa, bu süreç bir Almanın bu şirketi 
kurarken uyacağı esaslara bağlıdır  Bu kardeş şirket, Al-
manlar tarafından kurulan kardeş şirketlerle aynı statüye 
sahiptir  Almanya’da Joint Venture’lerin kurulması ile ilgili 
özel bir kanun yoktur  

Almanya’da bir kardeş şirket kuran yabancı işletme, 
genelde GmbH (limitet şirketi) şeklini tercih etmektedir  
Kendine ait tüzel kişiliğe sahip GmbH (limitet şirketi) bir 
dizi avantaj sunmaktadır: Faaliyetlerini kendi namına ve 
hesabına yürütüp, yatırım yapabilir ve başka şirketlerden 
hisse satın alabilir  Şayet işletmenizin faaliyetleri bir tem-

-

-

silciliğin veya bağımsız olmayan bir şubenin çerçevesine 
sığmıyorsa ya da montaj veya üretim alanında faaliyet 
gösteriyorsanız, bir GmbH (limitet şirket) kurmayı 
düşünmelisiniz  Yabancı yatırımcı şahsen Almanya’ya 
gelebilir veya başka birini Almanya’daki şirket kuruluşu ile 
görevlendirebilir  GmbH bir veya birden fazla kişi, ayrıca 
bir kuruluş tarafından GmbH kanununa uygun şekilde 
kurulabilir  Bu esnada iki farklı GmbH varyant arasında 
tercih yapabilirsiniz  “Klasik” GmbH’ta ana sermaye en 
az 25 000 Avro olmak zorundadır  Asgari başlangıç katkı 
payı 1 Avro’dur  Bir ortağın pay oranı, sağladığı katkı 
payına bağlıdır  Başlangıç evresinde ana sermaye düşük 
ise, kısıtlı sorumlu bir “Unternehmergesellschaft” kurul
ması önerilmektedir  Bu türdeki şirket için asgari bir ana 
sermaye ödenmesi gerekli değildir  

Olası ticari partnerlerin korunması için bu şirket ticari iliş
kilerinde “GmbH” tanımlamasını taşıyamaz ve düşük ana 

sermaye durumunu “„Unternehmergesellschaft (haftun-

-

-

-

gsbeschränkt)” eki ile belirgin hâle getirmek zorundadır  
Unternehmergesellschaft türündeki şirket 25 000 Avro 
tutarındaki ana sermayeyi biriktirdiğinde, ticari sicil kaydı 
değiştirildikten sonra “GmbH” olarak faaliyet gösterebi
lir  GmbH şekli, şirketin ve ortaklarının sorumluluğunu 
etkilemez  Ortaklar katkı payları ile ve GmbH şirket ser
mayesi ile sorumludur  Hem “klasik” GmbH, hem sınırlı 
sorumlu “Unternehmergesellschaft”, ancak ilgili mah
kemede ticari sicil kaydı yapıldıktan sonra oluşmaktadır  
GmbH’ın ticari sicil kaydı yapılmadan önceki her türlü 
ticari faaliyeti için ortaklar şahsen sorumludur  GmbH’ın 
kurulması için tüm ortaklar tarafından imzalanmış olan 
bir ortaklar sözleşmesi gereklidir  Bu sözleşme bir noter 
tarafından hazırlanır ve aşağıda sunulan bilgileri içermek-

-

-

tedir: Şirketin adı ve adresi, faaliyetin konusu, ana serma
yenin tutarı, her ortak tarafından ana sermaye temelinde 
ödeyeceği katkı payı, müdürün veya imza yetkilisinin 
ismi ve onun temsil yetkisinin kapsamı  

Başvuran veya müdür ticari sicil kaydın gerçekleştirilmesi 
için aşağıda sunulan belgeleri sunmak zorundadır: 
− GmbH’ın ortaklar sözleşmesi 
− Pay sahiplerinin isim listesi (ad, soyadı, doğum tarihi, 

ikamet adresi, başlangıç katkı payının tutarı) 
− Müdür ataması hakkında ortaklar kararı 
− Ana sermaye katkı payına ait ödeme belgesi 
− Şayet GmbH yabancı bir şirket tarafından kuruluyor

sa: Ana şirketin ticari sicil kaydı ve onun noter tasdikli 
tercümesi GmbH’ın kurulması hakkında yabancı 
şirketin ortaklarının ortaklar kararının bir kopyası 

