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Korona-Virüs: Finansal Yardımlar 
Korona salgını sırasında, Alman hükümeti ve Bavyera eyalet hükümeti, Korona salgınının 
ekonomi için mali sonuçlarını hafifletmek için kapsamlı önlemler başlattı. 
 
Acil yardım oluşturuldu, mevcut destek kredileri genişletildi ve ihtiyaca uygun yenilendi. 
 
 

Korona acil yardım ve temel güvenlik (Grundsicherung) 

Acil yardım - Bavyera'da 250 çalışanı olan şirketler için destek 

amaçlı para yardımı 
 
Bavyera eyalet hükümeti ve federal hükümet şu anda likidite sıkıntısı olan şirketler için acil 
yardım sağlamaktadır. Her iki acil yardım da birbiri üzerine eklenerek hesaplanacak. 
Bavyeralı şirketler merkezi olarak Orta Frankonia hükümeti aracılığıyla acil yardım 
başvurusunda bulunacaklar. 
 
www.ihk-nuernberg.de/soforthilfe-corona 

Temel güvenlik (Grundsicherung) 
 
Federal Hükümet, 3 milyon Euro´luk ilave destek ile serbest meslek işletme sahiplerinin 
temel güvenliğe (Grundsicherung) daha kolay erişmelerini sağlıyor.  
Bu, kriz sırasında geçim kaynaklarının ve konaklama olanaklarının kazanç kaybına rağmen 
güvence altına alınabileceği anlamına gelir - böylece kişinin kendi evinde kalabilmesi 
sağlanır. Temel sosyal güvenlik için başvuranların, önümüzdeki birkaç ay içinde finansal 
durumlarını ve mal varlıklarını açıklaması veya mal varlıklarına dokunması gerekmeyecektir. 
 
Bu istisnalar altı ay boyunca geçerlidir. Temel güvenlik kapsamında ödemelerin çok hızlı bir 
şekilde gerçekleşebilmesi için temel güvenlik başvuruları geçici olarak onaylanacaktır. İhtiyaç 
sahibi olunup olunmadığının denetimi geriye dönük olarak yapılıcaktır. 
 
www.arbeitsagentur.de/corona-grundsicherung 

Korona Hızlı Krediler - teminatsız 

10'dan fazla çalışanı olan şirketler için KfW'den Korona-Hızlı Kredisi 

Krediye kimler başvurabilir? 

 10´dan fazla çalışanı olan şirketler 

 Şirketin en az Ocak 2019'dan bu yana piyasada olması gerekir 

 Şirketin 2017-2019 yılların toplamında veya 2019 yılında kâr etmiş olması gerekir 

 Şirket 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle ekonomik zorlukları olan bir şirket olmamalıdır 

Krediye ne için başvurabilir? 

 Alım (yatırımlar) 

 İşletme maliyetleri (ekipman) 
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Ne kadar kredi alabilirim? 

 Maksimum Kredi tutarı: en fazla 2019 yılında elde edilmiş 3 aylık satışın toplamı 

 50 çalışanı olan şirketler maksimum 500.000 Euro 

 50'den fazla çalışanı olan şirketler maksimum 800.000 Euro 

Hangi özellikler geçerlidir? 

 KfW tarafından %100 risk üstlenmesi 

 Ana Banka (Hausbank) tarafından risk kontrolü/ değerlendirmesi yapılmaması 

 10 yıla kadar varan süre 

 Ön ödeme cezası olmadan erken ödeme mümkündür 

 KfW 2020 Hızlı Kredi, 31 Aralık 2020'ye kadar sınırlıdır ve hemen müracaat edilebilir 
 

KfW'den hızlı krediler hakkında  

www.kfw.de/corona  

 

10 kişiye kadar çalıştıran şirketler için LfA’dan Korona hızlı kredi 

Krediye kimler başvurabilir? 

 On kişiye kadar çalıştıran şirketker  
 Şirketin Bavyera’da iş yeri veya şubesi olamlıdır 
 Şirketin 1 Ekim 2019 tarihinden beri piyasada aktif bir faaliyette olamlıdır (Satışların 

ilk tarihi) 
 Şirket 2017-2019 yılları arasında veya 2019’da toplam kâr elde etmiştir; 2017-2019 

döneminde piyasada aktif olamayan şirketler için bu gereksinim daha kısa bir süre 
için geçerlidir.  

 31 Aralık 2019 itibarıyla bir şirket ekonomik zorlukları olan bir şirket olmamalı ve o 
sırada düzenli bir ekonomik duruma sahip olmalıdır. 

