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Bremen Eyaleti Ortak Danışma Merkezi 

Ortak Danışma Merkezi bütün işletmeleri destekler. 

İşletmelerin ticari faaliyetlerini yürütebilmesi ve izin
 alması için gerekli olan bütün formları bulundurur ve
gerekli olan belgeler hakkında bilgi verir. 

Yetkili olan resmi kurum ve daireler ile teşvik veren  birlik
ve organizasyonların iletişim bilgilerini sunar. 

Tarafsız ve güvenilirdir.

Devlet denetleme kurumlarına tabidir ve sorumludur.

Resmi dairelerdeki işleriniz için güvenilir bilgi verir ve
yerine getirilmesini sağlar.

İşlemlerin tek elden merkezi olarak yapılmasını
mümkün kılar.

Gerektiğinde işlemlerin durumu hakkında bilgi verir. 
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Das RKW 

Bremen B.E.G.IN’in merkezi başvuru kuruluşu olarak
 şirket kurma, işletme planı oluşturma, şirket kurma ile
 ilgili yol planı ve şirket devri konularında her türlü 
bilgi verir. 

Şirket içindeki tüm işletme yönetimi ve yürütme
 konularında kapsamlı bilgilendirme. 

İşletme içi çevre koruma ve doğal kaynakların verimli
kullanımı konusunda “çevre işletme inisyatifi”
 çerçevesinde işletmenize destek verir. Çevre koruma 
ağı puu (çevre işletme ortaklığı) içinde özellikle çevre
 koruma alanında aktif olan işletmeler ağ sistemine dahil
edilir ve ödüllendirilir. 

Yukarıda açıklanan konularda teşvik olanaklarını
 gösterir ve bunun dışında KfW-Mittelstandsbank 
bankasının bölge partneridir. 

Dr. Jan Detmers und Prof. Dr. Michael Lorenz,    
Molzym GmbH & Co. KG 

„Bir fikirden 
Bremen’de büyük bir
İşyeri olabilir.“
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İletişim 

Büro Bremen-Mitte
Unternehmensservice Bremen 
Hinter dem Schütting 8 
28195 Bremen 
Tel.: 0421.163 39 94 50 
Fax: 0421.163 39 94 79 
E-Mail: info@unternehmensservice-bremen.de 

Mesai Saatlerimiz: 
Pazartesi – Perşembe 8 –17 Uhr 
Cuma günü 8 –16 Uhr 
Ve telefonla randevu alınız

Büro Bremen-Nord 
Stadthaus Vegesack (3. OG) 
Gerhard-Rohlfs-Str. 62 
28757 Bremen 
Tel.: 0421.658 71 96 

Ve telefonla randevu alınız

Unternehmensservice Bremen/Büro Mitte ziyaretçileri için, 
Atlantik Grand Hotels Otoparkı Bredenstraße’de ücretsiz Otopark
imkanı sunuyoruz. Otopark girişi Martinistraße. 



Unternehmensservice Bremen, işletme sahiplerine tek
elden danışmanlık hizmeti verir. Ticaret Odası (Handels -
kammer), Esnaf Odası (Handwerkskammer), RKW, Bremer
Aufbaubank ve Ekonomi Teşvik Kuruluşu (Wirt schafts -
förderung) sunulan hizmetler, teşvikler ve şirket kurma
sürecinde bilmek istediğiniz her türlü konuda size
yardımcı olur. Bilgilendirme sonrasında gerekli olan resmi
başvurular ve formaliteler, Ortak Danışma Merkezi üze-
rinden gerekli mercilere yönlendirilir. 

Unternehmensservice Bremen, işletmecilik ve ticari
teşvikler konusunda öğrenmek istediğiniz tüm konularda
size hizmet verir.

Görüşme randevusu alarak veya almayarak her zaman
merkezimize başvurabilirsiniz, size her türlü konuda
 hizmet vermekten büyük memnuniyet duyacağız. 

Merkezimizde Almanca, İngilizce, Türkçe, Rusça ve
 Polonyaca konuşan görevlilerimiz bulunur. 

 Ticaret Odası

Şirket kurma aşaması hazırlıklarında yardımcı olur ve
serbest çalışma hayatına giden yolda kapsamlı bilgiler
sunar. 

