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Bremen: Avrupa’nın ortasında ve tüm dünya ile bağlantılı bir kent

53° 5’ N, 8° 48’ O – Bremen’in coğrafi konumunu her kaptan yakından bilir.
Bremen ve 60 km uzaklıktaki Bremerhaven birlikte Bremen Eyaleti’ni oluştururlar.
Unterweser Nehri kıyısında olması ve Kuzey Denizi’ne yakınlığı nedeniyle Bremen kenti
Ortaçağ’dan beri Avrupa’nın en önemli limanları ve ticaret merkezleri arasında yer alır.
Bremen’in size sunacağı daha birçok farklı özelliği vardır.
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Fotoğrafta 1954 yılında İzmir limanında demirli “Bellama” feribotunu görüyoruz.
Feribot bundan üç yıl önce Bremen kentindeki Atlas gemi üretim tesislerinde inşa
edilmişti. Fotoğraf: K. Stubbe

Sembolü Saat Kulesi olan İzmir, 1995 yılından beri Bremen'in
kardeş şehridir.

Bremen – Uluslarası konumda
Bremen limanından dünyaya açılmak 11. yüzyıldan beri süregelen bir geleneği
oluşturuyor. O tarihlerde cesur tüccarlar yelkenlilerle Kuzey Denizi’nden İskandinavya’ ya kadar gidiyorlardı. 1300’lü yıllara gelindiğinde ise artık Avrupa’nın birçok
limanına sefer düzenlenmeye başlanmış ve Bremen önemli bir ticaret merkezi
haline gelmişti. Ancak asıl ekonomik canlanma kentin 1358 yılında Hansa Şehirler
Birliği’ne katılmasıyla gerçekleşti: Bremen Limanı uluslararası mal ticaretinde önemli
bir aktarma noktası haline geldi.
Günümüz Türkiyesi ile doğrudan ticaret ilişkileri Akdeniz’deki korsan gemileri nedeniyle ancak 18. yüzyılda başlayabildi. 1739 yılında ilk gemiler Levant şehirlerinden
Bremen’e şarap ve yağ taşımaya başladılar ve birkaç yıl sonra da Georg Löning
& Sohn firması Gallipoli’ ye –yani bugünkü Gelibolu’ya – yelkenli gemiler göndermeye başladı. Ancak ikili ticaret ilişkilerinin gerçek anlamda canlanması 1839 yılında imzalanan Ticaret Anlaşması ile gerçekleşti: Nitekim 1854 yılında Bremen’den
Konstantinopolis’e gönderilen 42 gemiye ağırlıklı olarak yağ, tütün ve incir yüklendi.
1908 yılından itibaren de Bremen “Atlas” gemi şirketinin buharlı gemileri dört
haftada bir Bremen ve Smyrna, yani bugünkü İzmir arasında düzenli posta hizmeti
sunmaya başladılar.

“İçeride ve dışarıda cesur
olmak ve kazanmak.”
Bremenli tüccarların ilkelerini yansıtan bu sözler
tüccarların Bremen pazar
meydanındaki merkezlerinin giriş kapısının üzerinde
yer alıyor ve tüccarların
Ortaçağ’dan beri gözlerini
uzaklara yöneltmiş olduklarını simgeliyor.

Ticaret sözleşmesinin
kapak sayfası
Bremen
Şehir arşivi

Paşa kapısı Bremen'e
kapılarını açınca

“Osmanlı İmparatorluğu
himayesindeki devletler ve
Osmanlı tebaası ile Hansa
Birliği'ne bağlı cumhuriyetler
arasında kalıcı dostluklar
tesis edilmelidir.” 1839 yılında
yönetim merkezi Bab-ı Ali
olan Osmanlı Devleti ve
Hansa Birliği'ne bağlı Bremen,
Hamburg ve Lübeck kentleri
arasında imzalanan ticaret
anlaşması bu sözlerle başlıyor.
Anlaşmanın imzalanmasından kısa süre sonra Bremen
şirketleri Konstantinopolis' te
ticarethaneler kurmaya başlıyorlar. Bremen kenti 1843
yılında önce Smyrna'da (İzmir)
bir konsolosluk, dört yıl sonra
da Gelibolu'da bir temsilcilik
açıyor. Buna karşılık olarak
da tüccar Hermann Schellhass
1857 yılından itibaren Bremen’de Türkiye Konsolosu olarak görev yapmaya başlıyor.

Bremen Eyaleti’nin nüfusu: 549.000 Bremen + 109.000 Bremerhaven = 658.000
Bremen metropol bölgesinde ise 2,7 milyon kişiyi aşkın nüfus yaşıyor.

Yüzde 51.3’ü aşkın bir ihracat oranı ile Bremen Eyaleti ilk sırada yer alıyor.
Bavyera: % 34,3, Rheinland-Pfalz: % 38,4, Baden-Württemberg: % 42,5, Saarland: % 41,5, Hessen: % 24,3,
Berlin: % 11,7, Aşağı Saksonya: % 32,5, Kuzey Ren-Vestfalya: % 29,9, Schleswig-Holstein:% 24,2,
Saksonya: % 31,5, Thüringen: % 23,8%, Sachsen-Anhalt: % 28,1, Brandenburg: % 22,2, MecklenburgVorpommern: % 19,4, Hamburg: % 50,3

Überseestadt 300 Hektar
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Heybeliada 234 Hektar

Kaynak: Federal İstatistik Dairesi, Wiesbaden 2014 ve VGRdL 2014

İki üniversite, bir Güzel Sanatlar Akademisi, iki yüksekokul ve 20’yi aşkın
bilimsel enstitü ile Bremen Eyaleti 650.863 kişilik nüfusuyla -Almanya’nın başka
hiçbir eyaletiyle kıyaslanamayacak kadar – yüksek bir akademik yoğunluğa
sahip bulunuyor. Yüksek okullarda halen 35.813 kayıtlı öğrenci eğitim görüyor ve
her iki lise mezunundan biri üniversite eğitimini tercih ediyor. Yüksek öğretime
başlayan öğrencilerin yüzde 40’dan fazlası kısaca MINT olarak tanımlanan matematik, bilişim, fen bilimleri ve teknik dallardan birini tercih ediyor. Bu dallarda
eğitim gören kız öğrencilerin oranı ise yüzde 32 dolayında bulunuyor. En yoğun
rağbet gören dalı bilişim oluşturuyor. Üniversite mezunlarını bölgede olumlu
mesleki koşullar bekliyor: Halen Bremen’de her on çalışandan biri kısaca MINT
olarak tanımlanan meslek dallarından birinde çalışıyor.
Bremen ve Bremerhaven üzerinden Avrupa genelinde 850 milyon tüketiciye
ulaşabilirsiniz.

Überseestadt Bremen:

Avrupa’nın en büyük şantiyesi
eski liman bölgesinde, Bremen
şehir merkezinin üç katı büyüklüğünde “Überseestadt” olarak
tanımlanan yeni bir bölge
oluşuyor. Üç kilometrelik alan
üzerinde ağırlıklı olarak iş
yerleri ve konutlar inşa ediliyor.
Bir kıyaslama yapacak olursak,
İstanbul’un ikinci büyük adası
olan Heybeliada 2.34 kilometrelik bir alana sahip bulunuyor.

GSYH çalışan başına

68.533
65.429

Bremen Almanya’nın en büyük
beşinci sanayi kentini oluşturuyor.

