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ALMANYA’YA
HOŞ GELDİNİZ!

VIACTIV – ALMANYA’DAKİ
SAĞLIK GÜVENCENİZ

Almanya'da çalışmayı mı planlıyorsunuz veya halihazırda bir iş
yerinden olumlu bir dönüş mü aldınız? Hoş geldiniz! İlerleyen
sayfalarda şu anki durumunuz ile ilgili olarak sizin için önemli
olan tüm bilgileri bulacaksınız.

Yaklaşık 700.000 sigortalı sayısına ve sağlık sektöründe 180 yıldan
fazla deneyime sahip VIACTIV, Almanya'daki en büyük ve en tanınmış yasal sağlık sigortası şirketlerinden biridir. Aldıkları hizmetten
mutlu olan VIACTIV müşterileri özellikle mükemmel fiyat-performans
oranı ve yüksek hizmet kalitesi konularında oldukça memnundur.

Kendi ülkenizde doğal olarak kabul edilenler, Almanya'da farklı kurallara göre işleyiş gösterebilir. Bu nedenle, olabildiğince fazla bilgi
edinmeye çalışın ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanın - bunların çoğu sizin için ücretsizdir.
Burada yapacağınız başlangıcı daha kolay hale getirmek amacıyla,
Almanya'da yaşama ve çalışmayla ilgili en önemli bilgileri sizin için
bu broşürde bir araya getirdik. Ayrıca burada birçok pratik ipucu
ve yapılacak işlere ilişkin bir liste bulacaksınız. Bunları özel olarak
işaretledik.
Kendinizi aşağıdaki sembollere göre yönlendirin:

KONTROL
LISTESI

BILGILER
VE IPUÇLARI

Günün her saatinde hizmet
Halen kendi ülkenizde veya halihazırda Almanya'da bulunmanıza
bakmaksızın, günün her saati sizin için hazırız. Herhangi bir sorunuz veya endişenizin olması durumunda, 0800 222 12 11 hizmet
numaramız üzerinden (Alman sabit hattından ücretsiz) bizimle
iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Yurt dışından yapılan aramalarınızda 0049 234 479-0 numaralı telefonu tuşlayarak yerel tarife
üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Çalışanlarımız yapacağınız aramaları yanıtlamak için sabırsızlanıyor ve sizlere her daim güler yüzlü ve
yetkin bir şekilde yardımcı oluyor.

Ücretsiz servis numarası 7/24

Ana dilinizde ücretsiz danışmanlık hizmeti
VIACTIV sağlık sigortası şirketi, yabancı vatandaşlara sağlanan danışmanlık hizmeti konusunda uzmandır. Aynı zamanda, gelecekte
Almanya'da yaşamak isteyen Türk vatandaşlarına yönelik ilave bir
hizmet olarak, ana dilinizde hiç bir ücret ödemeden danışmanlık
alabileceğiniz 0800 363 83 96 numaralı ücretsiz bir Türkiye hizmet hattı da oluşturduk.

Ücretisz Türkiye hizmet numarası

0800 363 83 96
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ALMANYA’YA GİRİŞ

KİŞİNİN OTURUMU

AB üyesi olmayan Türkiye, Almanya ile temel olarak Türk vatandaşlarının Almanya'da iş bulmalarına ve ardından aile üyeleriyle
Almanya'da ikamet etmelerine izin veren bir ortaklık anlaşması imzalamıştır. Ülkeye ilk kez yapılan girişlerde, üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik hükümler geçerlidir. Türk Büyükelçiliği giriş koşulları
ile ilgili belirli bilgileri sağlayacaktır.

Uygun dairelere yerel günlük gazeteler, internet üzerindeki özel
portallar veya bir emlakçı yardımıyla ulaşabilirsiniz. Komisyoncular,
ödeme karşılığında dairelere veya evlere aracılık ederler.

