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1. Yönetici Özeti 
Mevcut yeteneklerin girişimciliğe aktarılması temasını taşıyan bu kılavuz, ev 

sahibi ülkelerinde iş arayan veya beceri ve yeteneklerine uygun olmayan 

işlerde çalışan göçmenler ve mülteciler için geliştirilmiştir. Eğer onlardan 

biriyseniz, bu kılavuz girişimcilik/ kurumsal girişimcilik becerilerinizi 

keşfetmenizde ve becerilerinizi kullanarak İngiltere, Fransa, İspanya veya 

Türkiye’de nasıl iş kurulacağı konusunda güncel bilgiler edinmenizde size 

yardımcı olacaktır.   

Ticari faaliyette bulunmak veya mevcut beceri ve yeteneklerinize uygun iş 

bulmak konusunda ev sahibi ülkenizin vatandaşları ile aynı konumda 

olmadığınızın farkındayız. Göçmenler ve mülteciler girişimcilik serüveninde 

birçok zorlukla karşılaşmaktadır; kurumsal engeller, finansmana erişim 

sorunları, kültürel sınırlamalar ve girişimcilik beceri ve yeteneklerinin 

eksikliği. Migrapreneurs Ekibi uygun rehberlik hizmetleri ve eğitim 

programları ile bu son engelin üstesinden gelmenize yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır. 

Girişimcilik, fırsatları takip etme, risk alma ve size finansal anlamda fayda 

sağlayabilecek fikirleri dönüştürme eylemi olarak tanımlanabilir. Bir çapraz 

beceri olarak girişimcilik, birçok farklı eğitim, meslek ve sektör alanından 

gelen tüm bireylere uygun olabilir. Bunun anlamı, daha önceki tecrübelerden 

edinilen beceri ve yeteneklerin girişimciliğe aktarılmasının diğer alanlara 

göre daha kolay olmasıdır. Becerilerinizi girişimciliğe aktarmanın yolu, 

hayatınızın her alanında zaten kullandığınız veya geliştirdiğiniz becerilere 

dikkat etmektir. Bu süreç aynı zamanda kendinizi daha iyi tanımanıza 

https://migrapreneurs.eu/
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yardımcı olacak ve girişimciliğe yönelme konusunda daha akıllıca kararlar 

vermenizi sağlayacaktır. 

Eğer mevcut becerileriniz ile farklı bir ülkede kendi işinizi kurabileceğinize 

inanıyorsanız, ev sahibi ülkenizdeki iş kurma prosedürleri hakkında 

derinlemesine bilgi edinmelisiniz. AB sınırları içerisinde AB vatandaşı olarak 

iş yapacaksanız şanslısınız; muhtemelen her şeye eşit bir şekilde erişme 

imkânına sahip olacaksınız. Ancak Avrupa dışından gelen bir girişimciyseniz 

ve işinizi AB üye ülkelerinden birinde kurmak istiyorsanız, AB üye ülkeleri 

arasındaki yasal farklılıkları bile göz önünde bulundurmanız gerekecektir. 

Örneğin, İngiltere’de girişimci vizesine başvurabilmek için yerel dil bilme 

zorunluluğu başvuru kriterlerinden biridir, ancak Fransa, İspanya veya 

Türkiye’de böyle bir kriter bulunmamaktadır. Türkiye’de diş hekimliği, 

hemşirelik veya avukatlık gibi bazı uzmanlıklara yalnızca Türk vatandaşları 

tarafından erişilebilirken; İngiltere, Fransa ve İspanya’da böyle bir durum söz 

konusu değildir. 

Dijital ortamda çevrimiçi ticaret yapmak seçmek isteyebileceğiniz farklı bir 

alternatif olabilir, çünkü geleneksel işletmelerde karşılaşılan engellerin çoğu 

çevrimiçi ticaret için geçerli değildir. E-ticaret, ulusal veya uluslararası olarak 

uzaktan ürün satmak için en yaygın kullanılan yöntemdir. E-ticarete 

başlamak için atılacak temel adımlar; pazar araştırması, çevrimiçi bir 

platform kurma ve uygun bir pazarlama stratejisi geliştirmedir. 

Tüm bu ipuçları hakkında detaylı bilgileri kılavuz içerisinde bulabilirsiniz. Son 

bölümlerde ise Migrapreneurs ekibinin size nasıl yardımcı olabileceği ve 

iletişim bilgileri verilmektedir.  

Bize katılın, bizi takip edin! 
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2. ‘Migrapreneurship’ (Göçmen Girişimciliği) 

    Yeni Bir Ülkede Kariyer Seçeneği Olarak Girişimcilik  
2.1. Migrapreneurs ve Migrapreneurship Nedir? 

‘Migrapreneurs’ işsiz olan veya mevcut yeteneklerinin altındaki işlerde 

çalışan vasıflı göçmen ve mültecileri girişimcilik alanında desteklemeyi 

amaçlayan inovatif bir projedir. Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen 

Migrapreneurs Projesi, İngiltere, Fransa, İspanya ve Türkiye’den ortaklarla 

vasıflı göçmen ve mültecilere girişimcilik serüveninde yardımcı olmak 

amacıyla faydalı araçlar ve bir eğitim programı geliştirmektedir. Tüm proje 

faaliyetleri ve çıktıları, vasıflı göçmenler ve mültecilerin girişimcilik ve 

kurumsal girişimcilik üzerine becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 

tasarlanmıştır.  Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bizimle iletişime 

geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.  

‘Migrapreneurship’ kendi ülkeniz dışında, uluslararası yapılan girişimcilik 

faaliyetleri olarak tanımlanabilmektedir. Migrapreneurs Projesi kapsamında 

geliştirilen bu özel terim girişimcilik odaklı, yeni bir iş kurmak veya mevcut 

işini büyütmek isteyen fakat becerilerini geliştirmekte ve ev sahibi ülkeye 

adapte etmekte zorlanan göçmenler ve mülteciler olan hedef grupları / 

katılımcıları işaret etmektedir.  

2.2. Migrapreneur Olmak İçin Ne Gerekir? 

Bir göçmen/mülteci olarak mevcut istihdam fırsatlarının beceri ve 

yeteneklerinizin altında olduğunu düşünüyorsanız ve bağımsız çalışmakta 

daha başarılıysanız, girişimcilik veya bir ekipte kilit rol oynamak (kurumsal 

girişimcilik) sizin için en doğru kariyer olabilir. Buna katılıyorsanız, geleneksel 

https://makroconsult.com.tr/projects/migrapreneurs/?lang=tr
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çalışanlar ve yöneticilerde olmayan bazı özelliklere sahip olmalısınız. 

Yaratıcılığınızın kurumsal ortamlar için fazla iyi olduğuna eminiz. Öğrenme 

ve başarı tutkusuna sahip, meraklı ve maceracı, inisiyatif almada proaktif, 
enerjik ve sürekli hareket halinde, kararlı ve ısrarcıysanız; kolay pes 

etmeyip ve hedeflerinize ulaşmak için defalarca denemekten 

çekinmiyorsanız; yeni fikirleri hayata geçirmek ve esnek bir çalışma 
ortamına sahip olmak sizi motive ediyorsa ve temel girişimcilik becerilerinizi 

Migrapreneurs Eğitim Programıyla geliştirmek istiyorsanız, bir sonraki 

Migrapreneur siz olabilirsiniz!  

Size bazı iyi haberlerimiz var; Avrupa ülkeleri de göçmen girişimcilere kucak 

açmaya başladı. “Akıllı, sürdürülebilir ve kapsamlı büyüme” için uygun 

koşullar yaratmayı amaçlayan Avrupa 2020 Stratejisi’nde girişimciliğin teşvik 

edilmesi konusu yer almaktadır. Bu kapsamda, Girişimcilik 2020 Eylem Planı 

AB sınırları içerisinde ikamet eden göçmenler için girişimciliği teşvik 
etmeye yönelik kararlar içermektedir. Girişimcilik de dahil olmak üzere 

göçmenlerin ve mültecilerin işgücü piyasasına katılımı ile ev sahibi 

ülkelerinde topluma değer katacaklarına dair fikir birliği oluşmaktadır. [1]   

Diğer yandan, ev sahibi ülkenizde yeni bir iş kurmak söz konusu olduğunda 

bazı engellerle karşılaşabileceğiniz ihtimalini göz önünde bulunmanız 

gerekir. Avrupa Komisyonu’na göre göçmen girişimciler yeni bir iş kurarken 

yerli girişimcilere göre daha fazla engelle karşılaşmaktadır.  

Bu durum ayrıca Migrapreneurs Projesi kapsamında geliştirilen 

Karşılaştırmalı İhtiyaç Analizi Raporu sonuçları ile teyit edilmiştir. Girişimcilik 

serüveninizde karşılaşabileceğiniz bu engeller, aşağıda kısaca özetlenmiştir: 

https://migrapreneurs.files.wordpress.com/2016/12/migrapreneurs_research-report-on-training-needs.pdf
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o Kurumsal engeller; göçmenler ve mülteciler genellikle iş dünyasına, 

yasal düzenlemelere, iş kurma prosedürlerine, ticari işlemlere vb. karşı 

yabancıdır. Kılavuzun 4. Bölümünde İngiltere, İspanya, Fransa ve 

Türkiye’de ticari faaliyete başlamak konusunda genel bilgiler 

verilmektedir.  

o Finansmana erişim sorunları; yeni göç etmiş olan girişimciler 

genellikle kredi geçmişi talep eden bankalardan finansman elde 

etmekte ve ev sahibi ülkenin resmi bankacılık sistemine uyum 

sağlamakta zorlanırlar.  

o Kültürel kısıtlar; bu kısıtlar genellikle ev sahibi ülkenin dili ve 

gelenekleri ile ilgilidir. Ev sahibi ülkenin dilini akıcı bir şekilde 

konuşabilme ve okur yazarlığın yanı sıra yerel kültüre aşina olmak da 

büyük önem taşımaktadır.  

o Girişimcilik beceri ve yetkiliklerine sahip olmama; yeni bir ülkede 

iş dünyasına uyum sağlamak, yüksek seviyede girişimcilik ve yönetim 

becerisi gerektirir. Bu becerilerin eksikliği, girişimcilik karakterine 

uygun ve yeterli motivasyona sahip olsalar bile, girişimcilik tecrübesi 

olmayan göçmenler ve mülteciler için zorlayıcı olabilir.  

Tüm bu kısıtlar, farklı şekillerde alınan profesyonel destek ile aşılabilir. 

Migrapreneurs Ekibi olarak, biz de girişimcilik ve kurumsal girişimcilik 

becerilerinizi sistematik eğitim programları ve tamamlayıcı çevrimiçi 

kaynaklar yardımıyla geliştirmenize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu hedef 

doğrultusunda, bu Kılavuz, girişimcilik serüveninizde mevcut becerilerinizi 

nasıl kullanacağınızı keşfetmenize yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir.  
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Yeteneklerin aktarılması, basit anlamda eğitim veya iş hayatında edinilen 

kişisel deneyimler yoluyla geliştirilen becerilerin gelecekteki profesyonel 

kariyerde farklı rolleri hayata geçirirken kullanılması şeklinde tanımlanabilir. 
Aktarılabilir yetenekler çoğu insan tarafından duyulmuş olsa da, bir kısım 

bunların ne olduğunu bilmektedir ve çok azı hangilerine sahip olduklarının 

ve bunları nasıl kullanacaklarının farkındadır. [2] Kılavuzun ilerleyen 

bölümlerinde, bu son gruba ait olan göçmen ve mülteci girişimciler için 

girişimcilik becerilerinin ne olduğu, hangi becerilerin girişimciliğe / kurumsal 

girişimciliğe aktarılabileceği ve nasıl aktarılacağı konusunda faydalı bilgiler 

sunacağız. 