 Başvurunun yapıldığı sırada şirketin varlıkları için herhangi bir iflas davası 
açılmamıştır veya talep edilmemiştir veya varlıkların yetersizliği nedeniyle iflas 
başvurusu reddedilmiştir; ayrıca şirketi tasfiye etmek için başka bir prosedür de 
bulunmamaktadır.  

Ne için krediye başvurulabilinir? 

 Yatırımlar ve işletme kaynakşarın finansmanı desteklenmektedir.  
 Bunlar temel olarak şirketin 31 Aralık 2020’ye kadar olan toplam likidite 

gereksinimlerini, yani devam eden işletme maliyetlerini, ücretler ve maaşlar, 
planlanan sermaye hizmetleri (nihai kredi geri ödemeleri dahil), işletme sahipleri için 
standart piyasa ücretini içerir. 

Ne kadar kredi alabilirim? 

 Maksimum kredi tutarı: 3 aya kadar 2019 yılın ayılık ciro  
 5 çalışan kişiye kadar olan şirketler için azami kredi miktarı: 50.000 EUR 
 10 çalışan kişiye kadar olan şirketler için azami kredi miktarı: 100.000 EUR 
 Başvuran şirketin kredi tutarı 2019 yıllık cirosunun %25’ini geçmemelidir; 1 Ocak 

2019’dan bu yana piyasada aktif olmayan şirketler için, 2019’da üretilen satışlar 2019 
yıllık satışlarına yansıtılabilir.  
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Hangi özellikler geçerlidir? 

 Düzenli faiz oranı  
 10 yılla kadar süre 
 Kredi birkaç projeye bölünemez  
 Planlanmamış bir şekilde tutarının tamamını ödenmesi istendiğinde faiz tarihinde bir 

ön cezası olamaksızın ödenebilinir. 
 Son borçlunun teminar vermesine gerek yoktur 
 LfA hızlı kredileri diğer kamu fonlarıyla (krediler veya hibeler) – diğer LfA finansman 

programlarıyla birleştirilebilinir. „Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ veya 
„Geänderten Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ dayalı diğer hibeler 800.000  

 Euro’luk olası maksimum fonlama limitine dahildir. Gösterilen sınır koşulları henüz 
kesin değildir, bu nedenden dolayı hala değişebilinir. Uygulama şu anda mümkün 
değildir. LfA yakın zamanda ana bankanızda Korona Hızlı Kredi başvurusununda 
bulunmanız için çalışmaktadır. 

 
LfA’dan hızlı krediler hakkında  

https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php 

Bavyera hükümetinden ilave finansmanlar 

LfA'nın Korona-Koruma-Şemsiyesi-Kredisi - yüzde 90 yükümlülük 

muafiyeti ile 

Krediye kimler başvurabilir? 

 Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) 

 Yıllık cirosu 500 milyon Euro'ya kadar olan büyük şirketler (group cirosu) 

 Serbest çalışanlar 

 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle ekonomik zorlukları olan bir şirket olmamalıdır  

 Şahısın ana bankasına göre, şirketin Korona krizinin yarattığı mevcut sorunların 
üstesinden geldikten sonra, krediye planlandığı gibi hizmet vermesi bekleniyor 
olmalıdır 

Krediye ne için başvurabilir? 

 Alım (yatırımlar) 

 İşletme maliyetleri (ekipman) 

Ne kadar kredi alabilirim? 

 Minimum Kredi tutarı: 10.000 Euro 

 Plan ve proje başına 10 milyon Euro´luk maksimum kredi tutarı aşağıdaki şartlar ile 
sınırlıdır 
o 2019 yılının toplam satışların % 25'i kadar ya da 
o 2019 yılından toplam maaş miktarının iki katı ya da 
o KOBİ´ler için önümüzdeki 18 ay veya KOBİ olmayanlar için 12 ay likidite 

gereksinimi (ana bankasında kalan kişisel açıklamaya dayanarak). 

Hangi özellikler geçerlidir? 

 LfA tarafından %90 risk üstlenmesi (yükümlülük muafiyeti) 

 Ana bankanın risk kontrolü/ değerlendirmesi çerçevesinde, kredi görüşmeleri 
sırasında bankalara olağan teminatlar 

 Esnek, 6 yıla varan süreler 

 planlanmamış geri ödeme, ön ödeme cezasının ödenmesine karşı, mümkün 
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 LfA- riski 500.000 Euro'ya kadar olan durumlarda, hızlandırılmış denetim prosedürü 
vardır 

 
LfA’dan hızlı krediler hakkında  

https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php  

 

LfA'nın Genel Kredisi – yüzde 80 yükümlülük muafiyeti ile 

Krediye kimler başvurabilir? 

 Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) 

 Yıllık cirosu 500 milyon Euro'ya kadar olan büyük şirketler (grup cirosu) 

 Serbest çalışanlar 

 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle ekonomik zorlukları olan bir şirket olmamalıdır  

 Şahısın ana bankasına göre, şirketin Korona krizinin yarattığı mevcut sorunların 
üstesinden geldikten sonra, krediye planlandığı gibi hizmet vermesi bekleniyor 
olmalıdır 

Krediye ne için başvurabilir? 

 Alım (yatırımlar) 

 İşletme maliyetleri (ekipman) 

Ne kadar kredi alabilirim? 

 Minimum Kredi tutarı: 25.000 Euro 

 Maksimum Kredi tutarı: 10 milyon Euro´ya kadar 

 LfA temerrüt riskini üstlenebilir: 
o 4 milyon Euro'ya varan borçlanma için %80 yükümlülük muafiyeti 
o 4 milyon Euro'dan fazla, 5 milyon Euro'ya kadar olan borçlanma için, yeterli 

teminat olmadığı takdirde LfA/ Bürgschaftsbank Bayern kefilliğine 
başvurulabilir. Bunun ötesinde devlet garantileri/ kefaleti de mümkündür. 

 
LfA’dan hızlı krediler hakkında  
https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php 
 

LfA Kefaleti 

Kimler kefalet için başvurabilir? 

 Bavyera'daki Ticari şirketler ve serbest çalışanlar 

 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle ekonomik zorlukları olan bir şirket olmamalıdır 

 Şahısın ana bankasına göre, şirketin Korona krizinin yarattığı mevcut sorunların 
üstesinden geldikten sonra, krediye planlandığı gibi hizmet vermesi bekleniyor 
olmalıdır 

Kefalet neler için mümkün? 

 Yatırımları finanse edecek krediler 

 Mevcut bir işletmenin devralınmasını finanse edecek krediler 

 İşletme sermayesi kredileri 

 Aval Kredileri, özellikle siparişlerin kabulü ve işlenmesi ile ilgili gerekli teminat 
hizmetleri durumunda 

 Mevcut banka yükümlülüklerinin yeniden planlanması haricinde konsolidasyon 
önlemleri için krediler 

 İlaveten De-minimi desteği çerçevesinde: 
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o Şirket büyüklüğüne bakılmaksızın, işletme sermayesi kredileri, Aval kredileri, 
tedarik kredisini yeniden yapılandırma ve yedek yatırımlar 

o Mevcut bir şirketin devralınması 
o Büyük şirketlerin yatırımları 

Ne kadar kredi alabilirim? 

 LfA'nın kefaleti 30 milyon Euro'ya kadar kredileri kapsıyor. Bunun ötesinde Devlet 
garantileri/ kefaleti de mümkündür. 

 Maksimum garanti/ kefalet oranı, işletme kaynağı, kurtarma ve yeniden yapılandırma 
garantileri ve konsolidasyon kredileri için, eşit bir şekilde kredi tutarının yüzde 90'ına 
yükseltilir. 

Hangi özellikler geçerlidir? 

 500.000 Euro'ya kadar olan yükümlülükten muafiyetler için geçerli olduğu gibi, 
LfA'dan 500.000 Euro'ya kadar olan garantiler/ kefaletler için de, basitleştirilmiş 
başvuru ve işleme prosedürü geçerlidir. 

 Kişiye özel, ortak sorumluluk konusunda sıkıntısız bir şekilde anlaşmaya varılamaz 
ise, kişinin sorumluluğundan feragat edilebilir. 

 Kefilin yükümlülüğü kredi tutarının% 90'ını aşamaz. 

 Başvuru işlemleri için LfA bir kereye mahsus, garanti/ kefalet tutarının % 0,5'ini (en az 
250 EUR, maksimum 25,000 EUR) artı % 1 ila % 3´ü arası aval kredi komisyonunu, 
işlem ücreti alınır. 

 
LfA’dan hızlı krediler hakkında  
https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php 
 

Federal hükümetten diğer destekler 

KfW İşletmeci Kredisi en az 5 yıldır var olan şirketler için - yüzde 90 

yükümlülük muafiyeti ile 
 

Krediye kimler başvurabilir? 