Almanya'ya vardığınız anda, oturumunuz için bir daire aramalı ve
ardından ikamet ettiğiniz yerin vatandaşlık hizmetlerine kaydolmalısınız. Ayrıca, Almanya'da çalışmanız için gerekli olan bir vergi kimlik
numarası için Vatandaşlık hizmetlerine başvuruda bulunabilirsiniz.
Not: Vatandaşlık hizmetlerine genellikle belediye binasından
veya ikamet ettiğiniz yerin yerel yönetim adresinden ulaşabilirsiniz.
Almanya'ya vardıktan sonra şunları yapmanız gerekir:
 Bir daire bulmak
 Vatandaşlık hizmetlerine kaydolmak
 Banka hesabı açmak
 VIACTIV sağlık sigortası yaptırmak: 0800 588 93 55
 Bir iş bulmak ve bir iş sözleşmesi imzalamak
 Özel sorumluluk sigortası yaptırmak
 Otomobiliniz için motorlu taşıt sorumluluk sigortası
yaptırmak

İpucu: Almanca öğrenin
Okullarda ve üniversitelerde, derneklerde, halk eğitim
merkezlerinde (VHS) ve özel dil okullarında Almanca
kursları verilmektedir. Kayıt yaptırmadan önce, ilgili
kursların maliyetleri, süresi ve içeriği hakkında bilgi edinin.
Devlet tarafından karşılanan bir entegrasyon kursuna da
hak kazanmış olabilirsiniz. Bununla ilgili bilgilere www.
bamf.de/integrationskurs adresi üzerinden ulaşabilirsiniz
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İpucu: Konut kira yardımı
Belirli koşullar altında olmak üzere, sosyal
konutlandırma veya konut kira yardımı için
başvurabilirsiniz. Şehir veya yerel yönetiminizden
daha fazlasını öğrenin!
Bir daire bulduğunuzda, ev sahibi ile yazılı bir kira sözleşmesi
yapılacaktır. Bu, kira miktarını ve yan giderleri düzenler (örneğin
ısınma maliyetleri, çöp toplama ücretleri, su, televizyon bağlantısı).
Bu sözleşme aynı zamanda depozito, kiralama süresi, ihbar süreleri ve yenileme yükümlülükleri ile ilgili bilgiler de içerir.

Lütfen taşındıktan sonra yeni adresinizi vatandaşlık
hizmetlerine ve VIACTIV'e bildirmeyi unutmayın.

BANKALAR VE
SİGORTALAR

VIACTIV
SAĞLIK SİGORTASI

Almanya'da başarılı bir başlangıç yapmak için ayrıca bir banka hesabına ihtiyacınız olacaktır. Bu hesabı istediğiniz bir finans kurumunda açabilirsiniz. Lütfen bu randevuya pasaportunuz veya kimlik
kartınız ile birlikte gelin.

Almanya'da herkesin sağlık sigortası vardır.

Almanya'da belirli alanlarda yaşamak için özel sigorta gereklidir.
Her bir sigortanın maliyeti olduğundan, size gerçekte hangi sigortaya ihtiyacınız olduğunu söylememize izin verin. Özel sorumluluk
sigortası çok önemlidir.

Büyük avantaj: Doktor muayenesi ve hastanede tedavi masrafları
genellikle sağlık sigortası şirketiniz tarafından karşılanır. Tek yapmanız gereken VIACTIV sağlık sigortasına bir katılım beyanı sunmaktır.
Yapılacak en iyi şey, herhangi bir soruyu netleştirmek ve bir katılım beyanı talebinde bulunmak amacıyla vatandaş hizmetlerine
kaydolduktan hemen sonra bizimle iletişime geçmektir. VIACTIV'in
bir üyesi olarak, hastalanmanız durumunda iş yerinizde de sigorta
güvencesi altında olursunuz.
SAĞLIK HIZMETLERIMIZ
VIACTIV sağlık sigortası, hastalanmanız durumunda size yüksek
standartta hizmet sunar. En son teknolojiye sahip tıbbi bilgilere dayanan kapsamlı tedavi garanti edilmektedir. Ek olarak, kapsamlı bir
emeklilik yelpazesinden ve birinci sınıf hizmetlerden ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma fırsatını elde edersiniz.
Bir VIACTIV müşterisi olarak size kişisel bir sağlık kartı verilecektir. Bunun için güncel bir pasaport fotoğrafınıza ihtiyacımız var. Bir
doktor tarafından yazılan ilaç, tıbbi tedavi veya hastanede kalış
masrafları, kartınızı gösterdiğinizde tarafımızca karşılanacaktır.
Hastalanmanız durumunda, bölgenizde bulunan bir pratisyen hekime gitmelisiniz. Gerekli olması halinde bir uzmana yönlendirilebilirsiniz.

