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Ekonomik Konum Açısından Zirvede

Hamburg, Avrupa’nın su kenarında, yaşamaya değer bir 
metropolüdür. Devamlı gelişmekte olan büyük bir şehir ve 
dinamik bir ekonomik konumun yanı sıra, aynı zamanda 
parkları, doğayı koruma bölgeleri, cadde kenarlarında ve 
çevredeki muhteşem yeşilliği ile bir doğa harikasıdır. 

Burada ekonomi ve ekoloji birbirine ters düşmezler, aksine 

Avrupa Birliği tarafından boşuna „2011 Avrupa’nın Çevreci 

Başkenti “ ilan edilmemiştir.

Hamburg ekonomik konum açısından da zirvededir. Örneğin, 

Hamburg diğer Alman Eyaletleri ile karşılaştırıldığında refah 

ve konum kalitesi açısından en ön sıradadır:

▉  Almanya genelinde, en yüksek, kişi başına düşen yıllık 

ekonomik güç, gayri safi milli hasıla, Hamburg’dadır.
▉  Hamburg’un kullanılabilir geliri diğer eyaletlerin ortalama 

gelirlerinin yüzde 25 üzerindedir.
▉  Alım gücü açısından da ilk sıradadır.
▉  Diğer eyaletlerde nüfus sayısı azalırken, Hamburg’da 

artmaktadır.
▉ Çalışan kişi sayısı da devamlı yükselmektedir.
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  Metropol Bölgesi Hamburg

   Kısa Notlar:

  140.000 den fazla şirket Hamburg Ticaret Odasına 

kayıtlıdır.

 Hamburg’un en güçlü ticari branşları: Liman & Lojistik,  

 Yaşam Bilimleri, Havacılık, Medya & IT.

Avrupa’nın Göbeğinde,  Ekonomi Mıknatısı
Merkezinde Hamburg şehri bulunan 
Metropol Bölgesi Hamburg sadece 
tanınmış Alman şirketleri için değil, 
aynı zamanda uluslararası şirketler için 
de Kuzey Avrupa’nın en çekici ekonomi 
bölgelerinden biridir. 

Hamburg’un ekonomik yapısında, 

çalışanların dörtte üçünün görev aldığı 

Hizmet Sektörü‘nün ağır basmasına  

rağmen,  aynı zamanda, Hamburg 

önemli bir sanayi merkezidir. 140.000 

den fazla şirket ve iş sahibi Hamburg 

Ticaret Odasına kayıtlıdır.  

Hamburg’da çok fazla yeniliğe açık  

gelişme branşları bulunmaktadır. Bil-

hassa, Liman & Lojistik, Yaşam Bilimleri, 

Havacılık ve Denizcilik Sanayii, Medya 

& IT alanları  çok kuvvetlidir.Yenilene-

bilir Enerji alanında Hamburg öncülük 

yapmakta ve Rüzgar Enerjisi Avrupa 

Başkentidir.

Hamburg Avrupa’nın ikinci büyük 

limanı, dünyanın en modern kontey-

ner terminali ve mükemmel lojistik 

hizmetleriyle, özellikle ihracata yönelik 

ticari şiketlerin büyüme perspektiflerini 

genişletmektedir.



Uluslararası Ticaret Metropolü  

Hanse şehri geleneksel olarak, Kuzey Avrupa’nın, her türlü malın giriş ve çıkışının yapıldığı yer ve Baltık Ülkeleri’nin deniz 
aşırı ticaretinin kesim noktasıdır.  

Hamburg hem, Avrupa’nın politik olarak ikiye bölünmüş 

olmasının üstesinden gelmiş, hem de Avrupa Birliği’nin 

kuzeye ve doğuya genişlemesiyle Kuzey - Doğu Avrupa’nın 

dış ticaret yeri olarak önderliğini kurmuştur. 21 inci yüzyıl 

itibari ile 50 milyon kişiden fazla insanın yaşadığı, 10 ülkenin 

bulunduğu, Baltık Denizi Bölgesi başarı vadeden ve dinamik 

bir ekonomik bölge ve aynı zamanda alım gücü kuvvetli bir 

pazardır. Dış ticaret kapasitesi 1 bilyon Euro’dan fazladır.                              

