
 
 
 

 

Saarland eyaletinde işletmelere teşvik 
Saarland eyalet hükümeti merkezi Saarland eyaletinde bulunan mevcut işletmeleri ve yeni 
işletme kurucularını farklı alanlarda desteklemektedir. Teşvik kaynakları ağırlıkla eyaletin 
teşvik kurumları kanalıyla verilir. 
İlgili programlardaki irtibat ortakları her desteğin açıklama metinlerinde belirtilmiştir.   

 

Finansman 

Saarland teminatsız kredi programı 
Kim desteklenir? 

• Saarland eyaletinde esnaf ve endüstriyel KOBİ’leri 

• Saarland eyaletindeki serbest meslek sahipleri 

• Odak: pazara giriş aşamasında bulunan genç, yenilikçi şirketler  
 

Neler desteklenir? 

• Temelde kârlı olarak değerlendirilen iş faaliyetleri için öz kaynak durumunu 
güçlendirmek ve kredibiliteyi yükseltmek 

• Borç ikame, borç yapılandırma ve şirket reorganizasyonları kapsam dışıdır 
 

Nasıl desteklenir? 

Saarland Yatırım Kredisi Bankası (SIKB) teminatsız krediler tahsis eder. Kredi tahsisi için 
önkoşul, rekabet gücünde bir iyileşmeyi belgeleyen işlerliğe sahip bir işletme konseptidir. 
Projenin genel finansmanı güven altında olmak zorundadır.  
Çerçeve koşulları: 

• Kredi teminatı yok 

• Limited şirketlerde: yönetici görevindeki ortak sorumluluğa ortak olmak zorunda 

• Genellikle ilk 5 yıl anapara geri ödemesiz, daha sonra üç ayda bir sabit, sabit faizli 
taksit 

• Kredi sadece alındığı amaç için kullanılır 

• 6 ay sonunda belgeleme yükümlülüğü 
 

 

İrtibat: 



 
 
 

 

Saarländische Investitionskreditbank AG (SIKB) 
Abteilung Vertriebsmanagement 
(Saarland Yatırım Kredisi Bankası – Satış Yönetimi Bölümü) 
Franz-Josef-Röder-Straße 17 
66119 Saarbrücken 
info@sikb.de,  
Tel: 0681- 3033-0  

Saarland şirket kuruluş ve büyüme finansmanı 
Kim desteklenir?  

• Saarland eyaletinde esnaf ve endüstriyel KOBİ’leri 

• Saarland eyaletindeki serbest meslek sahipleri 

• İlk 5 yıl boyunca geçineceği iş kuranlar 

• Ticari gayrimenkuller kiraya veren gerçek kişiler 

• Mali güçlük içerisindeki ve yeniden yapılanma gerektiren şirketler desteklenmez 
 
Neler desteklenir? 

• Kendi şirketine yatırımlar 

• İşletme satın alma veya iştirakler 

• Şunlar desteklenmez: 
o AB destekleriyle ilgili mevzuatın özel şartlar uyguladığı sektörlere yatırımlar 
o Borç yeniden yapılandırmalar, sözleşme finansmanları ve devam 

finansmanları! 
 
Nasıl desteklenir? 
Bir kredi için başvuru SIKB’ye proje başlangıcından önce sürekli çalışılan banka kanalıyla 
yapılmak zorundadır. 
Çerçeve koşulları:  

• Yatırımın %100’üne varan oranda destek, yatırım yeri Saarland içerisindeyse azami 2 
milyon Euro tutarına kadar. 

• Ek istihdam yaratılacaksa cazip kredi koşulları 

• %0,75’e kadar faiz desteği ve azami 20 yıl sabit faiz güvencesi 

 
 
İrtibat: 
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Saarländische Investitionskreditbank AG (SIKB) 
Abteilung Vertriebsmanagement 
(Saarland Yatırım Kredisi Bankası – Satış Yönetimi Bölümü) 
Franz-Josef-Röder-Straße 17 
66119 Saarbrücken 
info@sikb.de 
Tel: 0681- 3033-0  
 

Önemli! Faiz indirimli krediler bir devlet yardımı oluşturabilir. Bir yatırım projesi için azami 
katkı tutarı hesaplanırken bir destek kredisinin sübvansiyon değeri gereğinde azami destek 
toplamına dahil edilir. 

Sermaye iştirakleri  
Saarland Sermaye İştirak Şirketi (KBG) çeşitli hedef kitlelerden işletmelerde sessiz ortak 
rolünü üstler: 

1. Saarland eyaletinde esnaflık ve endüstriyel sektörden KOBİ’lerin desteklenmesine 
yönelik iştirak programı 

2. İş kurucuları ve genç işletmeler için sermaye hamlesi iştirak programı 
3. Mikro mezzanine iştirak programı  

 
Kim desteklenir? 