Lütfen her doktora gittiğinizde VIACTIV sağlık kartınızı
göstermeyi unutmayın.
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ALMANYA’DA ÇALIŞMA
İş aramanın farklı yolları vardır. Türkiye'deyken iş aramaya başlamak
en iyisidir. Almanya'da, iş ve işçi bulma kurumunun (BIZ) iş bilgi merkezleri sizin için ücretsiz olarak mevcuttur. Bunun yanı sıra günlük
gazetelerde ve internet üzerinde de iş ilanları bulunmaktadır.
İş sözleşmesi, istihdam ilişkisinin temelidir. Bu sözleşme, işinizin
niteliğini tanımlar ve gelirleri, çalışma saatlerini, izin hakkını ve ihbar süresini düzenler. Sözleşmede maksimum altı aylık bir deneme
süresi üzerinde karara varılabilir.

İpucu: İş bulun
Örneğin iş bulma kurumu işlerin bulunmasına aracı olur.
Daha fazla bilgi ve boş pozisyonlara ilişkin haberlere
www.arbeitsagentur.de adresinden ulaşabilirsiniz

Gelecekteki işvereniniz sizden şunları isteyecektir:
 Sigortalı olduğunuz sağlık sigortası şirketinin adı
 Banka hesabı bilgileriniz
 Vergi kimlik numarası (vatandaşlık hizmetlerine
başvurun)
 Sosyal güvenlik kartı (VIACTIV sizin için
başvurmaktan mutluluk duyacaktır)

ÇALIŞAN OLARAK ZORUNLU SOSYAL GÜVENLIK SIGORTASI
Aylık maaşınızın 450 Euro'nun üzerinde olduğu bir işiniz varsa zorunlu sosyal güvenlik sigortasına tabi olursunuz. Bu, maaşınızın bir
kısmını sağlık, emeklilik, bakım ve işsizlik sigortası için ödemeniz
gerektiği anlamına gelir. Bunun yarısı, katkı paylarını ilgili kurumlara
otomatik olarak aktarmakla görevli olan işvereniniz tarafından ödenir.
SERBEST OLARAK ÇALIŞMAK ISTER MISINIZ?
Almanya'da serbest meslek sahibi olmayı planlıyorsanız, bir işletme kaydı yapmadan önce VIACTIV sağlık sigortasına başvurmanız
çok önemlidir.
YABANCI YETERLILIKLERIN TANINMASI
Türkiye'de edinilen okul ve mesleki yeterlilikler, belirli koşullar
altında Almanya'da da tanınabilir.Yeterliliklerin tanınmasına yönelik başvuruyu yurt dışından da yapabilirsiniz. Bunun için belgelerinizin onaylı kopyaları ve ayrıca yeminli veya resmi olarak
görevli bir çevirmen veya tercüman tarafından yapılan tercümeleri gereklidir. Daha fazla bilgiye bu adresten ulaşabilirsiniz:
www.anerkennung-in-deutschland.de

Belgelerin orijinallerini herhangi bir VIACTIV hizmet
merkezine sunduğunuzda bu belgelerin kopyalarını
ücretsiz olarak onaylı hale getirebiliriz!