 En az 5 yıldır var olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) 

 En az 5 yıldır var olan satış kısıtlaması olmayan daha büyük şirketler 

 En az 5 yıldır serbest çalışanlar 

 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle ekonomik zorlukları olan bir şirket olmamalıdır  

 Şahısın ana bankasına göre, şirketin Korona krizinin yarattığı mevcut sorunların 
üstesinden geldikten sonra, krediye planlandığı gibi hizmet vermesi bekleniyor 
olmalıdır 

Krediye ne için başvurabilir? 

 Alım (yatırımlar) 

 İşletme maliyetleri (ekipman) 

Ne kadar kredi alabilirim? 

 Maksimum kredi tutarı: 1 milyar Euro´ya kadar 

Hangi özellikler geçerlidir? 

 3 yıldır piyasada aktif olan küçük ve orta ölçekli şirketler için KfW tarafından yüzde 90 
risk üstlenmesi (yükümlülükten muafiyet), büyük şirketler için yüzde 80 

 Ana bankanın risk kontrolü/ değerlendirmesi çerçevesinde, kredi görüşmeleri 
sırasında bankalara olağan teminatlar 
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 5 yıla kadar varan süre 

 Bir ön ödeme cezasının ödenmesine karşı planlanmamış geri ödeme mümkün 

 KfW, şirket başına 3 milyon Euro'ya kadar olan kredi tutarları için kendi risk 
kontrolünü gerçekleştirmez; 10 milyon Euro'ya kadar olan kredi tutarları için 
basitleştirilmiş bir risk kontrolü gerçekleştirir  
 

KfW'den hızlı krediler hakkında  

www.kfw.de/corona  

 

En az 5 yıldır var olan şirketler için genel KfW Kuruluş kredisi - 

yüzde 90 yükümlülük muafiyeti ile 

Krediye kimler başvurabilir? 

 En az 5 yıldır var olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) 

 En az 5 yıldır var olan satış kısıtlaması olmayan daha büyük şirketler 

 En az 5 yıldır serbest çalışanlar 

 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle ekonomik zorlukları olan bir şirket olmamalıdır  

 Ana bankasına göre, şirketin Korona krizinin yarattığı mevcut sorunların üstesinden 
geldikten sonra, krediye planlandığı gibi hizmet vermesi bekleniyor olmalıdır 

Krediye ne için başvurabilir? 

 Alım (yatırımlar) 

 İşletme maliyetleri (ekipman) 

Ne kadar kredi alabilirim? 

 Maksimum kredi tutarı: 1 milyar Euro´ya kadar 

Hangi özellikler geçerlidir? 

 3 yıldır piyasada aktif olan küçük ve orta ölçekli şirketler için KfW tarafından yüzde 90 
risk üstlenmesi (yükümlülükten muafiyet), büyük şirketler için yüzde 80 

 Ana bankanın risk kontrolü/ değerlendirmesi çerçevesinde, kredi görüşmeleri 
sırasında bankalara olağan teminatlar 

 5 yıla kadar varan süre 

 Bir ön ödeme cezasının ödenmesine karşı planlanmamış geri ödeme mümkün 

 KfW, şirket başına 3 milyon Euro'ya kadar olan kredi tutarları için kendi risk 
kontrolünü gerçekleştirmez; 10 milyon Euro'ya kadar olan kredi tutarları için 
basitleştirilmiş bir risk kontrolü gerçekleştirir 

 En fazla üç yıldır var olan şirketler için, KfW tarafıdan yüzde 80'lik bir yükümlülük 
muafiyeti sadece KfW başlangıç parası çerçevesinde mümkündür 

 
KfW'den hızlı krediler hakkında  
www.kfw.de/corona  
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Büyük işletmeler için teşvikler  

BavyeraFon´u 

BavyeraFon´u kimler için uygundur? 

 

 BavyeraFon´u özellikle Federal Ekonomik İstikrar Fonu kapsamına girmeyen orta 
ölçekli şirketler için güvenli sermaye artırımı için bir seçenektir.  

BavyeraFon´u nasıl yapılandırılır ? 

 Bavyera hükümeti 20 milyar Euro değerinde özel bir fon kurmaya karar verdi bu da  
BavyeraFon´u. 

 Yeni kurulan bir finans ajansı BavyeraFonun bütçesini yönetecektir. 

 Duruma bağlı olarak şirket yatırımları Bayerische Beteiligunsgesellschaft veya LfA 
Förderbank tarafından yönetilmektedir. 

