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NRW Acil Durum Maddi Yardımı 2020  

Lütfen arama motorlarını kullanmayın ve başvurmak için yalnızca aşağıdaki bağlantıyı kullanın: 

https://soforthilfe-corona.nrw.de 

NRW acil durum maddi yardımı 2020 ile ilgili bilgilere farklı dillerde buradan erişebilirsiniz. 

 

14 Mayıs 2020 tarihinden bu yana, 31 Aralık 2019'dan sonra kurulan şirketler, vergi danışmanlığı 

mesleğini icra eden kişiler aracılığı ile (ör. Vergi danışmanı) acil durum maddi yardımı için başvuru 

yapma seçeneğine de sahip olmuştur. Lütfen ilgili SSS sorusunda bulabileceğiniz önkoşullar bölümüne 

dikkat edin. İlgili uygulama sayfası: http://gruender-soforthilfe-corona.nrw.de. 

 

Sorularınız mı var? 

Başvurudan ÖNCE: Ekonomik kalkınma ofislerinin çoğundan veya şehir ve ilçelerdeki şirketlerden 

yardım alabilirsiniz.  Oda üyeleri kendi IHK veya HWK'larından da yardım alabilirler. Odalar ayrıca 

serbest meslekler için tavsiyelerde bulunur. 

Başvurudan SONRA: Başvuruyu gönderdikten sonra sorun yaşayan başvuru sahiplerinin doğrudan 

belediye yönetimlerine başvurmaları gerekir. 

Odalar ve belediye yönetimleri iletişim bilgilerine buradan erişebilirsiniz. 

 

Destekten kimler faydalanabilir? 

 

Başvurular ticari ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından, özel işletme sahibi veya serbest 

meslek erbapları tarafından, en fazla 50 çalışanı olan (tam zamanlı çalışanlara dönüştürülmüş) 

sanatçılar tarafından yapılabilir. Şartlar şu şekildedir: 

 •şirket olarak kazanç sahibi ve devamlılık açısından piyasada yer almak ya da asıl meslek 

olarak serbest meslek erbabı ya da özel işletme sahibi olmak,  

 •merkezi Kuzey Ren-Vestfalya’da olmak 

 •bir Alman vergi dairesine kayıtlı olmak 

 •en fazla 50 çalışana sahip olmak (tam zamanlı çalışanlara dönüştürülmüş) ve 

 •mal veya hizmetlerini 31 Aralık 2019 tarihinden önce piyasaya sunmuş olmak. 
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Birincil tarımsal üretim yapan şirketler de yukarıda belirtilmiş olan önkoşullar altında başvurabilir. 

Yalnızca 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kurulan şirketler için, vergi danışmanlığı mesleklerinden 

birini icra eden bir memurun desteğiyle doldurulması gereken ayrı bir başvuru formu mevcuttur. 

 

Destek neleri kapsar? 

 

Şirketlere ekonomik varlıklarını güvence altına alabilmeleri ve akut finansal zorluğun üstesinden 

gelebilmeleri, kiralarını, işyeri kredileri, kiralama oranları gibi işletme maliyetlerini karşılayabilmeleri 

için ödenek sağlanacaktır. Personel maliyetleri karşılanmaz. (Personel maliyetlerini azaltmak için kısa 

süreli çalışma ücreti mevcuttur. 

Önkoşul: Korona nedeni ile ciddi finansal darboğaz ya da ekonomik zorluk yaşamış olmak. Bu koşul şu 

durumda kabul edilecektir: 

 •1 Mart’tan önceki süreçte Korona virüs krizi nedeniyle yarıdan fazla iş kaybı yaşamış olmak 

(Bu, yapılacak olan iş hacminin yarısından fazlasının kaybedilmiş olması gerektiği anlamına 

gelir) 

ya da 

 •İlgili aydaki satışlar, bir önceki yıl aynı ayda yapılan satışın yarısından az olmalıdır. Başvuru 

Nisan 2020’de yapıldıysa karşılaştırma yapılacak ay Nisan 2019’dur.) Geçen yılı baz 

alınamıyorsa (kuruluş yılı gibi sebeplerden) bir önceki ay baz alınır 

 ya da 

 •COVID-19 salgını ile ilgili olarak resmi bir açıklama neticesinde satış hedeflerine ulaşma 

imkânının önemli ölçüde azalmış olması 

ya da 

 •mevcut olan fonlar, şirketin kısa vadeli borçlarını ödemek için yeterli değilse (örneğin kiralar, 

işyeri kredileri (finansal darboğaz) 

  

Başvuru sahibi, finansal darboğazın 1 Mart’tan önceki bir tarihe dayanmadığından emin olmalıdır. 