Not: İş göremezlik halini bildirin
Bir çalışan olarak, derhal işvereninize iş
göremeyeceğinizi bildirmeli ve işvereninize
ve VIACTIV'e tıbbi iş göremezlik sertifikasını
göndermelisiniz. İşvereniniz daha sonra altı
hafta boyunca maaşınızın tamamını ödeyecektir.
Daha uzun süre hasta olmanız durumunda,
VIACTIV'den hastalık parası alırsınız.
10
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GELİRLER
VE VERGİLER
Almanya'da sosyal güvenlik sigortasına ek olarak geliriniz
üzerinden vergi ödemeniz gerekmektedir.
Bir çalışan olarak, maaşınızın net tutarı banka hesabınıza yatırılır.
İşvereniniz sağlık, bakım, emeklilik ve işsizlik sigortası primlerini
sosyal güvenlik kurumlarına halihazırda ödemiş olur.
Gelir vergisi, dayanışma vergisi ve kilise vergisi, doğrudan sizden
sorumlu vergi dairesine gider. Almanya'da medeni durumunuza ve
gelirinize bağlı olarak net geliri etkileyen farklı vergi dilimleri vardır.
Önemli: Serbest meslek sahipleri kendi sosyal güvenliklerinin
sorumluluğunu üstlenmeli ve ayrıca kendi gelirleri üzerinden
vergilerini ödemelidir.

Not: Vergi beyanında bulunun
Belirli koşullar altında, vergi dairesine yıllık vergi
beyannamesi vermek zorundasınız. Bunun için bir
vergi numarasına ihtiyacınız vardır. Sizden hangi vergi
dairesinin sorumlu olduğunu www.bzst.de adresi
altındaki Federal Vergi merkezinden öğrenebilirsiniz
12

ÇOCUKLAR VE AILE
Almanya'da VIACTIV sağlık sigortası ile aynı zamanda ailenize de
iyi şekilde bakılır. Eşinizin veya çocuklarınızın kendi gelirleri olmaması durumunda, ücretsiz aile sigortası seçeneği bulunmaktadır
(25 yaşına kadar olan çocuklar için). Bizimle iletişime geçin!
HAMILELIK
Hamileliğiniz sırasında özel tıbbi bakım hakkına sahipsiniz. Doğum
öncesi bakım masrafları VIACTIV sağlık sigortası tarafından karşılanır.
Not: doğum izni
Almanya'da çalışan hamile kadınlar doğum izni
hakkına sahiptir. Bu, doğumdan altı hafta önce
başlar ve akabinde gelen sekiz haftada (çoklu
doğumlar için on iki hafta) sona erer. Bu süre zarfında
hamile kadınların çalışmasına izin verilmez. Ücret
ikamesi olarak VIACTIV sağlık sigortasından doğum
yardımı alırsınız.