− Şayet şirket bir vekil tarafından kurulacaksa: Vekâletin 
noter tasdikli tercümesi 

Uyarı: Pay sahipleri veya bunların payları ile ilgili bir deği-
-

-

şiklik gerçekleştiğinde, derhal noter üzerinden değiştiril
miş bir liste ticari sicil kaydını gerçekleştiren mahkemeye 
sunulmalıdır  

GmbH’ın ticari sicil kaydı gerçekleştikten sonra, ilgili şir
ket faaliyetlerine başlamadan önce Köln Gewerbeamt’a 
(Ticaret Sicil Dairesi) kaydolmalıdır  Onay kısıtlamaları 
olan alanlar için bu kurumdan gerekli izinler alınmalıdır  
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5. Vergi Hukuku ile İlgili Hükümler 

Almanya Federal Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti 
arasında 1985’te akdedilen ve 2011’de yenilenen Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, bir Türk yatırımcının 
veya bir işletmenin Almanya’da Alman Vergi Kanunu’na 
göre vergi ödemek zorunda olup olmadığını düzenle-
mektedir  Temelde bu husus üç etkene bağlıdır: 
1  Almanya’da bir işletme mevcut mu? 
2  Bu işletme kâr elde ediyor mu? 
3  Türk vatandaşı yılda 183 günden fazla Almanya’da 

konaklıyor mu? 

Şayet Almanya’da bir işletme mevcut ise ve kâr elde 
ediyorsa, bu şirket Alman Vergi Kanunu’na uygun şekilde 
vergi ödemek zorundadır  Bir yılda 183 günden uzun 
bir süre Almanya’da konaklayan veya maaşlarını Alman-

-

ya’daki işletmeden alan yabancı temsilciler, bağımsız 
olmayan şubelerin temsilcileri veya GmbH’ın müdürleri, 
Almanya’da gelir vergisi ödemek zorundadır  

Alman Vergi Kanunu oldukça karmaşık olduğundan, 
çok sayıda Alman tüzel ve özel kişiler bir vergi danışmanı 
görevlendirirler  Bu nedenle yabancı işletmelere de bir 
vergi danışmanı görevlendirmeleri tavsiye edilir  Vergi 
danışmanı şirketin açılış bilançosunu hazırlar, muhasebe 
düzenini kurur, ilgili vergi dairesinden bir vergi numarası 
ve bir vergi kimlik numarasını alır  

Takip eden bölümde en önemli vergi türleri ve vergi 
oranları sunulmuştur  

Gelir Vergisi 
Gerçek kişilerin gelirleri ve şahıs şirketlerin gelirleri gelir 
vergisine tabidir  Vergiye tabi gelir olarak, çeşitli gelir 
türlerinden elde edilen gelirlerin pozitif toplamından za
rarlar ve özel giderler düşüldükten sonraki kalan tanımla-
nır  Gelir Vergisi Kanunu yedi gelir türü tanımlar: 
− Tarım ve ormancılıktan elde edilen gelirler 
− Ticari işletmeden elde edilen gelirler 
− Serbest meslekten elde edilen gelirler 
− Serbest olmayan çalışmadan elde edilen gelirler 
− Sermayeden elde edilen gelirler 
− Kiralama veya icar yoluyla elde edilen gelirler 
− Emeklilik ve spekülasyon kârları gibi diğer gelirler 

Maaş Vergisi 
Serbest olmayan çalışma için ödenen gelir vergisine 
maaş vergisi de denmektedir  Elektronik maaş vergi kartı, 
vergi sınıfı, çocuklar için verilen muafyetler vs  hususları 
dikkate alarak hesaplanan maaş vergisini işveren ukde-

-

sinde tutmaktadır  Ayrıca Doğu bölgesinin kalkınması 
için ayrılan dayanışma eki de geri tutulur (maaş vergisinin 
yüzde 5,5’i)  