                                                                                                          

Hamburg, Baltık Denizi Bölgesi içinde, önemli bir ticaret ve 

ulaşım rolü oynamakta, onların dünyanın geri kalan kısmına 

açılmaları konusunda ise merkez konumundadır.

Hamburg, sadece önemli bir dış ticaret yeri değil, aynı 

zamanda önemli  sayıda  toptan ve perakende satışların 

yapıldığı, 32.000 Ticaret Şirketi  ve 125.000 çalışanıyla, 

Almanya‘nın  en büyük ticaret merkezidir. Hamburg iş 

yerlerinin 22.000 i perakende satışlar, 9.000 i toptan ve dış 

ticaret , 4.100 den fazlası ise ticari aracılıkla, hemen hemen 

600 firma da, sayıları devamlı artmakta olan, katalog veya 

internet üzerinden satış ile uğraşmaktadır. Birçok uluslararası 

ticaret şirketinin merkezi Hamburg`dadır.

810 senesinde şehrin kuruluşundan beri, ithalat ve ihracat 

Hamburg ekonomisini taşıyan başlıca sütunlardır.  

Yaklaşık 1000 Seneden  
beri Global Faaliyet Gösteriyoruz
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Bugün aşağı yukarı dış ticaretle uğraşan 

5.000 şirket vardır;  2.500 ü klasik ithalat 

ve ihracat şirketleri diğerleri ise ihracat 

ve ticaret temsilcileri, CIF acentaları ve 

komisyonculardır. Sayıları 20.000  

i bulan bankalar, sigorta şirketleri, 

nakliyat şirketleri veya danışmanlık  

gibi Hamburglu hizmet sektörleri dış  

ülkeler ile iş yapmaktadır.

Hamburg geleneksel olarak Okyanuslar 

Aşırı ticaret yeridir. Doğu Asya Ülkeleri 

en önemli ticaret ortaklarından biridir. 

Yoğunluk açısından Avrupa içi ticarette 

Hamburg`un rolü çok büyüktür. Avrupa 

Birliği Ülkeleri arasındaki mal alış-

verişinin yüzde 50 sini elinde tutmakta 

ve doğuya açılım önemli derecede 

anlam kazanmaktadır. Kuzey Amerika 

ile olan ticareti de gayet önemli bir yere 

gelmiştir.

   Kısa Notlar:

  Hamburg dış ticaret alanında önde gelen bölgeler 

arasındadır.

  32.000 den fazla olan şirketleri ile Hamburg Almanya`nın 

en büyük ticaret bölgesidir.

  Hamburg Avrupa Ekonomsini Doğu Asya`ya bağlayan 

noktadır.



Branşlar  

Hamburg Ekonomisi : Ağırlık Çeşitliliktedir
Hamburg`un çeşitliliği, en büyük güçlerinden biridir. Gele-
cekte de Avrupa`nın zirvedeki Ekonomik Merkezlerinden 
biri olarak kalabilmesi için, Hamburg yeniliğe açık gelişme 
branşlarının ilerlemesinde Cluster ( seksiyon) politikası 
gütmektedir. 

Ekonomik konumunun ve branşların kuvvetlenmesi için eko-

nomi, bilim ve yönetim ortak hareket etmekte ve bu amaçla 

medya ve IT branşı, Şehir İdaresi ile birlikte Cluster hamburg@

work adı altında çalışmaktadır. Hamburg Aviation ve Lojistik 

İnisiyatifi Almanya`nın genelinde en gözde branşlar ağıdır. 

Komşu  Eyalet Schleswig-Holstein ile beraber Life-Sciences 

Nord`u  ( Kuzey Almanya Yaşam Bilimleri) ni kurmuştur. 

Kuzey Almanya Denizcilik Seksiyonunda Aşağı Saksonya ( 

Niedersachsen) Eyaleti ile işbirliği içindedir ve Yenilenebilir 

Enerji Sektörü de „Renewable Energy“ Hamburg ağı içinde yer 

almaktadır.