Başvuru sahibi ayrıca, şirketin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle "zor durumda olan bir şirket" olmadığını 

beyan etmelidir. Daha fazla bilgi için aşağıda verilmiş olan bilgileri inceleyin. 

 

Desteğin miktarı nedir? 
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Acil durum maddi yardımı, tek seferlik, geri ödemesiz ödeneğin bir parçası olarak sağlanır. Çalışan 

sayısına göre derecelendirilir ve üç aydır (başvuru tarihinden itibaren): 

 •Serbest meslek sahibi olan ve  

en fazla 5 çalışana sahip başvuru sahipleri için 9.000 Euro 

 •en fazla 10 çalışana sahip başvuru sahipleri için 15.000 Euro 

 •en fazla 50 çalışana sahip başvuru sahipleri için 25.000 Euro 

  

 

Çalışan sayısı nasıl hesaplanır? 

 

Çalışan sayısını hesaplamak için sınırlı tarih 31 Aralık 2019'dur.  Hafta içi çalışma süreleri geçerlidir. 

Yarı zamanlı işlerde ve 450 Euro’luk işlerde çalışanları tam zamanlı çalışan olarak hesaplamak için: 

 

20 saate kadar çalışanlar = 0,5 faktör 

30 saate kadar çalışanlar = 0,75 faktör 

30 saate kadar çalışanlar ve kursiyerler = 1 faktör 

450 Euro bazında çalışanlar = 0,3 faktör 

 

Şirket sahibi de sayıya dâhil edilmelidir. Eğitim süresi devam eden çalışanlar, ebeveynlik ya da 

doğumizni alanlar da çalışan olarak sayılabilir. Çalışanların, yukarıda belirtilmiş olan sınır tarihine 

kadar devam etmekte olan bir iş sözleşmesi imzalamış olması gerekmektedir. 

 

Başvuru süreci nasıl işler? 

 

Başvuru süreci yalnızca süreç kesintiye uğramaksızın dijital olarak gerçekleştirilebilir. Lütfen 

başvurunun çıktısını almayın. Başvuru sahibi, başvuruyu online olarak doldurmalı ve göndermelidir. 

Başvuru sahibi, başvuruyu yaptıktan sonra online otomatik bir başvuru onay mektubu alır. Tüm 

başvurular, gönderildiği tarihten sonra işleme alınacaktır.  

Önemli Not 

Lütfen başvurunuzu posta ya da kargo yoluyla Ekonomi Bakanlığı’na ya da belediye yönetimlerine 

göndermeyin. Basılı başvurular işleme alınmayacaktır. 
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Başvuru için gerekli  

olan bilgiler nelerdir? 

 •Kimlik ibrazı için resmi bir kimlik belgesi gerekmektedir. (Kimlik kartı, pasaport, vb.) 

 •Başvuru bağlamında, (varsa) ticari sicil numarası, başka bir sicil numarası ve ilgili bölge 

mahkemesi ibraz edilmelidir. DIHK'da tutulan bir ara kayıt numarası veya “Stiftung Zentrale 

Stelle Verpackungsregister” test kaydı da mümkündür (zorunlu alan yok).  

 •Ayrıca, şirketlerden vergi numarası istenir. Daha önceden bilgilerini ilgili alanlara girmiş olan 

özel işletme sahibi kişiler, münferit şirket sahipleri ya da serbest meslek erbapları vb., bunun 

yerine vergi kimliklerini girmelidirler. Her bir başvuruda bu iki bilgiden en az bir tanesi 

olmalıdır.  

 •Ev adresinden farklı olması halinde şirketin adresi de başvuruda talep edilir. 

 •Ödem yapılması için şirket hesabının banka bilgileri (IBAN + kredi kurumu) hakkında bilgi 

Güvenlik nedeniyle, yalnızca sorumlu vergi dairesine kayıtlı hesaplar belirlenebilir. Yabancı bir 

hesaba ödeme yapılamaz. 