GSYH
başına
2013
Einwohner
BIP je nüfus

43.085
33.355
Bremen
Land
Bremen
Eyaleti
Deutschland
Almanya

Avrupa lideri:
Bremerhaven’de 2014 yılında
2.300.000 otomobil elleçlendi.

Rıhtım

Bremen’deki Mercedes fabrikası yaklaşık
13.000 çalışanıyla dünyanın en büyük
ikinci Mercedes üretim tesisini oluşturuyor. Tesis 2014 yılından beri dünya
genelinde C-sınıfı araçlar için uzmanlık
merkezi olarak hizmet veriyor. Halen Bremen çevresinde 600 dolayında otomotiv
yan sanayi tesisi faaliyet gösteriyor.

Bremen havacılık ve uzay sanayi alanında da Almanya’nın en önemli bölgeleri
arasında yer alıyor: 4.000’i aşkın çalışan Airbus uçakları için kanat, taşıyıcı
roketlere yönelik gelişmiş teknolojiler ve bilim, iletişim ve yeryüzü gözlemleri için
uydular geliştiriyor ve üretiyor.

Kaynaklar: Bremen Ticaret Odası, Bremen Eyalet İstatistik Dairesi, BLG Lojistik Grubu, WFB Bremen İktisat Teşvik Şirketi

Dünyanın en uzun bağlantılı
konteyner terminali Bremerhaven’de yer alıyor. Stromkaje
Terminali yaklaşık 5 kilometre
uzunluğa sahip bulunuyor.
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Bremen Özgürlük Heykeli
1404 yılından beri pazar meydanında yer alan 5.55 metre yüksekliğindeki “Roland”
heykeli 782 yılında kurulan kentin ve aynı zamanda da özgürlüğün sembolünü
oluşturuyor. Anıtın üst kısmındaki armanın üzerinde taşa oyulmuş olan “Vryheit do
ik jo openbar” yazısı “Size özgürlük müjdeliyorum” anlamına geliyor. Bremen halkı
tarafından dikilmiş olan heykel halkın bağımsızlık için verdiği emeğin göstergesi
olarak kabul ediliyor. Bremen halkı 13. yüzyıldan beri egemenliklerinin sembolü
olan anahtarı bir daha kaybetmemeyi hedefliyor ve yegane otorite olarak imparatoru kabul ediyordu. Kentin özgürlüğü sık sık tehditlere maruz kalmış olsa da, Bremen halkı yüzyıllar boyunca bu tehditlere dayanmış ve bugüne kadar egemenliğini
korumayı başarmıştır. Bremen kenti 1949 yılından beri 1827 yılında kurulan kardeş
şehir Bremerhaven ile birlikte Bremen Federal Eyaleti’ni oluşturmakta ve Federal
Almanya Cumhuriyeti’nin kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.
Pazar yeri ve Weser nehri
arasında ünlü çan seslerinin
duyulduğu Böttcher sokağı.

Werder: Bremen’in
dünya çapındaki “Sembolü”

Dört kez Alman Bundesliga
şampiyonu, altı kez Alman kupa
şampiyonu, 1992 yılında ise Avrupa
kupa galipleri şampiyonu olan
Werder Bremen, Bundesliga’nın en
önemli futbol takımları arasında
yer alıyor. Mertesacker, Klose ve
Mesut Özil gibi oyuncular bu takımın yetiştirdiği uluslararası yıldızlar
arasında bulunuyor. Bremen’in yıldızları dışarıdan satın almak yerine
kendi bünyesinde yetiştirdiği
söyleniyor. Levent Ayçiçek de aynı
yolu izlemiş bulunuyor. Werder
genç takımında yetişerek profesyonel takıma geçmeyi başaran orta
saha oyuncusunun gelecekte de
Werder takımının orta sahasında
belirleyici rol oynaması bekleniyor.

Almanya için anahtarınız | 4

Ems ve Elbe,

Gröpelingen’de bakışları
üzerine çeken camii

nehirleri arasında önemli bir iktisadi ve kültürel merkez oluşturan ve kuzeybatı
bölgesinin en büyük yerel yönetim birimi olan Bremen, Ortaçağ döneminden beri
bölgesel yaşam açısından büyük önem taşımakta. Tarihi 8. yüzyıla dayanan şehirde
geleneksel ve çağdaş unsurların birlikteliği dikkat çekiyor: Bir tarafta tarihi güzellikleri ve yoğun ilgi gören Weser kıyı şeridiyle canlı bir şehir merkezi, diğer tarafta
ise önemli bilimsel araştırmalar yapılan teknoloji parkı ve liman çevresinde yeni
kurulmakta olan Überseestadt bölgesi yer alıyor. Muhteşem müzeler, iki farklı filarmoni orkestrası ve yankı uyandıran eserlerin dünya prömiyerlerinin düzenlendiği
ünlü tiyatro binası, fuar merkezi ve ÖVB Arena’sı, “Die Glocke” konser salonu ve
“Weser” Stadyumu Bremen kentine renk katan diğer özellikler arasında yer alıyor.
Bremen kenti aynı zamanda 2600 hektarı aşkın park ve yeşil alan, meydan ve
caddelerin çevresine ekili 70.000 dolayında ağaçla “yeşil” bir kenttir.

Bremen’deki 23 camiinin en
büyüğü olan Fatih Cami 1999
yılında Gröpelingen semtinde
açıldı. 27.5 metrelik görkemli
minaresi ile dikkat çeken cami
1300 kişiye ibadet olanağı
sunuyor. 1973 yılında kurulan
İslam Cemiyeti bağışlarıyla
finanse edilen caminin en
dikkat çekici özelliğini, ibadet
bölümünün Kütahya’dan getirilen 5.000 dolayında çini ile
bezenmiş olması oluşturuyor.
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Gurme buluşma yeri

Bremen’de dolaşmak, etrafa bakınmak ve alışveriş çok keyiflidir, zira burada yürüyüş
mesafeleri kısa olup, moda evleri, mağazalar ve trend butikleri yanyanadır. Şık
pasajlar ve üstü kapalı “Wall Bulvarı” sizleri orijinal dükkanları ve cafeleriyle ünlü
ve hareketli Ostentor semtine kadar ulaştırır.
Yol üzerinde 1849 yılında açılan ve Ortaçağ döneminden günümüze kadar uzanan
sanat eserlerini içeren “Kunsthalle” ve 200.000 dolayında eserle Avrupa’nın en
önemli grafik koleksiyonlarından birini içeren bakır üzerine gravür işleme atölyesini
ziyaret edebilirsiniz. Hemen yanındaki “Gerhard-Marcks-Haus”güzel sanatlar müzesi
ve karşısında da tasarım klasiklerini içeren “Wilhelm Wagenfeld Haus” yer alır.
Avangard akımın önemli eserleri ise “Weserburg” Müzesi’nde incelenebilir. Merkeze
yakın bir noktada Weser üzerindeki bir yarımadada yer alan Weserburg, eski bir
kahve kavurma tesisinden müzeye dönüştürülmüş olup, koleksiyonerlerin eserlerini içeren Almanya’nın ilk müzesidir.

