
Düsseldorf 'ta 
şirket kurma  
Göçmenler için kılavuz

RZ_StadtD-dorf_GruendenMi150225_TU.indd   1 25.03.15   17:25



İçindekiler

Alman uyruğunda olmadan
şirket kurmak 
•  Oturma yasaları açısından şartlar
•  Yurtdışında elde edilmiş olan 
 niteliklerin tanınması
•  Lisan

Şirket kurma
•  İş planı 
•  Finansman
•  İşyeri tescili
•  Hukuki şekil 
•  Vergiler

Sigortalar ve emeklilik
•  Sağlık sigortası
•  Kaza sigortası
•  Emeklilik

İşçiler ve çalışanlar

Diğer önemli adresler ve 
internet portalları

Sayfa

4

6 

9

10

11

RZ_StadtD-dorf_GruendenMi150225_TU.indd   2 25.03.15   17:25



Yabancılar ve göçmen kökenli insanlar günümüzde 
en dinamik şirket kurucuları arasında bulunmak-
tadırlar. çeşitli branşlarda Almanya'nın ekonomik 
gelişimine önemli bir katkıda bulunuyorlar ve bu 
vesileyle birçok yeni istihdam yaratıyorlar.

Şirket kurmak isteyen kişinin, bunun için sadece iyi 
bir fikri olması ve çok çaba sarf etmesi yetmez, aynı 
zamanda ülke piyasasının şekilsel çerçeve şartları, 
lisanı ve özellikleri hakkında çok iyi bilgileri olması 
gerekir. İnsanlar, çoğu zaman kendi özel çevresin-
den, aile fertlerinden, akrabalarından veya arkadaş-
larından iyi niyetle verilen tavsiye güvenirler. Fakat 
yeni bir kuruluşun başarılı olması için en iyi ön 
koşul, işin uzmanlarından alınan yoğun bilgiler ve 
danışmanlık hizmetidir.

Düsseldorf, Almanya'da en yüksek şirket kurulu-
şu sayıları olan şehirlerin arasındadır. Düsseldorf 
, Özellikle de yabancı şirketlerin iş başlangıcı için 
şehrimiz sahip olduğu uluslararası alt yapısıyla ideal 
bir lokasyondur.  

Eyalet başşehri Düsseldorf, bu broşür vasıtasıyla 
şirket kurmak isteyen girişimcilere atılacak ilk adım-
lar hakkında bilgi vermektedir. Bu vesileyle özellikle 
yabancıların işe başlamalarında karşılaştıkları özel 
durumlara, örneğin oturma müsaadesi yasaları ve 
yurt dışında alınmış mesleki diplomalarının tanın-
ması gibi konulara değinmektedir. Bunun dışında, 
Ekonomik Destek Merkezinin ve onların ağ ortakla-
rının uzmanları tarafından sunulan geniş kapsamlı 
danışmanlık hizmetlerinden faydalanın. Onlar size 
çeşitli kurumlarla olan işlerinizde yardımcı olmak 
için refakat edecekler.

Niyetinizi gerçekleştirmeniz için size başarılar  
diliyorum. 

Saygılarımla

Thomas Geisel
Eyalet Başşehri Düsseldorf
Büyük Şehir Belediye Başkanı 

Hoş 
geldiniz...

...Düsseldorf'ta girişimci olmak
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Alman uyruğunda 
olmadan
şirket kurmak

Oturma müsaadesi yasaları açısından 
ön koşullar
Oturma Yasası veya Serbest Dolaşım Kanunu AB, 
Almanya'da ikamet etmek ve serbest meslek olarak 
kendi işinde çalışmak için hangi şartların yerine 
getirilmesi gerektiğini düzenler.

AB Vatandaşları
AB üyesi ülkeler, Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkeleri 
ve İsviçre dahilinde serbest dolaşım ve ticaret yapma 
özgürlüğü vardır. Bunun anlamı, eğer AB ülkeleri 
vatandaşları başka bir üye ülkede ikamet etmek 
isterlerse, oturma izni almak zorunda olmadıkları 
ve bütün üye ülkelerinde bir şirket kurabilmeleridir.