Yıl Vergiden  
muaf tutar 

En düşük  
oran 

En yüksek 
oran 

2018’dan 
itibaren 

9 000 e  % 14  % 42 

Kurumlar Vergisi 
Kurumlar vergisi tüzel kişilerin gelir vergisidir  Alman-
ya’da GmbH (limitet şirketi) AŞ ve KGaA (sermayesi 
paylara bölünmüş komandit şirket) gibi sermaye şirket
leri kurumlar vergisine tabidir  Hesaplamanın temelini, 
işletmenin önceki yıla ait işletme sermayesi kıyaslaması 
ile belirlenen vergilendirilecek gelir oluşturur  Kurumlar 
vergisi oranı şu anda yüzde 15, artı yüzde 5,5 oranında 
dayanışma ekidir  

İşletme Vergisi 
Almanya’daki her ticari işletme, işletme vergisine tabidir  
İşletme vergisi belediyeye ait bir vergidir  Hesaplamanın 
temelini ticari kâr oluşturmaktadır  Başlangıç noktasını, 
gelir ve kurumlar vergisi esaslarına göre hesaplanan kâr 
oluşturur, hesaplamada modifkasyonlar söz konusu 
olabilir  Belirli durumlarda muafyetler ve indirimler söz 
konusu olabilir  

Ciro Vergisi (Katma Değer Vergisi) 
İşletmeler her teslimatları veya başkaca hizmetleri için 
katma değer vergisi ödemek zorundadırlar  Katma değer 
vergisi bir tüketim vergisidir  İşletmeci nihai tüketiciye 
katma değer vergisini fatura eder ve ilgili tutarı vergi 
dairesine öder  Yani bu verginin yükünü nihai tüketici ta-
şımaktadır  Katma değer vergisi borcu, hizmetin gerçek-

-

leştiği tarihte oluşmaktadır  Şu anda, katma değer vergisi 
oranı net fatura tutarının yüzde 19’udur  Belirli mal ve 
hizmetler için yüzde 7 gibi indirimli bir vergi oranı geçer
lidir  Bu kapsama bazı önemli gıda maddeleri, tarımsal 
ürünler, kitaplar, gazeteler ve dergiler girmektedir  
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6. Çalışma Hukuku Kapsamındaki Düzenlemeler 

Almanya’da çalışanlar ve işverenler, çalışan işe başlama-

-

-

dan önce bir iş sözleşmesi imzalamalıdır  Bu iş sözleşmesi 
herhangi bir yasal şekle tabi değildir  İşverenler ve çalışan
lar kanuni hükümler ve toplu sözleşmeler çerçevesinde 
çalışma koşullarını kendileri belirleyebilirler  İş sözleşme
leri belirli koşullar altında, belirli bir süre için akdedilebilir 
ve bu dönemin sonunda otomatik olarak sona ererler  
Süresiz de akdedilebilirler, bu durumda fesihleri için yasal 
ihbar sürelerine uyulmalıdır  İşveren ondan fazla çalışan 
istihdam ediyorsa, sözleşmenin feshi durumunda İşten 

Çıkarmaya Karşı Koruma Kanunu’nun (KSchG) kurallarına 
uymak zorundadır  Çalışanın korunması kapsamındaki 
en önemli hükümlerden biri, çalışanın yılda en az 20 gün 
(haftada 5 gün çalışıldığında) izin yapma hakkının olması-

-dır  Toplu iş sözleşmeleri ve bireysel iş sözleşmeleri genel
likle ortalama 29 izin günü hakkını vermektedir  Kazala-
rın önlenmesine yönelik direktifere uyum Gewerbeamt 
(Ticaret Sicil Dairesi), Kamu Düzeni Dairesi ve Zabıta gibi 
Köln şehrinin kurumları tarafından denetlenmektedir  
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Yasal Olarak Zorunlu olan Emeklilik, Sağlık, Bakım, İşsizlik ve Kaza Sigortası 
Yasal kaza sigortası katkı payları yüzde 100 oranında işveren tarafından ödenir, diğer sigortalar için 
işveren ve çalışan arasında yarı yarıya pay edilir (bkz  Tablo: İşveren payı / Çalışan payı)  

Sosyal güvenlik katkıları 

Sigorta  
(Veriler Batı ve Doğu Almanya için 
verilmiştir) 

  € olarak toplam  
masrafar  

(Azami tutar) 

€ olarak işveren   
payı  

(Azami tutar) 