 Gerekirse, örn. Stratejik bir çıkar söz konusu olduğunda, Serbest Devletin kendisi de 
şirketlere katılabilir. 

 Sonraki adımlar ise uygun bir yasa ve Avrupa Komisyonu’nun onayıdır. 
 
https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-24-maerz-2020 

 

Sendikasyon finansmanı için KfW’nın doğrudan katılımı  

Sendikasyon finansmanı kimler için geçerlidir? 

 Orta ve büyük ölçekli şirketler  

 Bu özel program, Korona krizi nedeniyle 01.01.2020 tarihinden itibaren geçici finansal 
zoruklar yaşayan şirketlere yöneliktir.  

 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle ekonomik zorlukları olan bir şirket olmamalıdır  

 31 Aralık 2019 a kadar şirket düzenli bir ekonomik duruma sahip olduğunu 
göstermektedir. Sendikasyon bankası başvuru sahibi tarafından 30 günden uzun 
süredir düzenlenmesi yapılmayan ödeme borçları, mevcut erteleme sözleşmeleri ve 
sözleşmelerin ihlali hakkında bilgi sahibi değildir.  

 Başvuru tarihinde, şirketin finansman desteği, güncel planlamaya uygun 31 Aralık 
2020’ye kadar mevcut (Istisna: genel ekonomik durumun normalleşmesini baz alarak 
(¨kriz öncesi gibi¨)). 

 Başvuru tarihinde şirket, genel ekonomik durumun normale döndüğünü varsayarak 
(¨kriz öncesi gibi¨) devam etme konusunda olumlu bir prognoza sahiptir. 

Katılım ne için ön görülebilir? 

 Alım (yatırımlar) 

 İşletme maliyetleri (ekipman) 

Katılım miktarı ne kadar yüksek olabilir? 

 Minimum: 25 milyon Euro 

 Maksimum: KfW borç finansmanında risk paylaşımına katılır; bunun tutarı 2019’ da 
toplam maaş miktarının iki katını veya 2019’daki toplam satışların %25’ini veya 
gelecek 12 aylık likidite gereksinimlerini geçmemektedir.    

Hangi özellikler geçerlidir? 

 KfW finsanmana, piyasada alışılmış şekilde, diğer bankalarla aynı şartlarda katılır.  
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 KfW finanse edilen şirketten oransal plarak kredi riskini alır. Finansman yapıları, 
borçlunun bireysel ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.  

 KfW’nin risk üstenlenmesi proje finansmanının en fazla %80’ini oluşturabilir.  
 KfW ile finansman ortakları arasında yeterli bir risk ortaklığı sağlamak için, KfW’nin 

şirketin toplam borcundaki payı maksimum %50 ile sınırlıdır.  
 6 yıla kadar süre 
 Program 31 Aralık 2020’ye kadar sınırlandırılmıştır.  

KfW'den hızlı krediler hakkında  
www.kfw.de/corona  

 

Ekonomik İstikrar Fonu (WSF= Wirtschaftsstabilisierungsfonds) 

WSF kimler için uygundur? 

 WSF, reel ekonomide bulunan, pandemi sebebi ile piyasadan yok olması olasılığında 
bulunduğu bölgede ekonomik veya Almanya´nın iş piyasasına getirebileceği ciddi 
hasarlar oluşturabilecek şirketleri stabil duruma getirmekle hükümlü 

 Şirketler 1 Ocak 2020’den önceki son iki mali yılda (bilanço) aşağıdaki üç kriterden en 
az ikisini yerine getiriyor olmalıdır: 

o toplam bilanço 43 milyon Euro’dan fazla  
o Satışlarda da 50 milyon Euro cirodan fazla gelir 
o Yıllık ortalama olarak 249‘dan fazla çalışanın olması   

WSF neleri içerir? 

 WSF, pandemi sebebi ile piyasadan yok olması olasılığında bulunduğu bölgede 
ekonomik veya Almanya´nın iş piyasasına getirebileceği ciddi hasarları hafifletir 

 Ayrıca likidite darlığını ortadan kaldırmayı, sermaye piyasasında yeniden finansmanı 
desteklemeyi ve hepsinden önemlisi şirketlerin sermaye tabanını güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır. 