 

3. Yeni Bir Ülkede Mevcut Yeteneklerin 
Girişimciliğe Aktarılması 

  

 

 

 

 

 

3.1. Girişimcilik Becerileri ve Yetkinlikleri Nelerdir? 

Son yıllarda, girişimcilik düşünce yapısının geliştirilmesi, birçok ülkede ön 

plana çıkmıştır. Girişimcilik bilgi, beceri ve davranışlarının öğrenilebildiği ve 

dolayısıyla hem bireylere hem de topluma fayda getiren girişimcilik 

yaklaşımının ve kültürünün gelişmesini sağladığı konusunda farkındalık 

artmaktadır. [3] Bununla birlikte, çok az insan kendi işini kurmak için gerekli 

olan girişimci bakış açısına ve beceriye sahiptir. [4] Bu durumun en büyük 

sebebi, çoğu eğitim sisteminde girişimcilik konusuna uygun bir yer 

verilmemesi ve girişimcilik yeteneklerinin ayırt edici unsurlarının ne olduğuna 

dair fikir birliği olmamasıdır. Bu açıdan bakıldığında, girişimcilik için ortak bir 

tanım ve anlayış geliştirilmesi ihtiyacı aşikardır. 
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Bu ihtiyaca yanıt olarak, günümüzde, girişimcilik becerilerini tanımlamak için 

birçok çalışma yapılmaktadır. Bunlardan biri, 2016 yılında Avrupa 

Komisyonu tarafından geliştirilen Girişimcilik Becerileri çalışmasıdır 

(EntreComp). EntreComp girişimciliği kişisel gelişimden, topluma aktif 

katılıma, iş hayatına çalışan ya da işveren olarak atılmaya ve aynı zamanda 

iş birlikleri kurmaya (kültürel, sosyal ya da ticari) kadar yaşamın her alanında 

uygulanan bir çapraz beceri olarak tanımlamaktadır. Girişimcilik becerileri, 

yalnızca iş kurmaya yönelik faaliyetleri değil aynı zamanda bir kurumda 

önemli inisiyatifler üstlenerek kurumsal girişimci olmayı da kapsamaktadır. 

Bu çerçevede, girişimciliği aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz; 

 

 

 

EntreComp çalışması, girişimciliğin tanımını fikirleri başkaları için değer 

yaratan eylemlere dönüştürme yeteneği olarak yansıtan girişimcilik 

becerilerini 3 alanda ve girişimciliğin yapı taşlarını oluşturan 15 beceri altında 

tanımlamaktadır. Aşağıda verilen şekil modeli açıklamaktadır:  

Girişimcilik, fırsatlara ve fikirlere göre hareket edip bunları 
başkaları için değere dönüştürmektir. Yaratılan değer, finansal, 

kültürel veya sosyal olabilir. [5] 
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Şekil: EntreComp Modeli 

Modelde belirtilen tüm beceriler eşit derecede öneme sahiptir ve bu becerileri 

edinme sürecinde herhangi bir sıra veya hiyerarşi yoktur. Ayrıca her bir 

becerinin modelde nasıl yer aldığına yönelik ipuçları da bulunmaktadır. 

Örneğin, ‘fırsatları yakalama’ değer yaratmak amacıyla fırsatları belirlemek 

için hayal gücü ve yetenekleri kullanma’ anlamındadır. ‘Yaratıcılık’ ise ‘belirli 

bir amaca yönelik yaratıcı fikirler geliştirmek’ anlamına gelir. Girişimcilik 

eğilimi olan bir kişinin bu becerilere yüksek seviyede sahip olması beklenir. 

Bir sonraki bölümde, kişinin sahip olduğu mevcut becerilerden hangilerinin 

girişimciliğe aktarılabileceği açıklanmaktadır.  



 

  MIGRAPRENEURS –Vasıflı Göçmenler İçin Bir Kılavuz 

 

10 

3.2. Becerilerimi Girişimciliğe Nasıl Aktarabilirim? 

Aktarılabilir bir beceri olarak girişimcilik, farklı eğitim alanlarından, 

mesleklerden veya sektörlerden gelen hemen herkes için uygun olabilir. Bu 

geçmiş deneyimlerden elde edilen beceri ve yeteneklerin girişimciliğe 

aktarılmasının diğer bazı kariyer yollarından daha kolay olduğu anlamına 

gelmektedir.  

Aktarılabilir becerilerinizi tanımlamak için en uygun zaman, onları 

kullandığınız zamandır. Kendinize bakın ve düşünün; bir önceki bölümde 

verilen becerileri kullanarak daha önce tamamladığınız bir görev söyleyebilir 

misiniz? Okulda veya eski işinizde tecrübe ettiğiniz geçmiş deneyimlerinizi 

tekrar hatırlamaya çalışın. Örneğin, ‘inisiyatif alma’ konusunda – zorlukların 

üstesinden gelerek, bir şeyi başarmak için bağımsız olarak hareket ederek 

ve çalışarak; yeni bir fikri hayata geçirerek veya müşteri kazanarak 

başardığınız bir görev. Veya ‘Kaynakları harekete geçirdiğiniz’ – sınırlı 

kaynakları en iyi şekilde kullanarak; yeni bir telefon aldığınız veya Avrupa’ya 

seyahat ettiğiniz bir anı düşünün. Becerileri girişimciliğe aktarmanın 

anahtarı, hayatınızın her alanında zaten kullanmakta olduğunuz veya 

geliştirdiğiniz becerilere odaklanmaktır. Bu süreç aynı zamanda kendinizi 

daha iyi tanımanıza ve kendi işinizi kurmayı seçip seçmeyeceğinize dair 

daha mantıklı karar vermenize de yardımcı olacaktır.  

Günümüzde, işverenler aktarılabilir beceriler konusunda diğer insanlardan 

daha fazla arayış içindedir. İşverenlerin çoğu işletmeyi büyütecek veya 

geliştirecek insanlar aramaktadır. Eğer şimdiye kadar anlatılan temel 

özelliklere ve aktarılabilir becerilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, 
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kurumsal girişimci olmak basittir. Sadece işverenleri aradıkları özelliklere 

sahip olduğunuza dair ikna etmeye hazırlanın.  

Girişimci olmak farklı bir hikayedir. Kültürün ve iş dilinin farklı olduğu bir 

yerden gelmektesiniz.  Eğer iş fikrinizin arkasında durabilirseniz, ev sahibi 

ülkenizdeki engeller ne kadar zorlu olursa olsun ve mevcut becerilerinizle 

bunu gerçekten yapabileceğinize inanıyorsanız, iş kurma sürecini düşünme 

zamanı gelmiş demektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becerilerin Girişimciliğe Aktarılması: Türkiye’den Bir Örnek 

Aşağıdaki video, Türkiye’de yeni bir hayat kuran Suriyeliler ile görüşmeler yapan 

‘Welcome to Turkey’ isimli bir girişime aittir. Görüşmelere katılanlardan biri, 

Türkiye’ye taşındığında farklı bir kariyer seçmek zorunda kalan Samer. Hobilerinden 

edindiği barista yeteneklerini kullanarak Ankara’da bir kahve dükkânı işletiyor. 

Girişimcilik serüveni ümitsizlikle başlasa da, onun hikayesi becerilerin girişimciliğe 

nasıl aktarılabileceği konusunda örnek olarak gösterilebilir. 

 

http://welcometoturkey.info/
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Dünya üzerindeki en büyük ekonomik pazar olması, Avrupa dışındaki büyük 

pazarlara erişim imkânı, diğer kıtalardaki birçok ülke ile serbest ticaret 

anlaşmaları, Euro bölgesi (Eurozone) vb. gibi özellikleri Avrupa’yı ticari 

açıdan çekici kılmaktadır. Üye ülkeler içerisinde kurallar aynıdır, serbest 

dolaşım uygulanır; AB’deyken her şeye eşit oranda erişime sahip olursunuz. 

Veri gizliliğinin en üst düzeyde olması ticari faaliyetler için güvenli bir ortam 

yaratmaktadır. Bütün bu fırsatlar ve daha fazlası, Avrupa’dan ve dışarıdan 

girişimcileri / yatırımcıları giderek daha fazla çekmektedir. Tabii ki, tüm bu 

fırsatlar birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Son finansal krizin 

etkileri hala hissedilmekte ve işsizlik oranları geçmişe göre daha yüksek 

seviyelerde seyretmektedir. Ayrıca son zamanlarda yükselen, Avrupa 

dışından gelen göçmenler ve mülteciler üzerinde baskı yaratan milliyetçi 

eğilimler de bulunmaktadır.  

Çoğu durumda Avrupa ülkeleri hukuki açıdan tutarlılık gösterse de, ulusal 

düzenlemelerde ve kültürde iş kurma süreçlerini ve faaliyetlerini büyük ölçüde 

etkileyen farklılıklar bulunmaktadır. Bazı AB üye ülkelerinde ve ayrıca 

Türkiye’de yeni bir iş kurma konusundaki mevcut farklılıklar kılavuzun 

ilerleyen bölümlerinde açıklanmaktadır.  

 

 

  

Bir sonraki bölümde, Avrupa ve Migrapreneurs ülkelerinde (İngiltere, Fransa, 

İspanya ve Türkiye) iş kurma süreci hakkında bilgiler ve iş dünyası ile ilgili 

veriler sunulacaktır.    

4. Avrupa’da ve Migrapreneurs Ülkelerinde 
Ticari Faaliyette Bulunmak 
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Rakamlarla İngiltere 
Geçtiğimiz 3 yılda İngiltere GSYH’si istikrarlı bir büyüme kaydetmiştir. 

2014 yılında 1,845.444£’dan, 2016 yılında 1,922.626£’a yükselerek 

2014 yılında %3,1, 2015 yılında %2,3 ve 2016 yılında %1,8 artış 

göstermiştir. 2012 ile 2017 yılları arasında İngiltere’deki girişimlerin 

sayısı %20 artarak, 2012 yılında 2,233.290’dan 2017 yılında 

2,668.810’a yükselmiştir. 

Londra, 2017 yılında ülke genelinde en fazla işletme sayısına sahip 

bölge olmuştur (toplamın %18,9’unu temsil etmektedir). Bununla 

birlikte, 2016’dan 2017’ye kadar diğer bölgeler daha yüksek büyüme 

oranlarına sahiptir: Doğu %6,8, Orta Batı %6,4, Kuzey Batı %6,1 ve 

Londra %6.  

2016 ile 2017 yılları arasında en çok büyüyen 6 sektör 'taşımacılık ve 

depolama' (%17,7), 'eğitim' (%15,4), 'işletme ve destek hizmetleri' 

(%9,5), 'finans ve sigortacılık' (%6,3), 'inşaat' (%6) ve 'sağlık' (%5,8) 

olmuştur.  

2016 yılında AB ülkelerinden en çok yatırım çeken sektörler ‘mesleki, 

bilimsel ve teknik hizmetler’, ‘idari ve destek hizmeti faaliyetleri’ ve 

‘taşımacılık ve depolama’ olmuştur.  

Asya ve Afrika ülkeleri “finansal hizmetler” sektörüne odaklanırken, 

Amerikan ülkeleri daha çok “bilgi ve iletişim” ve “finansal hizmetler” 

sektörlerine yatırım yapmıştır. Avustralya ve Okyanusya en çok 

“perakende ve toptan ticaret” ve “motorlu taşıtlarının ve motosikletlerin 

onarımı” sektörlerine yatırım yapmıştır.  

2015 yılında ‘tüketici ürünleri ve perakende’ sektörü ihracatta en 

yüksek karı elde etmiş, bunu otomotiv ve teknolojik ürün sektörleri 

izlemiştir.  

İngiltere’deki girişimcilerin karşılaştıkları en yaygın sorunlar arasında 

evrak işleri (örneğin gerekli izinlerin alınması, uygun kredi türünün 

alınması ve vergilerin ödenmesi) ve Brexit içeriğinden kaynaklanan 

belirsizlikler bulunmaktadır. İngiltere, ithalat ve ihracat fırsatları, Fikri 

Mülkiyet Hakları (IPR), finansal destekler, araştırma ve geliştirme ve 

vasıflı işgücü sayesinde girişimciler için cazip bir ülke olmaya devam 

etmektedir. Daha fazla bilgi ve kaynağa buradan erişebilişiniz. 

 

 

 

 

4.1. İngiltere’de Nasıl Ticari Faaliyette Bulunabilirim? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İngiltere’de iş kurmadan 
önce neleri bilmeliyim? 