1. Saarland eyaleti esnaf ve endüstriyel sektörün KOBİ’leri 
2. Saarland eyaleti esnaf ve endüstriyel sektöründe iş kurucuları (işletme halefleri dahil), 

5 yaşından eski olmayan KOBİ’ler 
3. İşsiz iken kurulan, göç kökenli kişiler tarafından idare edilen KOBİ’ler, yeni kurulan 

işler, mesleki eğitim veren işletmeler; ayrıca sosyal işletmeler veya çevre koruma 
odaklı işletmeler 

Güçlükler içerisindeki veya yeniden yapılanma gerektiren işletmeler desteklenmez. 
 
Neler desteklenir? 
Öz kaynak temelinin aynı zamanda yatırım kredileri alma şansını koruyarak güçlendirilmesi, 
örneğin geçim için iş kurmaların, işletme genişletmelerinin finansmanı, yeni ürün ve 
hizmetlerin finansmanı.  
 
Nasıl desteklenir? 
Başvuru proje başlangıcından önce sürekli çalışılan banka kanalıyla KBG’ye yapılır, 
başvuruya işletmenin münhal ve planlanan ekonomik durumunun bir özeti eklenir.  
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Programlar kapsam ve şartları bakımından farklıdır: Ayrıntılar, KBG’nin internet sitesinde yer 
alan bilgi formlarından öğrenilebilir.   
 
İrtibat: 
Saarländische Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH (KBG) 
Geschäftsbesorgung: SIKB 

(Saarland Sermaye İştirak Şirketi – SIKB için hizmet kuruluşu) 

Franz-Josef-Röder-Straße 17 
66119 Saarbrücken 
info@kbg-saar.de 
Tel: 0681- 3033-0  

Kefaletler 
Bürgschaftsbank Saarland GmbH’nin Teminatları (BBS)   
 

Kim desteklenir? 
3. Sanayi, toptan ve perakende ticaret, gastronomi ve konaklama sektöründen ve 

hizmetler sektöründen orta ölçekli işletmeler (sadece orta ölçekli işletmelerle sınırlı 
değil) 

4. İşletmelerine yatırı yapmak isteyen, ancak yeterli teminatlara sahip olmayan serbest 
meslek sahipleri. 

 
Neler desteklenir? 
Kefalet desteği olmasa başarısız kalacak olan yenilikçi fikirlerin işletmelerde hayata 
geçirilmesi. Büyüme ve istihdam yaratmaya yatırımlar. 
 
Nasıl desteklenir?  
Başvuru sürekli çalışılan banka ya da teminat yokluğunu tasdik eden oysa leasing şirketi 
kanalıyla yapılır. Başvuru sahibinin maddi durumu hakkında belgeler ibraz edilir ve ayrıca 
projenin ekonomik olarak anlamlı olduğunun ve işletmenin kredibilitesi ve ödeme istekliliğinin 
tasdik belgesi verilir. 

Çerçeve koşulları: 

• İhtiyaç duyulan sermayenin %80’ine kadarına kefalet, azami 1,25 milyon Euro’ya 
kadar mümkün. 

 
İrtibat: 



 
 
 

 

Bürgschaftsbank Saarland GmbH 
(Saarland Teminat Bankası) 
Franz-Josef-Röder-Straße 17 
66119 Saarbrücken 
info@bbs-saar.de   
0681-3033-0  

Eyalet kefaletleri 
Kim desteklenir? 

• Esnaflık ve endüstriyel sektörden KOBİ’ler 

• Bir şirkete yönetici görevde iştirak etmek isteyen kişiler.  
 
Neler desteklenir? 
Bürgschaftsbank Saarland talep edilen kefaletin tutarından dolayı destek veremezse, eyalet 
kefaleti seçeneği de vardır. 

• Saarland eyaletinin ekonomik yapısının aşağıda sayılan hallerde teşviki ve bu 
bakımdan özellikle istihdam ve işyerinde eğitim yerlerinin yaratılması ve korunmasına 
ağırlık verilmesi: 

o Yeni bir işyerinin kurulması, üretimin çeşitlendirilmesi veya mevcut bir işyerinin 
kapasitesinin genişletilmesi için kullanılan ilk yatırımlarda 

o İşyeri kapandıysa veya bu satın alma olmasa yakın zamanda kapatılmak 
zorunda kalacaksa, işyeriyle doğrudan ilgili varlıkların satın alınması 

o Destekleme kapsamı dışında: Sadece şirket hisselerinin devralınması 
 
Nasıl desteklenir?  

