
Basit dilde CORONA - Sıkça Sorulan Sorular 

Leipzig'den şirketler ve serbest meslek sahipleri için yardım 

__________________________________________________________________________ 

Kısa süreli çalışma parasına ne zaman ve nasıl başvurulabilir? 

Kısa süreli iş yardımını sadece sigortalı çalışanlar alabilir. 

İşveren kısa süreli iş yardımları için başvuru yapmalıdır. 

Nasıl yaparım 

1. İş bulma kurumunda kısa süreli iş yardımlarının gösterilmesi. 

2. Kısa süreli çalışma için başvuru yapılması. 

Buradan öğrenin: 

• İşverenler için Federal İstihdam Bürosunun merkezi telefon hattı: 0800 45555 20 

• Leipzig bölgesindeki işverenler için bölgesel telefon hattı: 0341 913 40031 

Internet: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-sachsen/content/1533735274092 

 

 

Serbest meslek sahibi / serbest çalışanlar olarak işsizlik ödeneği II / Hartz IV'e başvurabilir 
miyim? 

Evet yapabilirsin. 

Kira ve gıda giderleri gibi temel ihtiyaçlarınız için yeterli paranız yoksa. 

Jobcenter Leipzig 

Adres: Berliner Strasse 13, 04105 Leipzig 

E-posta: jobcenter-leipzig@jobcenter-ge.de 

Telefon: 0341 913-10705 

Faks: 0341 913-11111 

Internet: www.leipzig.de/jobcenter 

Uygulama bağlantısı: https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld-2 

 

 

 

 

 

 



Evden alma ve dağıtım hizmetleri için ne geçerlidir? 

Evden alma ve dağıtım hizmetleri yasak değildir. 

! Aşağıdakilere dikkat edilmelidir! 

Diğer insanlardan en az 1,5 ila 2 metre ile mesafenizi koruyun. 

Örneğin: 

Pizza servis elemanı pizzayı kapının dışına koyar. 

Sora pizza dağıtım elemanı, pizzadan iki metre uzağa geçer. 

Müşteri pizzayı alır. 

 

Temassız ödeme önerilir - örneğin PayPal ile. 

Yemekten önce ellerinizi sabunla yıkayın! 

 

Zanaatkâr ve hizmet veren birimler için ne geçerli? 

Zanaatkâr ve hizmet işlemlerine izin verilir. 

Aşağıdakiler dikkate alınmalıdır: 

Diğer insanlardan en az 1,5 ila 2 metre ile mesafenizi koruyun. 

Kişisel temastan kaçınılmalıdır. 

 

Restoranlar ve atıştırmalık yerler için hangi kurallar geçerlidir? 

Tüm restoranlar ve atıştırmalık yerleri kapalı olmalıdır. 

İstisnalar var: 

Yiyecek ve içecekler müşterinin evine teslim edebilir. 

Yiyecek ve içecekler de müşteri tarafından iş yerinden alınabilir. 

 

Özel kullanım ücretlerine ilişkin düzenlemeler nelerdir? 

Leipzig şehri 2020 için herhangi bir özel kullanım ücreti almamaktadır. 

Örneğin: 

Bir restoranın veya atıştırmalık yerin (onaylanmış)  verandası var. 

Tüm 2020 yılı için herhangi bir ücret ödenmesine gerek yoktur. 

Verandası onaylanmış olması şartıyla. 

Uygun bir başvuruyu buradan yapabilirsiniz:   

Leipzig Şehri 



Market Ofisi - Şube Ofisi /Marktamt – Außenstelle Cottaweg (Yönetim Binası Kleinmesseplatz) 

Cottaweg 5 

04177 Leipzig 

Telefon: 0341 4847-50 ve 0341 4847-530 

E-posta: marktamt@leipzig.de 

 

 

 

İstisnai Onaylar için nereye başvurabilirim? 

İstisnai durumlar için dahi onay verilmez. 

 

İşveren olarak iş güvenliği konusunda ne gibi önlemler almalıyım? 

Bazı çalışanlar işte birçok insanla karşılaşır. 

Örneğin: gıda ürünleri satan marketlerde. 

Yine bu çalışanlar da korona virüsüne karşı iyi korunmalıdır. 

Böylece hastalık bulaşmasın. 

Bir işveren riskleri en aza indirmelidir. 

Bir işveren, çalışanlarını riskler konusunda bilgilendirmelidir. 

Robert Koch Enstitüsü aşağıdaki konularda iyi bir genel bakış sunar: 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 

 

İşverenler ve çalışanların iyi bir şekilde bilgilendirilmesi gereklidir. 

Örneğin, bir şirket doktorundan, yâda iş güvenliği uzmanları tarafından. 

Bununla ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz: 

Enfeksiyondan Korunma Kanunu'nda (kısaltma: IfSG): 

https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=15508&art_param=854 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-
auswirkungen.html 

 

Farklı dillerde enfeksiyon koruma videosu : 

Arapça, İngilizce, Farsça, Fransızca, Rusça, Türkçe 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Corona krizi döneminde kira ödemelerinde nelere dikkat edilmelidir? 