İngiltere’de ticari faaliyete başlayabilmek 

için ülkede yasal olarak bulunmanız ve 

ticari faaliyete başlamanıza imkân veren 

bir vize türüne sahip olmanız 

gerekmektedir.  

Bir göçmen, iş kurma iznini aldıktan 

sonra ülkede girişimciler için sağlanan 

tüm destek hizmetlerine 

erişebilmektedir.   

AB vatandaşları: 
İngiliz hükümetinin resmi internet 

sitesine göre: “İngiltere’de 

yaşayabileceğinizi kanıtlamak için 

aşağıdaki durumlar haricinde herhangi 

bir belge almak amacıyla başvurmanız 

gerekmez: 

o Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA) 

veya İsviçre vatandaşı olan 

birinin aile üyesi iseniz, 

o İngiliz vatandaşlığına başvurmak 

istiyorsanız, 

o Göç Yasaları kapsamında iş 

ortağınızın vize başvurusunu 

desteklemek istiyorsanız”. 

 

https://www.tmf-group.com/en/news-insights/business-culture/top-challenges-uk/
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Brexit’ten Sonra? 

Bu konuda henüz hiçbir şey kesin değil. İngiltere hükümeti internet sitesine göre: ‘İngiltere 

AB’den çıktıktan sonra, AB vatandaşları ve onların ailelerinin İngiltere’de kalmak 

amacıyla başvuru yapabilmeleri için yeni bir plan oluşturulacaktır’. 

AB vatandaşı olmayanlar: 

1. Seviye (Girişimci) vizesi: 

İngiltere’de ticari faaliyette bulunmak istiyorsanız ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ya da 

İsviçre vatandaşı değilseniz ‘1. Seviye (Girişimci) vizesi’ne başvurabilirsiniz. Finansal 

kurum(lar)da bulunan ve İngiltere’de ticari faaliyetlerde kullanabileceğiniz en az 50,000£ 

yatırım fonuna veya 200,000£ şahsi paraya varlığa olmanız gerekmektedir. Diğer 

uygunluk kriterleri:  

o İngilizce dil şartını karşılamak1 

o Kaldığınız süre zarfında geçimizi sağlayabilmeniz 

o En az 95 puan şartını karşılamak – puanınızı kontrol edebilirsiniz2 

o En az 16 yaşında olmak 

Başvuru esnasında hazırlanacak belgeler:  

o Pasaport veya geçerli bir seyahat belgesi 

o Yatırım fonlarınızı kanıtlayan belgeler 

o Bir iş planı 

o Kaldığınız süre zarfında geçiminizi sağlayabileceğinize dair kanıtlar 

o İngilizce dil şartını karşıladığınıza dair kanıtlar 

o Eğer tüberküloz testinin yapılması gereken bir ülkeden geliyorsanız testin 

sonuçları 

o Son 10 yılda 12 ay veya daha fazla süre yaşadığınız bütün ülkelerden alınmış adli 

sicil kaydı 

                                      
1 Geçerli bir İngilizce sınavdan en az B1 almış olmak veya UK NARIC tarafından tanınan İngilizce akademik yeterliliğe sahip olmak. 
2 Daha fazla bilgi için: Tier 1 (Entrepreneur) of the Points Based System – Policy Guidance 

https://www.gov.uk/tier-1-entrepreneur/documents-you-must-provide
https://www.naric.org.uk/visas%20and%20nationality
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1. Seviye (Girişimci) vize için ödeyeceğiniz tutar nereden ve nasıl başvuracağınıza bağlı 

olarak değişiklik göstermektedir.  Ücretleri buradan öğrenebilirsiniz.  

Ayrıca, başvurunuzun bir parçası olarak sağlık ek ücretlerini de karşılamanız 

gerekmektedir. Başvuru yapmadan önce ödemeniz gereken tutarı kontrol edebilirsiniz. 

İngiltere’de 1. Seviye (Girişimci) vize ile başvuru üzerine uzatılabilir olmakla beraber en 

fazla 3 yıl ve 4 ay süresince kalabilirsiniz.  

İngiliz Vatandaşı Olmak 

İngiltere’de en az 5 yıl yaşadıktan sonra İngiliz vatandaşlığı için başvuruda 

bulunabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve kaynağa İngiltere hükümeti web kaynaklarından 

erişebilirsiniz.  

İngiltere’de Finansmana Nasıl Erişebilirim? 

Öncelikle bir iş planına sahip olmalısınız. ‘İş planı’ işinizi tanımlayan yazılı bir belgedir. 

Yatırım veya banka kredisi alabilmeniz için, iş planınızın açık ve net olması gerekmektedir 

(AB vatandaşı olmayıp 1. Seviye (Girişimci) vizesine başvuruyorsanız).  

İş planı; hedefleriniz, stratejileriniz, satış-pazarlama planlarınız ve finansal tahminleri 

içermelidir. Detaylandırmanız gereken önemli konular aşağıda verilmektedir: 

o İş fikriniz ve geçmişi 

o Ürün veya hizmetiniz 

o Pazar segment(ler)iniz; büyüklüğü ve önemli eğilimleri 

o Mevcut müşterileriniz; müşteri profiliniz 

o Rakipleriniz 

o Pazarlama ve satış stratejiniz; ürün, fiyatlandırma, promosyon ve dağıtım 

kanallarınız 

o Yönetim ve personel yapısı 

o Finansal tahminler 

o SWOT Analizi (güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) 
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İş planınıza, şirketin çekirdek kadrosunun özgeçmişleri, pazar araştırma verileri veya 

teknik özelliklerini ekleyebilirsiniz. İş planınızı hazırlamanıza yardımcı olacak daha fazla 

bilgi ve kaynağa çevrimiçi olarak erişebilir veya iş planı geliştirmenize yardımcı olacak 

Migrapreneurs eğitimine katılabilirsiniz.  

Bir İşletmeye Finansman Sağlamanın Alternatif Yolları 

Araştırmalar, girişimcilerin ve özellikle göçmen girişimcilerin, finansmana erişim için çoğu 

zaman ‘resmi olmayan kaynaklara’ güvenmek zorunda kaldıklarını göstermektedir. 

Finansman için ilk olarak akla gelen akraba ve arkadaşlardır ve genellikle bu kesimlerden 

alınan borçlar iş kurmak için kullanılır.  

Finansman için yeni alternatif kaynaklar da bulunmaktadır. Örneğin, kitlesel fonlama 

(crowdfunding) çok sayıda insandan küçük miktarlarda para toplama şeklinde 

gerçekleştirilen finansman yöntemlerinden biridir. Bunun yanında, mikro finans veya 

mikro kredi, kredi geçmişi olmayan veya az olan ve finansal hizmetlere erişimi olmayan 

düşük gelirli kişiler için özel olarak tasarlanmış bir çeşit bankacılık hizmetidir.  

Alternatif finansman sağlama yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için 

Migrapreneurs eğitim programına katılabilirsiniz. Çevrimiçi kaynaklara erişmek için lütfen 

tıklayınız. 

İngiltere’de İşimi Nasıl Kurabilirim?  

İngiltere’de işletmelerin çoğu şahıs şirketi, limited şirket veya ortaklık olarak 

kurulmaktadır.  

Şahıs şirketi 

o İşletme borçlarından şahsi sorumluluk söz konusudur. 

o Yıllık vergi iadesi dahil olmak üzere mali yükümlülükler bulunmaktadır.  

Şahıs şirketleri ve yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tıklayınız. 

 

https://centreforentrepreneurs.org/wp-content/uploads/2015/11/MigrantEntrepreneursWEB.pdf
https://www.gov.uk/set-up-sole-trader
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Ortaklık  

o İşletme borçlarından sorumluluk ortaklar arasında paylaşılır.  

o İşletme kârı ortaklar arasında paylaşılır. 

o Her bir ortak işletmedeki payı ile orantılı olarak vergi öder. 

Ortaklık şirketleri ve sorumlulukları hakkında daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz. 

Halka Açık Limited Şirket  

o Ortaklık halka açıktır, herkes hisse satın alabilir.  

Limited Şirket (LTD) 

o En yaygın şirket türlerinden biridir.  

o Hisseleri halka açık değildir. 

o Genellikle az sayıda ortak veya Sivil Toplum Kuruluşu’na (STK) aittir. 

Garanti ile Sınırlı Şirket (Company Limited by Guarantee) 

o Tüzel kişiliği vardır. 

o Bazı ortakların veya tüm ortakların sınırlı sorumluluğu bulunur. 

Kollektif Şirketi 

o ‘Resmi bir tasfiye durumunda (ve yalnızca bu durumda), hissedarlar, şirkete 
yaptıkları yatırımın kapsamına bakılmaksızın, şirketin ödenmemiş finansal 
sorumluluklarını tamamen yerine getirmekle yükümlüdür’. 

Sınırlı Sorumlu Ortaklık (Limited Liability Partnership) 

o ‘Ortaklık’tan farklıdır. 

o Ortaklar yalnızca kendi ihmallerinden ve kusurlu davranışlarından sorumludur. 

Sosyal Fayda Amacı Taşıyan Şirketler (Community Interest Company) 

o Elde ettiği kârı toplum yararına veya toplumsal hizmetleri geliştirmek amacıyla 
kullanan şirketlerdir. 

https://www.gov.uk/set-up-business-partnership
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İngiltere’de İşletme Kaydı Nasıl Yapılır?  

1. Adım: İşletme adının uygunluğunun kontrol edilmesi, IN01 başvuru formunun 
doldurulması ve ‘Companies House’ adı verilen İngiltere’de işletmelerin kayıt 
edildiği kuruma başvuru dosyasının eksiksiz hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca;  
 
o En az bir yönetici ve bir hissedara (ikisi de aynı kişi olabilir), 

o Kayıtlı bir ofis adresin ihtiyacınız olacak. 

İletişim: ‘Companies House’ 

2. Adım: İşveren mali sorumluluk sigortası için kayıt yapılmalıdır.3 

İletişim: Sigorta şirketi  

3. Adım: Banka hesabı açılmalıdır. 

İngiltere’de nasıl banka hesabı açılacağı konusunda daha fazla bilgi edinmek için faydalı 

bilgilere buradan erişebilirsiniz.  

4. Adım: KDV ve ‘PAYE’ (Kazandıkça öde vergisi) için kayıt yaptırılmalıdır 

(ücretsiz). 

İletişim: ‘Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC)’ adlı gelir idaresi kurumu. 

Konu ile ilgili daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz. 

Ticari Mevzuat   

Yerel şubeler / mağazalar aracılığıyla satış 

Şirketinizi İngiltere ve Galler, İskoçya veya Kuzey İrlanda’daki ‘Companies House’ 

kurumuna kayıt ettirmeniz gerekmektedir. Kayıt için en az bir yönetici ve bir hissedar 

olmalıdır. Bir kişi her iki pozisyon için de gösterilebilir, ancak birden fazla yönetici ve 

hissedarla da şirket kurabilirsiniz.  

 

                                      
3 http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Profiles/Country/GBR.pdf  

https://transferwise.com/gb/blog/business-bank-account-in-united-kingdom
https://transferwise.com/gb/blog/business-bank-account-in-united-kingdom
http://www.doingbusiness.org/%7E/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Profiles/Country/GBR.pdf
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Mesafeli satış 

AB ülkelerinden birinde vergi kaydı bulunan bir şirketin farklı bir AB ülkesinde bulunan ve 

vergi kaydı olmayan bir müşteriye ürün tedarik ve teslim ettiği durumlarda geçerlidir. 

İngiltere dışında farklı bir AB ülkesinde iseniz, İngiltere’ye mesafeli satış yapıyorsunuz 

demektir.  

Vergi kaydı olmayan müşteriler; şahıslar, bazı küçük işletmeler, faaliyetleri muaf olduğu 

için vergi kaydı olmayan işletmeler, kamu kurumları veya hayır kurumları olabilmektedir.  

Eğer İngiltere ve Man Adası’na mesafeli satış yapıyorsanız ve yıllık satış tutarınız 70,000£ 

limitini aşarsa İngiltere’de vergi kaydı yaptırmanız gerekmektedir. Alkol ve tütün gibi 

ürünler satıyorsanız, İngiltere’de vergi ve tüketim vergisi için kayıt yaptırmanız 

gerekmektedir.  