Kefalet başvuruları kredi alınmadan önce kredi veren tarafından formalitesiz bir şekilde 
ekonomi bakanlığına yapılır. Başvuruya tüm olağan değerlendirme sayıları, planlar ve bir 
denetime izin veren belgeler eklenecektir. 

Kefaletin tutarını ekonomi bakanlığı maliye bakanlığı ile birlikte belirler. 750.000 Euro’nun 
üstündeki kefalet başvuruları tarafsız bir mali müşavirin bilirkişi beyanını gerektirir. 

Çerçeve koşulları: 

• İhtiyaç duyulan sermayenin %80’ine kadar kefalet, 1,25 milyon Euro’dan itibaren 
mümkün 

• Kredi alan lehine modifiye edilmiş zarar kefaletleri 
• Başvuru sahibi tüm teminatlara başvurmak zorundadır; eşler müteselsil kefaletler 

üstlenmek zorundadırlar 
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İrtibat:  
Ekonomi, Çalışma, Enerji ve Ulaşım Bakanlığı  
Referat B/4 Unternehmensfinanzierung, Kapitalmarkt 
(B/4 Şubesi: Şirket Finansmanı, Sermaye Piyasası) 
Franz-Josef-Röder-Straße 17 
66119 Saarbrücken 
Referat.b4@wirtschaft.saarland.de  
0681 – 501-4229  

 

İnovasyon ve teknoloji teşviki  

Merkezi teknoloji programı 
Kim desteklenir? 

• Saarland’da bir işyeri olan özel şirketler 

• İşbirliği projeleri içerisinde şirketlerle birlikte çalışan Saarland yüksek öğrenim ve 
araştırma kurumları 

 
Neler desteklenir? 

• Saarland’daki şirketlerin araştırma ve geliştirme projeleri 

• Araştırma ve geliştirme personelinin işe alınmaları 

• Dışarıdan araştırma ve geliştirme hizmetlerinin alınması 

• Araştırma-Geliştirme kurumlarıyla ortak proje gerçekleştirmeleri 
 
Nasıl desteklenir? 
Şirket büyüklüğüne göre kademelendirilmiş, geri ödemesiz teşvikler: 

Proje  Şirket türü ve büyüklüğü Destekleme oranı ve 
şartları 

Bireysel işletme düzeyinde 
teknoloji projesi 

Küçük işletme %45 

 Orta büyüklükte işletme %35 

 Büyük işletme %25 
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Yeni işe alınan ArGe 
personeli 

Küçük ve orta büyüklükte 
işletmeler 

Bordroyla belgelenen brüt 
aylık maaşın %50’si, (azami 
2.000 Euro), 12 aya kadar 

 
İrtibat:  
Staatskanzlei  
Referat WT/3 – Technologieförderung für Unternehmen, Breitband 
(Saarland Devlet Kançılaryası, WT/3 Şubesi – Şirketler için Teknoloji Teşviki, Geniş Bant 
Altyapısı) 
Am Ludwigsplatz 14 
66117 Saarbrücken 
info@staatskanzlei.saarland.de  
0681- 501 1548  
 

İleri eğitim 

İleri eğitim yoluyla yetkinlik edinme 
Kim desteklenir? 

• Saarland’da bir işyerine sahip ve 250’den az personeli olan KOBİ’ler. 
Neleri desteklenir? 
Şirket hedefine uygun personelin ileri eğitimleri 
 
Nasıl desteklenir? 
Başvuru tedbir başlangıcından önce ve internetten kayıt olduktan sonra internet üzerinden 

Çerçeve koşulları: 

• Personel başına seminer masraflarının azami %50’si, 300 Euro’nun altındaki tutarlar 
ödenmez. 

• 10’dan az çalışanı olan KOBİ’ler: azami 20.000 Euro /yıl 

• 249’a kadar çalışanı olan KOBİ’ler: azami 250.000 Euro/yıl 

 

İrtibat:  
FITT – Institut für Technologietransfer an der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
des Saarlandes gGmbH 
Servicestelle Kompetenz durch Weiterbildung 
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(Saarland Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transferi Enstitüsü – İleri Eğitim 
Yoluyla Yetkinlik Hizmet Merkezi) 
Saaruferstraße 16 
66117 Saarbrücken  
kdw@fitt.de 
0681 – 5867 651  
 

Arka plan 
AB’nin KOBİ tanımı:  

İşletme kategorisi Çalışan sayısı Ciro ya da  Bilanço toplamı 

orta büyüklükte 250’den az en fazla 50 milyon € en fazla 43 milyon € 

küçük 50’den az en fazla 10 milyon € en fazla 10 milyon € 

mikro 10’dan az en fazla 2 milyon € en fazla 2 milyon € 

 
Önemli! Çalışan sayılarının ve mali eşik değerlerinin hesaplanmasında başka şirketlerle bağlar 
dikkate alınmalıdır. Başvuruda bulunan şirketin daha büyük şirket ile bağı varsa, örneğin açıklanması 
gereken ortaklar yapısı yoluyla bağlantılıysa, duruma özel inceleme yapılır. 
 