AB üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşları
Eğer ekonomik açıdan bir çıkar sağlanacaksa veya 
bölgesel bir ihtiyaç varsa ve yapılacak faaliyetin 
ekonomiye olumlu bir katkısı olması beklenebilirse 
ve uygulamanın finansmanı sağlandıysa, AB üyesi 
olmayan bir ülkenin vatandaşlarına dilekçe verme-
leri üzerine serbest meslek amacıyla oturma izni 
verilebilir.

Bu dilekçe genelde kişinin kendi ülkesinde bulunan 
Alman yurtdışı temsilciliğine verilmelidir. Zaten 
Almanya'da ikamet eden ve başka bir amaç için otur-
ma müsaadesi almış olan yabancılar, Yabancılar Dai-
resine serbest meslekte çalışmak için izin verilmesine 
ilişkin bir dilekçe verebilirler.

www.duesseldorf.de/buergerservice adresi altında 
"Düsseldorf 'ta yabancı olmak" bölümünde tüm 
önemli dilekçe formlarını indirebileceğiniz formlar 
listesini bulabilirsiniz.

Siz, kendi oturma statünüzü kontrol edin ve danış-
mak için yerel Yabancılar Dairesine başvurun!
Eyalet başşehri Düsseldorf
Yerel Yabancılar Dairesi
Willy-Becker-Allee 7
40200 Düsseldorf
Telefon: +49 211 89-21020
Faks:  +49 211 89-29036
auslaenderamt@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/auslaenderamt

Yurtdışında elde edilmiş olan 
niteliklerin tanınması 
Almanya'da kendi şirketini kurmak için bir çok 
branşta yurt dışında elde edilmiş olan niteliklerin 
tanınmasını sağlamak gereklidir. Bu kural özellikle 
ruhsat gerektiren el sanatları, doktorluk veya hem-
şirelik meslekleri gibi "denetime tabi meslekler" için 
geçerlidir. Bu alanlarda alınan diplomaların denklik-
lerinin denetlenmesi zorunludur. Bu işlemde alınan 
eğitimin içeriği, süresi ve sahip olunan mesleki dene-
yim dikkate alınır. 

AB'de mesleki nitelikler
AB üyesi ülkelerin vatandaşları için yerleşme özgür-
lüğü ve hizmet sunma özgürlüğü bulunmaktadır. 
Bununla beraber, Almanya'ya kalıcı olarak yerleşmek 
ve bir şirket kurmak isteyen bir kimse, niteliklerinin 
tanınmasını sağlamak zorundadır. 

Tanıma işlemi
Diplomaların denkliklerine ilişkin denetimden önce-
likle odalar ve sanayi ve ticaret alanları için merkezi 
kurum olarak Sanayi ve Ticaret Odası FOSA (Yaban-
cı Becerilerin Onaylanması) yetkilidir. Eğer denetime 
tabi mesleklerde eğitim açısından önemli farklılıklar 
tespit edilirse, denkliği elde edebilmek için bir adap-
tasyon uygulamasına (sınav veya adaptasyon kursu) 
katılma olanağı bulunmaktadır. 

www.ihk-fosa.de

Prensip olarak Almanya'da herkes bir 
şirket kurabilir. Bununla beraber yaban-
cılar, vatandaşı oldukları ülkelere göre 
belirli şartları yerine getirmek zorunda-
dırlar.
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Zanaat
Yabancı diplomalar, Alman kalfalık veya ustalık 
sınavlarıyla denk olarak tanınabilir. Eğer Alman 
ustalık sınavı ile denk olarak değerlendirilen bir mes-
lek diplomanız varsa, ruhsata tabi bir zanaat dalında 
kendi işyerinizi kurabilirsiniz. Eğer Alman kalfalık 
diplomasına denk olan bir diplomanız varsa, size bir 
denklik belgesi verilir ve  bu belge ile ustalık sınavına 
katılabilirsiniz. Yabancı bir diplomanın Alman diplo-
maları ile denk olup olmadığı hakkında yerel Zana-
atkarlar Odası karar verir. 