Bamya, turunç veya trüffel
mantarı – Bremen’in ünlü aşçıları malzemelerini Domshof’da
Cüneyt Gergin’den temin ederler. Türkiye doğumlu Cüneyt
Gergin 1989 yılından beri
şehrin gurmelerine en kaliteli
sebze ve meyve ürünlerini
sunmaktadır. Yaklaşık 20 kişinin
çalıştığı aile şirketinin müşterileri arasında çevrede yerleşik
80 dolayında lokanta da bulunuyor. Bu lokantalara mal
temini Cüneyt Gergin’in 2001
yılında eniştesi Mustafa Topak
ile birlikte kurmuş olduğu
şirket üzerinden sağlanıyor.
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Bremen’de otomobile hiç gerek olmaz
,

Kenti keşfetmek isteyenler her yere yaya olarak gidebilirler. Önce 1612 yılına ait
Rönesans tarzı etkileyici ön cephesi ve hemen altında yer alan ünlü lokantası ile
dikkat çeken görkemli belediye binasının yer aldığı pazar meydanına gidelim. Bu
binanın hemen önünde Bremen’in simgesi olan Roland Heykeli yer alır. Her iki eser
de 2004 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir. Hemen köşeyi döndüğümüzde ise, Bremen Şehir Mızıkacıları masalının kahramanlarını simgeleyen
eşek, köpek, kedi ve horozdan oluşan bronz heykeli görürüz. Belediye binasının
hemen karşısında Bremenli tüccarların merkezi olan16. yüzyıla ait “Haus Schütting”
yer alır. Bremen Eyalet Parlamentosu’nun toplandığı “Haus der Bürgerschaft” ise
modern mimarisi ile tam bir tezat oluşturur. Birkaç adım daha ilerlediğimizde ikiz
kuleleri ile görkemli St. Petri Katedrali’ni görürüz. Ve hemen yanında tuğla kullanılarak inşa edilmiş ve müzeleri ve arkadlarıyla ün kazanmış olan “Böttcher Sokağı” yer
alır. Bunun hemen arkasında Weser kıyısında, bira bahçeleri nedeniyle özellikle iş
çıkışında yoğun rağbet gören gezinti bulvarı “Schlachte”.
Türk Hava Yolları ile İstanbul’a direkt uçuş olanağı

Yüzyıl önce Bremenli sanatçı
Heinrich Vogeler tarafından Art
Nouveau tarzında tasarlanmış
olan "Güldenkammer", tarihi
belediye binasının en değerli
sanat eserleri arasında yer alır.
Deri duvar kaplamasından
iskemle ve kapı tokmaklarına
kadar özel olarak tasarlanmış
olan salon adeta bir mücevher
görüntüsü sunar.bulunur.

Bremen’den İstanbul’a hergün
üç saatlik direkt uçuş olanağı.
Türk Hava Yolları tarifeli seferleri, Avrupa’nın en önemli
havalimanlarıyla doğrudan
bağlantısı olan Bremen Havalimanı’nın uçuş programı ile
uyumlu olarak düzenlenmiş
olup, ayrıca Antalya ve İzmir’e
Bremen’den direkt uçuş olanağı bulunmaktadır.
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Weser Nehri’nde küresel ticaret
Bremerhaven, Bremen kentinin dünyaya açılan kapısını oluşturuyor: Liman kenti
denizcilik geleneğini yenilikçi teknolojiler, yankı uyandıran bilimsel araştırmalar
ve turistik etkinliklerle birleştiriyor. 1827 yılında kurulan ve günümüzde canlı bir
uluslararası liman haline gelen Bremerhaven, birçok önde gelen şirkete ev sahipliği
yapmanın yanısıra, rağbet gören bir turistik merkez niteliği de taşıyor. Liman kentinin “atar damarını” Weser Nehri oluşturuyor: Weser, konteyner terminali ve Avrupa’nın en büyük otomobil aktarma noktasıyla, “Havenwelten” turizm merkezi ve
balıkçı limanıyla, deniz fenerleri ve tarihi yük yelkenlisi “Seute Deern” ile dikkat
çekiyor. Hemen yanında, dünyadaki iklim fenomenlerinin gösterildiği “8º Doğu
Klima Evi” yer alıyor. Eski ve yeninin birlikteliği Bremerhaven’in başlıca özelliğini
oluşturuyor. Bir tarafta yıllardır hizmet veren lokantalar, diğer tarafta şık alışveriş
merkezi “Mediterraneo“. Birkaç adım ileride ise vaktiyle Bremerhaven’den deniz aşırı
ülkelere göç etmiş olanların kurduğu “Alman Göçmen Evi” yer alıyor. Hemen yanıbaşında ise beş kilometre uzunluğa sahip dünyanın en uzun nehir rıhtımı üzerinde
dev vinçlerin aralıksız çalışmasına tanık oluyoruz.
Her adımda yeni bir ilginç mekan:
“Havenwelten” Bremerhaven’in
turizm merkezini oluşturuyor.
Müzelerde ve eğitici merkezlerde
hayretler içinde kalıp, yeni şeyler
öğrenirken, deniz kenarındaki
hayvanat bahçesinde (Zoo am
Meer) ve “Mediterraneo” alışveriş
merkezinde dinlenme olanağı
buluyoruz. Söz konusu bölge her
yıl binlerce ziyaretçinin ilgisini
çekiyor.

Hansakogge denizcilik
geleneğini anlatıyor

Denizcilik geleneğini yansıtan
25.000 dolayında etkileyici
eserin arasında “Hansekogge”
bir yıldız gibi parlıyor:
Bremerhaven Alman Denizcilik
Müzesi içinde yer alan ve 1380
yılında inşa edilmiş olan “Hansekogge” tüm dikkatleri üzerinde
topluyor. Bu değerli eser 1961
yılında Weser’in dibinden çıkartılarak korumaya alınmış bulunuyor.
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DFKI bünyesinde
elektrikli otomobil

tasarlanan “EO 2”

Bremen Üniversitesi’nde uzay boşluğu ortamı
yaratılan ZARM-kulesinde yapılan araştırma
çalışmaları.

Mükemmel araştırma made in Bremen

Genç dünya vatandaşlarının
eğitim gördüğü Jacobs
University

Eğitim dili İngilizce olan üniversitede 111 ülkeden 1300’ü aşkın
genç öğrenim görüyor. 130’a
yakın öğretim görevlisinin uluslararası yönelime sahip olması
dikkat çekiyor. Özel üniversite
gençlere yöneticilik vasıfları
kazandırmayı hedefliyor.

Klaus J. Jacobs
(1936 – 2008)

Bremen Üniversitesi olağanüstü.

Marina Tropikal ökoloji merkezi su
laboratuarında mercan havuzu.

Bremen gelecek için hazırlanıyor: Uluslararası saygınlığa sahip araştırma kurumları ve enstitüler geleceğin konuları üzerinde çalışmalar yürütüyorlar. Bremenli
bilim adamları iklim değişiklikleri, deniz araştırmaları, robot teknolojileri veya
uzay teknolojileri gibi alanlarında sürekli yeni bilgiler topluyorlar. Örneğin
Alman Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi’nde uzayda gerçekleştirilecek
yenilikçi misyonlar için programlar hazırlanırken, Max-Planck- Deniz Mikrobiyolojisi Enstitüsü’nde ekolojik sorunlara çözüm aranıyor.
Bremer Fraunhofer Enstitüsü’nün üç farklı bölümünde ise örneğin elektrikli
motorlar konusunda araştırmalar yürütülüyor. Nitekim IFAM mühendisleri
Artega GT modeli spor otomobili baz alarak, tahrik sistemi tekerlek yuvasında
bulunan “Frecco” adı altında yeni bir araç geliştirmiş bulunuyorlar. Alman Yapay
Zeka Enstitüsü (DFKI) bünyesindeki meslekdaşları ise geleceğin otomobili
üzerinde çalışıyor ve şehir içi kullanımı için “EO 2” adı altında yeni bir otomobil
geliştiriyorlar.