€ olarak çalışan  
payı  

(Azami tutar) 

Emeklilik sigortası %18,6 1 209,00 604,50 604,50 

İşsizlik sigortası %3,00 195,00 97,50 97,50 

Sağlık sigortası %14,60 646,06 323,03 323,03 

Bakım sigortası 
(çocuklu prim ödeyenler için) %2,55 112,84 56,42 56,42

Bakım sigortası 
(çocuksuz prim ödeyenler için) %2,80 123,90 56,42 67,48

 Toplam     
 Çocuğu olmayan sigortalı  %39,00  2.173,96 1.081,45 1.092,51 

Çocuğu olan sigortalı %38,75 2.162,90 1.081,45 1.081,45 

Yuvarlama nedeniyle farklar söz konusu olabilir 

Türk çalışanlar Türkiye’ye temelli dönüş yaptıktan sonra emeklilik sigortasına ödedikleri payları geri alabilir  
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8. Sermaye, Makine ve Mal Transferi

Ticari Banka Hesabı 
Almanya’daki günlük ticari faaliyetlerle ilgili süreci hızlı 
ve sorunsuz şekilde gerçekleştirmek için Almanya’da bir 
ticari banka hesabının açılması tavsiye edilir  

Çoğu uluslararası faaliyet gösteren banka Almanya’da 
doğrudan veya dolaylı olarak partnerler tarafından temsil 
edilir  Banka hesapları yabancı para birimleri ile de işleti-

-

-
-

lebilir  

Ticari bir banka hesabının açılması için gerekli olan 
belgeler işletmenin hukukî şekline bağlıdır  Her durumda 
ortakların kimlik belgeleri ile birlikte ticari sicil kaydı ve 
ortaklar sözleşmesi gereklidir  

Sermaye 
Almanya’ya veya Almanya dışına gerçekleştirilecek ser
maye transferi temelde bir kısıtlamaya tabi değildir  

12 500 Avro’yu aşan tutarlar veya ilgili tutardaki değerli 
eşyalar için Federal Merkez Bankası’na bir bildirim zorun
luluğu vardır  Bu salt istatistiki amaçlara hizmet etmek
tedir  Federal Merkez Bankası iletilen verilerle ilgili olarak 
sıkı gizlilik direktiferine tabidir  Bu veriler ne açıklanır, ne 
de başka mercilere iletilir  

Sadece merkezi Almanya’da bulunan işletmeler ve 
ikamet adresi Almanya’da olan özel şahıslar bu bildirimi 
yapmakla yükümlüdür  Merkezi yurt dışında bulunan 
işletmeler Almanya’da bulunan bir banka hesabına 
sermaye aktarımı yaptıklarında bildirim yapmak zorunda 
değildir  Bu yabancı işletmenin kendisi bu banka hesabı-

-

nın sahibi ise de geçerlidir  

İkameti yurt dışında bulunan bir yatırımcının Alman
ya’daki banka hesabına 12 500 Avro gelir veya ilgili 
Almanya’daki banka hesabından yurt dışına 12 500 Avro 
gönderirse, ilgili bu sermaye transferini Federal Merkez 
Bankası’na bildirmekle yükümlü değildir  

Malların ithalatı ve ihracatı için yapılan ödemelerin, 
ayrıca olası kredi ödemeleri için yapılan transferlerin (kre-

-

-

-

dinin asıl vadesi on iki ayı aşmadığı sürece) bildirilmesine 
gerek yoktur  

Yabancı işletmeler (bankalar gibi) veya özel kişiler ile ilgili 
taleplere veya yükümlülüklere ait transferler, bunların 
toplam tutarı (veya ilgili yabancı para birimine karşılık 
gelen tutar) 5 milyon Avro’yu aşıyorsa bildirilmelidir  
Bildirim formlarını Federal Merkez Bankası’ndan temin 
edebilirsiniz  Federal Merkez Bankası bir Online-For
mular-Center’ine sahiptir, buradan en önemli formlar 
karşıdan indirilebilir bir şekilde hizmete sunulmaktadır  

Makineler ve Mallar 
Makineler ve mallar Avrupa Birliği bölgesi dâhilinde güm
rüksüz şekilde nakledilebilir  