VIACTIV SCHUTZENGEL
Bebeğinizin VIACTIV aile sigortası kapsamında olması durumunda, ilk yaşında (U1-U6) tüm pediatrik muayenelere katılmanız sebebiyle 200 Euro bonus alırsınız.
EBEVEYN İZNİ VE EBEVEYN YARDIMI
Bir çalışan olarak, iş ve aile arasında denge kurmak üzere çocuğunuzun üçüncü doğum gününe kadar ebeveyn izni alabilirsiniz.
Çalışmamanız durumunda dahi işvereniniz bu süre içinde işinize
son veremez. Doğumdan sonra çocuklarına kendileri bakan ve
haftada 30 saatten fazla çalışmayan ebeveynler, ebeveyn yardımı
alma hakkına sahiptir. Ebeveyn yardımı azami 14 ay için ödenir. Bu
miktar, önceki gelirinize göre hesaplanır. Bununla ilgili daha fazla
bilgiye www.bmfsfj.de adresi altında bulunan Federal Aileler Bakanlığı web sitesinden erişebilirsiniz
ÇOCUK YARDIMI
Çocuğunuzun 18. yaş gününe kadar (çoğu durumda 25. yaş gününe kadar) çocuk yardımı alırsınız. Çocuk yardımı, gelire bakılmaksızın ödenir. Bu yardım çocuk sayısına göre düzenlenir. Aylık çocuk
yardımı güncel olarak birinci ve ikinci çocuk için 204 Euro, üçüncü
çocuk için 210 Euro ve her ilave çocuk için 235 Euro olarak belirlenmiştir. Bilgi edinmek ve başvuru yapmak için www.familienkasse.de
adresini ziyaret edin
ÇOCUK BAKIMI
Okul başlayana kadar, siz çalışırken çocuğunuz bir kreşte ve anaokulunda bakım alabilir veya bir çocuk bakıcısı tarafından bakılabilir.
Şehir veya yerel yönetiminiz size konu ile ilgili daha fazla ayrıntılı
bilgi sağlayabilir. Bakım masraflarının miktarı kuruma ve bakımın
süresine göre değişiklik gösterir. Mevcut yerler sınırlı olduğundan,
lütfen zaman geçirmeden kayıt başvurusunda bulunun! Okula başladıktan sonra, tüm gün süren okullarda veya okul sonrası bakım
merkezlerinde çocuklarınız için uygun yerler mevcuttur.
OKUL
Almanya'da, bu ülkede yaşayan tüm çocuklar okula gitmek zorundadır. Zorunlu eğitim, çocuğun altı yaşına girdiği yıla ait yaz
mevsiminin sonunda başlar. Kayıt direkt olarak ilgili okulda yapılır.
Öğrenme materyali maliyetleri haricinde, okula gitmek ücretsizdir.
Çocuğunuzdan hangi okulun sorumlu olduğunu şehir veya yerel
yönetiminizden öğrenebilirsiniz.
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OTOMOBİL VE MOBILITE
Türkiye AB'ye ait olmadığından ve bu yüzden üçüncü ülke olarak
kabul edildiğinden, Türkiye'de geçerli olan bir ehliyet, Almanya'da
uzun süreli kalışlarda bir Alman ehliyetine dönüştürülmelidir. Bu tür
bir dönüştürme eylemine yönelik gereksinimler ve son tarihler hakkında yerel yönetiminizde bulunan ehliyet bürosundan daha fazla
bilgi edinebilirsiniz.
MOTORLU TAŞIT SİGORTASI
Bir araba veya motosiklet sürücüsü olarak, taşındıktan hemen sonra motorlu taşıt sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüsünüz.
Bunun yanı sıra, aracınız için tam veya kısmi kapsamlı bir sigorta
yaptırma seçeneğiniz de vardır.

İpucu: Fiyatları ve sağlayıcıları karşılaştırın
Birçok farklı motorlu taşıt sigortası tarifesi ve sağlayıcısı
vardır. Bir sözleşmeye imza atmadan önce fiyatları
dikkatli şekilde karşılaştırın!

TOPLU ULAŞIM
Almanya'nın tüm büyük şehirlerinde gelişmiş, iyi bir toplu ulaşım
ağı mevcuttur. Fiyatlar şehirden şehre değişiklik gösterir. Çalışan
kişiler veya sık seyahat eden sürücüler için aylık veya yıllık biletler
mevcuttur. Şehirden şehre seyahat, tren veya uzun mesafeli otobüslerle mümkündür.
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ACIL DURUMDA
YAPILMASI GEREKENLER
Acil bir durumda hızlı şekilde yardım alınması önemlidir.
Almanya'da, aşağıdaki acil durum telefon numaraları günün
her saati ücretsizdir:

112	İtfaiye/Acil ambulans hizmetleri
110 Polis

Telefonda aşağıdaki soruları yanıtlayın:
 Adınız ne?
 Ne oldu?
 Nerede oldu?
 Kaç kişi yaralandı?
 Bu ne türde bir yaralanma?
Bunun ardından gelebilecek herhangi bir soruyu
yanıtlamak için hatta kaldığınızdan emin olun!