 •Bunlara ek olarak serbest mesleğin türü ya da kâr amacı da sorulur. 

 •Başvuru kapsamında çalışan sayısı da sorulmaktadır. Tam zamanlı çalışan sayısının 

hesaplanması ile ilgili yardıma yukarıdan erişebilirsiniz.  

Not: Kuzey Ren-Vestfalya’nın sağladığı maddi destek, federal hükümetin küçük yardım kuralları 

uyarınca yapılır. Bu bağlamda bir De-Minimis beyanı gerekli değildir. Ayrıca, bu program kapsamında 

bir şirkete verilen küçük yardımların toplam miktarının, balıkçılık sektöründe en fazla 800 bin Euro’yu 

su ürünleri yetiştiriciliğinde 120 bin Euro’yu ve tarım sektöründe de 100 bin Euro’yu geçemeyeceğinin 

belirtilmesi gerekir. Bu hükmün, davaların büyük çoğunluğunda uygulanması muhtemel değildir. 

  

Başvuru sahibi, önlem olarak başvuru formunda vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunun garantisini 

vicdanen vermekle yükümlüdür.  

 

Sorularınız mı var? 

 

Ekonomik kalkınma ofislerinin çoğundan veya şehir ve ilçelerdeki şirketlerden yardım alabilirsiniz.  

Oda üyeleri kendi IHK’nın veya HWK'nın yardımlarından faydalanabilir. Odalar telefon aracılığıyla bilgi 

ve danışmanlık sağlayabilir. İletişim bilgilerini ve diğer yardım ve destek tekliflerini burada 

bulabilirsiniz: 
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Endüstri ve ticaret odalarının irtibat kişisi bilgileri 

IHK Aachen 

0241 4460 0 

IHK Arnsberg Hellweg - Sauerland 

02931 878 555 

IHK Bonn/Rhein-Sieg 

0228 2284 228 

IHK Dortmund 

0231 5417 444 

IHK Düsseldorf 

0211 3557 666 

IHK Essen, Mülheim an der 

Ruhr, Oberhausen Essen 

0201 1892 333 

IHK Köln 

0221 1640 4444 

IHK Lippe Detmold 

05231 7601 94 

IHK Mittlerer Niederrhein 

02151 635 424 

IHK Mittleres 

Ruhrgebiet 

0234 91130 

Niederrheinische IHK Duisburg - Wesel 

- Kleve Duisburg 

Soforthilfe@niederrhein.ihk.de 

IHK Nord Westfalen 

0251 707 111 

IHK Ostwestfalen 

Bielefeld 

0521 554 450 

IHK Siegen 

0271 3302 0 

Südwestfälische IHK Hagen 

02331 390 333 

IHK Wuppertal - 

Solingen - Remscheid 

0202 2490 555 

    

  

 

Endüstri ve ticaret odalarının irtibat kişisi bilgileri 

 

 

IHK Aachen 

IHK Arnsberg Hellweg - Sauerland 

02931 878 555 IHK Bonn/Rhein-Sieg 

0228 2284 228  

IHK Dortmund 

0231 5417 444 IHK Düsseldorf 

https://www.aachen.ihk.de/standortpolitik/standort-region-aachen/corona-virus-4711726
https://www.ihk-arnsberg.de/Coronavirus.HTM
https://www.ihk-bonn.de/ueber-uns/beratung-und-serviceleistungen/coronavirus.html
https://www.dortmund.ihk24.de/international/aktuelles/coronavirus-internationalseite
https://www.duesseldorf.ihk.de/corona
https://www.essen.ihk24.de/standortpolitik/coronavirus-faqs-4712082
https://www.essen.ihk24.de/standortpolitik/coronavirus-faqs-4712082
https://www.ihk-koeln.de/coronavirus
https://www.detmold.ihk.de/coronavirus-ihkhilft-4729018
https://www.ihk-krefeld.de/de/international/corona-virus/index.html
https://netzn.de/s/ihk-mittleres-ruhrgebiet/profil/inhalte
https://netzn.de/s/ihk-mittleres-ruhrgebiet/profil/inhalte
https://www.ihk-niederrhein.de/zielgruppennavigation/fuer-unternehmer/e-mail-hotline-fuer-unternehmen-4738032
https://www.ihk-niederrhein.de/zielgruppennavigation/fuer-unternehmer/e-mail-hotline-fuer-unternehmen-4738032
mailto:Soforthilfe@niederrhein.ihk.de
https://www.ihk-nordwestfalen.de/coronavirus
https://www.ostwestfalen.ihk.de/hinweise-zum-coronavirus/
https://www.ostwestfalen.ihk.de/hinweise-zum-coronavirus/
https://www.ihk-siegen.de/gruendung-sicherung-und-nachfolge/informationen-zum-corona-virus/
https://www.sihk.de/container/fuerunternehmer/corona
https://www.bergische.ihk.de/international/aktuelles/corona-virus-4703112
https://www.bergische.ihk.de/international/aktuelles/corona-virus-4703112
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0211 3557 666 IHK Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen Essen 