İthalat 

İngiltere’ye ürünlerin nasıl ithal edileceği hakkında çevrimiçi bir kılavuza buradan 

erişebilirsiniz. 

Satış ve pazarlama mevzuatı 

Tüm AB üye ülkeleri AB yasalarına uymak zorundadır. AB ülkelerinden İngiltere’ye mal 

getirmek istediğinizde, ürün kodu almanız ve KDV ödemeniz gerekmektedir. Ancak ithalat 

vergisi ödemenize ve ithalat lisansı almanıza gerek yoktur. AB sınırları içerisinde yapılan 

ithalat faaliyetlerine ‘acquisitions’ (satın alma) denir.  

Ancak, AB üyesi olmayan ülkelerle ticari faaliyetlerde bulunurken belirli ulusal uygunluk 

kriterlerine dikkat etmeniz gerekmektedir.  

İş hukuku  

İngiltere’de yaşama hakkına sahip olan Avrupa vatandaşları, bazı istisnalar dışında, 

İngiltere’de çalışma hakkına da sahiptir ve bunun için vize ya da çalışma iznine ihtiyaçları 

yoktur. Bu anlamda, Avrupa vatandaşları İngiltere vatandaşları ile aynı haklara sahiptir 

https://transferwise.com/gb/blog/uk-import-guide
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ve işverenler onlara eşit şekilde davranmak zorundadır. Bu kişiler aynı zamanda 

İngiltere’de girişimci olarak faaliyet gösterebilirler.  

Eğer AB vatandaşı olmayan bir çalışan işe almak istiyorsanız, hükümetin resmi internet 

sitesinde yer alan çevrimiçi kaynaklardan faydalanabilirsiniz.  

İngiltere’de çalışan hakları ile ilgili bilgi edinmek için lütfen tıklayınız. 

Belgelendirme  

İngiltere’de uluslararası ticaret bazı mallar için sıkı düzenlemeler içermektedir. Mallarınız 

için gerekli belgelendirmelerin yapılmaması durumunda ciddi cezalar ödenebilir ve 

mallara gelir idaresi (HMRC) tarafından el konulabilir. Kontrollü mallarla ilgili 

belgelendirme esasları ve yaptırımlar hakkında detaylı bilgi edinmek için kontrollü mallar; 

belgeler, yaptırımlar ve ambargolar hakkında kılavuzu inceleyebilirsiniz.  

Fikri mülkiyet 

Kayıtlı bir AB ticari markası ve endüstriyel tasarım, tüm AB üye ülkelerinde fikri mülkiyeti 

korur. Fikri mülkiyeti kullanmanın farklı yolları vardır. Belirli bir ücret karşılığında başka bir 

şirkete lisans verebilirsiniz veya kendi işinizi ve ürünlerinizi geliştirmek için başka bir 

şirkettin fikri mülkiyetinin lisansını alabilirsiniz.  

Teknik ve ürün gereksinimleri 

AB sınırları içerisindeki tüm üye ülkeler AB tarafından düzenlenen yasalara tabidir. 

İngiltere’de uygunluk değerlendirmesi ve akreditasyon politikalarından; İşletme, 

İnovasyon ve Beceriler Kurumu (Department for Business, Innovation and Skills - BIS) 

sorumludur.  

Paketleme ve etiketleme  

Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) içerisindeki tüm paketleme işlemleri, sağlık ve çevre 

koruma ile ilgili AB yasalarına uygun bir şekilde yapılmalıdır. İngiltere’de her ürün için 

etiket üzerinde detaylı bilgiler vermeniz gerekmez, ancak verilen bilgiler uygun olmak 

zorundadır. Bazı ürünler ve perakende satış için özel kurallar bulunmaktadır.  

https://www.gov.uk/browse/employing-people/recruiting-hiring
https://www.gov.uk/guidance/new-employee-coming-to-work-from-abroad
https://www.gov.uk/guidance/export-and-import-licences-for-controlled-goods-and-trading-with-certain-countries
https://www.gov.uk/guidance/export-and-import-licences-for-controlled-goods-and-trading-with-certain-countries
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Etiketler, özellikle aşağıdaki bilgiler konusunda yanıltıcı olmamalıdır: 

o Miktar veya büyüklük 

o Fiyat 

o Ürünün içeriği 

o Ürünün nerede ve ne zaman yapıldığı 

o Ürünün ne işe yaradığı 

o Ürünü onaylayan kişi veya kurumlar  

Uygulanan kurallar sektörlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıda verilen kaynaklardan 

daha fazla bilgi edinebilirsiniz.  

o İhracat 

o İthalat 

o Gıda, yeme içme ve perakende satış 

o Mal ve hizmetlerin satışı ve veri koruma  

o Patentler, ticari markalar, telif hakları ve tasarımlar 

o Atıklar ve çevre koruma  

o Daha fazla kategoriler ve bilgi 

İngiltere’de İş Kurma Konusunda Daha Fazla Bilgi Nereden 
Edinebilirim?  
 

Yerel Girişim Ortaklıkları (Local Enterprise Partnerships - LEPs) 

Bu ortaklıklar, İngiltere’de yerel ekonomik önceliklerin belirlenmesine ve ekonomik 

büyümenin ve istihdam yaratılmasının sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla 2011 

yılında İşletme, İnovasyon ve Beceriler Kurumu (BIS) tarafından kurulan kamu ve özel 

sektör arasındaki gönüllü ortaklıklardır. 

İngiltere’de 39 adet LEP bulunmakta olup bu ortaklıklar, yerel ekonomik öncelikleri 

belirlerler, ekonomik büyümeyi desteklemek ve yerel istihdam yaratmak amacıyla çeşitli 

faaliyetler yürütürler.   

https://www.gov.uk/browse/business/exports
https://www.gov.uk/browse/business/imports
https://www.gov.uk/browse/business/food
https://www.gov.uk/browse/business/sale-goods-services-data
https://www.gov.uk/browse/business/intellectual-property
https://www.gov.uk/browse/business/waste-environment
https://www.gov.uk/browse/business
https://www.gov.uk/government/policies/local-enterprise-partnerships-leps-and-enterprise-zones
https://www.gov.uk/government/policies/local-enterprise-partnerships-leps-and-enterprise-zones
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Bu ortaklıklar, farklı büyüklülerde ve yapılarda olabilmektedir. Bazıları özel ilgi gruplarına 

hitap eder, danışma kurulları vardır, yönetim kurullarındaki kamu, özel sektör ve yüksek 

öğrenim kurumlarının temsil oranı değişkenlik gösterir.  

İngiltere’de İş Kuran Girişimciler için Kılavuz 

İngiltere hükümeti, yeni işletmeleri ve girişimcileri iş kurma konusunda mentörlük ve 

finansman programları ile desteklemektedir.  

 

İngiltere Ticaret&Yatırım (UK Trade & Investment - UKTI) 

UKTI, İngiltere’de 2003 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı yerine kurulan birimdir. Bu birim, 

uluslararası pazarlarda ihracat yapmak isteyen İngiltere merkezli işletmelerle birlikte 

çalışır. UKTI, aynı zamanda yabancı sermayeli işletmeleri İngiltere'de iş kurmaları veya 

mevcut işlerini büyütmeleri için destekler. 

UKTI, İngiltere’deki profesyonel danışmaları ve 100'den fazla ülkede bulunan personeli 

ile hizmet vermektedir. Kurumun genel merkezi Londra’da bulunmaktadır. UKTI’nın temel 

hedefleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

o Uluslararası ticareti ve yatırımları teşvik etmek  

o İngiltere’de faaliyet gösteren işletmelerin uluslararası pazarlara ihracat yoluyla 
ulaşmalarına yardımcı olmak  

o Yabancı sermayeli işletmelere özel öncelikler ile İngiltere’deki yatırımları artırmak  
 
Yerel Ticaret Odaları 

İngiltere’de her büyüklükte ve sektörde binlerce şirketi temsil eden 52 adet kayıtlı ticaret 

odası bulunmaktadır. İngiliz Ticaret Odaları Birliği (The British Chambers of Commerce- 

BCC) İngiltere genelindeki tüm odalarla birlikte faaliyet gösteren dinamik, tanınmış ve 

bağımsız bir işletme ağıdır. Yerel ticaret odaları, her büyüklükteki işletmelerle çalışır ve 

tüm sektörleri temsil eder. Ticari büyümeyi desteklemek amacıyla kurulmuş olsalar da kâr 

amacı gütmezler. Büyüme yanlısı politikaları teşvik etmek ve hükümete karşı ticari 

öncelikleri savunmak için bir lobi faaliyeti yürütürler. İşletmeler, kayıtlı oldukları ticaret 

odasından ticari faaliyetlerini kolaylaştırıcı birçok hizmet, ağ ve desteğe erişebilmektedir.  

https://www.gov.uk/government/publications/entrepreneurs-setting-up-in-the-uk/entrepreneurs-setting-up-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment
https://www.britishchambers.org.uk/
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Innovate UK 

‘Innovate UK’ Teknolojik Stratejiler Kurulu’nun (Technology Strategy Board) yeni adıdır. 

Yaklaşık 250 kişinin istihdam edildiği kurum, Swindon merkezlidir. Kurumun temel 

faaliyetleri:  

o Yüksek büyüme potansiyeline sahip, yenilikçi KOBİ’ler için destek sağlamak;  

o Küçük İşletmeler Araştırma Girişimi (Small Business Research Initiative – SBRI) 

gibi hükümet girişimlerinin yenilikçi İngiliz işletmeler için çekici olduğundan ve 

işletmelere kamu sektöründeki önemli müşterilere erişim imkânı sağladığından 

emin olmak; 

o Ekonomik büyümeyi hızlandırmak için inovasyon potansiyeline sahip sektörleri 

belirlemek ve bu sektörlere yatırım yapmak;  

o Yenilikçi işletmelerin fikirlerini ticari anlamda geliştirebilmesi için destekçileriyle 

çalışmalarına yardımcı olmak. 

Özel Sektör  

Özel sektörde büyümeye destek sağlamak amacıyla hizmet veren birçok kuruluş 

bulunmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk
https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk
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                             Rakamlarla Fransa 
Fransa’da yabancılar için girişimcilik sistemi, kişinin milliyetine 

bağlıdır. Yabancıların hakları da sürekli değişen hassas bir konudur. 

Ayrıca, milliyet, yaş, yeterlilikler ve mesleğe göre de değişiklik 

göstermektedir.   

Ile-de-France bölgesinde, on şirketten biri AB üyesi olmayan bir ülke 

vatandaşı tarafından yönetilmektedir. Ile-de-France’ın GSYH’si milli 

varlıkların neredeyse %30’unu ve AB GSYH’sinin %4’ünü temsil 

etmektedir. Geniş bant iletişim ağları şirketlerin yerleşmesini ve 

büyümesini desteklemektedir., Avrupa’daki ilk istihdam bölgesi Ile-

de-France, halen en yüksek istihdamın sağlandığı bölgedir ve bu 

bölgede çalışanların çoğunluğu yüksek vasıflıdır (Fransız 

yöneticilerin %37’si bu bölgede çalışmaktadır).  

Fransa’da son üç yılda GSYH istikrarlı bir artış göstermiştir (2014 

yılında 535 milyar; 2015 yılında 549 milyar, 2016 yılında 558 milyar 

Euro). Bu durum, işletmeler için büyük bir fırsattır. Her yıl yabancı 

girişimciler tarafından 25.000’in üzerinde şirket kurulmuş ve bunların 

%22’si çalışanlarını faaliyete başladıkları ilk yılda işe almışlardır.  

Yabancılar tarafından yönetilen şirketlerin temel faaliyet alanları; 

turizm, gayrimenkul ve ticaret olarak görülmektedir. Bununla birlikte, 

kurulan şirketin başarısı, hem işin türü (örn; ekonomik piyasaya 

uyum sorunları) hem de sahip olunan teknik bilgiye (örn; 

deneyimlerin ve diplomaların yeni çevreye adapte edilememesi veya 

değer görmemesi) bağlıdır.  