Yetenekli, kişilikli ve başarılı
öğrenciler sürekli teşvik ediliyor. Gençlere üst düzeyde
araştırma ve eğitim olanakları
sunuluyor. Eğitim ve günlük
yaşam birlikte sürdürülüyor:
Öğrenciler 2006 yılında Bremenli kahve tüccarı Klaus J.
Jacobs’ un adı verilen kampüste
yaşıyorlar. Yine aynı kişi tarafından kurulan Jacobs Vakfı da
eğitim kurumuna 200 milyon
Euro bağış yapmış bulunuyor.
Bu rakam Avrupa genelinde bir
üniversiteye bugüne kadar
yapılmış en yüksek kişisel bağışı
oluşturuyor.
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Mercedes için otomobil koltuğu:
Lear Corporation Bremen’deki Mercedes fabrikasına önemli miktarlarda mal temin ediyor.

Bremen’deki Mercedes fabrikası 2014 yılından beri C-sınıfı araçlar için dünya genelinde uzmanlık
merkezi olarak hizmet veriyor.

Bremen – Markaların Başkenti

Bremen kenti 19. yüzyıldan beri yeni markalar üretiyor. Dünyaca ünlü Norddeutsche
Lloyd deniz taşımacılık şirketinin ve AG Weser tersanelerinin kuruluşu o yıllara
rastlıyor. Daha sonraları ise Focke-Wulf uçakları ve Hansa ve Borgward otomobilleri
uluslararası düzeyde yankı uyandırdı. Bugün Bremen denildiğinde akla ilk olarak
Mercedes-Benz markası geliyor. Dünyanın ikinci büyük Mercedes tesisi 12.800
dolayında çalışanıyla C-sınıfı, E-sınıfı Coupé ve Cabriolet modellerinin yanısıra SLK,
SL ve GLK modellerini üretiyor.
Bremen’in en büyük ikinci sanayi sektörünü ise 11.000’i aşkın çalışanıyla gıda sanayi
oluşturuyor. Kellogg’s Bremen’de cornflakes üretirken, Mondelez firması en sevilen
ürünleri olan Milka, Toblerone ve Philadelphia’nın satışlarını koordine ediyor. Hachez
seçkin çikolatasını burada geliştiriyor. AB Inbev bira fabrikasında ise dünyaca ünlü
Beck’s birası üretiliyor.

Almanya pazarı için dünyanın
çeşitli yerlerinden meyva
geliyor

Herşey 1902’de İspanya’dan
Bremen’e portakal getirtilmesi
ile başladı. Bugün UNIVEG –
Grubu bünyesinde yer alan
Bremenli Scipio firması Alman
pazarı için dünyanın çeşitli
ülkelerinden meyva ithal ediyor.
İthal edilen ürünler başta muz
olmak üzere, ananastan kabağa
kadar uzanan çeşitli meyve
ve sebzeleri içeriyor. Yaklaşık
850 çalışanı ile yılda 1 milyar
Euro dolayında bir ciro hacmine
sahip bulunan taze ürün
uzmanı firmanın ürün yelpazesinde Türkiye’den getirilen
ürünler de bulunuyor.
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Aykut Kopar

Bülent Uzuner

Nil Schulz

Bremen’den başarı hikayeleri

İnşaat, ticaret veya danışmanlık –
Bremen’de çok sayıda Türk kökenli iş
adamı bu alanlardaki başarı öykülerini
anlatabilir:
Örneğin zeytin, enginar ve asma
yaprağı gibi Güney ülkelerine özgü
ürünler Aykut Kopar için vazgeçilmez
nitelik taşıyor. Onüç yıl önce kendi
lokantasını açan Aykut Kopar, zaman
içinde lokanta zincirine onüç işletme
daha ilave etmiş bulunuyor. İş hacmi
gün geçtikçe büyüyor, zira gerek
gıda satışı, gerekse hazır yemek satışı
müşteriler tarafından yoğun rağbet
görüyor. 44 yaşındaki girişimci geleceğe yönelik olarak yeni planları olduğunu belirtiyor. Bir franchise-sistemi
geliştirmenin yanısıra toptan satış ve
üretim alanında da faaliyet göstermeyi
hedefliyor. Doğrudan Türkiye, Yunanistan ve İspanya’dan ürün ithal
etmeyi ve bunları Bremen’de işlemeyi
hedefliyor.

Lise, üniversite ve ekonomi alanında
uzmanlık – Bülent Uzuner profesyonel
kariyerini hedefe yönelik şekilde tasarlamış bulunuyor. 7 yaşında Türkiye’den
Bremen’e gelen Bülent Uzuner şimdi
ikinci başarı öyküsünü yazıyor: 1997
yılında iki ortakla beraber kurduğu
Management Consulting GmbH firmasını 2000 yılında BTC AG ile birleştiren
Bülent Uzuner, yönetim kurulu başkanı
olduğu BTC AG firmasını 2.000 dolayındaki çalışanıyla Almanya’nın IT ve
yönetim danışmanlığı alanındaki lider
firmalarından biri haline getirmiş bulunuyor. Bülent Uzuner 2013 yılında
bilinçli olarak yeni bir karar alıyor ve
Uzuner Consulting GmbH firmasını
kuruyor. Yeni kurulan firma ile gerek
ulusal gerekse uluslararası düzeydeki
firmalara kapsamlı danışmanlık
hizmeti veriliyor. Bülent Uzuner
Lise-Meitner-Caddesi 2 numarada
kiraladığı yarım büro katında halen
danışmanlar, IT-uzmanları ve proje
yöneticilerinden oluşan 16 kişilik bir
kadroyla çalışıyor Uzuner 2019 yılında
personel sayısını üç haneli rakamlara
yükseltmeyi hedefliyor.

Nil Schulz insanların masallardaki gibi
evlenebilme hayalini gerçekleştiriyor.
Nil Schulz moda evinde evlenecek
çiftler yaşamlarının en güzel günü için
gerek duyacakları herşeyi buluyorlar.
1971 yılında İzmir’den Almanya’ya
gelen çok yönlü iş kadını “Nil Sazan”
markası altında bizzat tasarladığı
koleksiyonlarını Türkiye’de ürettiriyor.
Aynı zamanda Alman-Türk Kadın
Derneği Başkanı olan Nil Schulz,
yaratıcı ürünlerini büyük mağazalarda
ve Bremen’in şık “Wall” Bulvarı üzerinde yer alan kendi butiğinde satışa
sunuyor.
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Aram Arıtım

Yakup Akman

Bremen’de Aram Arıtım’ e ait endüstriyel kitap baskı ve ciltleme tesisinde
makineler tüm gücüyle çalışıyor.
Yaklaşık 35 kişilik personel kadrosu
vardiyalı çalışma düzeninde , asıl
mesleği kuyumculuk olan Aram Aritim
tarafından kurulmuş olan tesisin
siparişlerini hazırlıyor. Türk girişimci
Almanya’ya 24 yaşında gelmiş ve
Almancayı burada öğrenmiş. Aram
Aritim esnekliğini girişimci olarak
da kanıtlamış bulunuyor: Matbaanın
yanısıra kuru buz üreten bir tesise
sahip bulunuyor ve aynı zamanda da
Türkiye’ye grafik tasarım makineleri
ihraç ediyor.

ama aynı zamanda da rüzgar enerjisi
tesisleri oluşturuyor. Firmanın Türkiye
ile de iş bağlantıları bulunuyor, zira
Bremenli uzmanlar orada da yoğun
rağbet görüyor.