Hamburg Aviation
Hamburg dünya çapında büyük bir Sivil Havacılık Sanayiine 

sahiptir. Toplam 40.000 den fazla yüksek kaliteli, uzmanlaşmış 

eleman havacılığın geleceği için çalışmaktadır.Güçlü bilgileri 

sayesinde geliştirme, üretim, montajdan hava taşımacılığına, 

bakım, tamir, elden geçirmeden, geri dönüşümlü yok etmeye 

kadar olan bir uçağın yaşam fonksiyonunu temin etmek-

tedirler. Bu yüzden Hamburg dünyanın üçüncü büyük Sivil 

Havacılık Sanayii bölgesidir.

Branş devleri olan Airbus ve Lufthansa-Teknik’in yanı sıra, 

Hamburg Hava Alanı’nda 300 kadar küçük ve orta büyüklükte 

şirket ve çok yönlü Teknik-Bilim kuruluşları, bu sanayie Know-

How açısından katkıda bulunmaktadırlar. 

Mevcut ekonomik alanlarını geliştirmek için şirketler, üniversi-

teler, dernekler, resmi ekonomik kuruluşlar ve diğer kurumlar 

Cluster Hamburg Aviation adı altında toplanmışlardır.

Havacılık Sektörünün geleceği için hepsinin bir tek amacı var-

dır: Kaynakların korunması, yolculara sunulacak kaliteli mamul 

ve servisler için araştırma ve geliştirme ağı.

Hamburg – Lojistiğin Düğüm Noktası
Kuzey ve Baltık Denizi arasında uygun bir ulaşıma sahip olan 

Hamburg, Kuzey Avrupa mal alış-veriş merkezi olabilmek için, 

yalnız  yüz yıllardan beri gelen geleneksel Okyanuslar Aşırı 

ticaret yaptığı limanı ile değil, aynı zamanda iç ve dış limanları 

ile yeni bir sistem geliştirmiştir.

Bu sayede şirketler, çok sık aralıklarla çalışan ulaşım imkanları 

ile Avrupa’nın bütün ulaşımından faydalanabilmektedirler.

Alt yapı bu iş için mükemmel koşullar sunmaktadır. 

Avrupa’nın başka hiçbir liman kenti böyle bir ulaşım ağına 

sahip değildir.

Nakliyatın büyük bir kısmının yapıldığı demiryolları da özel 

bir anlam taşımaktadır. Hamburg Kuzey Avrupa’nın en önemli 
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   Gelişme branjlarındaki network

 Hamburg Aviation 

 Luftfahrtcluster Metropolregion Hamburg e.V.  

 www.hamburg-aviation.com

 Logistik-Initiative Hamburg e.V. 

 www.hamburg-logistik.net

 Maritimes Cluster Norddeutschland  

 www.maritimes-cluster-nord.de

 Norgenta  

 Norddeutsche Life Science Agentur GmbH 

 www.norgenta.de 

 Hamburg@work e. V. 

 www.hamburg-media.net

 Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH 

 www.kreativgesellschaft.org

 Erneuerbare Energien Hamburg 

 Clusteragentur GmbH 

 www.eehh.de

Cluster    Havacılık     Lojistik     Denizcilik sanayisi

demiryolları düğüm noktasıdır.

Mükemmel inşa edilmiş otoyollarla Hamburg karayolu  

taşımacılığında, ülke çapında, en fazla gelişme oranını  

göstermektedir.

Hamburg Kuzey Denizi, Baltık Denizi, kanallar ve Elbe  

Nehri sayesinde küçüklü büyüklü gemilerle çevre limanlara 

ve Baltık Deniz’inde bulunan diğer ülkelere bağlanmaktadır.

Metropol Bölgesi Hamburg’un limanları (Trimodal ) çok  

yönlü bölgelerin ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.

 

Denizcilik – Kuzey Almanya
Metropol Bölgesi Hamburg‘un, tanınmış, Brunsbüttel,  

Stade, Cuxhafen ve Glückstadt Limanları ile çok eskiye  

dayanan, geleneksel bir denizcilik geçmişi  vardır. Denize  

olan yakınlığı ve suya olan bağlantıları, bu bölgenin asırlar-

dan beri gelen bir özelliğidir ve ekonomik başarısını da  

bu geçmişe borçludur. 