0201 1892 333  

IHK Köln 

0221 1640 4444 IHK Lippe Detmold 

05231 7601 94 IHK Mittlerer Niederrhein 

02151 635 424  

IHK Mittleres Ruhrgebiet 

0234 91130 Niederrheinische IHK Duisburg - Wesel - Kleve Duisburg 

Soforthilfe@niederrhein.ihk.de 

0203 2821 0 IHK Nord Westfalen 

0251 707 111  

IHK Ostwestfalen Bielefeld 

0521 554 450 IHK Siegen 

0271 3302 0 Südwestfälische IHK Hagen 

02331 390 333  

Bergische IHK Wuppertal - Solingen - Remscheid 

0202 2490 555      

 

 Sizin için yetkili IHK’nın hangisi olduğunu bilmiyor musunuz? IHK bulucu üzerinden irtibat kişisine 

erişebilirsiniz: https://www.ihk.de/#ihk-finder 

  https://www.ihk.de/#ihk-finder 

Kuzey Ren-Vestfalya’daki zanaatkarlar odası irtibat kişisi ve bilgileri 

Batı Almanya Zanaatkarlar 

Odası 

Aachen Zanaatkarlar Odası 

0241 471 129 

Düsseldorf Zanaatkarlar 

Odası 

0211 8795 555 

Dortmund Zanaatkarlar Odası 

0231 5493 397 

Köln Zanaatkarlar Odası 

0221 2022 0 

Münster Zanaatkarlar Odası 

0251 5203 888 

https://www.ihk.de/#ihk-finder%E2%80%8B
https://www.whkt.de/presse-aktuelles/diverse-meldungen/coronavirus-aktuelle-informationen-fuer-handwerksunternehmen/
https://www.whkt.de/presse-aktuelles/diverse-meldungen/coronavirus-aktuelle-informationen-fuer-handwerksunternehmen/
https://www.hwk-aachen.de/beratung/corona.html
https://www.hwk-duesseldorf.de/artikel/faqs-corona-die-haeufigsten-fragen-31,0,4777.html
https://www.hwk-duesseldorf.de/artikel/faqs-corona-die-haeufigsten-fragen-31,0,4777.html
https://www.hwk-do.de/artikel/corona-hotline-unternehmensberatung-0231-5493-397-37,0,625.html
https://www.hwk-koeln.de/artikel/corona-krise-ein-klick-zu-den-antworten-auf-ihre-fragen-32,0,2071.html
https://www.hwk-muenster.de/de/service-center/informationen-zum-corona-virus
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Kuzey Ren-Vestfalya’daki zanaatkarlar odası irtibat kişisi ve bilgileri 

Ostwestfalen-Lippe Bielefeld 

Zanaatkarlar Odası 

0521 5608 444 

Südwestfalen Zanaatkarlar 

Odası 

02931 877 126 

  

 

   

 

 

 

Kuzey Ren-Vestfalya’daki zanaatkarlar odası irtibat kişisi ve bilgiler 

 

 

Batı Almanya Zanaatkarlar Odası Aachen Zanaatkarlar Odası  

0241 471 129 

 Düsseldorf Zanaatkarlar Odası  

0211 8795 555 

  