Ebeveynler için ücretsiz ilk yardım kursları
VIACTIV sağlık sigortası, çocuklarına yardım etmek için
ebeveynlerin acil durumlarda (örneğin ateşli nöbetler, yanıklar,
düşmeler vb.) ne yapmaları gerektiğini öğrendikleri ücretsiz
kurslar sunar.
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ÖNEMLİ ADRESLER
TÜRKIYE CUMHURIYETI BÜYÜKELÇILIĞI
Tiergartenstraße 19-21, 10785 Berlin
Telefon
+49 (0) 30 275850
Faks
+49 (0) 30 27590915
E-posta
botschaft.berlin@mfa.gov.tr
Web adresi www.berlin.be.mfa.gov.tr
TÜRKIYE CUMHURIYETI BAŞKONSOLOSLUĞU
Berlin Başkonsolosluğu
Konsolosluk bölgesi: Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern ve Sachsen
Heerstraße 21, 14052 Berlin
Telefon
+49 (0) 30 89680242
Faks
+49 (0) 30 8931898
E-posta
konsulat.berlin@mfa.gov.tr
Web adresi www.berlin.bk.mfa.gov.tr
Düsseldorf Başkonsolosluğu
Konsolosluk bölgesi: Essen ve Mühlheim (NRW) şehirleri haricinde Düsseldorf idari bölgesi
Willstätterstraße 9, 40549 Düsseldorf
Telefon
+49 (0) 211 454780
Faks
+49 (0) 211 4547822
E-posta
konsulat.duesseldorf@mfa.gov.tr
Web adresi www.dusseldorf.cg.mfa.gov.tr/Mission
Essen Başkonsolosluğu
Konsolosluk bölgesi: Arnsberg idari bölgesi ve Düsseldorf idari
bölgesindeki Essen ve Mühlheim (NRW) şehirleri
Zehnthof 55, 45307 Essen
Telefon
+49 (0) 201 842160
Faks
+49 (0) 201 423867
E-posta
konsulat.essen@mfa.gov.tr
Frankfurt am Main Başkonsolosluğu
Konsolosluk bölgesi: Hessen
Kennedyallee 115-117, 60596 Frankfurt am Main
Telefon
+49 (0) 69 772942
Faks
+49 (0) 69 709032
E-posta
konsulat.frankfurt@mfa.gov.tr
Web adresi www.frankfurt.bk.mfa.gov.tr
20

