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Corona Salgını Döneminde İşletmelere Yönelik 
Bilgi, Danışmanlık ve Destek İmkanları 

Wirtschaftsdialog 
Infobrief 

Tarih: 18. März 2020 - Sayı: 2/20 

Der Wirtschaftsdialog West ist ein gemeinsames Projekt von der Stiftung Zentrum für Türkeistudien und 

Integrationsforschung und der PCG - Project Consult GmbH. Das Projekt wird von der Stadt Essen gefördert. 

Herausgeber: 

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Salgını ve hastalığın yayılmasını yavaşlatmaya   

yönelik tedbirler ekonomi alanında da etkiler gösteriyor. Özellikle küçük ve ortaboy 

işletmeler büyük zorluklarla karşı karşıyalar. Krizin aşılması için çeşitli ekonomik tedbir 

paketleri hazırlandı. Elinizki bülten ile işletmelere yönelik bilgilendirme ve destek         

imkanlarını derledik.  

İçindekiler:  
 Essen’deki İşletmeler İçin Telefonla Danışmanlık Hizmeti 

 İşletmeler için Likidite Sağlama Olanakları  

Çalışma Yasağı ve Kazanç Kaybı  

(Son Güncelleme: 18. Mart 2020) 
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EWG - Essen Ekonomik Teşvik Kurumu 
EWG Bilgilendirme Hattı: 0201-82024-24. 
Pazartesi‘nden Cuma‘ya kadar hergün 8 – 18 saatleri 
arasında hizmet vermektedir. 

 

Essen İşletmeler Birliği (EUV) 
EUV Bilgilendirme Hattı: 0201-82013-0. 
Pazartesi‘nden Cuma‘ya kadar hergün 8 – 18 saatleri 
arasında hizmet vermektedir. İşletmeler buradan 
özellikle iş hukukuna dair sorularına yanıt alabilirler. 

  

Essen Sanayi ve Ticaret Odası (IHK zu Essen) 
IHK Bilgilendirme Hattı: 0201-1892-333. 
Pazartesi‘nden Cuma‘ya kadar hergün 8 – 17:30  
saatleri arasında Essen. Mülheim ve 
Oberhausen’daki işletmelere hizmet vermektedir. 

Essen Zanaatkarlar Birliği (Kreishandwerkerschaft 

Essen) 

Zanaatkarlar Birliği Bilgilendirme Hattı: 0201-32008-

31. Hat zanaat işletmelerine hizmet vermektedir. 

Pzt., Çrş ve Prş günleri 8-13 / 13:30-16:45, Sl. 8-13 / 

13:30-18, Cm. 8-12 / 12:30- 14 saatlerinde. 

Essen’deki İşletmeler İçin Telefonla Danışmanlık Hizmeti 

İşletmeleri ihtiyaçlarına uygun olarak ilgili kurumlara yönlendirmede yardımcı olmak üzere Es-
sen’de ekonomi alanında aktif kuruluşlar, Essen Ekonomik Teşvik Kurumu (EWG), Essen İşletmeler 
Birliği (EUV), Essen Sanayi ve Ticaret Odası (IHK zu Essen) ile Essen Zanaatkarlar Birliği 
(Kreishandwerkerschaft Essen) bilgilendirme hatları oluşturdu. Dört kurum bölgedeki işletmeleri 
en iyi biçimde destekleyebilmek için güçlerini birleştirdi.  

Kaynak: EWG 

İş ve Ücret Kaybına Karşı Koruma: Kısa Süreli Çalışan Parası  
Kısa süreli çalışan parası (Kurzarbeitergeld) ile işletmenizdeki iş ve ücret kayıplarını telafi edebilir-
siniz. Kısa süreli çalışan parası başvurusu prensip olarak karşı konamaz olaylar veya ekonomik 
nedenlerle yapılabilmektedir. Tedariklerin sağlanamaması ve üretimin azalması gibi durumlar bu 
kapsamda değerlendirilebilir. Devlet tedbirleri ile işletmelerin kapatılması durumunda da karşı ko-
namaz olay gerçekleşmiş sayılır. Kısa süreli çalışan parası almaya hak kazanılıp kazanılmadığına yet-
kili iş ajansları karar vermektedir.  