 Ekonomik İstikrar Fonu aşağıdakilerden oluşmaktadır: 

o Borçlar için 400 miyar Euro’luk devlet garantisi  
Bu devlet garantileri, şirketlerin sermaye piyasasında kendilerini yeniden 
finanse etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ekonomik İstikrar Fonu, 
28 Mart 2020 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında garanti edilen kurumsal 
borçlanma senetleri ve gerekçeli borçları üstlenebilir. Teminatların ve koruma 
altina alınan yükümlülüklerin süresi 60 ayı geçemez. Teminatların üstlenilmesi 
için piyasaya uygun bir bedel alınır. 
 

o Doğrudan devlet katılımı  için 100 milyar Euro  
Doğrudan devlet katılımı  
Bu yeniden sermayelendirme önlemleri, şirketlerin ödeme gücünü sağlamak için 
sermaye tabanını güçlendirmek üzere tasarlanmıştır. Bunlar sermaye benzeri 
borçların satın alınması, hibrit tahvilleri, kar katılım hakları, sessiz iştirakler, 
hisse senedine dönüştürülebilir tahviller, şirket hisselerinin devralınması ve 
şirketin istikrarı için gerekliyse bu şirketlerin özkaynağının diğer bileşenlerinin 
devralınmasıdır. Yeniden sermayelendirme piyasa koşullarına göre yapılır. 

 
o KfW özel programlarını yeniden finsansa etmek, KFW Korona kredileri ve KfW 

konsorsiyum finansmanı için 100 milyar Euro.  
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Hangi özellikler geçerlidir? 

 Şirketin başka finansman seçenekleri olmamalıdır.  

 Stabilizasyon önlemleri, pandemiyi aşdıktan sonra devam etmek için net ve bağımsız 
bir yol sağlamalıdır.  

 Bu yasa kapsamında bir önlem için başvuran şirketlerin 31 Aralık 2019 itibarıyla 
AB’nin ¨zor durumda olan şirketler¨ tanımını karşılamamış olması gerekir.  

 Ekonomik istikrar fonu kapsamında teminat veya yeniden sermayelendirme tedbirleri 
kullanan şirketler, sağlam ve ihtiyatlı bir iş politikası garanti etmelidir. Özellikle, üretim 
zincirlerini dengelemeye ve işleri güvence altına almaya katkıda bulunmalıdırlar.  

 Ekonomik İstikrar Fonu’nun detaylı şartları en yakın zamanda genel koşullar 
çerçevesinde tanımlanacak ve bu web sitesinde yayınlanacaktır.  

 Şirketler için muhatap Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Başvurular 
yakın bir yamanda  www.wirtschaftsstablisierungsfonds.bmwi.de ve 
www.wsf.bmwi.de adresinden yapılabilir.  

 Ekonomik İstikrar Fonu’ndan destek almak için yasal bir hak yoktur. Şirketin 
başvurusu üzerine, istikrar önlemleri için takdir sadece Federal Ekonomik İşler ve 
Enerji Bakanlığı ile mutabık kalınarak, Federal Maliye Bakanlığındır. Özel önem 
taşıyan durumlarda Ekonomik İstikrar Fonu Komitesi de karar verebilir. Başvurularla 
ilgili karar ayrıca rekonstrüksiyon yoluyla İmar Kredisi Kurumuna da aktarılabilir. Karar 
için dikkate alınacak hususlar 
o şirketin Alman ekonomisine önemi, 
o aciliyet  
o işgücü piyasası ve rekabet üzerindeki etkiler  
o WSF fonlarının en ekonomik ve ekonomik kullanımı ilkesi  

 

www.wsf.bmwi.de 

 

Destek bankalarıyla iletişim ve konut bankasıyla görüşmek 

için tavsiyeler 

KfW-Korona Yardımı: Fon tavsiyesi  

KfW yatırımları ve işletme sermayesi için destek kredilerinden yararlanmak isteyen şirketler 
doğrudan ana bankalarıyla iletişime geçmelidir. Ticari krediler için KfW telefon hattı: 0800 
539 9001. 

www.kfw.de/corona 

LfA-Korona Yardımı: Finansman danışmanlığı ve görev gücü 

LfA’dan finansman danışmanlığı 

LfA finansman danışmanlık hizmeti çalışanları, kamu finansmanı ile ilgili soruları cevaplamak 
ve bilgi materyali talebiniz için yardımcı olacaklardır.  