Gemicilik sektörünü yakından tanıyan
Yakup Akman, eğitimini tamamladıktan sonra bir elektronik firmasının
şantiye sorumlusu olarak Lürssen
Tersaneleri’nde çalışmaya başlamış.
Gemicilik her zaman uzmanlık alanını
oluşturmuş: Kardeşi Nevzat Akman
ile kurdukları ve halen 50’yi aşkın
kişinin istihdam edildiği firma elektronik sistemlerin montajı üzerinde
uzmanlaşmış, bunu Lüks yatlar, dev
yolcu gemileri, kurtarma botları,

Bir Türk girişimci ve farklı ulusların
temsilcilerinden oluşan uzman bir
kadro – HDD Technologies firması
kültürlerarası entegrasyon sağlamanın
yanısıra, elektronik sistemlerde kullanılan parçaların tasarım ve üretim
süreçlerinde farklı kültürlerin en güçlü
özelliklerinden yararlanıyor. Bu başarıdaki itici gücü, firmayı 2002 yılında
devralan bilgisayar programcısı
Hüseyin Erdinç oluşturuyor. Ürünleri
Bremen’den – Türkiye de dahil olmak
üzere – tüm dünyaya yayılıyor. Yoğun
talebe dayalı olarak firmanın çalışan
sayısı üç kat artmış bulunuyor!

Hüseyin Erdinç

Atiye Deniz nasıl pop müziği
yıldızı oldu.

“Don’t think” şarkıcının bugüne
kadarki en önemli hit parçası.
Parçanın klibi bugüne kadar
YouTube üzerinden 2 milyon kez
tıklandı. Bremen doğumlu
23 yaşındaki şarkıcı için büyük
başarı. Atiye Deniz yaşamını,
küçük yaşta dans ve piyano
eğitimi aldığı, Bremen kentinde
sürdürüyor. R&B ve Rap tarzlarının karışımı olan müziği dinleyiciler tarafından yoğun ilgi
görüyor. Sanatçının “Salla” veya
“Muamma” gibi single albümleri
Türkiye’de müzik listelerinde ilk
sıralara yükseldi. Sanatçının 2011
yılında “Best Turkish Act” kategorisinde saygın MTV ödülüne
hak kazanmış olması hiç şaşırtıcı
değil. Uzmanların da dediği gibi
“Yeni bir yıldız doğdu!”
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Matthias Wissmann, Otomotiv Sanayi Birliği (VDA) Başkanı*. “Bremen Alman otomotiv sanayinin lojistik başkentidir”.

Bremerhaven Konteyner Terminali. Günün her saatinde yoğunluk yaşanıyor.

Göz alabildiğince renkli sandık: Bremerhaven konteyner terminali 4.680 metre ile
dünyanın en uzun rıhtımına ve geniş depolama alanına sahip bulunuyor. Nitekim
depolama alanı yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu rakam yaklaşık
360 futbol sahasına denk geliyor. 2011 yılında toplam 14 gemi yanaşma noktasından yaklaşık 5.9 milyon TEU’luk yük işlem görmüş bulunuyor. Bu rakam bir önceki
yıla kıyasla 1 milyon TEU’luk bir artış olduğunu gösteriyor. Bremerhaven bu verilerle dünyanın en önemli 20 konteyner limanı arasında yer aldığını bir kez daha
kanıtlamış oluyor! Gelgit olaylarından etkilenmeyen konteyner terminaline düzenli
olarak dünyanın en büyük gemileri yanaşıyor. Bu gemilere örnek olarak “Emma
Maersk” yük gemisini ve aynı seride yer alan yedi gemiyi daha gösterebiliriz. PostPanamax sınıfında yer alan ve kapasiteleri 15.000 konteynere ulaşabilen bu dev
gemiler Çin Halk Cumhuriyeti ve Bremerhaven arasında düzenli sefer düzenliyor.
Hemen hemen her hafta Emma-Maersk serisinden bir gemi 2008 yılında inşa
edilmiş olan IV. no’lu konteyner terminaline yanaşıyor.

*29. 2. 2012 tarihli Weser Kurier Gazetesi’nden alıntı

Hergün dünyanın büyük limanlarına konteyner nakliyatı yapılıyor

Pazar: Buenos Aires, Pazartesi:
Shanghai, Salı: İstanbul – Bremerhaven’in dünyanın tüm
önemli konteyner limanlarıyla
direkt bağlantısı bulunuyor.
Hergün Asya ülkelerine sefer
düzenleniyor. Bu hizmeti sunan
Danimarkalı gemi şirketi Maersk
yakın gelecekte – tarifeli kalkış
ve varış saatleriyle – bu hat
üzerinde toplam 70 konteyner
gemisi çalıştırmayı planlıyor.
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Bremen geleneksel olarak çok sayıda gemicilik
şirketine ev sahipliği yapıyor. HLL Hanseatic Lloyd
da bu şirketler arasında yer alıyor.

BLG-Bremerhaven Otomobil Terminali: İthalat ve ihracatın kesişme noktası.

Bremen’den dünyanın değişik noktalarına

BLG Otomotiv Teknoloji Merkezi.

Otomotiv kenti Bremerhaven: Burada
üretim yapılmamasına rağmen, Avrupa’nın en büyük otomobil aktarma
limanı bir üretim hattı kadar yoğun
çalışıyor. 2011 yılında Bremerhaven’de
2 milyonu aşkın otomobil için aktarma
işlemi gerçekleştirildi. Bunları kısmen
dünya pazarlarına gönderilen Alman
markaları, kısmen de Asya ülkelerinden veya Amerika’dan Avrupa pazarlarına gönderilen otomobiller oluşturuyordu. Her dört otomobilden biri
temizlik, donanım değişikliği veya özel
donanım montajı için geçici olarak
teknoloji merkezine alınıyor.

Bremen mevcut limanları, altyapısı ve
deneyimli hizmet kuruluşlarından
oluşan iletişim ağıyla her türlü lojistik
sorunu için mükemmel çözümler
sunuyor. Örneğin yaklaşık 500 hektarlık bir alan üzerinde yer alan Lojistik
Köyü (GVZ) Avrupa’nın en büyük
yüksek raf sistemli deposu olup, toplam 1.2 milyon metrekare depolama
alanına sahip bulunuyor ve dünyanın
çeşitli yerlerinden gelen mallar için
önemli bir aktarma merkezi oluşturuyor. Wilhelmshaven’deki JadeWeserPort’ un açılmasıyla birlikte GVZ
Lojistik Köyü’nün Avrupa çapındaki
önemi daha da artacak. Liman ve
lojistik sektörlerinin önde gelen kuruluşlarının biraraya gelerek oluşturduğu
“Via Bremen” Derneği Bremen/Bremenhaven yatırım merkezinin uluslararası düzeyde ün kazanmasında
belirleyici rol oynuyor.