Kısaca önemli bilgiler: 

 Kısa süreli çalışan parasına işletme çalışanlarının en az yüzde 10’u, yüzde ondan fazla ücret 
kaybına uğruyorsa başvurulabilir.  

 Çalışılamayan iş saatleri için tahakkuk eden sosyal sigorta harçlarının tümü karşılanır.  

 Taşeron işçiler de kısa süreli çalıştırılabilirler ve kısa süreli çalışma parasından yararlanırlar.  

 Negatif iş saati bilançolarından (eğer ücret tarifesi sözleşmeleriyle düzenlenmişse) vazgeçile-
bilir. 

Kaynak:  Arbeitsagentur 

İş Ajansı’nın işverenlere yönelik hizmet hattını 0800 45555 20 telefon numarası üzerinden                 
Pazartesi’nden Cuma’ya hergün 8-18 saatleri arasında arayarak daha fayla bilgi alabilirsiniz.  
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İşletmeler için Likidite Sağlama Olanakları   

bluedesign © Adobe Stock 

Likidite darlığını aşmak üzere Kuzey Ren Vestfa-
lya çeşitli kamusal finansman imkanları sunmak-
tadır: 

NRW.BANK.Universalkredit hızla ve bürokratik 
olmayan bir biçimde likidite darlıklarını aşmayı, 
işletme araçlarını finanse etmeyi ve yatırımlar 
yapmayı sağlamaktadır. İşletme kredileri için 
geri ödeme süresi bir yıla kadar geri ödemesiz 
başlangıç süresiyle birlikte azami 10 yıldır. So-
rumluluk tutarına ilişkin olarak NRW.BANK geçi-
ci olarak yüzde ellilik risk üstlenme oranını yüz-
de seksene yükseltmiştir. Şimdiye kadar geçerli 
olan asgari kredi miktarı kaldırılmıştır. Bundan 
özellikle en erken bir yıl sonra kredi geri ödeme-
lerine başlamak isteyen küçük işletmeler fayda-
lanmaktadır. 250.000 Euro’ya kadar sorumluluk 
tutarının kaldırılmasını gerektiren kredilerde 
kredi onayı kural olarak 72 saat içinde ve-
rilmektedir. NRW.BANK.Universalkredit işletme 
hesaplarınızın bulunduğu banka üzerinden 
alınabilmektedir, bu nedenle olabildiğince hızlı 
biçimde bankanızı sürece dahil ediniz.  

NRW.Bank Destek Danışmanları eyaletin 
destekleme araçlarına ilişkin bireysel ve hassas 

bir bilgi ve danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar. 
Tüm olasılıkları hedefe uygun ve zamanında 
değerlendirebilmeniz için olabildiğince erken 
irtibata geçiniz: NRW.BANK Hizmet Merkezi: 
0211 91741 4800 

Bürgschaftsbank NRW (KRV Kefalet Bankası), 
kredi kurumlarının yeterli güvence görmemesi 
halinde, ortaboy işletmelerin ve serbest çalışan-
ların kredi başvurularına kefalet sunmaktadır. 
Kefalet bankası 72 saat içinde hızlı kefalet 
desteği vermektedir. Bürgschaftsbank NRW 
Bilgi Hattı: 02131 5107-200, Pzt..- Prş.: 8 - 17, Cm.: 
8-15:30 saatleri arasında hizmet veilmektedir. 

Küçük işletmeler ve yeni işletme kuranlar, ser-
mayeyi Neuss‘ta bulunan Kapitalbeteiligungs-
gesellschaft’a (KBG) doğrudan başvurarak, Mik-
ro Mezzanine Sermaye Fonları 
(Mikromezzaninfonds) ile 75.000 Euro’ya kadar 
ek sermaye sağlayabilirler. İşletmelerin bunun 
için güvence sunmaları gerekmemektedir. Bu 
sayede sadece hızla likidite arttırımı sağlan-
makla kalmayıp işletmelerin ratingleri ve kredi-
biliteleri de iyileşmektedir. KBG NRW: Tel: 02131-
5107-0, E-Mail: info@kbg-nrw.de 

Mezzanine Sermaye mi? O da ne? 