LfA´nın genel finansman danışmanlığına şu adresten ulaşabilirsiniz: 

Telefon: 089 / 21 24 - 10 00  
Pazartesi – Perşembe saat 8:00 ile 18:00 arası 
Cuma 8:00 ile15:00 arası 

https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Service/Kontakt/kontakt.html
http://www.wirtschaftsstablisierungsfonds.bmwi.de/
http://www.wsf.bmwi./
tel:0800%20539%209001
tel:0800%20539%209001
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https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php 

Tazmin edilen kredilerin geri ödeme oranlarının ertelenmesi  

Ek olarak Korona krizinde LfA’dan (tazminatlı ve tazminatsız) devam eden krediler söz 
konusu olduğunda, geri ödemeyi askıyla almak için başvuru yapılabilir. Bu nedenle dört 
taksite kadar LfA yükümlülük içermeyen kredinin geri ödemesinin askıya alınması için hızlı ve 
kolay bir şekilde başvurulabilinir.  
 
Orta Frankonia’daki LfA´nın Task Force (Görev Gücü) Bavyera Destek Bankası 
(Förderbank Bayern)  

İlave olarak LfA Förderbank Bavyera uzman bir ekip ile Bavyera´lı KOBİ’leri ekonomik 
krizlerle başa çıkma konusunda desteklemektedir.  

LfA´nın Task Force (Görev Gücü) şirketlere hızlı, bürokratisiz ve ücretsiz olarak yardımcı 
olur.  

Uzamanlar ekonomik durumunuzu analiz eder, operasyonel zayıflıkları sizinle istişare eder 
ve sizinle özel bir görüşmede olası çözümleri işler. Deneyimlerini ana banka ile 
konuşmalarda veya destek kredisi başvurusunuda kullanırlar. 

https://lfa.de/website/de/beratung/taskforce/index.php 

Orta Frankonia’daki şirketler için LfA´daki Task Force irtibatı: 
Repräsentanz der LfA Förderbank Bayern 
Am Tullnaupark 8 
90402 Nürnberg 
Herr Holger Tietze 
Telefon: 0911 / 81 00 8 - 14 
E-Mail: nuernberg@lfa.de 

İşletmecinin ana bankasıyla (Hausbank) görüşmesi için ipuçları  

LfA ve KfW’den kredi başvurusu ile ilgili kapsamlı bilgilerimize lütfen dikkat edin ve ana 
bankanız (Hausbank) ile görüşmenizi özenle hazırlayın. 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virus-finanzielle-hilfen/tipps-fuer-
bankgespraeche-in-der-corona-krise/ 

Şirketinizde likidite oluşturmak için lütfen önce Soforthilfen (şirketinizde acil yardım), 
Kurzarbeit (kısa çalışma),  Steuerstundungen, Stundungen von 
Sozialversicherungsbeiträgen (vergi erteleme, sosyal güvenlik katkı paylarının ertelenmesi) 
ve unsere weiteren Hinweise zur Korona-Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen (korona 
salgını ve ekonomik sonuçlar hakkında daha fazla bilgi gibi diğer seçenekleri kullanın. 

Daha fazla destekler 

„Girişimci Know-how desteği“ danışma programına Korona acil 

durum programı 

"Förderung unternehmerischen Know-hows" (¨Girişimci Know-How teşviki) programının bir 
parçası olarak Federal Ekonomi Bakanlığı, Korona krizi nedeniyle ekonomik güçlüklerle 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/soforthilfe-corona/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virus-und-kurzarbeit-kurzarbeitergeld/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virus-steuerstundung-und-verringerung-der-vorauszahlung/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virus-steuerstundung-und-verringerung-der-vorauszahlung/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/
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karşılaşan küçük ve orta ölçekli şirketler için acil bir program başlattı. Bu program 3 Nisan 
2020’de yürürlüğe girdi.  

"Förderung unternehmerischen Know-hows" programı, küçük ve orta ölçekli şirketler için ülke 
çapında bir danışmanlık desteğidir. Maddi destek normalde yeni ve mevcut şirketler için 
yüzde 50 ve zor durumda olan şirketler için yüzde 90’dır. 

Güncel: Korona krizinden çıkma yolları konusunda danışmalar için yüzde 100 maddi 
destek 

Korona krizi nedeniyle ekonomik zorlukları olan şirketlere danışmanlık için 4.000 Euro’ya 
kadar olan maliyeti yüzde 100 desteklenmektedir. Maddi destek doğrudan danışmanlara 
ödendiği için şirketlerin ön ödeme yapmasına gerek yoktur. 
 
Programın finansman yönergeleri buna göre ayarlanmıştır. Karar verilen değişikliklerin 
bazıları şöyledir: 
 

 Söz konusu şirketlerin faturalanan danışmanlık maliyetleri maksimum 4.000 Euro’ya 
kadar yüzde 100 karşılanacak, (tam finansman). 