Liman konumları Denizcilik Sanayii açısından çekici ve  

yürütücü kuvvetlere sahiptir: Uluslararası gemicilikten,  

gemi yapımının yenilenmesi, çeşitli gemi donanımı,  

kuvvetli bir liman ekonomisi ve lojistiğe kadar, Hamburg,  

en ön sıradadır. Bunun yanı sıra balıkçılık ve su inşaat- 

larında, denizler ve okyanuslar aşırı, dünya çapında bir 

teknoloji sunduğunu ve kullandığını da unutmamak lazım. 

Denizcilik alanındaki Hizmet Sektörü, dünya çapındaki  

Denizcilik Araştırma ve Eğitim Kurumlarıyla, Hamburg, 

Avrupa’nın Denizcilik Ekonomisi merkezidir.

Kuzey Almanya’da, Denicilik Sektöründe 3.700 e yakın firma-

da, 140.000 kadar işçi çalışmaktadır. Tekniğin en üst seviyesi 

ile, transatlantikler, konteynerler, büyük yatlar, tankerler ve 

özel gemilerin yapıldığı Kuzey Almanya tersaneleri dünyaca 

ünlüdür. Kuzey Almanya, bahriye gemileri, bilhassa U-Boot 

yapımında dünya pazarının en önde gelenidir.

Bu konuda uzmanlaşmıs Hizmet Sektörleri, planlama, proje 

geliştirme ve finansman konularında Bahriye Endüstrisini des-

teklemektedirler. Bunların en önemlileri olan Germanische 

Lloyd, BureauVeritas ve DetNorskeVeritas gibi büyük şirketler 

Metropol Bölgesi Hamburg’dadır.



Branşlar  

Hamburg’un Çeşitliliği : Çeşitlilik Güçtür

Yaşam Bilimleri – Kuzey: Yaşam için Araştırma
Hamburg ve Schleswig-Holstein için Yaşam Bilimleri çok 

önemli bir gelecek alanıdır. Her iki eyalet, var olan güçlerini 

„Life Science Cluster“, Yaşam Bilimi Seksiyonu, adı altında 

birleştirerek,  tıp, tıp teknolojisi, bio teknoloji ve eczacılık 

dallarında uluslararası rekabet edebilecek bir konuma ulaş-

mışlardır.

Kuzey Almanya Tıp Teknolojisi‘nin birçok alanında, örneğin; 

yeni ürünler ve yakında piyasaya sürülebilecek ürünlerin 

araştırmalarında en önde gelmektedir. İmplantoloji, OP-

Teknolojisi ve Tele- Tıp’ın yanı sıra, Kuzey Almanya herşeyden 

önce Ekranlı Yöntemler‘de uluslararası bir kapasite önceli-

ğine sahiptir. Olympus Surgial Technologies Europe, Philips 

Medizin Systeme, Dräger Medical ve Johnson & Johnson 

gibi büyük şirketler, Kuzey Bölgesi Yaşam Bilimleri‘nde, bütün 

dünya ilaç pazarları için çok başarılı çözümler geliştirmek 

ve üretmektedirler. Aynı zamanda 300 kadar küçük ve orta 

büyüklükteki işletme, Tıp Tekniği konusunda çok başarılıdır, 

ağırlıkları ise: Ekranlı Yöntemler ve Operasyon Teknolojileridir.

Kuzey Almanya Bio Teknoloji Sektöründe çok yönlü olmakla 

beraber bazı konularda ağır basmaktadır; örneğin, „Wirkstoff-

forschung“ ilaçların tesir araştırmaları, Moleküler teşhis, Enab-

ling Teknolojisi. Bu alanda tanınmış firmaların yanı sıra küçük , 

bilimsel „Start-ups“ ve „Spin-offs“ ları görebiliriz.