Danışmanlık hizmeti ve destek
Düsseldorf Sanayi ve Ticaret Odası
Bettina Prill
Telefon: +49 211 35 57-437
prill@duesseldorf.ihk.de

Düsseldorf Zanaatkarlar Odası
Ute Schwinger 
Telefon: +49 211 87 95-609
ute.schwinger@hwk-duesseldorf.de

www.anerkennung-in-deutschland.de 

Bilim ve Araştırma Federal Bakanlığının web site-
sinden diplomaların tanınması hakkında daha
                 fazla bilgi alabilirsiniz.

Lisan
Bir şirket kurmak için Almanca bilmek önemli bir 
ön koşuldur. Gerçi zorunlu olarak şart koşulma-
makla beraber, eğer Alman hukukuna göre bir şirket 
kurmak ve yönetmek istiyorsanız, bu önemlidir. 
Almanca bilmeden önemli ve doğru bilgilere ulaş-
mak, branşınız hakkında bilgi edinmek veya bir 
kredi için başvuruda bulunmak zordur. 

Kendi kendinize Almanca seviyenizin yeterli olup 
olmadığı hakkında eleştirisel bir gözle bakın. Eğer 
yeterli değilse: Bir uyum kursuna yazılın.

Uyum kurslarına dair danışmanlık hizmeti ve bilgi 
almak için ilk başvuracağınız yerler 
Yetişkinler İçin Göçmen Danış-
manlık (MBE) birimleridir. Uyum 
kursları sunan çeşitli yerlere ken-
diniz doğrudan da başvurabilirsi-
niz. Bu yerler size olanaklar hak-
kında memnuniyetle danış-
manlık hizmeti verir ve 
sizin için uygun olan 
bir lisan kursu için 
derecenizi belirler. 
Danışmanlık 
hizmeti veren 
yerlerin ve 
lisan okulları-
nın adreslerini 
ve iletişim 
bilgilerini 
"Düsseldorf 'ta 
Yaşamak Göçmenler için 
Kılavuz" isimli broşürde 
bulabilirsiniz*. 

Bu broşürün basılmış bir 
nüshasını talep edebileceğiniz adres:
Kommunalstelle für Integration und Bildung 
(KIB; Yerel Uyum Merkezi olarak tanınmış)
Bertha-von-Suttner-Platz 3
40200 Düsseldorf
Telefon: +49 211 89-24063
Faks:  +49 211 89-29376
kib@duesseldorf.de

İndirebileceğiniz adres:
www.duesseldorf.de/soziales/formulare/
wegweiser_migranten.pdf 

                 fazla bilgi alabilirsiniz.
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Şirket 
kurma

Başarılı bir şirket kuruluşu için önemli bir 
unsur, bir iş planının düzenlenmesidir. 
Şirketinizin kurmadan önce ücretsiz olarak 
verilen danışmanlık ve destek hizmetlerin-
den yararlanın.

İş Planı - Başarılı bir kuruluş için ayrıntılı 
bir konsept
Şirket kurmak isteyen herkesin başarı vaat eden bir iş 
fikri olması gerekir. Bunun haricinde her kuruluştan 
önce, bu iş fikrinin nasıl gerçekleştirilebileceğinin 
görüldüğü ayrıntılı bir konsept hazırlanmalıdır. 
Bu plan, başarılı olmanız veya başarısız olmanız 
için önemli olabilecek tüm faktörleri içermelidir. 

Yaptığınız plan ne kadar iyi düşünülmüş ve ayrın-
tılandırılmış ise, projenizin arzu edilen başarıyı 
yakalama şansı o kadar büyük olur. Ayrıntılı bir iş 
planı çerçevesinde kuracağınız şirketin tüm önemli 
noktalarını, tüm fırsatları ve riskleri iyi düşünmeniz 
gerekir. 
Anlamlı bir iş planı ayrıca size kredi verenleri, plan-
ladınız şirketinizin krediyi geri ödemek için yete-
rince gelir elde edeceğine ikna etmek için ön koşul 
teşkil eder. 

İş planınızı hazırlarken size destek verecek bir dizi 
kurum vardır. Bunların en önde gelenleri odalar, 
iş planı yarışmaları, yerel girişimci inisiyatifleri ve 
KfW Bankalar grubunun danışmanlık hizmetleri.

Bir iş planının ana ögeleri diğer şeylerin yanı sıra:
Kurucu kişi ve proje
• Kurucu profili
• İş fikri (Performans programı, hedef grup)
• Pazar, lokasyon ve rekabet faktörlerinin değerlen-
 dirilmesi
• Pazarlama stratejisi
• Organizasyonun ve çalışanların planlanması
• Mekanın ve 
 teknik donanımın planlanması
• Geleceğe yönelik beklentiler

Bütçelendirme
• Sermaye gereksinimi ve finansal planlama
• Karlılık beklentisi
• Özel harcamalar açısından sürdürülebilirlik
• Likidite planlaması

Ekonomik Destek Merkezinin sunduğu 
öneriler ve hizmetler 
Düsseldorf 'ta yatırım yapmak veya kendi işinde 
çalışmak isteyen şirketler ve girişimciler için Ekono-
mik Destek Merkezi ana başvuru yeridir. Burada size 
bir şirketin kuruluşuna ilişkin bireysel danışmanlık 
hizmeti ve bilgi verilir, hukuk ve vergi danışmanları 
ile temas kurmanızı sağlanır, vize prosedürlerinin 
hazırlanmasında size destek verirler ve uygun gayri-
menkul arayışında yardımcı olurlar ve gerektiğinde 
bunları yabancı dillerde da yaparlar.
Ekonomik Destek Merkezi Düsseldorf, Burgplatz 1,
Girişimci danışma hattı: 89-99444

Bir iş kurma
Ekonomik Destek Merkezi yabancı girişimciler için 
düzenli aralıklarla İngilizce sunulan seminerler dü-
zenlemektedir. İşlenen konular, kuruluş esnasında 
temel unsurlar, iş hukuku ve oturma hukuku, finan-
sal ve vergi konularıdır. Yeni kurdukları işlerinde 
başarılı olan girişimciler deneyimlerini paylaşıyor ve 
tüyolar veriyorlar.
Tarihleri öğrenmek ve kaydolmak için www.go-dus.de 

Kendime ait seyahat acentesi için iş planının düzenle-
mek bana hem çok zahmet çıkardı hem de keyif verdi 
ama her şeyden önce çok faydası oldu! Şirket yapısının 
tüm hususlarını çok net olarak planlamak zorunda kal-
dım. Özellikle de ayrıntılı maliyet ve gelir hesaplama çok 
önemli bir unsur oldu. Ben şirket kurmak isteyen herkese 
böyle bir iş planı düzenlemesi için yeterince zaman ayır-
masını ve planı düzenlerken uzman kişilerin desteğinden 
faydalanmasını tavsiye ederim!

(Fatima Adaköy, Travel Store seyahat acentesinin kurucusu)
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Finansman
Şirket kurmak isteyen kişi, genelde ilk önce projesine 
para yatırımı yapmak zorundadır. Ne kadar para ya-
tırmanızın gerekli olduğunu, bir sermaye gereksinimi 
planlaması sayesinde tespit edersiniz. 

Sermaye gereksinimi planlaması, projenizi sadece 
kendi birikimlerinizle veya kredi çekerek finanse et-
menizden bağımsız olarak her iş planının bir parçası-
dır. Eğer ayrıntılı bir planlama yapmazsanız, sonunda 
paranın yetmeme riskine girmiş olursunuz. 

İlk önce hesabınızın bulunduğu bankayla görüşün ve 
onlara danışın.

Tam da az miktarda kredi ihtiyacı olan girişimciler 
hesaplarının bulunduğu bankalardan finansman 
sağlamakta çoğu zaman problem yaşar. NRW.
BANK,  kendi işinizi kurma yolunda bu başlangıcı 
kolaylaştırmak için STARTERCENTERN NRW 
ile işbirliği yaparak, mikro kredi diye adlandırılan 
25.000 Euro miktarına kadar kredi vermektedir.
www.startercenter.nrw.de/
unternehmensfinanzierung.html

İş yerini tescil ettirme
En önemli sorulardan birisi, şirketin hukuki şekli 
seçimidir. Kuruluş prosedürü için izlenecek hukuki 
yol buna göre belirlenir.

Şirket kurmanın en kolay yolu, Eyalet başşehri 
Düsseldorf 'ta İş Yeri Kaydı Dairesine bir işyeri ku-
racağınızı bildirmenizdir. Prensip olarak, bu işyerini 
işletmek için ayrıca başka bir izne gerek yoktur. 
Restoran, emlak komisyoncuları, müteahhitler ve 
el sanatları dükkanları gibi izne tabi belirli işletme-
ler için bildirim yapmanın yanı sıra, bir de iş yeri 
ruhsatı için başvuruda bulunmak gerekir. Bu ruhsatı 
da İş Yeri Kaydı Dairesinden alabilirsiniz. İşyerini-
zin kaydını şahsen gelip veya yazılı olarak başvu-
ruda bulunarak yaptırabilirsiniz. Şahsen başvuruda 
bulunursanız, kayıt belgenizi genelde hemen alabi-
lirsiniz. 

Daha fazla bilgiyi  İş Yeri Kaydı Dairesinin ana 
sayfasında bulabilirsiniz:
Düsseldorf Belediyesi, Belediye İşleri Bölümü
İş Yeri Kaydı Dairesi
Worringer Straße 111
gewerbemeldestelle@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/ordnungsamt/
gewerbe/gewmeld.shtml

Form sunucusu STARTERCENTER NRW:
Burada şirket kurma ile ilgili tüm formları online 
olarak bulabilir ve rahat bir şekilde evinizde bilgisa-
yarınızda doldurabilirsiniz:
www.startercenter.nrw.de/gruendungs
formalitaeten/formularserver-nrw.html
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GmbH
GbROHG

KG
UG

8

GmbH
Hukuki şekil

Şahıs şirketleri
Şahıs şirketlerinin sermaye şirketlerinden farkı, şahıs 
şirketlerinde ortakların kişisel angajmanlarının daha 
çok ön planda olmasıdır. Özellikle de borçlardan 
şirket değil, prensip olarak her bir hissedar şahsen ve 
sınırsız olarak sorumludur. Adi şirketler (GbR), adi 
ortaklıklar (OHG) ve komandit şirketler (KG) şahıs 
şirketlerindendir. Adi şirketlerin haricinde, diğer 
şahıs şirketleri ticaret sicil kaydına kaydettirilmek 
zorundadır. 

Limited Şirketi (GmbH)
Sermaye şirketinin en bilinen ve en önemli şekli 
limited şirketidir (GmbH). Bu şirket şeklinin özel-
likleri 25.000 Euro kuruluş sermayesinin gerekli 
olması ve sorumluluğun hissedarlar tarafından 
ödenmiş olan sermaye ile sınırlı olmasıdır. Yani bu 
şirket şekli özellikle sorumluluk riskini sınırlamak 
isteyen girişimciler için uygundur. Limited şirketin 
diğer bir avantajı da tek bir kişi tarafından kurulabi-
lir olmasıdır. 

Girişimci şirketi (sınırlı sorumlu) (UG) 
Halk arasında Mini Ltd. Şti. ve 1 Euro'luk Ltd. Şti. 
olarak da adlandırılan Girişimci Şirketi, Federal 
Almanya Cumhuriyeti'nde 2008 yılında bilinen 
Limited Şirketi şeklinin girişimci dostu varyasyonu 
olarak yürürlüğe girdi. Girişimci Şirketi, bir kaç kü-
çük farklılıklar hariç, klasik Ltd. Şti. gibi kurulur.

Hangi hukuki şekli seçeceğinize dair olan tüm diğer 
sorularınız için STARTERCENTER'LERİN Düsseldorf 
Sanayi ve Ticaret Odasında ve Düsseldorf 
Zanaatkârlar Odasında verilen danışmanlık hizme-
tinden yararlanın veya bir vergi danışmanına veya 
bir avukata başvurun.

Düsseldorf Sanayi ve Ticaret Odası
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Günter Friedel
Telefon: +49 211 3557-242
friedel@duesseldorf.ihk.de

Düsseldorf Zanaatkârlar Odası
Georg-Schulhoff-Platz 1
40221 Düsseldorf
Ulrich Engelhardt
Telefon: +49 211 8795-333
startercenter@hwk-duesseldorf.de 

Serbest meslekler
Serbest meslek açısından en önemli unsur, alınan 
kişisel eğitim ile mesleki serbest çalışmanın ara-
sındaki sıkı bağdır. Hangi mesleğin serbest meslek 
olup, hangisinin olmadığını belirlemek her zaman 
kolay değildir. Katalog mesleklerde bu net bir şekilde 
düzenlenmiştir, örneğin: Doktor, avukat, vergi da-
nışmanı, noter, mühendis, mimar, fizyoterapist veya 
çevirmen serbest mesleklerden sayılmaktadır. Sanat-
çılarda, tasarımcılarda, bilgi işlem ve şirket danış-
manlarında vs. yaptıkları işin serbest meslek olarak 
mı yoksa ticari faaliyet olarak mı derecelendirilece-
ğine sonuçta vergi dairesi karar verir. Serbest meslek 
olarak çalışanlar İş Yeri Kaydı Dairesine başvurmaz-
lar, sadece vergi dairesine başvurmaları yeterlidir. 

Serbest meslek faaliyetlerine ilişkin prensip açı-
sından sorularınız için Ekonomik Destek Merkezi 
danışmanlarına başvurun:
Girişimci danışma hattı +49 211 89 99444
info@go-dus.de, www.go-dus.de
Girişimci danışma hattı +49 211 89 99444
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Sigortalar
ve güvence

Hastalık durumunda bir sigorta ve yaşlılık 
için finansal güvence, bir girişimcinin gele-
ceği planlamasında önemli unsurlardır. 
Bu sebepten dolayı, şirketinizi kurarken 
daha başında uygun bir risk ve yaşlılık 
güvencesi sağlamalısınız.

Vergiler 
Bir şirketin kaydını yaptırmış olsanız da veya serbest 
meslek olarak çalışsanız da fark etmez: Bağlı oldu-
ğunuz vergi dairesine kaydınızı yaptırmak zorunda-
sınız. Bunun için vergi sınıflandırması açısından bir 
form doldurup teslim etmeniz gerekir. Vergi dairesi 
tarafından yapılan denetimden sonra şirketiniz için 
size bir vergi numarası verilir. Bu formu vaktinde 
teslim edin. Zira kayıt işlemleri belirli bir zaman 
alabilir. Bu formu İş Yeri Kaydı Dairelerinden, vergi 
dairenizden veya Federal Merkez Vergi Dairesi web 
sitesinden alabilirsiniz.

Yeni şirket kuranlar prensip olarak her ay KDV ön 
kaydı ve personel çalıştırmaları durumunda ayrıca 
gelir vergisi kaydını elektronik ortamda yaptırmakla 
yükümlüdür. Bunun haricinde yıllık beyan verme 
yükümlülükleri bulunmaktadır.

Şirketler için bir vergi danışmanı bürosunu görev-
lendirmek, çok faydalı olur. Düsseldorf Vergi Danış-
manları Odası kendi web sitesinde sizin branşınızın 
uzmanlarını bulmanız için çok yüksek performanslı 
bir arama motoru sunmaktadır. 
http://www.stbk-duesseldorf.de

Ayrıca bağlı olduğunuz vergi dairesi de sorularınızı 
yanıtlamakta memnuniyetle yardımcı olur:
Düsseldorf Kuzey Vergi Dairesi
Hans-Böckler-Straße 36, 40476 Düsseldorf
Şirket kuruluşları için muhataplar
Telefon: +49 211 4496-2261, -2936
Düsseldorf Merkez Vergi Dairesi
Kruppstraße 110, 40227 Düsseldorf
Şirket kuruluşları için muhataplar
Telefon: +49 211 7798-2404, -2238, -2055

Daha fazla bilgi için
Vergi dairelerinin yetki alanları: 
www.finanzamt-nrw.de
Vergi kaydı için form:
www.formulare-bfinv.de
Kuzey Ren Vestfalya Maliye Bakanlığının "Şirket 
kuran girişimciler için vergi tüyoları" isimli broşürü:
www.fm.nrw.de/allgemein_fa/service/
broschueren

Sağlık sigortası
Tüm vatandaşlar gibi, kendi işyeri olanlar da ya yasal 
ya da özel bir sağlık sigortası yaptırmakla yüküm-
lüdür. Daha önce çalışan olarak sigorta yükümlüsü 
olanlar veya bir aile ferdinin üzerinden sigortalı 
olanlar, özel bir sağlık sigortası ile yasal sigorta ku-
rumunda gönüllü üye olma arasında seçim yapabilir. 
Mesleki bağımsızlığa doğru atılan adım, her durum-
da yasal sağlık sigortasına bildirilmelidir. Birçok 
sağlık sigortası çeşitli dillerde danışmanlık hizmeti 
veriyor.

Çalışanlar için iş kazalarına karşı kaza 
sigortası 
Almanya'da çalışanlar, işverenleri üzerinden yasal 
kaza sigortası kurumda sigortalıdır. Hangi meslek 
birliğine bağlı olduğunuzu telefon ederek yasal kaza 
sigortası kurumunun ücretsiz bilgi hattı olan şu nu-
maradan +49 800 6050404 öğrenebilirsiniz. 
Burada size memnuniyetle bilgi verirler.

daha fazla bilgi almak için 
Alman Yasal Kaza Sigortasına 
başvurma adresi www.dguv.de
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Emeklilik sigortası
Kendi işyeri olan girişimciler emekliliklerinin yapısı-
nı vakitlice planlamalıdır. Çalışan olarak geçirdiğiniz 
zamanda yasal emeklilik sigortası kurumunda edin-
miş olduğunuz haklar, korunmaktadır. Yasal emek-
lilik sigortasında üyeliğinizi gönüllü olarak devam 
ettirmenin sizin için yaralı olup olmayacağını bir 
düşünün. Yasal emeklilikten ödenen yaşlılık emekli 
maaşı, kendi işi olan birisinin normal şartlarda ancak 
temel ihtiyaçlarını karşılar. Yaşlılığınızda da yeterince 
güvence altında olmak için, ayrıca bir özel emeklilik 
sigortası yaptırmalısınız. 

Alman Emeklilik Sigortası Rheinland
Alman Emeklilik Sigortası
Düsseldorf Hizmet Merkezi
Königsallee 71
40215 Düsseldorf
Telefon: +49 211 937-0

www.deutsche-rentenversicherung.de 
Burada hizmetler yedi 
farklı dilde verilir.