Hamburg Başkonsolosluğu
Konsolosluk bölgesi: Hamburg ve Schleswig-Holstein
Tesdorpfstraße 18, 20148 Hamburg
Telefon
+49 (0) 40 4480330
Faks
+49 (0) 40 445258
E-posta
konsulat.hamburg@mfa.gov.tr
Web adresi www.hamburg.bk.mfa.gov.tr
Hannover Başkonsolosluğu
Konsolosluk bölgesi: Niedersachsen,
Bremen ve Sachsen-Anhalt
An der Christuskirche 3, 30167 Hannover
Telefon
+49 (0) 511 768650
Faks
+49 (0) 511 17700
E-posta
konsulat.hannover@mfa.gov.tr
Web adresi www.hannover.bk.mfa.gov.tr
Hürth, Köln Başkonsolosluğu
Konsolosluk bölgesi: Köln idari bölgesi (NRW)
Luxemburger Straße 285, 50354 Hürth, Köln
Telefon
+49 (0) 2233 974180
Faks
+49 (0) 2233 75572
E-posta
konsulat.koeln@mfa.gov.tr
Web adresi www.koln.bk.mfa.gov.tr
Karlsruhe Başkonsolosluğu
Konsolosluk bölgesi: Karlsruhe ve Freiburg i.Br. (BadenWürttemberg)
Rintheimerstraße 82, 76131 Karlsruhe
Telefon
+49 (0) 721 984400
+49 (0) 721 984410
+49 (0) 721 984411
Faks
+49 (0) 721 856013
E-posta
konsulat.karlsruhe@mfa.gov.tr
Web adresi www.karlsruhe.bk.mfa.gov.tr
Mainz Başkonsolosluğu
Konsolosluk bölgesi: Rheinland-Pfalz ve Saarland
An der Karlsschanze 7, 55131 Mainz
Telefon
+49 (0) 6131 982600
+49 (0) 6131 9826011
Faks
+49 (0) 6131 835119
E-posta
konsulat.mainz@mfa.gov.tr
Web adresi www.mainz.bk.mfa.gov.tr
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Münih Başkonsolosluğu
Konsolosluk bölgesi: Nieder-, Oberbayern ve Schwaben (Bayern)
Menzinger Straße 3, 80638 Münih
Telefon
+49 (0) 89 1780310
Faks
+49 (0) 89 1785660
E-posta
konsulat.muenchen@mfa.gov.tr
Web adresi www.munih.bk.mfa.gov.tr
Münster Başkonsolosluğu
Konsolosluk bölgesi: Münster ve Detmold idari bölgeleri (NRW)
Lotharinger Straße 25-27, 48147 Münster
Telefon
+49 (0) 251 414700
Faks
+49 (0) 251 43327
E-posta
konsulat.muenster@mfa.gov.tr
Web adresi www.munster.bk.mfa.gov.tr
Nürnberg Başkonsolosluğu
Konsolosluk bölgesi: Mittel-, Ober- ve Unterfranken, Oberpfalz
(Bayern) Ve Thüringen idari bölgeleri
Regensburger Straße 69, 90478 Nürnberg
Telefon
+49 (0) 911 946760
Faks
+49 (0) 911 468962
E-posta
konsulat.nuernberg@mfa.gov.tr
Web adresi www.nurnberg.bk.mfa.gov.tr
Stuttgart Başkonsolosluğu
Konsolosluk bölgesi: Stuttgart ve Tübingen idari bölgeleri
(Baden-Württemberg)
Kerner Platz 7, 70182 Stuttgart
Telefon
+49 (0) 711 166670
Faks
+49 (0) 711 2622102
E-posta
konsulat.stuttgart@mfa.gov.t
Web adresi www.stuttgart.bk.mfa.gov.tr
TÜRKIYE CUMHURIYETI Fahri Konsolosluğu
Aachen Fahri Konsolosluğu
Konsolosluk bölgesi: Aachen, Düren ve Heinsberg bölgeleri (NRW)
Theaterstraße 6-10, 52062 Aachen
Telefon
+49 (0) 241 90053201
Faks
+49 (0) 241 90053202
E-posta
uwe.merklein@hktr-aachen.de
Regensburg Fahri Konsolosluğu
Konsolosluk bölgesi: Oberfranken ve Oberpfalz (Bayern)
Dechbettener Straße 10, 93049 Regensburg
Telefon
+49 (0) 941 78036620
Faks
+49 (0) 941 57770
E-posta
cc@archhu.de
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GÜNLÜK YAŞAM VE
BOŞ ZAMAN AKTIVITELERI
ALIŞVERİŞ
Daha büyük Alman şehirlerinde, dükkanlar genellikle pazartesiden
cumartesiye olmak üzere 09:00 ila 20:00 saatleri arasında açıktır.
BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİ
Bağlantı kurmanın iyi bir yolu, bir derneğe üye olmaktır. Örneğin
spor, müzik veya sosyal kulüpler mevcuttur. Şehir veya yerel yönetimler size bölgenizdeki olanaklar hakkında bilgi verebilir.
ALMANYA’DAKİ TÜRK TOPLULUĞU
İnternet üzerindeki www.tgd.de web adresinde size yakın bir Türk
topluluğu bulabilirsiniz.
TELEFON, İNTERNET VE TELEVİZYON
Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok farklı seçenek ve sağlayıcı vardır. Fiyatlar ve hizmetler büyük ölçüde değişkenlik gösterir;
tüm bunları karşılaştırmakta fayda vardır. Kurulum için başvuru yapılması gerekir ve bu biraz zaman alabilir.

İpucu: Hemşehrileriniz ile tanışın
Ayrıca birçok şehirde Türk dernekleri ve kültürel
aktiviteleri de mevcuttur. İletişim kurmak için bu adresi
ziyaret edin: www.tgd.de
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