Bremen Lojistik Köyü (GVZ)

Mükemmel bir konuma sahip
bulunuyor, zira Bremerhaven,
Hamburg ve Wilhelmshaven
limanlarının ortasında yer
alıyor. Konumu itibariyle de
karayolu, demiryolu ve denizyolu ağlarına en uygun
bağlantı olanaklarına sahip
bulunuyor. Wilhelmshaven’deki “JadeWeserPort” un
2012 sonunda işletmeye açılmasıyla birlikte Kargo Destek
Merkezi’nin işlem hacmi daha
da artmış bulunuyor.
“JadeWeserPort” Almanya’nın
tek derin su limanı olup, gelgit
hareketlerinden etkilenmiyor.
1725 metre uzunluğunda rıhtıma sahip terminale dünyanın
en büyük konteyner gemileri
rahatlıkla yanaşabiliyor.
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Uzayda meteoroloji uydusu: OHB Geosatellit dünyaya güvenilir veriler aktarıyor.

İşbirliği resmiyet kazandı

Bremen uzay yolculuğu için hazırlıklarını tamamlamış durumda! İnsanlı uzay araştırmaları yapan merkezde 50 yılı aşkın süredir uydu ve taşıyıcı roketler geliştiriliyor ve
üretiliyor. Örneğin Avrupa ülkelerinin Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) çalışmalarına katıldığı bilimsel araştırma laboratuvarı “Columbus” ve uzay taşıma aracı “ATV”,
Astrium bünyesinde geliştirildi.1979 yılından beri 200’ü aşkın kez uzaya gönderilen
“Ariane” taşıyıcı roketlerinin üst modelleri de yine Astrium bünyesinde üretiliyor.
OHB AG firması da “Space Systems” ve “Aerospace & Industrial Products” olarak
tanımladığı faaliyet alanlarıyla dünya çapında saygınlık kazanmış bulunuyor.
Firmanın en yeni başarıları arasında Avrupa navigasyon sistemi Galileo için tasarlanan ve üretilen 14 adet uyduyu ve üçüncü nesil Avrupa meteoroloji uydularının
(MTG) yapımını sayabiliriz. Bunların yanısıra Kaefer Aeorospace GmbH veya
Premium Aerotec gibi üretici firmalar ve çok sayıda küçük ve orta çaplı işletme de
Bremen’in bu sektördeki saygınlığının artmasına destek veriyor.

Ortak hedeflerini havacılık ve
uzay sanayinin geliştirilmesi
oluşturuyor. Kardeş şehirler
Bremen ve İzmir bu alanda,
örneğin düşük emisyonlu uçak
sistemlerinin geliştirilmesi için
elele vermiş bulunuyor. Şirket
ve bilimsel araştırma kurumlarının oluşturduğu Aviabelt
Bremen ve İzmir HUKD arasında bir işbirliği anlaşması
yapılmış bulunuyor.

Almanya için anahtarınız | 15

“Bremen olmadan hiçbir Airbus kalkmaz”, Thomas Enders, CEO of Airbus,
2012 den buyana CEO of EADS*

Airbus firmasına ait her A350 XWB ile Bremen’in bir parçası dünyanın etrafında dönüyor.
Zira burada şirketin Kanat-Yetki-Merkezi bulunmaktadır.

Bremen tam anlamıyla havalanıyor

XXL-uçağı kalkıyor

Airbus uçaklarının kanat bölümleri Weser kıyısında üretiliyor. Tüm geniş gövdeli
uçakların kanat donanımları Avrupa Hava Savunma ve Uzaycılık Şirketi’nin (EADS)
Bremen’deki üretim tesisinde imal ediliyor. Ayrıca tüm Airbus uçaklarının iniş
klapalarının üretimi de bu tesiste gerçekleşiyor. Bunların yanısıra aynı tesiste
uçakların gövde ve taşıyıcı aksamlarında kullanılmak üzere yılda 2.5 milyon adet
parça imal ediliyor. Üçbin dolayındaki çalışanıyla Almanya’daki ikinci büyük Airbus
fabrikası olan tesis A400M nakliye uçaklarının tasarım ve üretiminde de önemli rol
oynuyor ve küçük metal parçaların üretiminin yanısıra iniş klapalarının ve gövdenin
montaj işlemlerini de gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Airbus yıllardan beri Bremen’in
havacılık sanayindeki uzmanlığına güveniyor. Bu alandaki uzmanlığın daha da
geliştirilebilmesi için, toplam 12.000 kişinin çalışmakta olduğu100 ’ü aşkın şirket ve
araştırma kuruluşu “Aviabelt” adı altında kümelenmiş bulunuyor. Kümelenmenin
ana hedefini, Bremen için büyük önem taşıyan bu sanayi dalının verim gücünün
sürdürülebilir şekilde artırılması oluşturuyor.

*14.11. 2010 tarihli Weser Kurier Gazetesi’nden alıntı

Uçağın arka kapağı açılsın,
kanat içeri yerleştirilsin ve
kapak tekrar kapansın ... Uçak
artık start almaya hazır! Bu
işlem haftada iki kez tekrarlanıyor. İşlem tamamlandıktan
sonra dev gövdeli “Beluga”
start alıyor. Uçak 32 metre
uzunluğa ve 45 ton ağırlığa
sahip Airbus kanatlarını naklediyor. Yük bölümünün bir spor
salonu kadar büyük olması
nedeniyle herhangi bir sorun
yaşanmıyor. Bremen’deki
fabrikada üretilen kanatlar
Fransa’nın Toulouse kentinde
Airbus gövdesine monte
edilecek ve “Beluga” tekrar
dönüşe geçecek.
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Bremen – Rüzgarın estiği yön
Sürekli rüzgarı karşıdan almak – İşte Bremenlilerin yelkenli gemi dönemlerinden
beri çok iyi bildikleri bir seyir şekli. Bu nedenle onshore rüzgar parklarının geliştirilmesine önemli katkı sağlamış olmaları ve Bremen kentini bir rüzgar enerjisi merkezi haline dönüştürmüş olmaları hiç şaşırtıcı gelmiyor. 140 dolayında firma bu
sektörün öncüleri olarak kabul ediliyor, zira burada araştırma ve üretim işbirliği
içinde yürütülüyor. Bu ortak çalışmalarda Fraunhof Enstitüleri IWES ve IFAM, AlfredWegener Enstitüsü ve Bremerhaven Yüksekokulu bünyesindeki fk-wind Enstitüsü’nün bilimsel uzmanlığından yararlanılıyor. Söz konusu bilimsel araştırma
kuruluşları gerek rüzgar kanalları gerekse rotor kanatları üzerinde yaptıkları çeşitli
araştırmalar neticesinde elde ettikleri bilimsel verileri onshore ve offshore teknolojileri için kullanıma sunuyorlar. Elde edilen bilgiler anında uygulamaya geçiriliyor.
Böylelikle yerel üretim tesisleri yılda yaklaşık 100 adet offshore rüzgar enerjisi tesisi
ve 300 dolayında rotor kanadı üretecek kapasiteye sahip bulunuyor. Yine de henüz
kapasitenin üst sınırına ulaşılmadığı belirtiliyor. Geleceğe yön verecek nitelik taşıyan
rüzgar enerjisi sektöründe bu denli kapsamlı bir kümelenmeye ancak Bremen
kentinde rastlıyoruz. İşbirliği, planlama bürolarından yansanayi işletmelerine, üretimden lojistiğe kadar uzanıyor.