Dortmund Zanaatkarlar Odası  

0231 5493 397 

 Köln Zanaatkarlar Odası  

0221 2022 346 

 Münster Zanaatkarlar Odası 

0251 5203 888  

Ostwestfalen-Lippe Bielefeld Zanaatkarlar Odası  

0521 5608 444 

 Südwestfalen Zanaatkarlar Odası 

https://handwerk-owl.de/de/handwerkskunden/coronavirus-infos-fur-betriebe-und-zu-veranstaltungen/coronavirus-informationen-fur-betriebe-und-zu-veranstaltungen_6_1015.html
https://handwerk-owl.de/de/handwerkskunden/coronavirus-infos-fur-betriebe-und-zu-veranstaltungen/coronavirus-informationen-fur-betriebe-und-zu-veranstaltungen_6_1015.html
https://hwk-swf.de/artikel/handlungsempfehlungen-in-der-corona-krise-38,0,479.html
https://hwk-swf.de/artikel/handlungsempfehlungen-in-der-corona-krise-38,0,479.html
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02931 877 126    

 

Başvuru ile ilgili genel sorular ve cevaplar 

 

Bu sayfa düzenli olarak güncellenmektedir Başvurularınızı doğru bir şekilde yapabilmeniz için NRW 

Acil Durum Maddi Yardımı 2020’nin başlamasından bu yana başvuru formalarını daha açık bir hale 

getirmek için çalışıyoruz. Lütfen başvuru formundaki bilgi metinlerini ve doldurma yardımcılarını 

dikkate alınız. (Durum: 13 Mayıs 2020). 

 

Ne zamana kadar başvuruda bulunabilirim? 

Başvurular en geç 31.05.2020 tarihine kadar yapılabilir. Lütfen yalnızca siz ve şirketiniz, yukarıda 

belirtilmiş olan önkoşullara uyum gösteriyorsanız başvuruda bulunun.  

 

 

Başvurudan sonra ne olacak, maddi destek ne zaman ödenir 

İlk olarak elektronik bir şekilde başvurunun alındığına dair onay gönderilir. Server’ın aşırı 

yüklenmesinden dolayı süreç bir sonraki güne sarkabilir. Bu durumda lütfen sabırlı olun ve bu süreçte 

iki kere başvuruda bulunmayın. Başvurunuzun onay bildirimi de tarafınıza elektronik olarak 

iletilecektir. Onay bildirimini aldıktan sonra, NRW acil durum maddi yardımının ödenmesi, bölgeden 

sorumlu belediye yönetimleri tarafından yönlendirilir ve başvuranın hesabına aktarılır. 

 

Ödeneğin vergilendirilmesi gerekiyor mu? 

Ödenek, işletme geliri olarak vergilendirilir ancak KDV'ye tabi değildir. Başvuru sahibi aldığı ödeneği, 

2020 vergi beyannamesinde belirtmek zorundadır.  

 

 

Herkes için yeterli ödenek var mı? 

Evet.  

 

İmza gerekli mi? 
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Hayır. Tüm başvuru online olarak doldurulur ve imza gerekmez. Başvuruyu tarafımıza iletmenizle 

imzasız bir şekilde vermiş olduğunuz bilgilerin doğu olduğunu temin etmiş kabul edilirsiniz. 

 

 

Ödenekten yarı zamanlı serbest meslek sahipleri de faydalanabiliyor mu? 

Hayır, ödenek sadece Korona salgını nedeniyle zorluk yaşanılan iktisadi faaliyetin ana meslek olması 

durumunda ödenecektir.  Asıl meslek, ana gelir kaynağını yani kişisel kazancın yüzde 50'sinden 

fazlasını kapsar. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle en az bir çalışanı olan yan meslek olarak yürütülen 

şirketler Korona nedeniyle likidite sorunlarıyla karşılaşırsa başvuruda bulunabilirler. Birden fazla 

maddi destek alınabilir mi? 

NRW acil durum maddi yardımı her bir şirket, her bir serbest meslek sahibi ya da özel şirketler için bir 

kereye mahsus olmak üzere ödenebilir. Korona'dan etkilenen şirketler için diğer kamu yardımları ile 

ödenen ödeneklere, toplam ödeneğin fazla ödeme ile sonuçlanmaması kaydıyla izin verilir. Bu, vergi 

likiditesi önlemleri ve karantina tazminatı gibi durumlar için geçerlidir.  