   

  

Dijital Ekonomi Limanı
Medya ve Enformasyon Sanayii diğer branşlara nazaran şehir 

içinde merkezleşmeye ve çok iyi işleyen enformasyon ağına 

odaklanmıştır. Metropol Hamburg yeni inovasyonlar ve parlak 

fikirler için en iyi koşulları sunmaktadır. Medya ve Enformas-

yon Teknolojisinde 28.823 şirkette ortalama 114.000 kişi 

çalışmaktadır. Hamburg’da geleneksel yayınevleri ve radio-

televizyon kurumlarının yanı sıra  bu işi bilen kişiler arasında 

Hamburg’un,  (Gamecity) “Oyun Sehri” diye adlandırılmasına 

neden olan yeni bir eğlence yazılımı ağırlık kazanmıştır.

Dijital görüntü sahasındaki yeni gelişmelerden dolayı, Ham-

burg bu olaya da el atmış, gözde olan “ New TV” seksiyonunu 

ve pazarlamasını, IPTU, Web TV, Video on Demand ve Handy 

TV dallarını da desteklemektedir.

Metropol Bölge geleneksel basım-yayın, yaratıcı reklam,  

Gamecity, Sinema, kaliteli televizyon enformasyonları ve  

eğlence alanlarında kısaca Avrupa`nın önemli medya  

merkezlerinden biridir. Reklam, PR, yayın, basım,radyo, müzik, 

film ve televizyon alanlarında 13.500 şirkette hemen hemen 

64.000 kişi çalışmaktadır. Alman halkına hitap eden basın sek-

törünün yüzde 50 lik pazar payını Axel Springer, Gruner+ Jahr 

ve Heinrich Bauer gibi büyük basımevleri ellerinde tutmakta-

dır. Metropol Hamburg,  konum avantajları nedeni ile, Medya 

şirketlerine eşsiz bir kombinasyon  sunmaktadır:  Medya 
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kuruluşlarının birbirlerine yakınlaşması açısından her branştan 

değişik kuruluşun bulunduğu bir medya dünyası, iyi yetişmiş 

ve tecrübeli, kalifiye elemanları olan bilgili hizmet sektörleri, 

yaratıcı ve yenilikçi bir çevre.

İklim Korumasında Büyüyen bir Motor
Metropol Bölgesi Yenilenebilir Enerji konusunda Kuzey 

Almanya`nın merkezidir. Elbe ve Alster‘de olduğu gibi başka 

hiçbir, ikinci bölgede, böylesine bir kapasite yoktur: Bir düzine 

kadar Rüzgar Enerjisi tesis üreticileri, Biogaz ve Güneş Enerjisi 

tesis planlamacıları, Enerji üreticileri ve daha bir sürü teknik  

ve hizmet sunan şirketler. Metropol Hamburg‘da 1.500 kadar 

şirket Yenilenebilir Enerjiler ile meşguldür. Her ikisinden 

birinin merkezi, Hansestadt Hamburg`dadır. Ve bu branşta 

25.000 kadar kişi çalışmaktadır.

Özellikle Rüzgar Enerjisi ağırlık taşımaktadır. Tanınmış Alman 

Enerji Üreticlerinin yanı sıra uluslararası Dong Energy ve 

Vattenfall, Areva Wind, Gamesa, General Electric, Mitsubishi 

Power Systems Europe, Nordex, REpower Systems, Samsung 

Heavy Industry, Siemens, Suzlon veya Vestas gibi üreticilerin 

merkezleri veya önemli temsilcilikleri de buradadır. Bunun 

yanısıra Rüzgar Enerjisi branşında daha birçok küçük ve orta 

büyüklükte üreticiler ve hizmet sektörleri de vardır.

Hamburg Solarpark‘lar için de hem Almanya`da ve hem de 

bütün dünyada  önemli bir planlama merkezidir. Bu sayede 

Desertec fikri ve projesi Hamburg`da planlanmıştır. Conergy, 

Voltwerk ve Venux gibi şirketlerle bu sektör, Elbe kenarında 

önemli bir varlık göstermektedir.

Cluster    Yaşam Bilimi     Medya IT ve Telekomünikasyon     Yaratıcılık     Yenilenebilir Enerji 



Bilgi Metropolü  

Başarılı Özel ve Devlet Yüksek Okulları ve tanınmış  
Araştırma Enstitüleri, uzak veya yakından, zeki ve akıllı  
insanları, Hamburg’a çekmektedir. Yaklaşık 9.000  
araştırmacı ve 80.000 üniversite öğrencisi, Bilim  
Metropolü Hamburg’u zenginleştirmekte, fikir ve  
çalışmaları ile Hamburg ve çevresinde yenilik ve yeni 
oluşumların gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu, birçok 
kuruluşun dikkatini çekmiş ve bu nedenle, bu kurum- 
larla sıkı bir çalışma bağlantısına girmişlerdir.