Girişimci olmak (cf. auto-entreprenariat), işgücü piyasasının 

sunduğu fırsatları göz önünde bulundurarak hizmet veya 

danışmanlık gibi daha bireysel girişimlerde bulunmaya olanak tanır. 

Ayrıca daha fazla esneklik ve hareket kabiliyeti kazandırır.  

Girişimci veya çalışan olmak arasında seçim yapmak, bireyi 

girişimciye dönüştüren nedenler hakkında bir soruyu gündeme 

getirmektedir. Casson (1991) bunlardan dört tanesini açıklar: 1-

İşsizliğe bir çözüm bulmak, 2-Kendi hayallerini izlemek 3-Ek gelir 

elde etmek 4-Mevcut becerileri kullanmak.  

        

            

         

          

         

4.2. Fransa’da Nasıl Ticari Faaliyette Bulunabilirim? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fransa’da iş kurmadan önce 
neleri bilmeliyim? 

İsviçre vatandaşları dahil, AB 

Vatandaşları veya Avrupa Ekonomik 

Bölgesi Vatandaşları için Fransa’da 

çalışmak veya yönetici olmak için 

herhangi bir engel ya da tamamlanması 

gereken bir formalite yoktur.  

AB vatandaşı olmayan kişiler için ise, bir 

işletmede yönetici olabilmek için belirli 

bir unvana sahip olunması 

gerekmektedir. Bu durumda izlenecek 

prosedürler duruma göre değişiklik 

göstermektedir.  

Girişimciler için: Eğer oturma izniniz 

varsa, ‘uzun süreli CE’ izni veya 10 yıllık 

Cezayir oturma izni sahibiyseniz, 

herhangi bir işlem yapmanıza gerek 

yoktur.  

Bu izinlerden herhangi biri olmadan, 

statü değişikliği talebinde bulunmak ve 

serbest mesleğe yönelik faaliyetlerin 

sürdürülmesine izin veren geçici ikâmet 

belgesi almak gerekmektedir.  

 

http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/crocis/wysiwyg/Chiffres-cles-2017%282%29.pdf
https://www.afecreation.fr/cid143706/plus-de-25-000-entreprises-creees-par-des-etrangers-chaque-annee-en-france.html
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/creer-sa-societe/creer-sa-societe-etranger/#ancre2
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/creer-sa-societe/creer-sa-societe-etranger/#ancre2
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22494
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              Rakamlarla Fransa (devamı) 
Fransa’da girişimcilik statüsü, göçmenlerin başlangıçta fazla risk 

almadan yeni bir şirket kurmalarına izin vermektedir. Fransa’da her yıl 

birçok yabancı yatırımcı oldukça geçerli nedenlerle iş kurmaktadır; 

istikrarlı bir demokrasi, ulaşım altyapısı, mükemmel bir iletişim ağı, 

uluslararası havaalanları, destekleyici programlar ve vasıflı işgücü ile 

ikiye katlanan kültürel zenginlik. Tüm bunlar bir arada 

değerlendirildiğinde Fransa’da iş kurmak iyi bir fikirdir.  

Bununla birlikte, göçmen bir girişimci çeşitli güçlüklerle karşılaşabilir: 

statü elde etmek, yeni, farklı bir çevreye uyum sağlamak, müşterilerle 

iletişim, ‘kültürel şok’, Fransızca öğrenmek, mevcut diploma, deneyim 

ve becerilerin tanınmaması, etnik ayrımcılık (özellikle emlak ve 

finansmana erişim konusunda). Dahası, Göçmen girişimci oldukça 

karmaşık yasal ve idari süreçleri olan Fransa ekosistemini anlamaya 

ihtiyaç duyacaktır! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fransa’da ulusal destek sistemleri etkili bir biçimde işlemektedir. Finansman sağlama 

koşulları veya bir işletmeyi finanse etmenin alternatif yolları konusunda birçok uzman 

kurum bulunmaktadır. En önemli kurumların listesi aşağıda verilmektedir:  

o Ulusal destek birimleri: L’agence pour la création d’entreprise (PCE); Boutique de 

gestion pour entreprendre (BGE); Réseau Paris Esprit d’Entreprise 

o Finansman olanakları: ACCRE; France Active; ADIE; Paris Initiative Entreprise 

(PIE); BGE  

o İnkübatörler ve ortak çalışma alanları: BGE Périph; ADE; Plaine Saveur; SINGA; 

SIAD; MakeSense 

Her bir kurumda farklı yardım, destek ve finansman ağları (France Actibe, Réseau 

Entreprendre, ADIE, Initiative France, vb.) bulunmaktadır. KOBİ’ler için krediler, ‘honor 

loan’ adı verilen krediler ve özel fonlar oldukça popülerdir ve genellikle ücretsizdir.  

 

Fransa’da yaşamayan ve ticari faaliyette 

bulunmak isteyen göçmenlerin oturma 

izni (cf. Titre de séjour) alması 

gerekmektedir. ‘Girişimci / serbest 

meslek’ veya ‘passeport talent’ unvanı 

taşıyan bazı kişilerin geçici oturma izni 

talep etmesi mümkündür (7 Mart 2016 

Kanunu). Bu oturma izinleri, talebe bağlı 

olarak 4 yıllığına verilir. Gerekli izinleri 

alabilmek için projenizin uygunluğunu 

kanıtlamanız gerekmektedir. Ticari 

faaliyete başlayabilmek için projenizi 

sunmak zorunda kalabilirsiniz. 

 

https://neurata.com/creation-entreprise-entreprendre-france-xavier-niel/
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/entrepreneurs-etrangers-paris
https://www.capital.fr/votre-carriere/financement-de-la-creation-d-entreprise-les-meilleures-aides-pour-demarrer-1208287
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/La-loi-du-7-mars-2016-relative-au-droit-des-etrangers
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/La-loi-du-7-mars-2016-relative-au-droit-des-etrangers
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Finansman sağlamadan önce bazı aşamaların tamamlanması gerekmektedir. Bu 

aşamalar; bir proje geliştirmek – bir iş planı sunmak – ilgili kişilerle iletişim kurmak – yasal 

bir statü elde etmek – finansman sağlamak – uygun bir yer bulmak – görünürlüğü 

arttırmak – müşteri sadakatini sağlamaktır. 

Girişimcilik, ruh meselesidir. Hırs ve yetenek yeni bir işe başlamanın temel avantajlarıdır. 

Diploma, buz dağının sadece görünen kısmıdır. 2006 yılında INSEE (Ulusal İstatistik ve 

Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü) tarafından yapılan bir araştırmaya göre girişimcilerin 

%60’dan daha azı 2. veya 3. dereceden diplomaya sahiptir ve bunların yalnızca %8,4’ü 

prestijli bir üniversiteden mezundur.  

Fransa’da Nasıl İş Kurabilirim?  

o Eğer ticari faaliyette bulunacaksanız (ürün veya hizmet satışı): yerel ticaret ve 

sanayi odasına kayıt olarak aidat (Fonciere des Entreprises - CFE) ödemesi 

yapmalısınız. 

o Eğer karma bir faaliyette bulunacaksanız (ticari ve sanatsal): yerel ticaret odasına 

ve sanatkârlar odasına kayıt olarak aidat (CFE) ödemesi yapmalısınız. 

o Eğer bağımsız bir faaliyette bulunacaksanız: cfe.urssaf.fr, online CFE için 

URSSAF 

Bağımsız çalışanlar ise işe başlamalarından itibaren sekiz gün içinde sosyal güvenlik 

sistemine kayıt yaptırmalı ve gelirleri doğrultusunda sosyal katkı paylarını kendileri 

ödemelidirler (bir çalışanın işe alınması, onun sağladığı hizmetlerden yararlanan taraf için 

herhangi bir sosyal güvenlik primi ödenmesini gerektirmez). Bu katkılar, profesyonel gelir 

bazında değerlendirilir ve genellikle toplam ücretin %30’u kadardır.  

İşle ilgili kazalar ve hastalıklar söz konusu olduğunda, çalışanlar bu özel durumlarla ilgili 

sigorta kapsamına alınmaz fakat isteğe bağlı olarak sosyal güvenlik sigortası veya özel 

sigorta yaptırabilirler.  

 

http://www.dynamique-mag.com/article/faut-etre-diplome-devenir-entrepreneur.4678
http://www.cci.fr/web/auto-entrepreneur/demarches-micro-entrepreneur/-/article/Devenez+micro-+entrepreneur/immatriculez-votre-micro-entreprise
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Fransa’da İş Kurma Konusunda Daha Fazla Bilgi Nereden 
Edinebilirim?  

Yasal statü: 

Défenseur des droits (yasal bilgiler) 

OFII (yasal bilgiler) 

La cimade (haklara erişim) 

Mrap (haklara erişim) 

Ligue des droits de l’homme (haklara erişim) 

Finansman (Fransa’daki projeler için geçerli):  

ADIE  

Diasporasphere (Kitlesel fonlama – Crowdfunding)  

Jamaa Funding  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.defenseurdesdroits.fr/
http://www.ofii.fr/
http://www.lacimade.org/
http://www.mrap.fr/
http://www.ldh-france.org/
http://www.adie.org/
http://www.diasporasphere.com/
http://www.jamaafunding.com/
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                           Rakamlarla İspanya  

2017 yılında GSYH'nin yıllık büyümesi %3,1 seviyesinde 

gerçekleşmiştir ve bundan önceki son 10 çeyrekte de %3 veya 

daha fazla büyüme gözlemlenmiştir. Bu rakamlardan yurt içi 

talebin arttığı anlaşılmaktadır ve bu durum, hane halkı tüketimi 

ve kamu harcamaları sabit kalırken, sermaye mallarına daha 

fazla yatırım yapılması sayesinde gerçekleşmektedir. GSYH’de 

ihracat yurtiçi tüketimden daha fazla gerçekleşmiştir. Büyümenin 

makine ve diğer mallara yapılan yatırımlardan kaynaklanması 

olumlu bir göstergedir, çünkü beklentilerin iyi olduğuna ve 

şirketlerin talep artışına sağladıklarına işaret eder. 2017 yılı 

başlarında ihracat oranlarında artış görülmüş olup yıllık bazda 

ortalama %7,4 oranı ile bu artış halen devam etmektedir.  

İspanya’da yatırım yapmak için diğerleri arasında göze çarpan 

başlıca zorluklar; uluslararası ticarete uygun ayrıcalıklı coğrafi 

konum ve ticari faaliyetler için uygun bir ekosistem; geçim 

giderlerinin düşük olması ve İspanya bu anlamda benzer yaşam 

kalitesine sahip birçok şehirden daha ucuzdur; girişimci 

ekosistemi, genç nüfusun mesleki tercihlerindeki değişimler ve 

ekonomik krizle birlikte son yıllarda girişimcilik projelerinde büyük 

oranda artış görülmüştür; başarı hikayeleri, İspanyol firmaların 

yatırım ve satış tutarlarının artması. Bunların yanı sıra en önemli 

tehditler: özel yatırımlar, Avrupa’da ABD’de yapılan yatırımların 

dörtte biri ve Asya’da yapılan yatırımların yarısı yeni girişimlere 

yapılmaktadır; ‘unicorn’ (1.000 milyon Euro değerindeki yeni 

girişimler) adı verilen girişimlerin eksikliği, daha önce 

bahsettiğimiz başarı hikayelerine rağmen özellikle İspanya’da 

henüz unicorn işletme kurulmamıştır; vergilendirme, vergi 

oranları yatırım yapma isteğini etkiler, bu anlamda İspanya diğer 

ülkelere oranla dezavantajlı durumdadır. 

 

 

 

 

4.3. İspanya’da Nasıl Ticari Faaliyette Bulunabilirim? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

İspanya’da iş kurmadan önce 
neleri bilmeliyim? 

Göçmenler İspanya’da yasal olarak 

ikamet etmeye başladıkları andan 

itibaren tüm kamu destek hizmetlerine 

erişim sağlayabilirler. İspanya’da oturma 

izni alma konusunda AB vatandaşı olan 

ve olmayanlar için farklı prosedürler 

uygulanmaktadır.   