Başka devletlerden yapılan ithalatlar için gümrük ver
gileri, ithalat ciro vergileri ve bazı durumlarda tüketim 
vergileri gibi ithalat ödemeleri oluşmaktadır  Gümrük 
vergisinin yüksekliğini TARIC Sistemi (Integrated Tariff of 
the European Communities) üzerinden çevrimiçi olarak 
öğrenebilirsiniz  

İşletme merkezi komple Almanya’ya taşınırsa, belirli ko-
şullarda tüm kullanılmış sermaye mallarının ithal edilmesi 
hiçbir ithalat ödemesi oluşturmayabilir  

İkamet adresinin Almanya’ya nakledilmesi durumunda 
ev eşyasının ithalatı da ithalat ödemesinden muaftır  
Ancak böyle bir muafyet için yazılı başvuruda bulunmak 
zorundasınız  
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9. İletişim Kurabileceğiniz Başlıca Partnerler ve Bilgi Kaynakları 

Köln Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) 
IHK Köln 150 000 üye işletme ile Almanya’nın en büyük 
sanayi ve ticaret odalarından biridir  Bölgesindeki sanayi, 
ticaret ve hizmet işletmelerin genel çıkarlarını temsil et-
mektedir ve bu işletmelere hizmet sunmaktadır  Köln’de 
bir işletme kurarsanız, Alman Hukuku’na göre otomatik 
olarak IHK Köln’ün üyesi oluyorsunuz ve onun hizmet-

-lerinden faydalanıyorsunuz  Ayrıca Kuzey-Ren-Westfal
ya’daki IHK Köln, Türkiye için özel sorumlu bir odadır  
IHK Köln Türk işletmelere aşağıda belirtilen bilgileri ve 
hizmetleri özel olarak sunmaktadır: 
− Alman pazarı ile ilgili danışmanlık hizmeti 
− Almanya’da müşteri ve tedarikçi arayışında destek 
− Türkiye konusunda seminerler ve konferanslar 
− Gümrük ve dış ticaret trafğine özgü formaliteler 

hakkında bilgi 
− Türk yatırımcılara danışmanlık ve yardım 

Adres: 
IHK Köln 
Bay Andreas Schäfer 
Unter Sachsenhausen 10–26 
50667 Köln 
Tel : +49 221 1640-1552 
Faks: +49 221 1640-1559 
andreas schaefer@koeln ihk de 
www ihk-koeln de 

Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Köln 
(Köln Yatırım Desteği Müdürlüğü) 
Köln Yatırım Desteği Müdürlüğü tüm işletmeler ve 
girişimciler için merkezi bir danışma noktasıdır  Burada 
frmalar iletişim kurabilecekleri partnerler ve kurumlarla 
ile ilgili destek sağlayan rehberler bulabilir  Bu hizmetler 
Köln’e yeni yerleşecek olan işletmelere olduğu kadar, 
zaten Köln’de faal olan işletmelere sunulmaktadır  Bu 
daire koşullar, yürürlükteki planlama hukuku ve inşaat 
olanakları, gerekli izinler için rehberlik hizmetleri ve 
işletmelerle ilgili sorunlar söz konusu olduğunda özgün 
çözümler geliştirilmesine yardımcı olmaktadır  Ekonomik 
Teşvik Dairesi işletmelere Köln şehrinde yerleşke arayışla-
rında da yardımcı olmakta ve teşvik olanakları hakkında 
danışmanlık sunmaktadır  

Türkiye – özellikle İstanbul ile 1997 yıldan beri mevcut 
olan kardeş şehir projesi nedeniyle – Köln Yatırım Desteği 
Müdürlüğü’nün yurtdışı aktivitelerinin odak noktasında 

bulunuyor  Köln şehrini Türk ekonomisi için bir köprü-

-

-
-

başı konumuna dönüştürme hedef ile Köln bir Türkiye 
İnisiyatif başlattı  

Köln Yatırım Desteği Müdürlüğü’nün Türkiye Masası, 
2008 yılından beri Türk işletmeleri için bir “one-stop-a
gency” olarak hizmet ve onlara ihtiyaçlarına odaklı 
ücretsiz servisler sunmaktadır  Bu servisler Türk dilinde 
de sunulmaktadır  