mailto:kdw@fitt.de
mailto:kdw@fitt.de

	Saarland eyaletinde işletmelere teşvik
	Saarland eyaletinde işletmelere teşvik
	Saarland teminatsız kredi programı
	Saarland teminatsız kredi programı
	Kim desteklenir?
	Kim desteklenir?
	Neler desteklenir?
	Neler desteklenir?
	Nasıl desteklenir?
	Nasıl desteklenir?
	İrtibat:
	İrtibat:
	Saarland şirket kuruluş ve büyüme finansmanı
	Saarland şirket kuruluş ve büyüme finansmanı
	Kim desteklenir?
	Kim desteklenir?
	Sermaye iştirakleri
	Sermaye iştirakleri
	Kefaletler
	Kefaletler
	Bürgschaftsbank Saarland GmbH’nin Teminatları (BBS)
	Bürgschaftsbank Saarland GmbH’nin Teminatları (BBS)
	Çerçeve koşulları:
	Çerçeve koşulları:
	 İhtiyaç duyulan sermayenin %80’ine kadarına kefalet, azami 1,25 milyon Euro’ya kadar mümkün.
	 İhtiyaç duyulan sermayenin %80’ine kadarına kefalet, azami 1,25 milyon Euro’ya kadar mümkün.

	Eyalet kefaletleri
	Eyalet kefaletleri
	Kefalet başvuruları kredi alınmadan önce kredi veren tarafından formalitesiz bir şekilde ekonomi bakanlığına yapılır. Başvuruya tüm olağan değerlendirme sayıları, planlar ve bir denetime izin veren belgeler eklenecektir.
	Kefalet başvuruları kredi alınmadan önce kredi veren tarafından formalitesiz bir şekilde ekonomi bakanlığına yapılır. Başvuruya tüm olağan değerlendirme sayıları, planlar ve bir denetime izin veren belgeler eklenecektir.
	Kefaletin tutarını ekonomi bakanlığı maliye bakanlığı ile birlikte belirler. 750.000 Euro’nun üstündeki kefalet başvuruları tarafsız bir mali müşavirin bilirkişi beyanını gerektirir.
	Kefaletin tutarını ekonomi bakanlığı maliye bakanlığı ile birlikte belirler. 750.000 Euro’nun üstündeki kefalet başvuruları tarafsız bir mali müşavirin bilirkişi beyanını gerektirir.
	Çerçeve koşulları:
	Çerçeve koşulları:
	 İhtiyaç duyulan sermayenin %80’ine kadar kefalet, 1,25 milyon Euro’dan itibaren mümkün
	 İhtiyaç duyulan sermayenin %80’ine kadar kefalet, 1,25 milyon Euro’dan itibaren mümkün
	 Kredi alan lehine modifiye edilmiş zarar kefaletleri
	 Kredi alan lehine modifiye edilmiş zarar kefaletleri
	 Başvuru sahibi tüm teminatlara başvurmak zorundadır; eşler müteselsil kefaletler üstlenmek zorundadırlar
	 Başvuru sahibi tüm teminatlara başvurmak zorundadır; eşler müteselsil kefaletler üstlenmek zorundadırlar

	Merkezi teknoloji programı
	Merkezi teknoloji programı
	İleri eğitim yoluyla yetkinlik edinme
	İleri eğitim yoluyla yetkinlik edinme
	Başvuru tedbir başlangıcından önce ve internetten kayıt olduktan sonra internet üzerinden
	Başvuru tedbir başlangıcından önce ve internetten kayıt olduktan sonra internet üzerinden
	Çerçeve koşulları:
	Çerçeve koşulları:
	 Personel başına seminer masraflarının azami %50’si, 300 Euro’nun altındaki tutarlar ödenmez.
	 Personel başına seminer masraflarının azami %50’si, 300 Euro’nun altındaki tutarlar ödenmez.
	 10’dan az çalışanı olan KOBİ’ler: azami 20.000 Euro /yıl
	 10’dan az çalışanı olan KOBİ’ler: azami 20.000 Euro /yıl
	 249’a kadar çalışanı olan KOBİ’ler: azami 250.000 Euro/yıl
	 249’a kadar çalışanı olan KOBİ’ler: azami 250.000 Euro/yıl
	Arka plan
	Arka plan
	AB’nin KOBİ tanımı:
	AB’nin KOBİ tanımı:

