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KENDİ ŞEFİM OLMA

K
BREMEN’DE SERBEST MESLEK SAHİBİ OLMA
Bremen’de serbest meslek sahibi olmak
mı istiyorsunuz? Bremen ve Almanya’daki kurallar hakkında size bir
genel bakış sağlıyoruz.
İKAMET DURUMUNUN ÇÖZÜLMESI:
HOŞ GELDİN SERVİSİ
“Almanya’da serbest meslek sahibi olarak çalışabilir
miyim?”
Bu soru çok önemlidir. Bremen’deki hoş geldin servisi,
bunu araştırmak için size yardımcı olabilir.
Muhatabınız:
Manuel Kühn
Bremen Kurumsal Servisinde Hoş geldin
servisi Proje Müdürü
Telefon: 0421 163 399 477
manuel.kuehn@wfb-bremen.de
Hinter dem Schütting 8
28195 Bremen

VERGİ DAİRESİNE BAŞVURMA:
VERGİ DAİRESİ BREMEN
“Vergi ödemelerinde nelere dikkat etmeliyim?”
Vergi dairesi, vergiler konusunda yardım sunar. Serbest
meslek sahibi olarak çalışmak istediğinizde de, ihtiyacınız olan vergi numarasını buradan talep edersiniz.
Bremen’deki muhatabınız:
Kai Uwe Rosenberg
Telefon: 0421 361 95 364
Bernd Bätjer
Telefon: 0421 361 95 365
Bremen Nord’daki muhatabınız:
Josie Strobl
Telefon: 0421 361 97 111
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen
egb@fa-hb.Bremen.de
Bir vergi danışmanı size ücret karşılığında yardımcı
olabilir.

Dil koordinasyon noktası, Bremen Eyaletinde yetişkin göçmenler için Almanca kurslarını oluşturur
ve koordine eder: > familiennetz-bremen.de | > welcometobremen.de | > www.zsb-drk-bremen.de
Serbest meslek sahibi olma konusunda bilgiler: > welcometobremen.de

KURULUM EVİ

GİRİŞİMİ
SAĞLIK SİGORTASINA KAYIT:
SAĞLIK SİGORTANIZ
Hastalık durumunda herkes herkese yardım eder.
Almanya’da herkes hasta olduğunda veya yaralandığında doktordan yardım alır. Bunlar ücretlidir. Bu nedenle
serbest meslek sahibi olarak çalışanlar, kazançlarının
bir kısmını sağlık sigortasına yatırır. Sağlık sigortanıza
başvurun ve serbest meslek sahibi olduğunuz hakkında
bildirimde bulunun. Bu durumda sağlık sigortanız ile
birlikte sigorta modeliniz kontrol edilir.
www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/
Gruendungswissen/Versicherungen-Vorsorge/Kranken-Pflegeversicherung/inhalt.html

IŞLETME BILDIRIMI:
İŞLETME BILDIRIM NOKTASI BREMEN
“Bir işletme bildiriminde bulunmam gerekiyor mu?”
Bir işletme çalıştırmak isteyen her kişinin bir işletme
bildiriminde bulunması gerekir. Bir işletme bildiriminde
bulunmak için farklı yollar vardır. Hangi imkanlara sahip
olduğunuzu size göstereceğiz:
Bremen eyaletinin ortak muhatap noktası, Bremen
şirket servisinde
Bremen şirket servisi size şirket kaydı konusunda
yardımcı olur; farklı dillerde de. Ortak muhatap noktasında size şirket kaydınız için yardımcı olunur.
Muhatabınız:
Agnes Knelangen
Telefon: 0421 163 399 475
agnes.knelangen@wfb-bremen.de
Hinter dem Schütting 8
28195 Bremen
Online: https://gewerbeauskunft.bremen.de/navigaweb
Şirket bildirim noktası
Katharinenklosterhof 3
28195 Bremen
Telefon: 0421 361-88667
Pt, Sa, Pe 08:00 - 12:00
gewerbemeldestelle@wah.bremen.de

Bremen’de serbest meslek sahibi olma yolunda
destek alırsınız. Birçok nokta, size bu yolda yardımcı olacak büyük olanaklar sunar.

KURULUM EVI
Kurulum evinin çalışanları, girişimcilik fikriniz konusunda sizinle konuşur, size yardım eder ve Bremen’de size
girişiminizde yardım edebilecek daha fazla insanı da
tanırlar. Size fikriniz ve bunun nasıl daha iyi olabileceği
konusunda değerli bilgiler de verirler.
Domshof 14/15 | 28195 Bremen
Telefon: 0421 96 00 372 | info@starthaus-bremen.de

ZANAATKARLAR ODASI TÜM ZANAATKARLARIN
HIZMETINDEDIR:
Tüm zanaatkarlar, zanaatkarlar odasının üyesidir ve para
öderler. Zanaatkarlar odası bu nedenle size yardımcı olur.
Carsten Isensee
Ansgaritorstr. 24 | 28195 Bremen
Telefon 0421 30500-309 | isensee.carsten@hwk-bremen.de

ZANAATKARLAR ODASI TÜM DIĞER SERBEST
MESLEK IŞLETMELERININ HIZMETINDEDIR:
Bir işletme kaydı mı yapıyorsunuz? Zanaatkarlar odasının
çalışanları size birçok sorunuz konusunda destek sunar.
Örneğin zanaatkarlar odası, yurt dışından malların girişi
konusunda yardımcı olur.
Piet de Boer
Am Markt 13 | 28195 Bremen
Telefon: 0421 36 37 264 | deboer@handelskammer-bremen.de

KADINLAR IÇIN ÇALIŞMA VE EKONOMIDE
KADINLAR VARDIR:
Kadınsınız ve serbest çalışmak mı istiyorsunuz?
O halde Çalışma ve ekonomide kadınların çalışanları size
memnuniyetle yardımcı olur. Sizinle kadınlar tarafından
kurulumun özellikleri ve başarılı bir biçimde serbest
çalışan olabilmeniz için önemli adımlar hakkında
görüşürler.
Susanne Bukta
Knochenhauerstraße 20-25 | 28195 Bremen
Telefon: 0421 16937 16 | susanne.bukta@faw-bremen.de

Dil koordinasyon noktası, Bremen Eyaletinde yetişkin göçmenler için Almanca kurslarını oluşturur
ve koordine eder: > familiennetz-bremen.de | > welcometobremen.de | > www.zsb-drk-bremen.de
Serbest meslek sahibi olma konusunda bilgiler: > welcometobremen.de