 Söz konusu şirketler, maksimum destek miktarı tükenene kadar yeni kota içinde 
çeşitli istişareler talep edebilir. 

 Maddi destek verme yetkisi olan BAFA tarafından doğrudan danışmanlık şirketinin 
hesabına ödenir. Bu nedenle başvuru hakkına sahip şirketler danışmanlık 
maliyetlerini önceden finanse etmekten kurtarılmaktadır.  

 Söz konusu şirketler, başvuru yapmadan önce bu konu ile alakalı bölgesel bir 
sorumlu ile görüşmek zorunda değildir.  

 Bu hükümlere göre finansman danışmanlığı başvuruları şimdilik 31 Aralık 2020 
tarihine kadar yapılabilir.  

 
Programın uygulanmasından Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Ofisi (BAFA) sorumludur. 
İHK Nürnberg bölgesel partnerdir ve üye şirketlerine destek programının prosedürü hakkında 
bilgi verir.  

https://www.ihk-nuernberg.de/de/Geschaeftsbereiche/Standortpolitik-und-
Unternehmensfoerderung/gruendung/coaching/ 

 

Ev ofisi işyerleri kurma konusunda danışmanlık için maddi destek 
 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) ve zanaat işletmeleri kısa sürede ev ofisi işyerleri 
oluşturuyorsa artık maddi destek alabilirler. BMWi tarafından otorize edilmiş bir danışmanlık 
şirketinin destekleyici danışmanlığın maliyetlerinin yüzde 50’sine kadar karşılanabilir. 
BMW’nin ¨go-digital¨ finansman programı bu sebep ile özel, hızlı ve bürokratik olmayan bir 
prosedür sunar. 

https://www.innovation-beratung-
foerderung.de/INNO/Redaktion/DE/Kurzmeldungen/Aktuelles/2020/200320-go-digital-
homeoffice.html 
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Dijitalleştirme girişimleri için dijital bonus 
 

Dijital bonus ile Bavyera Eyaleti, küçük ve orta ölçekli şirketleri kendilerini dijital dünyanın 
zorluklarına hazırlamak için destekliyor. Dijital bonus, şirketlerin modern İT sistemlerini 
kullanmalarını, dijital ürünler, süreçler veya hizmetler geliştirmelerini ve İT güvenliğini 
geliştirmelerini sağlar. 
 
Dijital bonus finansmanı, aşağıdaki alanlardaki girişimler için: 
 

 İKT donanımı, İKT yazılımı, şirketteki İKT sistemlerinin ve İKT uygulamalarının 
taşınması ve taşınması yoluyla ürün, hizmet ve süreçlerin geliştirilmesi, tanıtılması 
veya iyileştirilmesi.  
 

 Şirkette İT güvenliğinin geliştirilmesi veya iyileştirilmesi.  
 

Bakanlıktaki sorumlu kişi ile ilgili daha fazla bilgiyi buradan bulabilirsiniz 

https://www.digitalbonus.bayern/ 

Korona krizinde likiditeyi sağlayabilmek için şirketler için check 

listesi 
 
Acil yardım, vergilerin ertelenmesi ve sosyal güvenlik primleri, kısa süreli çalışma, 
enfeksiyondan korunma kanunu uyarınca tazminat ve diğer önlemler için tüm bilgiler bu 
listede. 

www.ihk-nuernberg.de/corona-checkliste  

 

Kontrol listesi hakkındaki son not 
 

Bu kontrol listesi büyük bir titizlikle oluşturulmuştur. Ancak kesin bir sonuç elde edilinemez. Çünkü her 

zaman bireysel durumlara göre ayarlanabilinir. Ek olarak, çerçeve koşulları günlük olarak değişebilir. 

İçeriğin doğruluğunu ve eksiksizliğini garanti edemeyeceğimizi alnayışlı karşıliycağınızı arz ediyoruz.   

Sorularınız için IHK-KundenService mevcuttur: 

Tel: +49 911 1335 1335, E-Mail: kundenservice@nuernberg.ihk.de 

 

Der AAU e.V. Nürnberg IQ-Landesnetzwerk Bayern MigraNet‘deki yabancı veya ana dilde karmaşık 

konular hakkında da tavsiyelerde bulunmaktadır. Yabancı dil iletişim bilgilerini burada bulabilirsiniz: 

 

https://www.aauev.de/2020/04/08/beratung-des-aau-e-v-zu-corona-hilfen/ 

 