“M5000” açık denizde:
Offshore rüzgar türbinleri
uygulama testinde

Kuzey Denizi’nde Borkum
Adası’nın 45 kilometre açığı.
Bu bölgede sürekli esinti
olduğu için Almanya’nın açık
denizdeki ilk rüzgar parkı
“alpha ventus” burada test
ediliyor. Bremerhaven’de
üretilmiş 12 rüzgar enerjisi
tesisinde 2009 yılından beri
elektrik üretiliyor. Tesislerin
sayısının yakında artırılması
planlanıyor.
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Offshore teknolojiler için yeterli alan var
Bremen öncülük yapıyor: Bremerhaven’de 2014 yılında tamamlanması planlanan
“Blexer Bogen” offshore terminaliyle rüzgar enerjisi sanayinin taleplerine tümüyle
yanıt verebilecek yeni bir liman oluşturulmuş olacak. Rüzgar enerjisi tesisleri için
taşıyıcı gövde, kule, gondol ve rotor kanatları üreten firmalar bunların montajının
yapılarak gemiye yüklenebilmesi için geniş çalışma alanına ihtiyaç duyuyorlar. İyi
planlanmış bir üretim ve nakliye lojistiği vazgeçilmez nitelik taşıyor. Bu nedenle
halen Weser kıyısında 25 hektarlık bir alan üzerinde yılda 160 adet rüzgar enerjisi
tesisinin üretim ve nakliyatının gerçekleşebilmesi için gerekli koşulların sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Böylelikle gelecekte tesislerde kullanılacak
parçalar burada üretilecek, depolanacak, ön montajları gerçekleştirilecek ve özel
gemilere yüklenecekler. Tüm işlemler zaman kaybetmeksizin en kısa yoldan tamamlanmış olacak. Bunun için 500 metre uzunluğa ve14.5 metre su derinliğine sahip üç
demirleme noktası hazırlanmış bulunuyor. Bremen kenti böylelikle gerek gelecek
vadeden bu sektörde yapılacak yeni yatırımlar gerekse mevcut işletmelerin kapasitelerini artırabilmeleri için gerekli koşulları sağlanmış olacak. Dolayısıyla offshorerüzgar enerjisi alanında Avrupa’nın merkezi olma yönünde önemli bir adım daha
atılmış olacak.

WAB: Weser’de knowhow
işbirliği

270 şirket ve araştırma enstitüsü Bremerhaven/Bremen
Rüzgar Enerjisi Ajansı (WAB)
adı altında kümelenmiş
bulunuyor. Hepsinin ortak
hedefini, gerek onshore
gerekse offshore rüzgar enerjisi tesislerinin teşvik edilmesi
oluşturuyor. Sanayi ve siyasi
çevreler arasında temaslar
oluşturulması, ulusal ve uluslararası ihtisas fuarlarına
katılınması birliğin hedefleri
arasında yer alıyor.
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Andreas Heyer,
WFB şirketinin yönetim başkanı

Bremen Pazar meydanındaki Kontorhaus (Ticaret binası), WFB’nin bulunduğu yer

Türkiye’deki uzman ortağınız

Bremen kenti İzmir’de temsil ediliyor: Bremeninvest’in İzmir’deki Türkiye temsilciliği Almanya pazarına girmeyi amaçlayan Türk girişimciler, yatırımcılar ve kuruluşlar
için bir buluşma noktası niteliği taşıyor.
Bremeninvest girişimcilere, gerekli işlemleri eksiksiz tamamlayabilmeleri için
yardımcı oluyor. Planlamadan tasarıma ve girişimin hayata geçirilmesine kadar
uzanan tüm aşamalarda destek veriyor. Bremeninvest, yeni bir üretim merkezi
kurmayı veya ulusal ve uluslararası pazarlara girebilmek için şube açmayı hedef leyen ve destek arayan girişimcilere yardımcı oluyor ve Avrupa pazarı yolundaki engelleri aşmaları için destek veriyor. Bu desteği sağlarken, Bremen kentinin
yüzyıllardır gelenekselleşmiş temel ilkeleri olan uzmanlık, güvenilirlik ve dürüstlük
ilkelerine sadık kalıyor.
Bremeninvest, belirlenen hedeflere hızla ulaşılabilmesi, aksaklık yaşanmaması ve
sürdürülebilir başarılar elde edilebilmesi için ciddi bir ortak olarak destek sunuyor.
İleri görüşlü yatırımcılar böyle bir desteğin ne denli önemli olduğunu çok iyi
biliyorlar. Bu nedenle de yatırım için Bremen kentini ve Bremeninvest’in kapsamlı
hizmetlerini tercih ediyorlar.

WFB şirketlere nasıl destek
veriyor

Bremen İktisadi Teşvik Kurumu
(WFB) Bremen kentinin yatırım, fuar ve etkinlik merkezi
olarak geliştirilmesi ve tanıtılması için çalışıyor. Firmaların
bölgede başarılı olabilmeleri
için gerekli çerçeve koşullarını
sağlıyor ve firmalara yerleşim
işlemlerinden kardeş kuruluşu
Bremen Kalkınma Bankası
tarafından sağlanacak finansmana kadar uzanan tüm
aşamalarda destek veriyor.
Bremeninvest de WFB çatısı
altında yer alıyor.
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Uluslararası desteğiniz:
“Bremeninvest” Ekibi:
Solda: Kolja Umland,
Sağda: Erol Tüfekçi

Überseestadt Bremen’e yerleşme ve yatırım yapma konusunda başarılı bir hikaye

Hizmet, Öneri ve Somut Destek

İşinizi Bremen’de büyütmek istediğinizde, Bremeninvest yetkilileri size yol gösterecektir. Bremen kentinin iktisadi yapısı, mevcut sanayi kümelenmeleri ve iletişim
ağları hakkında güncel rakamlara ve verilere sahip olan uzman Bremeninvest ekibi,
arzu edildiği takdirde kapsamlı bir ziyaret ve bilgilendirme programı organize edecek ve gerekli vize işlemleri hakkında bilgi verecektir. Uzman ekip yasal düzenlemelere ve vergi uygulamalarına ilişkin sorularınızı yanıtlayacak ve örneğin
Bremen’de yeni istihdam olanakları yaratılması veya yeni ürünler geliştirilmesi
halinde sağlanacak muhtemel finansman olanaklarına ilişkin bilgi aktaracaktır.
Somut projelerde finansman aşamasına gelindiğinde ise Bremer Aufbau-Bank size
kapsamlı destek sunacaktır. Bremeninvest ayrıca uygun sanayi alanları bulmanıza
da yardımcı olacaktır.