 

Kâr amacı gütmeyen kuruluş nedir?  

Dernekler de kâr amacı gütmeyen kuruluş olarak sayılabilir mi? 

Başvuru, iktisadi faaliyette bulunan kar amacı gütmeyen şirketler tarafından yapılabilir.  Ekonomik 

olarak aktif olmaları, ancak kar amacı gütmeyen faaliyetlere odaklanmaları durumunda ilgili dernekler 

de buna dahildir (BGH,  16 Mayıs 2017 tarihli karar,  Az. II ZB / 716). 

Bununla birlikte dernekler için, gelirin yarısından fazlasının Korona krizinden etkilenmiş olması 

gerekmektedir (başvuru formundaki önemli kısıtlamalar için genel kriterlere bakın). Esas olarak 

katkılar, belediye ödenekleri veya sponsorluklar sayesinde varlığını devam ettiren ve hizmetleriyle 

ticari olarak aktif olmayan bir dernek, iktisadi faaliyet göstermediği için başvuramaz. 

 

 

Şirketim ne zaman "zor durumda şirket" olarak değerlendirilir? 

Bu bağlamda AB tanımı geçerlidir: Önkoşullardan en az birinin karşılanıyor olması halinde, küçük veya 

orta ölçekli bir şirket, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren zor durumda olan şirket olarak 

değerlendirilecektir. (En fazla üç yıllık olan yeni kurulmuş şirketler için, yalnızca "iflas davası" kriteri 

geçerlidir: 

Aşırı borçlanma:  
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 •31 Aralık 2016 tarihinden önce faaliyetlerine başlayan limited şirketlerinde (GmbH, UG 

şirketleri gibi): Taahhüt edilen sermayenin yarısından fazlası (tüm primler dahil) tahakkuk 

eden zararlar nedeniyle kaybedilmişse. Birikmiş zararlar birikimlerden (ve şirketin kendi 

maddi kaynağı olarak gösterilen diğer tüm kaynaklardan) çıkarıldıktan sonra, taahhütlü 

sermayenin yarısından fazlasına karşılık gelen negatif bir kümülatif tutar varsa, bu durum söz 

konusu yukarıda belirtilmiş olan durum söz konusu olacaktır. 

 •Faaliyetlerine 31.12.2016 tarihinden önce başlayan şirketler için, en azından birkaç ortağının 

borçlar üzerinde sınırsız yükümlülük sahibi olduğu şirketlerde (KG, OHG gibi): Şirket 

belgelerinde ibraz edilen birikimlerin yarısından fazlası birikmiş olan zararlar nedeniyle 

kaybedilmişse. 

 

 

İflas davası: 

 •Şirketin iflas davası sürecinde olması halinde ya da alacaklılarının talebi üzerine iflas davası 

açmak için Alman yasalarında belirtilen önkoşulları karşılıyorsa. Alacaklının talebi üzerine iflas 

davası açmaya neden olarak, şirketin iflas etmiş veya aşırı borçlanmış olması olarak 

gösterilebilir. 

Yardım:  

 •Şirket bir kurtarma yardımı almışsa ve kredi henüz denmemişse ya da garantinin süresi 

dolmamış veya şirket yeniden yapılandırma yardımı almışsa ve buna rağmen hâlâ bir yeniden 

yapılandırma planına tabiyse. 

 

 

Ödenek başvurusunda bulunabilmek için  

özel birikimlerin tüketilmiş olması gerekiyor mu? 

Ödenek alabilmek için Korona krizinin bir sonucu olarak şirketin büyük bir finansal darboğaza maruz 

kalmış olması veya sahip olduğu mevcut fonların kısa vadeli ödemeleri karşılamaya yetmiyor olması 

gerekmektedir.  Mevcut fonlar sadece mevcut nakit akışını, yani gelir ve giderler arasındaki farkı 

içerir, teminatlar ve özel birikimler mevcut fonlara dâhil değildir. Lütfen her durumda başvuru sahibi 

için yukarıda belirtilmiş olan kriterleri dikkate alın. 

  

 

Şirketim Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde ama ben   

ayrı bir eyalette yaşıyorum. Yine de ödenekten faydalanabilir miyim? 
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Ödenek, ekonomik zorlukta olan şirket için talep edildiği sürece dikkate alınacak olan adres, şirketin 

bulunduğu adrestir. 