Bilimsel Başarı çok yönlüdür: Örneğin, bulaşıcı hastalıklar 

üzerinde uzmanlaşmış, Bernhard-Nocht-Enstitüsü, 2003 

yılında SARS hastalığına, neyin neden olduğunu  keşfederek 

bütün dünyada dikkatleri üzerine çekmiştir.  Alman Elektron-

Synkroton’u, (DESY), Parçacık  Fiziğini Foton araştırması ile 

birleştirmiştir. Avrupa çapında bir benzeri daha olmayan, 

Röntgen Laser tekniği ile, en mühimi, atom çözülmelerindeki 

kimyasal gelişmeler „film“ gibi seyredilebilecektir. Bahriye  

ve Atmosfer Bilimleri Merkezi deniz, iklim ve yerkatmanları  

araştırmalarında, dünya çapında en önde gelmektedir.  

Özellikle, gelecekte önemli bir pozisyona geçecek olan,  

İklim Araştırması alanında Hamburg çok iyi bir konumdadır. 

Exzellenclusters kapsamında „ Integrated Clima System  

Analysis and Prediction” (CliSAP) iklim değişikliğinin 

önemli sorularını araştırmaktadır. Bu konuda Max-Planck 

Enstitüsü`nün Meteoroloji Bölümü, Alman İklim-Bilgi-İşlem 

Merkezi ve Geestacht’taki Heimholz-Merkezi el ele  

çalışmaktadırlar.

Bilimsel Başarı çok Yönlüdür

   Kısa Notlar:

  Hamburg’da  9.000 den fazla araştırmacı çalışmaktadır.

  80.000 kadar öğrenci Bilim Metroplü Hamburg’a katkıda 

bulunmaktadır.

  Medya, fizik ve çevrecilik alanlarında gözde araştırma 

merkezleri Hamburg’dadır.



Hamburg markalar başkentidir.  
Geçmiş yıllarda, Almanya’nın başka 
hiçbir kentinde, mükemmel mucitler, 
akıllı iş adamaları ve yaratıcı pazarla-
macılar, bu kadar çok icadı pazarla-
maya hazır duruma getirip, başarı ile 
piyasaya sürmemişlerdir. 

Çoğu başlangıcın, olduça mutevazi 

olmasına rağmen,  Hamburglu iş 

adamları caymamışlar, bu sayede 

Holsten, Nivea ve Montblanc, Langnese 

gibi firmalar, dünya çapında isim 

yapmışlardır. Özellikle, endüstri alanında 

dünya pazarını ellerinde tutan birçok 

firma Hamburg’dadır. Aurubis, dünyanın 

en önemli bakır-döküm ve işletmecilik 

firmasıdır ve Hamburg Endüstrisi‘nin 

Çevre Korumacıği alanında, büyük payı 

olup, sosyal sorumluluklar taşımaktadır. 

Montblanc yazı takımları konusunda 

kalite ve seçkinliği ile dünyaca 

tanınmıştır.  Dünyaca meşhur, Nivea 

ve Tesa  ürünlerinin sahibi ,Beiersdorf 

AG, Bode-Chemie, Eppendorf, Philips 

–Medizin-Systeme, Olympus-Surgical-

Technologies-Europa gibi firmalar, 

Yaşam  Bilimleri alanında  tanınmış 

isimlerdir.

Hamburg’da bulunan Airbus, Blohm 

& Voss veya Lufthansa-Technik, gemi 

ve uçak yapımı ve tamirinde en önde 

gelmekte ve Norddeutsche Filter-Ver-

triebsgesellschaft, dünya çapında en 

iyi ve gelişmiş, Yağ-Su- Ayırıcılarını 

üretmektedir. Yarı İletkenleri üreten, 

baranşının „Blue Chips“ en iyisi olan 

NXP Semiconductors firması da Ham-

burg’dadır.