Mezzanine Sermaye mi? Mezzanine Sermaye öz sermaye ile dışsal kaynaktan edinilen sermayenin 
bir karışımıdır. İşletme ekonomik manada öz sermaye almaktadır. Sermaye sağlayıcı buna karşılık 
ne karar yetkisine sahiptir, ne de günlük işlere karışmaktadır. Mikro Mezzanine Sermaye finans-
manı sessiz katılım formunda gerçekleşmekte ve ekonomik öz sermayenin arttırılmasına katkıda 
bulunmaktadır. Krediden yararlanabilecek özel gruplar işsizlik nedeniyle işletme kuranlar, kadın 
girişimciler ve göçmen kökenli girişimcilerdir.  

 

Daha fazla detaylı bilgi için https://www.kbg-nrw.de/de/produkte/mikromezzaninfonds/ 

Kaynak:  NRW Bank, Bürgschaftsbank NRW, Kapitalbeteiligungsgesellschaft  
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Cem Şentürk, Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi ’Kültürlerarası İletişim ve İş Piyasasına Uyum’ Program Yöneticisi 
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Das Projekt Wirtschaftsdialog West  zielt, Unternehmen im Es-

sener Westen für die Einstellung von Menschen mit und 

ohne Migrationshintergrund zu sensibilisieren und erfolg-

reiche Jobvermittlungen zu tätigen bzw. anzubahnen. Im 

Mittelpunkt derProjektaktivitäten steht der Aufbau einer 

Kommunikationsstruktur, die Unternehmen mit den In-

stitutionen des Arbeitsmarktes und mit den zentralen 

Akteuren der Integration aus Essen zusammenbringt.  

Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Voll-

ständigkeit. Die Informationen dieses Infobriefs wur-

den sorgfältig recherchiert. Trotzdem kann keine Haf-

tung für die Richtigkeit der gemachten Angaben über-

nommen werden.  

Impressum: 

Çalışma Yasağı ve Kazanç Kaybı  

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele yasası (Infektionsschutzgesetzes - IfSG) nedeniyle çalışma yasağı 
alan ve hasta olmaksızın kazanç kaybına uğrayanların zararı prensip olarak karşılanmaktadır. Kuzey 
Ren Vestfalya eyaletinde işletmenin bulunduğu yere göre, Rheinland Belediyeler Birliği (LVR) ve 
Westfalen-Lippe Belediyeler Birliği (LWL) zaranın tazminine yetkilidir. Essen’deki işletmeler için 
yetkili birlik Rheinland Belediyeler Birliği’dir.  

Eğer ücret tarıfesi anlaşmasında başka bir hüküm konmamışsa işverenler, çalışanlarına altı haftaya 
kadar ödeme yapmak zorundadır. Ödenen miktar işverene Rheinland Belediyeler Birliği başvur-
ması halinde geri ödenecektir.  

Yedinci haftadan itibaren ödeme, mağdur olan kişinin başvurusu üzerine LVR’nin Sosyal Tazminat-
lar Departmanı tarafından doğrudan yapılacaktır.  

Serbest çalışanların başvurularını doğrudan Rheinland Belediyeler Birliği’ne yapması gerek-
mektedir.  Tazminat almanın koşulu bir faaliyet yasağı konmuş olması ya da bulaşıcı hastalıklar 
yasası kapsamında karantinaya alınmış olmaktır.  

Tazminat başvurularının faaliyet yasağının başlamasından veya karantinanın sona ermesinden son-
ra üç ay içerisinde LVR’nin Sosyal Tazminatlar Departmanına (Fachbereich Soziale Entschädigung) 
yapılması gerekmektedir. 

Karantina Durumunda Gelir Kaybı Konusunda Telefonla Bilgi için: 0221 809-5444, Pzt.-Cm 9-12                  
saatleri arasında., E-Mail: ser@lvr.de 

El Kitabı: İşletmelerde Salgın Planlaması (Almanca)  

İşletmelerde Salgın Planlaması‘ başlıklı yayın grip salgınları halinde işletmeler-
deki tedbirlerin planlanmasına odaklanmaktadır. Belli sınırlar dahilinde Corona 
Virüsü (COVID-19, Coronavirus SARS-CoV-2)  konusunda alınacak tedbirlere 
dair yol gösterici olabilmektedir. Zira temel bilgi ve tedbirler bu konudada 
geçerli ve uygulanabilirdir.  

Kitabı bilgisayarınıza indirmek için: 
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Downloads/
GesBevS/Betr-Pandemieplan.html  

Kaynak:  LVR  
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