AB vatandaşları: 

Avrupa Birliği’nde çalışanların serbest 

dolaşım hakkı vardır. Herhangi bir üye 

ülkede, o ülkenin vatandaşlarıyla aynı 

koşullar altında diğer üye ülkelerin tüm 

vatandaşları eşit koşullarda çalışma 

hakkına sahiptir. 

AB veya Avrupa Ekonomik Bölgesi 

vatandaşları, İspanya’da ikamet etme 

hakkına sahiptir ancak 3 aydan uzun 

kalacakları takdirde Yabancı Kimlik 

Numarasına (NIE) başvurmaları 

gerekmektedir (daha kısa dönemler için 

pasaport veya kimlik belgesi yeterlidir). 

Yabancı kimlik numarası için başvuru 

yapılacak yerler; bölgedeki Yabancılar 

Bürosu veya polis merkezidir. 

 



 

  MIGRAPRENEURS –Vasıflı Göçmenler İçin Bir Kılavuz 

 

29 

AB Vatandaşı Olmayanlar:  

İspanya’da AB vatandaşı olmayan kişiler için oturma ve çalışma izni, ikamet ettiğiniz 

bölgenin bağlı olduğu İspanyol konsolosluğundan talep edilmelidir.  

Gereklilikler: 

o Ülkede düzenli olarak ikamet etmek 

o Sabıka kaydının bulunmaması 

o İspanya’ya giriş yasağı bulunmaması ve İspanya’nın bu anlamda anlaşma 

imzaladığı ülkelerden herhangi birinde reddedilmiş olmamak 

o Bir yabancının kendi ülkesine gönüllü olarak döndüğünü ve İspanya’ya geri 

dönmemeyi taahhüt ettiği bir süreç içerisinde bulunmamak 

o Hedeflenen faaliyetlerin başlatılması ve devam ettirilmesi için yasal mevzuatta 

tanımlı koşullara uygun olmak  

o Gerekli mesleki yeterliliğe veya resmen tanınmış tecrübeye sahip olmak, 
mesleki faaliyetlerin icra edilmesinde de yeterli olmak ve gerektiğinde meslektaşlar 

arasındaki kolektif çalışmaya açık olmak  

o Planlanan yatırımın yeterliliğini ve (eğer varsa) istihdama katkı sağlayacağını 

kanıtlamak 

o Ticari faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli olan tutar düşüldükten sonra barınma 

ve geçim giderleri için yeterli finansal kaynağa sahip olduğunu kanıtlamak 

Gerekli belgelerin tamamına buradan erişebilirsiniz.  

 

 

 

 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja029/index.html


 

  MIGRAPRENEURS –Vasıflı Göçmenler İçin Bir Kılavuz 

 

30 

İspanya’da Nasıl İş Kurabilirim?  

İspanya’da iş kurma süreci, tercih ettiğiniz şirket yasal türüne bağlı olarak değişiklik 

gösterecektir. Bu süreç boyunca, girişimcilere kamu kurumları tarafından sağlanan 

rehberlik hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Rehberlik hizmetleri, genellikle İspanyolca 

dilinde verilmektedir. Eğer başka dillerde bu hizmetten yararlanmak isterseniz kurumların 

tercüman desteği sağlaması için önceden bilgi vermeniz gerekmektedir.  

En yaygın yasal şirket türleri:   

Şahıs şirketi: Maddi kazanç amacıyla doğrudan kendi adına ekonomik veya profesyonel 

faaliyetler yürüten kişidir (perakende satış, tekstil, gıda, kırtasiye, hediyelik eşya, 

kuyumculuk, gazete bayiliği vb. ve tesisatçılar, elektrikçiler, boyacılar ve dekoratörler gibi 

profesyoneller için uygundur). Bu yapıda, işletmenin borçlarından şahsi sorumluluk söz 

konusudur. Asgari yasal sermaye şartı yoktur.  
 

Sınırlı Girişimci: Sınırlı girişimci, bir limited şirkette yer alır ancak şirketi aktif bir şekilde 

yönetmez. Belirli koşullar altında sınırlı sorumluluk sahibidir. Sınırlı girişimci olmanın 

faydalarından biri girişimci vergisi ödenmemesidir.  

 

Mal ortaklığı: Sahipliği elinde bulunduran veya unvan/hak sahibi olan iki ya da daha fazla 

serbest çalışan kişi arasında yapılan özel bir anlaşmadır. Asgari yasal sermaye şartı 

yoktur.  
 

Hukuki ortaklık: Mali kazanç elde etmek amacıyla ortak faaliyet yürütmek isteyen iki 

veya daha fazla serbest çalışan arasında iş birliği sağlayan özel bir sözleşmedir. Asgari 

yasal sermaye şartı yoktur. 

 

Limited şirket: Sorumluluğun sermayeyle sınırlı olduğu, en az 3.000 Euro sermaye ile 

kurulan şirket türüdür.  
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Halka açık limited şirket: Birçok hissedarı olan büyük şirketler için uygun olan bir şirket 

türüdür. Sermaye paylara ayrılmış olup, ortakların katkılarından oluşur ve ortaklar şirket 

borçlarından kişisel olarak sorumlu tutulamaz. Asgari sermaye miktarı 60.000 Euro’dur.  

 

Kooperatif: Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlara sahip olan ve bu 

ihtiyaçları demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü 

olarak bir araya gelen insanların kurduğu özerk teşkilat statüsündedir. Çalışanların sahip 

olduğu şirketler için uygun olan bir sosyal ekonomi biçimidir. Asgari sermaye tutarı tüzükle 

belirlenir.  
 

Yukarıda açıklanan şirket türlerinin detaylı özellikleri, prosedürleri ve vergilendirilmeleri 

hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.  

Yasal türden bağımsız ancak faaliyet türüne bağlı olarak diğer prosedürler:  

Prosedür Tanım Kurum 

Faaliyet lisansı 
Şirket kurma ve faaliyetler için 

lisanslar, faaliyet lisansları ve 

işletme lisansları  

Belediyeler 

Diğer resmî kurumlara 
kayıt işlemleri  

Faaliyete başlamadan önce, faaliyet 

türüne bağlı olarak, ilgili resmî 

kurumlara kayıt işlemleri 

yaptırılmalıdır.  

Diğer resmî 

kurumlar 

Kişisel bilgilerin kayıt 
ettirilmesi 

Kişisel verilerin yönetiminden 

sorumlu işletmelerin bu verilerin 

korunmasını garanti etmeleri 

gerekmektedir. 

İspanya veri koruma 

kurumu  

 

http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas.aspx
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Ek olarak:  

Prosedür Tanım Kurum 

Ayırt edici işaretlerin 
kayıt ettirilmesi 

Ayırt edici işaretler ticaret ve 

sanayide, bir firmanın ürün veya 

hizmetlerini pazardaki diğer 

rakiplerden ayırmak için kullanılır 

İspanya marka ve 

patent kurumu  

 

İnternet üzerinden ticari faaliyette bulunan işletmeler, Perakende Ticaret Kanununda 

tanımlandığı gibi fiziksel mağazalarda uygulanan tüm gereklilikleri aynı şekilde yerine 

getirmelidir. Bu kanun, yürütme süresi ve ödeme, çekilme hakkı, kredi kartıyla ödeme gibi 

konularda özel yasal koşulları düzenlemektedir.  

İnternet üzerinden satış yapan işletmelerin yerine getirmesi gereken diğer yükümlülükler:  

 

o Bilgi Toplumu ve Elektronik Ticaret Hizmetleri Kanunu  
o Veri koruma yasası 

o Tüketici kanunu ve elektronik ticaret 

İspanya’da İş Kurma Konusunda Daha Fazla Bilgi Nereden 
Edinebilirim? 

Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıda verilen bağlantıları ziyaret 

edebilirsiniz:  

o Merkezi Kurumlar 

o İspanya Marka ve Patent Kurumu 

o Göç Merkezi 

o Sosyal Güvenlik 

o Vergi İdaresi 

o Ticaret Kaydı 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979&tn=1&p=20120308&acc=Elegir
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555&tn=1&p=20170527
https://www.oepm.es/es/index.html
https://www.agenciatributaria.es/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas_y_profesionales.shtml
http://www.rmc.es/
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                            Rakamlarla Türkiye  

Türkiye’nin son 15 yıldaki ekonomik performansı, finansal istikrar, 

artan istihdam ve gelirler açısından oldukça etkileyici hale gelerek 

Türkiye’yi orta-üst gelirli bir ülke haline getirmiştir. Radikal 

makroekonomik reformların sonucu olan bu gelişme, ekonominin 

2003’ten 2016’ya kadar yıllık ortalama reel GSYH büyüme oranını 

%5,6’ya çıkarmasına olanak sağladı. Ancak bu gelişmeler, 

günümüzdeki yerel ve politik sorunlar, jeopolitik çevre ve 3 milyondan 

fazla Suriyeli mülteci akını ile sarsılmaktadır ve bu konuda mevcut 

hükümet bazı önlemler almaktadır Önümüzdeki yıllarda GSYH 

büyüme oranının %4 ile ılımlı bir seyir izleyeceği tahmin edilmektedir.  

Türkiye’de GSYH’ye katkı sağlayan ilk 5 sektör; imalat, toptan ve 

perakende ticaret, inşaat, gayrimenkul ve taşımacılık & depolamadır. 

İmalat, aynı zamanda, tarım ve ormancılık, balıkçılık, madencilik ve taş 

ocakçılığı ile birlikte ihracatta payı en yüksek olan sektörlerden biridir. 

2016 yılında ihracatta en yüksek paya sahip olan başlıca imalat 

sektörleri; orta-yüksek teknoloji sektörleri (motorlu taşıtlar, makine ve 

ekipman, elektrik & elektronik ekipman), orta-düşük teknoloji sektörleri 

(ana metaller ve metal ürünler) ve düşük teknoloji sektörleri (tekstil ve 

gıda) olarak gruplandırılabilir.  

Ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından önerilen Türkiye’de iş 

kurmak için başlıca nedenler;  

o Gelecek üç yıl içinde en hızlı büyüyen ekonomilerden biri 

olma potansiyeli taşıyan gelişmekte olan bir ekonomi.  

o Genç, dinamik, girişimci ve teknolojiyi seven bir nüfus. 

Türkiye, Avrupa’da ülkelerine oranla en çok genç nüfusa 

sahip olan ülkedir.  

o Pek çok yeni fırsat sunan büyük bir iç pazar.  

Bunlara ek olarak coğrafi konum, özgür yatırım ortamı ve gelişen 

altyapı da Türkiye’de iş kurmanın avantajları olarak görülmektedir. 

Aynı zamanda yabancı yatırımcıları çekmek için yerel yatırımcılarla 

eşit koşullarda kullanılabilen stratejik, büyük ölçekli ve bölgesel teşvik 

seçenekleri de bulunmaktadır.  

 

 

 

4.4. Türkiye’de Nasıl Ticari Faaliyette Bulunabilirim?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de iş kurmadan 
önce neleri bilmeliyim? 

Girişimci olmak isteyen göçmen ve 

mültecilerin Türkiye’de iş kurma 

sürecini iyi anlamaları gerekir. Göz 

önünde bulundurulması gereken ilk 

konu, yabancı girişimciler için iş kurma 

hakkını elde etmek, eğer Türkiye’de bir 

süredir yaşamıyorlarsa, uzun zaman 

almaktadır. Öncelikle Türkiye’de veya 

bulundukları ülkelerde (Türkiye 

Büyükelçilikleri aracılığıyla) geçerli bir 

çalışma izni ve Türkiye’deki ilgili 

kurumlardan oturma izni almaları 

gerekmektedir. Dört farklı çalışma izni 

arasından, iş kurmak isteyen yabancı 

girişimcilere uygun olan “bağımsız 

çalışma izni” için en az 5 yıldır sürekli 

olarak Türkiye’de yaşamak şartı 

aranmaktadır. Yabancı girişimcilerin 

otomatik olarak çalışmaya hak 

kazanmaları için bazı istisnai durumlar 

vardır, bunlar arasında AB vatandaşı 

(ve onların aileleri) olmak ve bir Türk 

vatandaşı ile evlenmiş olmak yer 

almaktadır. 