Böylesine bir bilirkişilik, öteki dünya 

pazarı öncülerini kendine çekmektedir: 

Örneğin Amerika Dijital-Ekonomi-Know-

How’ını Hamburg’da bulabileceğini bilir. 

Adobe Systems, on beş seneden beri, 

„Software“ yazılımlarını, Hamburg’da 

geliştirmektedir. Airbnb, Facebook ve 

Google, işlerini, Hamburg’dan yürüt-

mekte ve Amerikalı yatırımcılar, Spie-

leentwickler Bigpoint ve Bewertungs-

portal Qype’yi, kısa bir süre önce  devir 

almışlardır.

Hamburg’dan Mükemmellik

Dünya Pazarında Önde Gelen Hamburglular

   Kısa Notlar:

  Dünyaca tanınmış markalar Hamburg’da üretilmektedir.

  Hamburg kilit sektörlerde gemi yapımından bakır 

döküm-işletmeciliğine kadar uluslararası bir seviyededir.

  Bölge avantajları ve profesyonel uzmanlıklardan ötürü 

çoğu yabancı firmalar Hamburg’u tercih etmektedirler. 
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HWF Servisleri

HWF, (Hamburgische Gesellschaft für Wirtschafts- 
förderung mbH), Hamburg Ticaret ve Ekonomi Teşvik  
Kuruluşu, özel yönetilen bir danışmanlık şirketi olarak,  
gelişme, yenileme veya yatırım projelerinde şirketlere 
hizmet sunmaktadır. Öncelikle,gelecek vadeden,   
Yenilenebilir Enerji, Lojistik, Havacılık Sanayii, Denizcilik 
Sanayii, Medya,IT ve Telekominikasyon (MITT) alanlarının 
motorudur.

Ekonominin bütün branşları için, HWF, ilk baş vurulacak, 

danışmanlık ve hizmet merkezidir. HWF tarafından yapılan 

danışmanlık hizmetleri gizli olarak yürütülür. Yetkili bir ekip  

ve tecrübeli proje yöneticileri hizmete hazır olarak, baş 

vuruları beklemektedirler. Bu kişiler iş hayatında yetişmiş ve 

ekonomi dilini konuşan kişilerdir.

Hamburg’a Yerleşme
Hamburg’a gelip, burada iş kurmak veya buraya yerleşmek  

isteyen kişi ve şirketlere, HWF ekibi “Yabancı şirketlere Hizmet” 

adı altında, geniş kapsamlı ve ücretsiz servis sunmaktadır.

Bu servis hem yerel, hem de yabancı şirketler için geçerlidir; 

konumluk yeri danışmanlığından, iş yeri mekanının 

sağlanması ve yatırımlara kadar geniş bir danışmanlık hizmeti 

vermektedir.

HWF  Şirketler için Ücretsiz Servis

   HWF’in Ana Görevleri

 Uluslararası şirketlerin araştırılması ve kazanılması

 Bölgesel ekonominin desteklenmesi

 Ağırlık taşıyan branşların birbirine bağlanması

 Konumluk yeri pazarlaması
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Buna ilave olarak, Almanya’da iyi bir 

konumluk yeri arayan iş adamlarına 

aşağıdaki hizmetler de sunulmaktadır:

▉ Geniş kapsamlı konumluk yeri bilgileri
▉ Şirket kurulmasında gerekli yardımlar
▉ Oturma ve çalışma izinlerinin  

 alınmasında yardımcı olmak

Resmi Daireler için Kılavuz
Yerleşmek isteyen şirketlere destek 

vermek, Hamburg için büyük bir önem 

taşımaktadır. İşte bu nedenle HWF  

servisi ücretsiz olarak ekonominin  

hizmetine sunulmaktadır. Müşterileri 

için HWF, kılavuz ve arabulucudur; 

  

aynı zamanda  müşteri arzularını,  

resmi dairelere, kurumlara ve özel  

durumlarda da siyasi komitelere karşı 

dile getirmektedir. İzinlerle ilgili tüm 

hukuki sorunlar hakkında bilgi verirken, 

yürümekte olan resmi işlemleri  

de hızlandırmaktadır. 