Kolja Umland

Erol Tüfekçi

Director Turkey
WFB Wirtschaftsförderung
Bremen GmbH
Kontorhaus am Markt
Langenstraße 2 – 4
28195 Bremen / Germany
T +49 (0) 421-9600-339
F +49 (0) 421-9600-8339
umland@bremen-invest.de

Bremeninvest Izmir
Bayraklı Tower
Ankara Cad. No: 81 K: 12 D: 89
TR-35030 Bayraklı/Izmir
T +90 232 422 12 45
F +90 232 422 12 75
erol.tufekci@bremen-invest.com

Bremen’e hoşgeldiniz!
Başarılı bir başlangıç için

Bremen için karar verdiniz.
Durum şimdi somutlaştığı
için, kritik bir aşamaya gelindi.
Ancak Bremeninvest size
yardımcı olmaya hazır. Sizin
için hemen Bremen World
Trade Center’de uygun bir
büro ve gerekirse ilk aylar için
uygun bir konaklama yeri
organize edecek. Daha sonra
da personel, depolama ve
üretim alanları temini için yardımcı olacak. Bremeninvest
desteğini sürdüreceğine söz
verir.
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Bremen’i tercih etmeniz için on iyi neden
1

Lojistik | Bremen hızlı mal aktarımı için yüksek verimli modern tesislere sahip bir kent olarak Avrupa’nın en önemli
lojistik merkezleri arasında yer almaktadır. 2011 yılında 6 milyon konteynerlik işlem hacmine ulaşılmış olması ve
lojistik sektöründe ve bu sektöre destek veren yan branşlarda faaliyet gösteren 1.000 firmada 80.000’i aşkın kişinin
çalışıyor olması da Bremen’in bu alandaki güçlü konumunu kanıtlamaktadır. Bremen lojistik alanındaki her soruna
mutlaka bir doğru çözüm getirecektir.

2

Sanayi | Dünyaca ünlü firmalar ve markalar yatırım yeri olarak Bremen’i tercih etmiş bulunuyor. Mercedes-Benz,
EADS, Airbus, Kraft Foods ve Kellogg’s burada üretim yapan markalar arasında yer alıyor. Ayrıca rağbet gören Beck’s
birası da burada üretiliyor. Bremen onlarca yıldan beri Almanya’nın önde gelen sanayi kentleri arasında yer alıyor.

3

Konum | Bremen’e her yoldan hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmak mümkün olabiliyor. Kentin havaalanı Avrupa’nın
en önemli havayolu aktarma noktalarına direkt bağlantı olanağı sunuyor. Bremen Almanya’nın en önemli otoban ve
demiryolu kesişme noktalarından birini oluşturuyor. Aynı zamanda kentin limanlarına da hergün dünyanın çeşitli
yerlerinden gelen gemiler yanaşıyor.

4

Büyüklük | Bremen, Almanya’nın en büyük onuncu kentini oluşturuyor ve geleneksel olarak küresel düzeyde
ticari bağlantılara sahip bulunuyor. Uluslararası şirketlere kapıları her zaman açık olan Bremen kenti, burada yatırım
yapmayı hedefleyen işletmelere yoğun destek sunuyor. Senato, resmi kurumlar ve çeşitli iletişim ağları kente
yatırım yapmak isteyen firmaların tercih ve hedefleri doğrultusunda kendilerine yardımcı oluyor.

5

Masraflar | Bremen’de yaşam Almanya ve Avrupa’nın diğer büyük kentlerine kıyasla çok daha ucuzdur. Bu husus
gerek büro ve depo kiraları, gerekse ev ve daire alımları için de geçerlidir. Ayrıca personel giderleri ve vergi oranları
da nispeten düşük düzeydedir. Tüm bunlar bilançoda hemen kendini gösterecek somut avantajlardır.

6

Personel | Bremen ve çevresinde çok sayıda yüksek vasıflı uzman yaşıyor ve iyi eğitimli personel potansiyeli çok
yüksek düzeye ulaşmış bulunuyor. Kalifiye eleman havuzuna her yıl yenileri ekleniyor, zira Bremen’deki üniversite
ve yüksek okullardan her yıl yaklaşık 6000 kişi mezun oluyor ve birçoğu Bremen ve çevresinde iş arıyor.

7

Gelişme | Küçük bir büro veya geniş bir depolama tesisi kiralamak veya sıfırdan oluşturmak... Bremen her işletme
için en uygun mekan çözümünü sunacaktır. İster başlangıç için Bremen World Trade Center’ da möbleli küçük
bir büro, isterseniz doğrudan bir üretim merkezi kurabilirsiniz. Bremen her türlü talebe yanıt verebilecek alan ve
gayrımenkul seçeneklerine sahiptir.

8

Kolaylık | Bremen’de mesafeler kısadır. Belediye, parlamento, ticaret odası ve bankalar birbirine çok yakındır.
Dolayısıyla şehir meydanında her an tanıdık bir simaya, bir milletvekiline, iş ortağınıza veya müşterinize rastlayabilirsiniz. Yaşam Kalitesi/ Huzurlu semtler, boş vakitlerinizi değerlendirebilmeniz için sayısız olanak ve kültürel çeşitlilik –
Bremen yaşanmaya ve sevilmeye değer bir şehirdir. UNESCO-dünya mirası listesinde yer alan etkileyici belediye
,binası ve Roland heykeli, zengin alışveriş olanaklarına sahip canlı şehir merkezi ve önemli müzeleriyle öne çıkan
Bremen kentine bir kez yerleşen, buradan asla ayrılmak istemeyecektir. Bu nedenle işbirliği ağlarının bu denli yoğun
olması hiç şaşırtıcı değildir. Birçok işinizi çoğu kez tek telefonla halledebilirsiniz.

9

Yaşam Kalitesi | Huzurlu semtler, boş vakitlerinizi değerlendirebilmeniz için sayısız olanak ve kültürel çeşitlilik –
Bremen yaşanmaya ve sevilmeye değer bir şehirdir. UNESCO-dünya mirası listesinde yer alan etkileyici belediye
,binası ve Roland heykeli, zengin alışveriş olanaklarına sahip canlı şehir merkezi ve önemli müzeleriyle öne çıkan
Bremen kentine bir kez yerleşen, buradan asla ayrılmak istemeyecektir.

10

Hizmet | Bremeninvest Bremen’e yerleşmek isteyen şirketler için uzman bir partnerdir. Bremeninvest’in deneyimli
ekibi sunduğu çeşitli hizmetler, teşvikler ve finansman olanaklarıyla sizlere yardımcı olacak, potansiyel ortaklar
ve resmi makamlarla temas kuracak, aynı zamanda da uygun mesken temini ve şehri tanımanız için size destek
verecektir.
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Bremen’i tercih etmeniz için on haklı neden:
Bremen Avrupa’nın en önemli lojistik merkezleri arasında yer alır | Bremen aynı zamanda Almanya’nın
önde gelen sanayi kentleri arasındadır | Bremen hızlı ve kolay ulaşım olanağı sunar | Bremen kuzeybatı
bölgesinin metropolü ve Almanya’nın onuncu büyük kentidir | Personel giderleri, kiralar ve
vergiler diğer kentlere kıyasla daha düşüktür | Bremen ve çevresinde çok sayıda kalifiye personel
yaşamaktadır | Gerek büro gerekse üretim ve depolama alanları açısından Bremen çok fazla
olanak sunmaktadır | Kısa mesafeler ve yoğun işbirliği ağları sayesinde Bremen’de herkes birbirini
tanır | Destek: Bremeninvest firmalar için uzman partner olarak destek sunar | Tarihi binalar,
boş vakitlerinizi değerlendirmeniz için çok sayıda olanak ve alışveriş imkanları – Bremen her yönüyle
size uygun özelliklere sahiptir!

Bremeninvest is a brand of WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH

www.bremen-invest.com