 

Şirket, referans alınacak olan bir önceki yıl içinde  

kurulmamışsa başvuru nasıl yapılmalıdır? 

Bu durumda referans olarak bir önceki ay alınır. Örnek: Mart 2020’nin satışları, Şubat 2020’nin 

satışları ile karşılaştırılır. 

 

 

Başvuruyu benim adıma başka biri doldurabilir mi? 

Form doldurmada bir aile üyesi, arkadaş ya da konu hakkında bilgisi olan bir tanıdık gibi üçüncü 

taraflardan destek almak elbette mümkündür. Burada önemli olan, başvuru sorumlusunun başvuruyu 

elektronik olarak karşı tarafa iletmesidir. Bu yolla başvuru sahibi, ibraz edilen bilgilerin doğruluğu için 

sorumluluk sahibi kişi olacaktır. Lütfen üçüncü tarafın değil, şirketin veya bağımsız başvuru sahibinin 

banka bilgilerinin ve e-posta adresinin verildiğinden emin olun. 

 

Maksimum tutar her zaman ödenir mi? 

Evet. Ödenekler her zaman çalışan sayısına göre derecelendirilir. İlgili derecelendirmeye tabiyseniz 

her zaman tek seferlik tam tutarı alırsınız. En fazla 5 çalışanı olanlar 9.000 Euro, en fazla 10 çalışanı 

olan 15.000 Euro, en fazla 50 çalışanı olan tek sefere mahsus olmak üzere 25.000 Euro ödenek alır. 

Fazla ödeme durumlarında ilgili tutar geri ödenmelidir (yukarı bakınız). İlgili bilgiye ve fazla yapılan 

acil durum maddi yardımının geri ödenmesi için gerekli olan hesap bilgilerine onay bildiriminde 

erişebilirsiniz. Geri ödemeler üç ay sonra bağımsız olarak ve Landeskasse IBAN DE59 3005 0000 0001 

6835 15 hesabına göre belirlenecektir.  Bununla ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki diğer SSS sorularında 

bulabilirsiniz. 

 

 

 

Öğrenciler ve emekliler  

acil durum maddi yardımına başvurabilirler mi? 

Bu, ilgili kişinin ana mesleğine bağlıdır. Serbest meslek sahibi bir kişinin ana gelir kaynağı yaptığı ana 

meslektir.  Bu, haftalık çalışma saatlerinin yarısından fazlasında çalışarak elde edilen bireysel 

kazançların yüzde 50'sinden fazlasına karşılık gelir. Asıl meslek olarak serbest meslek sahibi olan 
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öğrenciler genellikle başvuru hakkına sahiptir. Buna ek olarak az miktarda emekli maaşı olan ve ana 

meslek olarak bir restoran işleten bir emeklinin başvuru hakkı bulunmaktadır. 

 

 

Çalışan sayısı: mevsimlik işçiler, haftalık işler, eşler? 

Bu noktada sınır tarihi prensibi geçerlidir. 31.12.2019 tarihindeki çalışan sayısına bakılacaktır. 

İşletmenin çalışan sayısı mevsimlik işçiler nedeniyle mevsimsel olarak değişim halindeyse yıllık 

ortalamaya bakılacaktır. Çalışan sayısı, yıllık mali tablolar ve diğer işletme verileri esas alınarak 

belirlenecektir. Çalışan sayısı hesaplama kuralları Avrupa Komisyonu'nun KMU tanımında ayrıntılı 

olarak açıklanmaktadır (Madde 4-6). 

Eşler genel olarak çalışan değil, işletmede gönüllü olarak çalışan kişi olarak sayılırlar. 31.12.2019 

itibarıyla istihdam ilişkisinin belirlenmesi, bir sözleşmenin sosyal güvenlik için kaydı gibi diğer 

kaynaklardan türetilip edinilemeyeceğine bağlıdır (en az mini iş olarak). 

 

 

İşsizlik parası II alan kişiler ödenekten faydalanabilirler mi? 

İşsizlik parası II almak, acil durum maddi yardımı için herhangi bir engel teşkil etmez.  