Dış ticaret ve uluslar arası ticaretle ilgili bilgiler sunar,
onay ve Carnet departmanı ile işletmelere gerek
 duydukları hizmetleri verir. Bu departmanlardan menşe
şahadetnamesi, Carnet belgeleri ve oda üyelik  belge -
lerini temin edebilirsiniz. Ayrıca ilgili departmanlardaki
uzmanlarımız gümrük mevzuatı ve yasal yönetmelikler
konusunda gerekli bilgileri verirler. 

Meslek eğitimi konularında size gerekli bilgileri verir,
meslek eğitimi veren işletmelere destek hizmeti verir. 
Bu hizmetler örneğin meslek eğitimi almak isteyen
çırak adayının başvurusunu değerlendirme, meslek
eğitimi sözleşmeleri, işletmeye meslek eğitimi verme
yetkisi tanıma, çırakların Bremen Ticaret Odasına
başvuruları gibi hizmetlerdir. 

Tedarikçi firma kaynaklarını araştırmada yardımcı olur. 
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Sabine Stiehler, Buchhandlung Logbuch Arndt Overbeck und Ahmet Sahin, 
CHS Container Handel GmbH 

„Benim fikrim. 
Benim kendi salonum.
Teşekkürler!“ 
Naringül Terzi, Friseursalon Hair 275

Wirtschaftsförderung Bremen

Ortak Danışma Merkezi (EA) olarak, izin alma işlemleri
konusunda gerek duyduğunuz her türlü bilgiyi verir. 

WFB Wirtschaftsförderung ve Bremen Aufbau-Bank
tarafından verilen geniş kapsamlı hizmetler hakkında
bilgi sunar. 

Ticaret Odası, Esnaflar Odası, RKW, Bremen İnşa Bankası
ve Bremen İktisat Teşviki Partnerlerinin inovasyon şebeke
ağı brinno.net. brinno.net teşvik ve bilgilendirme imkan-
ları tüm partner enstitüleri konusunda inovasyon
konusunda açıklık sunmaktadır. 

Yatırım, orta ölçekli işletme veya şirket kurma teşvikleri
konusunda bilgilendirir. 

Gayrimenkuller, sanayi arsaları, işletme ve işbirliği
 ortaklıkları konularındaki arayışınız Immobilienfinder ve
Regis Online veri bankalarımız ile hızlı ve kolay  şekilde
sonuçlandırılabilir. 

BAB Bremer Aufbau-Bank GmbH

Bremen Eyaleti'nin teşvik bankasıdır ve gelişimlerinin her
döneminde girişimcilere eşlik eder.

Projenizi finanse eder: Kuruluştan borsaya çıkıncaya
kadar, büyüme, devretme ve şirketin yerine başkasının
geçmesi soruları konusunda destek verir.

Kendi bankanız veya seçeceğiniz bir başka banka ile
işbirliği yapar.

Size başka  finans ve destek imkanları, mesela KfW
Bankası hakkında,  bilgi verir.

Şahsi müşteri irtibatına önem verir: müşteri 
çabalarımızın odak noktasında bulunur.
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„Aradım ve buldum! 
Meslek eğitimi için
öğrenci.“

Şirket kurmak veya mevcut şirketinizi büyütmek mi
 istiyorsunuz? 
İhracat veya ithalat mı yapmak istiyorsunuz? Teşvik ve
destek alacağınız merci ve kurumları mı arıyorsunuz? 

„Danışıp barşarılı 
olarak başlamak. Benim
kendi kitap  dükkanım.“ 
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Esnaf Odası

Kurmayı planladığınız işletme, işletmenin esnaf odası
mevzuatına göre yerine getirmesi gereken koşullar,
 konseptiniz, işletmenin yürütülmesi ve genel muhasebe
işlemleri konusunda sizi bilgilendirir. 

İşletmenin gündeminde ortaya çıkabilecek sorular
konusunda sizi bilgilendirir. İşletme yönetimi, finans-
man ve kamu teşvikleri, personel/organızasyon,
pazarlama/satış, muhasebe ve işletme kıyaslamaları,
işletmenin devredilmesi ve işletme değer tespiti 
gibi. 

İş güvenliği, iş sağlığı ve çevre koruma yönetmelikleri,
işletmenizdeki meslek eğitimi, yenilikçilik ve teknoloji
konularında sizi bilgilendirir. 