Örneğin: 
− Kurum izinlerin alınmasında destek (örn  inşaat 

ruhsatı, çalışma ve oturma izni) 
− Yerleşim yeri konusunda danışmanlık 
− Gayrimenkul danışmanlığı 
− Çalışan istihdamında destek ve 
− Entegrasyon desteği 

Bu kapsamda çalışma ve oturma izinlerinin temin edil
mesine özel bir önem verilmektedir  Tüm başvuru bel
geleri mevcutsa, Köln’deki işlemler genelde dört haftayı 
aşmamaktadır  

Adres: 
Stadt Köln 
Die Oberbürgermeisterin 
Amt für Wirtschaftsförderung 
Türkei-Desk 
Züleyha Kurt 
Willy-Brandt-Platz 2 
50679 Köln 
Tel : +49 221 221-25366 
Faks: +49 221 221 26686 
Zueleyha Kurt@stadt-koeln de 
www stadt-koeln de 

Diğer İletişim Adresleri 

Anadolu Üniversitesi 
Friesenplatz 13 
50672 Köln 
Tel : +49 221 511044 
Faks: +49 221 521149 
bap@anadolu-uni de 
www anadolu-uni de 
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İstanbul Dış Ticaret Odası: 
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası 
Yeniköy Cad  No 88 
34457 Tarabaya-Istanbul 
Tel : +90 212 363 05 00 
Faks: +90 212 363 05 60 
info@dtr-ihk de 
www dtr-ihk de 

Bundeszentralamt für Steuern 
(Federal Vergi Merkezi) 
Investorenstelle 
(Yatırımcı Masası) 
An der Küppe 1 
53225 Bonn 
Telefon: +49 228 406-3119 
Telefaks: +49 228 406-2661 
service@germantaxes info 
www germantaxes info 

Federal Almanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 
Paris Caddesi 29 
Kavaklıdere 
06540 Ankara /Türkiye 
Tel : +90 312 4555-330 
Faks: +90 312 4555-333 
www ankara diplo de 

Federal Almanya Cumhuriyeti İstanbul 
Başkonsolosluğu 
İnönü Cad  10, 
34437 Gümüşsuyu – Istanbul 
Tel : +90 212 3346100 
Faks: +90 212 2499920 
info@istanbul diplo de 
www istanbul diplo de 

Federal Almanya Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu 
Havuzbaşı, Kaplıca Alanı 1 
Korutürk Mahallesi 
35330 Balçova-İzmir 
Tel : +90 232 488 88 88 
Faks: +90 232 488 88 74 
info@izmir diplo de 
www izmir diplo de 

Germany Trade and Invest 
Friedrichstraße 60 
10117 Berlin 
Telefon: +49 30200099-111 
offce@gtai com 
www gtai de 

iDATA Istanbul 
İnönü Mah  
Cumhuriyet Cad  No  123 
Harbiye/Şişli – İstanbul 
Danışma hattı: 0850 460 8493 
Yurt dışından aramalar için: 0090 212 970 8493 
www idata com tr 

Koelnmesse GmbH 
Messeplatz 1 
50679 Köln 
Tel : +49 221 821-0 
Faks: +49 221 821-2574 
info@koelnmesse de 
www koelnmesse de 

Koelnmesse Yurt Dışı Temsilciliği 
Tezulas Fuar Dan  Hizm  Ltd  Sti  
Demet Tezulas 
Bağdat Cad  181/6 
34730 Çiftehavuzlar-Kadıköy / İstanbul 
info@tezulas-fuar com 
www tezulas-fuar com 

NRW Invest GmbH 
Völkinger Str  4 
40219 Düsseldorf 
Tel : +49 211 13000-0 
Faks: +49 211 13000-154 
nrw@nrwinvest com 
www nrwinvest com 

NRW.Invest Turkey 
Economic Development Agency of the German State of 
North-Rhine Westphalia 
İnönü Cad 24/4 Gümüşsuyu – Taksim 
34437 İstanbul, Türkiye 
Tel : +90 212 024901848 
Faks: +90 212 024901849 
info@nrwinvest-istanbul-com-tr 
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Tradeforum Cologne 
Longericher Hauptstr  78a 
50739 Köln 
Tel :+49 221 57165438 
Faks:+49 221 57165443 
sezai tatli@tradeforumcologne de 
www tradeforumcologne de 

Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası 
(TD-IHK) 
Leipziger Platz 14 
10117 Berlin 
Tel : +49 30 233 29950 
Faks: +49 30 233 299510 
info@td-ihk de 
www td-ihk de 

Türk-Alman Öğrenci ve Akademisyen Platformu 
(Türkisch-Deutsche Studenten- und Akademikerplatt-
form e V ) 
Siegburger Str  149–151 
50679 Köln 
Tel : +49 221 47 36 114 
Faks: +49 221 47 36 116 
info@td-plattform de 
www td-plattform com 

Türk-Alman Girişimci Derneği 
(Türkisch-Deutscher Unternehmerverein) 
Eupener Str  135-137 
50933 Köln 
Tel :+49 221 571-65438 
Faks:+49 221 571-65443 
info@tdu-koeln de 
www tdu-koeln de 

Türkiye Başkonsolosluğu 
Luxemburger Str  285 
50354 Hürth 
Tel : +49 2233 974180 
Faks: +49 2233 75572 
konsulat koeln@mfa gov tr 
www koln bk mfa gov tr 

Verband Türkisch-Europäischer Unternehmer-
vereine e.V. 
Türk İşadamları Dernekleri Avrupa Federasyonu (TIDAF) 
Luxemburger Str  132 
50354 Hürth 
Tel : +49 2233 208980 
Faks: +49 2233 208983 
info@tidaf com 
www tidaf de 

Verband Türkischer Unternehmer und Industrieller in 
Europa 
Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATIAD) 
Wiesenstr  21, D-40549 Düsseldorf 
Tel : +49 211 50 21 21 
Faks: +49 211 50 70 70 
info@atiad org 
www atiad org 

Verein Deutsch-Türkischer Unternehmer und Akade-
miker (TAIAD) 
AOSB M  Kemal Atatürk Blv  23 
35620 Çiğili 
İzmir / Türkiye 
Tel : 0 232 328 12 13 
Faks: 0 232 328 12 13 
info@taiad org tr 
www taiad org tr 

İnternet’te ilginç linkler: 

Association of the German Trade Fair Industry 
www auma-messen de/_pages/start_e aspx 

Europa – Gateway to the European Union 
http://europa eu/index_en htm 

European Commission 
Enterprise Europe Network & Market Access Database 
http://een ec europa eu/ 
http://ec europa eu/index_en htm 

Facts About Germany 
www tatsachen-ueber-deutschland de/en/ 

iXPOS – The German Business Portal 
Export Community 
www ixpos de/IXPOS/Navigation/EN/community html 

Portal 21 Informationsangebot zu Dienstleistungen in 
Europa 
www portal21 de/ 



Sorumluluk Reddi: 

Yatırım Rehberi’nin içeriği büyük bir özenle hazırlanmıştır  Buna rağmen içeriğin 
doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği için hiçbir garanti vermemekteyiz  Burada 
belirtilen sayfaların, dosyaların, verilerin ve linklerin çağrılması, karşıdan indiril-

-mesi veya açılması sonucunda oluşan olası zarar veya ziyanlar için hiçbir sorum
luluk kabul edilmez  

Burada sunulan üçüncülere ait linkler sadece harici içeriklere erişimi sağlamayı 
amaçlamaktadır  Bu yabancı sayfaların içeriğine ait sorumluluk istisnasız şekilde 
sadece bu sayfanın sunucularına veya işletenlerine aittir  

Sektörel içerik temelinde atıfta bulunulan sayfalar bazen içerik sağlayıcıları 
tarafından ticari amaçlarla da kullanılabilir ve bu nedenle ürün veya hizmetler 
ile ilgili reklam ifadeleri de içerebilirler  Köln şehrinin farklı içerik sağlayıcıların 
sektörel içerikli sayfalarına gerçekleştirdiği bir atıf, hiçbir şekilde orada tanıtımı 
yapılan ürün veya hizmetler lehinde bir tavsiye niteliği taşımamaktadır  

The Mayor 

Offce of Economic Development 
Department for Press and Public Relations 

Tasarım 

rheinsatz, Köln 
Baskı 

Pieper, Köln 
Tercüman 

allround Fremdsprachen GmbH von der Lühe 
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