 

http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/investorsguide/Pages/Incentives.aspx
http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/investorsguide/Pages/Incentives.aspx
http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/investorsguide/comingtoturkey/Pages/HowToGetAWorkPermit.aspx
http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/investorsguide/comingtoturkey/Pages/HowToGetAWorkPermit.aspx
http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/investorsguide/comingtoturkey/Pages/HowToGetAResidencePermit.aspx
http://turkishlaborlaw.com/work-permits-in-turkey/work-permit-process
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             Rakamlarla Türkiye (devamı) 
Yüksek sermaye ile yatırımcıları çeken avantajların yanında, 

Türkiye’de özellikle yabancı sermaye ile iş kuran girişimciler 

için geçerli bazı kısıtlar ve engeller bulunmaktadır;   

o İnsan sermayesi ve yerel uzmanlık: Türkiye’de yeteri kadar 

yetenekli işgücü olduğu için bu durum yabancıları daha 

yüksek kalitede hizmet sunmaya zorlayacaktır. Bu zorluk, 

yerel iş kültürünü öğrenerek, kişisel bağlantıları artırarak 

ve rekabete hazırlanarak aşılabilir.  

o Bir şirket ve sermaye kaydı sürecinde yüksek düzeyde 

bürokrasi (daha fazla bilgi ilerleyen bölümlerde 

verilmektedir) 

o Yasal mevzuattaki aksaklıklar ve yabancı çalışan 

istihdamı.  

İstanbul’dan bir girişimci, genel çerçeveyi bu paragrafla 

açıklıyor:  

 Dünyanın daha gelişmiş 

bölgelerine kıyasla politik ve 

ekonomik olarak istikrarsız bir 

coğrafi konumdayız. Değişime 

hazır olmanız ve her riski 

hesaplamanız gerekir. Ancak 

güçlü bir potansiyele sahip 

gelişmekte olan bir piyasa 

olduğu için getiri daha yüksek 

olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Çalışma izni veren yetkili kuruluş 

(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı), 

Türkiye’de ticari faaliyette bulunmak için 

sermaye yeterliliğinin yanında planlanan 

ticari faaliyetin istihdam olanakları 

yaratacağına veya ekonomik kalkınmaya 

katkıda bulunacağına dair 

kanıtlanmasını talep edecektir. Başvuru 

esnasında iş planı genellikle talep 

edilmez fakat geleceği planlamak ve 

büyümeyi gerçekleştirmek için bir iş planı 

hazırlamak faydalı olacaktır.  

Yabancı girişimcilerin uzmanlıklarını 

kanıtlamak içi aranan tek şart, resmi 

olarak tercüme edilmiş bir diplomadır. 

Girişimciler, hemen hemen istedikleri her 

alanda faaliyet gösterebilirler. Ancak, 

bazı iş ve meslekler profesyonel olarak 

sadece Türk vatandaşları tarafından icra 

edilebilmektedir. Bunlar arasında diş 

hekimliği, hemşirelik, eczacılık, 

veterinerlik, avukatlık, noterlik, güvenlik, 

dalgıçlık, pilotluk, kaptanlık, gümrük 

müşavirliği ve tur rehberliği 

bulunmaktadır.  

 

 

https://www.virgin.com/entrepreneur/worlds-best-start-hubs-istanbul-turkey
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Türkiye’de Nasıl İş Kurabilirim?  

Yabancı girişimciler, şirket türünü seçerken Türk vatandaşlarıyla aynı haklara sahiptirler.  

Türkiye’de anonim, limited, kooperatif, kolektif ve komandit gibi birçok farklı ticari şirket 

türü vardır. En yaygın görülen ve aynı zamanda yabancı girişimciler için de önerilen şirket 

türleri aşağıda kısaca açıklanmaktadır:  

Anonim Şirket: En az bir kişi ile kurulur ve asgari sermeye şartı 50.000 TL’dir.  Şirketin 

sermayesi paylara bölünmüş olup pay sahiplerinin sorumluluğu taahhüt etmiş oldukları 

sermeye payları ile sınırlıdır ve pay sahipleri tarafından ödenir.  

 

Limited Şirket: En az bir kişi ile kurulan ve ortakların sorumluluğunun taahhüt etmiş 

oldukları sermeye ile sınırlı olup ortaklar tarafından ödendiği şirket türüdür. Asgari 

sermaye gereksinimi 10.000 TL’dir. Limited şirket kurma süreci, bazı belge ve çevrimiçi 

kayıt prosedürlerinden oluşur. Bu adımlar aşağıda kısaca verilmektedir:  

1. Şirket ana sözleşmesinin ve kuruluş için gerekli belgelerin MERSİS (Merkezi Kayıt 

Sistemi) sistemine aktarılması  

2. Şirket ana sözleşmesinin noter huzurunda imzalanması ve tescil talebinin ilgili 

ticaret odasında bulunan Ticaret Sicil Memurluğu’na iletilmesi  

3. Vergi dairesinden vergi kimlik numarası alınması 

4. Şirketin kuruluş sermayesinin %0,04’ü kadar tutarın Rekabet Kurumu’na depozito 

olarak yatırılması  

5. Şirketin kuruluş sermayesinin en az %25’i kadar tutarın bir bankaya yatırılarak 

kanıtlayıcı evrak edinilmesi  

6. Ticari Sicil Memurluğu’na baş vurulması 

7. Noterden defterlerin tasdik ettirilmesi 

8. Vergi dairesi tarafından işe başlama bildiriminin verilmesi 

 

 

http://www.mondaq.com/turkey/x/628514/Shareholders/How+To+Start+A+Business+In+Turkey
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Bu işlemler ilk bakışta çok kolay görünmeyebilir ancak şirket kurma konusunda güncel 

bilgiler sağlayan doğru kanallara erişerek ve profesyonel yardım alarak (bir sonraki 

bölümde açıklanmaktadır) kolayca tamamlanabilir. Şirket kurma sürecinin tamamı 15 

günden daha fazla sürmeyecektir.  

Şirketin ticari ismi kayıt ettirilirken, girişimciler özgün bir isim kullanmaya çalışmalıdır ve 

bu ismin başka şirketler tarafından kullanılmadığına emin olmalıdır. Bu durum, ilgili ticaret 

odalarından kontrol ettirilebilir. Şirket ismi, herhangi bir yasa ile çelişmediği sürece 

yabancı bir dilde seçilebilir. Ayrıca, seçilecek isim hakaret, yanıltıcılık veya hassas 

ifadeler içermemelidir.   

Şirket kurulduktan sonra hemen faaliyete başlanabilir. Ayrıca şirket, ürün veya hizmetleri 

uygunsa mesafeli satış faaliyetlerinde de bulunabilir (mesafeli satış yöntemlerinden en 

yaygını e-ticaret’tir). Mesafeli satış için tek kriter vergilendirmeye uygun bir statüye sahip 

olmaktır. İşe fiziki bir mağaza kurarak başlayan girişimciler, ürünlerini çevrimiçi pazarlarda 

yeni bir işletme kurmalarına gerek kalmadan satabilirler. Türkiye’de kurulu bir şirket hem 

ulusal hem de uluslararası pazarlarda satış yapabilmektedir4.  

Son olarak, girişimciler şirket kurarken evrak işlemlerinin Türkçe yapılması gerektiğinin 

bilincinde olmalıdır. Bu nedenle girişimci Türkçe bilmiyor veya anlamıyorsa, süreç 

hakkında yeterli bilgisi olan ve her aşamada yardımcı olabilecek Türkçe bilen bir kişiyle 

çalışması tavsiye edilmektedir.  

Türkiye’de İş Kurma Konusunda Daha Fazla Bilgiyi Nereden 
Edinebilirim? 

Türkiye’de ticari faaliyete başlamayı düşünen ancak Türkiye’de yaşamayan girişimciler, 

öncelikle ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğine danışmalıdır. Ayrıca, Türkiye’de şirket 

kurma prosedürleri ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip bir avukatla çalışmalıdır.  

 

                                      
4  http://www.egirisimci.gov.tr/ 
 

http://www.egirisimci.gov.tr/
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Diğer faydalı bağlantılar önceki bölümlerde verilmiştir. Faydalı bilgiler sağlayan diğer 

önemli bağlantılar ise Invest in Turkey ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı web sitesidir.   

5. Ürünlerimi İnternet Üzerinden Nasıl 
Satabilirim? 
Avrupa’da şirketinizi kurduktan sonra, önceki bölümlerde verilen ilgili yasal 

düzenlemeler doğrultusunda, ürünlerinizi Avrupa içinde veya dışında 

çevrimiçi olarak satmaya başlayabilirsiniz. Mesafeli satış için en çok 

kullanılan yöntem, basit anlamda internet üzerinden web sitesi – online 

mağaza aracılığıyla ürün veya hizmet alımı olarak tanımlanabilen e-ticaret’tir 

(elektronik ticaret). Geleneksel ticaret faaliyetleri için uygulanan engellerin 

çoğu e-ticaret için uygulanmadığından isteyen herkes bir e-ticaret mağazası 

açabilir.  

E-ticaret, internet kullanımındaki artışla orantılı olarak dünyada hızla 

büyüyen bir endüstri haline gelmiştir. Günümüzde, küresel internet 

kullanıcılarının %50’den fazlası çevrimiçi alışveriş yapmaktadır ve dünyadaki 

toplam perakende satışların yaklaşık %10’unu e-ticaret oluşturmaktadır. E-

ticaretin gelecekte ciddi bir büyüme potansiyeli bulunmaktadır.  

İlk adım olarak, çevrimiçi satış yapmak için hedef pazarınızı düşünmekle 

işe başlayın.  Yurt dışına satış yapmayı düşünüyor musunuz? Eğer 

cevabınız evet ise, potansiyel ülkelerin demografik ve teknolojik verilerine 

bakmanız gerekmektedir; internet penetrasyon oranları, nüfus, internet 

kullanıcı sayısı, dil vb. Tüm bu etkenler hedef pazar belirlemenize ve 

ürünlerinizi nerde tanıtıp satacağınıza karar vermenize yardımcı olacaktır. 

Güncel verilere göre, 2017 yılının ikinci çeyreği itibariyle çevrimiçi alışveriş 

http://www.invest.gov.tr/tr-TR/Pages/Home.aspx
https://www.csgb.gov.tr/
https://www.csgb.gov.tr/
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penetrasyon oranları en yüksek olan ilk üç ülke Çin, Güney Kore ve İngiltere 

olmuştur.  

Grafik: En yüksek çevrimiçi alışveriş penetrasyon oranına sahip küresel pazarlar 

 

Müşteri kesitleriniz geleneksel müşterilerinizle aynı mı olacak? Hedef 

kitlenizi çok iyi tanımanız gerekmektedir; onların yaşam tarzı ve davranışları 

hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Bu bilgileri ürünlerinizle ilgili forumları 

ziyaret ederek ve ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz kişileri gözlemleyerek 

toplayabilirsiniz. Ya da rakiplerinizi takip edebilirsiniz; onların müşterilerini 

izleme veya ürünlerini tanıtma yöntemleri size hangi pazara odaklanmanız 

gerektiğine dair önemli ipuçları verecektir.   

https://www.statista.com/statistics/274251/retail-site-penetration-across-markets/
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İkinci adım olarak, satış yapacağınız yeri düşünmeniz gerekir; kendi e-

ticaret siteniz veya hazır platformlar. Eğer web alanında teknik becerileriniz 

yoksa, online mağazanız için hazır platformlardan faydalanabilirsiniz. 

Shopify, bu amaçla dünyada en yaygın kullanılan platformlardan biridir. Size 

verilen şablon üzerinden yalnızca birkaç butona tıklayarak ürünlerinizi kolay 

bir şekilde ekleyebilirsiniz.  

Bu tür platformlar ayrıca güvenli ödeme, satış bilgileri, pazarlama (SEO, 

pazarlama otomasyonu vb.) ve nakliye gibi avantajları da beraberinde 

getirmektedir. Sizin tek yapmanız gereken ise ürünlerinize odaklanmak ve 

doğru müşterilere ulaşmak olacaktır.  