Ev sahibini arayın. 

Bir çözüm yolu sorun. 

Örneğin, kira ödemesine " Ödeme Erteleme". 

"Ödeme Erteleme", kiracının kira ödemesini ileri bir tarihte ödemesi anlamına gelir. 

Ev sahibiniz sizi evden çıkaramaz.   

Bu, 1 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020 arasındaki dönem için geçerlidir. 

 

Hangi Vergi Kolaylıları var? 

Vergi ödemeleriniz erteleyebilirsiniz. 

Örneğin, işletme vergisi gibi. 

Hemen hemen her türlü vergi ödemesini erteleyebilirsiniz. 

Vergi ön ödemeleri hafifletilebilir / azaltılabilir. 

Örneğin Katma Değer Vergisi ön ödemeleri için. 

Aşağıdaki başvuru formunu kullanabilirsiniz: 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/Formular_zur_Beantragung_von_Steuererleichteru
ngen_aufgrund_der_Auswirkungen_des_Corona-Virus.pdf 

Bilgilere burada da bulabilirsiniz: 

Stadtkämmerei der Stadt Leipzig  

Emlak vergisi, işletme vergisi, eğlence vergisi 

E-posta: amt20_steuern@leipzig.de 

Telefon: 0341 121-3024 

Faks: 0341 123-3025 

Vergi dairesi Leipzig I (Finanzamt Leipzig I) 



Gelir vergisi, Katma Değer Vergisi 

Adres: Wilhelm-Liebknecht-Platz 3 · 04105 Leipzig 

Telefon: 0341 5593593 

Vergi dairesi Leipzig II (Finanzamt Leipzig II) 

Gelir vergisi, Katma Değer Vergisi 

Adres: Nordplatz 11 04105 Leipzig 

Telefon: 0341 5590 

 

Elektrik ve su faturası ödemelerimi erteleyebilirmiyim? 

Evet, elektrik faturası ödemelerini erteleyebilirsiniz.   

Buradan başvuru yapabilirsiniz:   

Leipziger Stadtwerke 

E-posta: stadtwerke@L.de 

Telefon: 0341 121-3333 

Müşteri portalı: www.l.de/stadtwerke/kundenservice 

 

Evet, Su faturası ödemelerini erteleyebilirsiniz. 

Buradan başvuru yapabilirsiniz:   

Su Şebekesi 

E-posta: wasserwerke@L.de 

Telefon: 0341 969-2222 

Müşteri portalı: www.l.de/wasserwerke/kundenservice  

 

Home ofis kurmak için ne gibi destekler var? 

Bilgileri buradan bulabilirsiniz: 

EURONORM GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin 

Telefon: 030 97003 333 

E-posta: go-digital@euronorm.de 

İnternet: www.euronorm.de 

 

Kısa süre içinde şirketime nasıl hibe ve kredi bulabilirim? 

A) Acil Yardım – Destek Federasyonu 



• 3 ay boyunca 9.000 Euro'ya kadar - maksimum 5 çalışanı olan şirketler için 

• 3 ay boyunca 15.000 Euro'ya kadar - maksimum 10 çalışanı olan şirketler için 

Bu destek kiralar, leasing ödemeleri gibi temel ve finansal giderler içindir.  

Bu desteklere buradan başvurabilirsiniz: 

Sächsische Aufbaubank 

www.sab.sachsen.de - Telefon: 0351 4910 1100 

 

 

B) Acil yardım kredisi "Saksonya derhal yardım ediyor" 

• Faizsiz kredisi 5.000 € ve 50.000 € miktarında. 

• İlk üç yıl anaparadan geri ödemesiz   

Krediye buradan başvurabilirsiniz: 

Sakson genişleme bankası 

www.sab.sachsen.de - Telefon: 0351 4910 1100 

 

C) Yeniden Yapılandırma Kredi Bankasından (KfW-Bank) anında kredi 

Bu acil kredi için kendi ev bankanız üzerinden başvurulmalıdır. 

Daha fazla bilgiyi burada bulunabilir: 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html  

Ücretsiz servis numarası: 0800539 9000 

 

Şirketler ve serbest meslek sahipleri için yardıma genel bakış 

Krediler ve Destekler 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/Uebersicht_Foerdermassnahmen_Sachse_A4_03.
pdf 

 

Covid 19 koronavirüsü nedeniyle resmi olarak karantinaya alınan serbest meslek sahipleri 
ve serbest çalışanlar için hangi yardımlar var? 

Kazanç kaybı geri ödenebilir. 

Saksonya Eyalet Müdürlüğü'nden bilgi alabilirsiniz: 

https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=15508&art_param=854 

Bayan Claudia Gläser 



0371 532-1223 

0371 532-2099 (Bölüm) 

Landesdirektion Sachsen, Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz 

 

 

 

 