HWF, müşterilerine, gerek özel gerek  

se uygun devlet arsaları, ticari mülkiyet 

ve buna benzer ticari gayrimenkul  

bulmakta yardımcı olmakta ve destek-

lemektedir. Gayrimenkul işi ile uğraş-

mak  veya yatırım yapmak isteyenlere 

proje geliştirme, gerçekleştirme, hızlan-

dırma konusunda HWF yardıma 

hazırdır. Hamburg şirketleri için, HWF 

özellikle seçimiş, yurtiçi ve yurtdışı  

fuarlarda, Hamburg Ticari Kuruluşları 

adı altında fuar standları hazırlamak-

tadır. 

www.hwf-hamburg.de

   Hamburg için Tek Ağız

Bir Holding – Üç Kuruluş

Hamburg Marketing GmbH,  Hamburg Tourismus GmbH 

ve HWF, Ocak 2001 den beri, Hamburg için tek bir ağızdan 

konuşmaktadırlar. Hedefleri, Metropol Bölge ve uluslararası 

niteliklerin kalıcı  olabilmesi için, resmi daireler ve şehir 

kuruluşları arasında, tek bir iletişim ve işbirliğini  

sağlayabilmektir.



Hoşgeldiniz  

Hamburg Welcome Center
Her yıl ortalama 80.000 kişi, Hamburg’u yaşam yeri olarak seçmektedir. Bilhassa geldikleri ilk dönemlerde karşılaştıkları 
sorunları ve zorlukları yenebilmeleri için, onlara Hamburg Welcome Center yardımcı olmaktadır.

“Hamburg’da Yeni“ adı altında, orada, ücretsiz bir informasyon 

yeri vardır. Hamburg Welcome Center, HWF, (Hamburgische 

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH) ile beraber 

çalışmaktadır.

Yeni Vatandaşlara Genel Hizmetler
Yaşam, oturacak yer bulma ve çalışma konularındaki  ilk 

bilgiler, çalışma saatleri sırasında bizzat giderek veya telefon, 

E-Mail ve posta yolu ile alınabilir.

▉ Çocuklarım nerede ve nasıl bakılacak?
▉ Okul sistemi nasıl işler?
▉  Ehliyetim Almanya’da geçerli mi?
▉ Şehir içi toplu taşımacılık ne çaptadır?
▉  İntegrasyon için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
▉  Nerede Dil Kurs’u yapabilirim?
▉ Boş zamanlarımı değerlendirme konusunda neler  

 sunulmaktadır?
▉  Sağlık sistemi nasıl yürüyor?
▉  Benim ülkemden gelen insanlar burada nasıl organize 

olmuşlardır?

Sorunlarınıza yardımcı olabilmemiz için, lütfen, vaktinde, 

bizden randevu alın!

Kalifiye Elemanlar için Resmi Hizmetler:
Yeni vatandaşlara genel bigilerin  yanı sıra, idareciler, uzman-

lar, bilim adamları, serbest meslek sahipleri, sanatçılar ve 

aileleri  için, oturum ve kayıt işlemleri direkt olarak Hamburg 

Welcome Center’de yaptırılabilir. Örneğin:

▉ Tutulan, oturulacak yerin, ilgili resmi daireye bildirilmesi
▉ Oturma ve iş kurma izni
▉  EU (AB) vatandaşları için serbest dolaşım belgesi
▉  İş adamları için vize uzatma işlemleri
▉  Sorumluluk belgelerinin alınması
▉ İyi hal kağıtları için baş vuru

Yeni Vatandaşlar için  Mesken Bilgileri
Şehir içi veya tabiyat ortası – kuzeydeki Walddörfern Bölge-

sinden, güneydeki Harburger Bergen’e kadar uzanan, değişik 

vasıflara sahip 105 semtte, değişik yapılarda yaşam bilgilerini, 

mesken arama ve mesken pazarı informasyonlarını HWC’den 

alabilirsiniz.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Servis
Yabancı uyruklu öğreciler, üniversitelere müracaat ve gerekli 

olan Oturma İzni için HWC ile bir randevu yapabilirler.

www.welcome.Hamburg.de
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