Üçüncü adım olarak, pazarlama stratejinize odaklanın. Pazarlama büyük 

bir operasyondur, ancak iyi haber, internet üzerinden satış yaparken bunu 

oturduğunuz yerden yapacak olmanızdır. Online müşterilerinizi 

tanımladıktan sonra, onları elde tutma yöntemleri de online olmalıdır. Tüm 

e-ticaret mağazaları görünürlüğünü artırmak için sosyal medyayı yoğun 

olarak kullanmaktadır. Sosyal medya (özellikle Facebook ve Instagram) 

müşterilerinizle etkileşimde bulunmanıza ve yaptıkları olumlu yorumlar 

sayesinde itibar kazanmanıza yardımcı olacaktır. Yine de web sitenize en 

çok ziyaretçi Google, Bing veya Yahoo gibi arama motorları üzerinden 

gelecektir. İnternette kolayca bulunabilmeniz için iki alternatif vardır; ücretli 

veya ücretsiz. En çok kullanılan ücretli yöntem Google AdWords’dür. 

Ücretsiz yöntem ise web sitenizin hedeflediğiniz anahtar kelimeler ile daha 

arama motorlarında daha yüksek sıralarda çıkmasına yardımcı olan Arama 

Motoru Optimizasyonu’dur (Search Engine Optimization-SEO).  

 

https://www.shopify.com/
https://adwords.google.com/
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/tr/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide.pdf
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6. Migrapreneurs Ekibi Size Nasıl Yardımcı Olabilir? 

Migrapreneurs Ekibi, proje ortak ülkeleri olan İngiltere, Fransa, İspanya ve 

Türkiye’den çeşitli uzmanlardan oluşmaktadır. Tüm bu uzmanlar, ev sahibi 

ülkenizde girişimcilik veya kurumsal girişimcilik konusundaki endişeleriniz 

üzerine size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklardır. Bir sonraki 

bölümde verilen iletişim bilgilerinden faydalanarak ülkenizdeki ortak kuruluş 

veya uzmanla iletişime geçebilirsiniz.   

Migrapreneurs Ekibi, 2019 Ağustos’a kadar seminer formatında bir dizi 

etkinlik gerçekleştiriyor olacak. Migrapreneurs projesi ve faaliyetleri 

hakkında daha fazla bilgi almak veya ülkenizde organize edilecek 

etkinliklerin tarihlerini öğrenmek isterseniz ülkenizdeki ortak kuruluş ile 

iletişime geçebilirsiniz.  

Migrapreneurs Ekibinin göçmen girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla yürüttüğü temel faaliyet Migrapreneurs Eğitim Programı’dır. Bu 

program:   

o Yeterli eğitime ve/veya tecrübeye sahip ancak işsiz olan veya mevcut 

yeteneklerine uygun olmayan bir pozisyonda çalışan, 

o Girişimci olmak isteyen ancak girişimciliğin kendisine göre olduğundan 

emin olamayan, 

o Bir iş fikrine sahip olan ancak nereden ve nasıl başlayacağını bilmeyen 

herkes içindir.  

Programın faydaları: 

o Girişimciliğin size göre olup olmadığınız anlamanıza yardımcı olur. 

o Bölgede ve Avrupa’da sizin gibi girişimciler ile tanışmanızı sağlar.  
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o İş planlaması, liderlik ve değişim yönetimi konularında gelişmenizi 

destekler.  

o Eğitiminizi tamamlayıcı kaynaklar için çevrimiçi platformlara erişmenizi 

sağlar.  

o İşinizi kurmak için ihtiyacınız olan tüm yeteneklere ve araçlara sahip 

olmanızı sağlar.  

Migrapreneurs Eğitim Programı, 2018 yılında ve 2019 yılının ilk çeyreğinde 

proje ortak ülkelerinde uygulanacaktır. Ev sahibi ülkenizde bulunan yetkili 

kişi veya kuruluşlardan program takvimi, içeriği ve uygulama hakkında 

detaylı bilgi edinebilirsiniz.   

Bizi ayrıca önemli duyurular ve güncellemeleri yayınladığımız web sitemiz 

ve Facebook sayfamız üzerinden de takip edebilirsiniz.  

Girişimcilik serüveninizde size başarılar dileriz! 

7. Migrapreneurs Ekibi İletişim Bilgileri 
Sheffield Üniversitesi İşletme Bölümü (İngiltere) 
Migrapreneurs Projesi, yüksek kaliteli öğretimi, alanında 

çığır açan araştırmaları ve yaratıcı düşünme teknikleri ile 

dünya çapında üne sahip lider bir okul olan Sheffield 

Üniversitesi İşletme Bölümü tarafından yönetilmektedir. 

İletişim: Carolyn Usher, c.usher@sheffield.ac.uk 
 

 
 

Inova Danışmanlık (İngiltere) 
Çeşitlilik, fırsat eşitliği ve girişimcilik alanında uluslararası 

kuruluşların ve bireylerin ihtiyaçlarına cevap veren esnek 

danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.  

İletişim: Erika Conchis, econchis@inovaconsult.com 
 

 

https://migrapreneurs.eu/
https://www.facebook.com/migrapreneurs/
mailto:c.usher@sheffield.ac.uk
mailto:econchis@inovaconsult.com
http://www.sheffield.ac.uk/management
http://www.inovaconsult.com/
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Elan Interculturel (Fransa) 
Elan Interculturel kültürler arası diyaloğu teşvik etmek, 

farkındalığı arttırmak, kültürlerarası araştırmalar 

geliştirmek ve çeşitlilik içerisinde yaşayan ve / veya 

çalışan insanlara eğitim sağlamak amacıyla çalışan kâr 

amacı gütmeyen bir kuruluştur.                              

İletişim: Juan Marcos, marcos@elaninterculturel.com 

 

MAKRO Danışmanlık (Türkiye) 
MAKRO, yenilikçi ve yüksek kalitede danışmanlık 

hizmetleri veren bir yönetim geliştirme ve danışmanlık 

şirketidir. KOBİ'lere stratejik yönetim, uluslararasılaşma 

ve iş planlaması dahil olmak üzere birçok alanda çeşitli 

hizmetler sunmaktadır.                                           

İletişim: Merve Gül Barut, merve@makroconsult.com.tr 

 

 
 

 

Madrid İş ve İşçi Bulma Kurumu (İspanya) 
Madrid İş ve İşçi Bulma Kurumu, maaşlı iş ve girişimciliğe 

erişim olanaklarını aracılık, oryantasyon, danışmanlık ve 

eğitim yoluyla geliştirmeyi amaçlamaktadır.  

İletişim: Ariadna Tineo Manso, tineoma@madrid.es 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marcos@elaninterculturel.com
mailto:merve@makroconsult.com.tr
mailto:tineoma@madrid.es
http://elaninterculturel.com/main/en
http://makroconsult.com.tr/
http://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
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8. Faydalı Bağlantılar 

8.1. İngiltere’den Faydalı Bağlantılar 

[a] 

 

https://data.gov.uk/dataset/uk_trade  
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp  
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business/activitysizeandlocatio
n/bulletins/ukbusinessactivitysizeandlocation/2017  
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/d
atasets/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompanies2013inwardtables  
https://www.gov.uk/government/publications/why-overseas-companies-should-
set-up-in-the-uk/why-overseas-companies-should-set-up-in-the-uk#fn:1  

[b] https://www.gov.uk/tier-1-entrepreneur 

[c] https://www.gov.uk/topic/immigration-operational-guidance  
https://www.gov.uk/tier-1-entrepreneur/documents-you-must-provide  
Tier 1 (Entrepreneur) of the Points Based System – Policy Guidance 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/66
2368/T1__E__Guidance_04_2017.pdf  
 

[d] https://www.gov.uk/write-business-plan  
https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/tools-resources/business-
tools/business-plans  
https://www.startupdonut.co.uk/business-planning/write-a-business-plan/writing-
a-business-plan  
 

[e] https://startups.co.uk/alternative-funding-sources/  
https://realbusiness.co.uk/funding/2015/11/05/bank-alternatives-ways-to-fund-
business-growth/  
 

[f] https://www.gov.uk/topic/company-registration-filing/starting-company 
https://www.gov.uk/topic/company-registration-filing/forms  
https://www.companyaddress.co.uk/blog/starting-business/types-of-company  
  

 

 

https://data.gov.uk/dataset/uk_trade
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business/activitysizeandlocation/bulletins/ukbusinessactivitysizeandlocation/2017
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business/activitysizeandlocation/bulletins/ukbusinessactivitysizeandlocation/2017
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompanies2013inwardtables
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business/businessinnovation/datasets/foreigndirectinvestmentinvolvingukcompanies2013inwardtables
https://www.gov.uk/government/publications/why-overseas-companies-should-set-up-in-the-uk/why-overseas-companies-should-set-up-in-the-uk#fn:1
https://www.gov.uk/government/publications/why-overseas-companies-should-set-up-in-the-uk/why-overseas-companies-should-set-up-in-the-uk#fn:1
https://www.gov.uk/tier-1-entrepreneur
https://www.gov.uk/topic/immigration-operational-guidance
https://www.gov.uk/tier-1-entrepreneur/documents-you-must-provide
file://inovaserver/inova/inova/Migrapreneurs/IO4/Tier%201%20(Entrepreneur)%20of%20the%20Points%20Based%20System%20%E2%80%93%20Policy%20Guidance%20https:/www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662368/T1__E__Guidance_04_2017.pdf
file://inovaserver/inova/inova/Migrapreneurs/IO4/Tier%201%20(Entrepreneur)%20of%20the%20Points%20Based%20System%20%E2%80%93%20Policy%20Guidance%20https:/www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662368/T1__E__Guidance_04_2017.pdf
file://inovaserver/inova/inova/Migrapreneurs/IO4/Tier%201%20(Entrepreneur)%20of%20the%20Points%20Based%20System%20%E2%80%93%20Policy%20Guidance%20https:/www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662368/T1__E__Guidance_04_2017.pdf
https://www.gov.uk/write-business-plan
https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/tools-resources/business-tools/business-plans
https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/tools-resources/business-tools/business-plans
https://www.startupdonut.co.uk/business-planning/write-a-business-plan/writing-a-business-plan
https://www.startupdonut.co.uk/business-planning/write-a-business-plan/writing-a-business-plan
https://startups.co.uk/alternative-funding-sources/
https://realbusiness.co.uk/funding/2015/11/05/bank-alternatives-ways-to-fund-business-growth/
https://realbusiness.co.uk/funding/2015/11/05/bank-alternatives-ways-to-fund-business-growth/
https://www.gov.uk/topic/company-registration-filing/starting-company
https://www.gov.uk/topic/company-registration-filing/forms
https://www.companyaddress.co.uk/blog/starting-business/types-of-company
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8.2. İspanya’dan Faydalı Bağlantılar 

[a] 

 

http://portal.circe.es/es-ES/Paginas/Home.aspx   
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx 
https://administracion.gob.es/ 
http://www.eugo.es/portalEugo/beginConsultaGuias.htm 
https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/index.html 
 

9. Kaynaklar 
[1] Avrupa Komisyonu, 2016, Evaluation and Analysis of Good Practices in Promoting an 

Supporting Migrant Entrepreneurship - Guide Book 

[2] Aikman, M., 2014, How to Turn Your Transferrable Skills into Job Opportunities - Blog Post 

@www.flexjobs.com 

[3] Avrupa Komisyonu, 2016, EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework 

[4] Avrupa Komisyonu, 2016, A New Skills Agenda for Europe - Working together to strengthen 

human capital, employability and competitiveness 

[5] FFE-YE, 2012, Impact of Entrepreneurship Education in Denmark - 2011. In L. Vestergaard, 

K. Moberg & C. Jørgensen (Eds.). Odense: The Danish Foundation for Entrepreneurship - 

Young Enterprise. 

 

http://portal.circe.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
https://administracion.gob.es/
http://www.eugo.es/portalEugo/beginConsultaGuias.htm
https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/index.html
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