İşçi / Çalışan
Personel çalıştırmayı düşünüyor ve esas itibariyle 
şartlar ve sorular hakkında bilgi almak istiyor musu-
nuz? Bunun için İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun işve-
ren servisi departmanı size memnuniyetle yardım 
eder, formalitelere ilişkin danışmanlık hizmeti verir 
ve sizin için uygun personeli arar:

Düsseldorf İş ve İşçi Bulma Kurumu
İşveren Servisi Departmanı
Grafenberger Allee 300
40237 Düsseldorf

İşveren Danışma Hattı: 
+49 800 4555520

İşçiler 
ve çalışanlar

Eğer personel çalıştırmak isterse-
niz, bir dizi soruyu açıklığa kavuş-
turmalısınız. Yerel organizasyonla-
rın sunduğu danışmanlık hizmet-
lerinden yararlanın.

Mesleki bağımsızlığa adım atmakla, araba ustası olarak çok arzuladığım bir 
şeyi gerçekleştirdim. Sağlam bir ön hazırlık yapmak, benim için en başından beri 
çok önemliydi. Stratejik şirket planlamasından tutun, iş planı düzenlemesinden, 
kurulacak yerin aranmasından, finansmandan devam edin, vergiler, sigortalar, yaşlılık 
güvencesi ve personel işe almaya kadar. Bu esnada profesyonel bir danışmanlık 
hizmeti olmazsa, olmazlardandır. Aile fertlerinin ve arkadaşların verdiği iyi niyetli 
tavsiyeler yeterli değildir. Ve bugün diyebiliyorum ki, her şeyi doğru yapmışım! 

(Bosch Car Service Domenico Palazzolo şirketinin sahibi Domenico Palazzolo)
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Hoş geldiniz portalı Make it in Germany 

Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
www.make-it-in-germany.com

Bu portalda hangi branşlarda uzman personel arandığı 
konusunda ve yurtdışından bu işlerle ilgilenenlerin hangi 
şartlar altında Almanya'da bir işte çalışabilecekleri hakkında 
bilgi verilmektedir. Ayrıca başarılı bir uyum için pratik tavsi-
yeler bulunmaktadır. 

Almanya’da çalışmak ve yaşamak danışma hattı:
+49 30 1815-1111

BMWi-İş kurma portalı
İş kurma konusuna ilişkin en geniş kapsamlı ve çok 
sayıda ek bağlantılar içeren internet portallarından 
bir tanesi
www.existenzgruender.de 

Sizin için seçtiğimiz bağlantılar

Bilgi ve danışmanlık hizmetleri
Düsseldorf iş kurma ağı
www.go-dus.de 

ALT HILFT JUNG e. V.
(Yaşlılar Gençlere Yardım Ediyor Derneği)  
www.althilftjung.de

Eyalet Başşehri Düsseldorf İş Yeri Kaydı Dairesi
www.duesseldorf.de/ordnungsamt/gewerbe/gewmeld.shtml

STARTERCENTER NRW 
www.startercenter.nrw.de

Finansman  
Stadtsparkasse Düsseldorf  
www.sskduesseldorf.de

NRW.BANK 
www.nrwbank.de

KfW Mittelstandsbank 
www.kfw-mittelstandsbank.de

Bürgschaftsbank NRW GmbH 
www.bb-nrw.de

Sirius Seedfonds Düsseldorf 
www.sirius-venture.com

Özel inisiyatifler ve konular
ATIAD -  KOBİ'ler ve iş kuranlar için Türk Birliği
www.istebilgi.de/de/existenzgruendung.html

Initiative Unternehmerinnenbrief 
(Girişimciler Mektubu İnisiyatifi) 
www.unternehmerinnenbrief.de

Üniversiteden iş kurma 
www.diwa-dus.de

NUK - İş Planı Yarışması 
www.n-u-k.de

Emeklilik sigortası 
www.wegweiser-rentenversicherung.info

Diğer önemli 
adresler ve 
internet portalları

İnternette de çok sayıda bilgi 
sunan siteler bulunmaktadır. 
Önemli olan sunumlardan bazı-
larını sizin için bir araya topladık.
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