 

Acil durum maddi yardımından alınan ödenek  

SGB II kapsamında temel sigorta hizmetlerinden elde edilen gelir olarak sayılır mı? 

Hayır. NRW acil durum maddi yardımının başka bir amacı vardır: Ekonomik varlığınızın devamlılığını 

sağlamak. SGB II kapsamında aldığınız temek sigorta hizmetleri, sizin temel geçiminizi sağlamaya 

yöneliktir ve özellikle yiyecek, giyecek, ev eşyası gibi konaklama ve ısınma maliyetlerinizi kapsar.  

.. 

Ödenek ne için kullanılabilir? 

Ödenek özellikle banka kredileri, leasing taksitleri, kiralar gibi ödemelerden doğan finansal zorlukları 

karşılamak için kullanılabilir. Başvuru kontrol edildikten sonra elektronik olarak tarafınıza iletilen onay 

belgesini, bankalarda kullanabilirsiniz. Bu belge, devletin ödeneği ödeyeceğinin bir kanıtıdır.  

 

Acil yardımları yaşam giderlerim için kullanabilir miyim veya (kurgusal) girişimci ücreti alabilir miyim? 
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Özel işletme sahipleri, serbest meslek erbapları veya şirkette faaliyet gösteren münferit şirket 

sahipler ve şahıs şirketleri, Mart ve Nisan ayları için tek seferlik sabit bir oran belirleyebilir, bu da 

yaşam giderleri için 2.000 Euro veya (kurgusal) girişimci ücreti olarak belirlenebilir. 

 

Önkoşullar: 

•Mart veya Nisan aylarında (ilk kez) başvuru. 

•Mart veya Nisan ayları için ALG II (temel güvenlik) başvurusunun olmaması. 

•Sanatçılar için acil durum programının onaylanmaması. 

 

Faturalandırma modu: kullanım kanıtındaki likidite darboğazını hesaplarken toplamda 2,000 Euro’luk 

tek seferlik tutar belirlenmesi. Tüm yararlanıcılara, ilgili formu ve doldurma talimatlarını içeren bir 

mektup gönderilecektir. 

 

Acil durum maddi yardımı için Mart ayında başvurdum ancak Nisan ayında sadece ALG II verildi. Mart 

ayında yaşam giderleri için 1.000 € talep edebilir miyim? 

 Hayır, eğer ALG II Mart veya Nisan ayları için onaylanmamışsa, sadece sabit bir 2.000 € talep 

edilebilir. 

   

Her ay için 2.000 Euro alabilir miyim? 

 Hayır. 2000 Euro, Mart ve Nisan ayları için sabit bir paket fiyat olarak belirlenmiştir. 

   

Mart/Nisan aylarında ALG II'ye başvurdum. Başvurum reddedildi. Güven koruma çözümünden 

yararlanabilir miyim? 

 Evet, Mart ve Nisan ayları için temel sigorta onaylanmadığı için yararlanabilirsiniz. 

   

Birden fazla bağımsız ortağa sahip bir GbR için geçerli kurallar nelerdir. 

 GbR'ler yalnızca bir başvuru yapabilir. Buna göre, GbR başına bir kez 2.000 Euro ödenmesi 

mümkündür. 
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GbR'deki ortağım temel sigorta alıyor. Ben (başvuru sahibi) almıyorum. GbR’miz için bir kez 2.000 

Euro alabilir miyim? 

 Evet. 

   

Mayıs ayında yaşam giderlerimi nasıl karşılayabilirim? 

 Acil durum mali yardımı sadece operasyonel malzeme ve mali giderler içindir. Federal hükümete 

göre, yaşam giderleri, basitleştirilmiş bir sürecin bir parçası olarak verilen temel sigorta tarafından 

karşılanacaktır. 

 

Bir ev sahibi kiralayan olarak alamadığım kira ödemeleri için başvuruda bulunabilir miyim? 

Birincil oturum yeri/ana oturum yeri Kuzey Ren-Vestfalya olan, bir meslek türü bildirmiş olan mülk 

sahibi kiraya verenler, diğer şartların yerine getirilmesi halinde başvuruda bulunabilirler. Normal 

koşullarda özel ev sahipleri bu nedenle başvuruda bulunamazlar. 

 

31.12.2019 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olan kurucular temel olarak destekten muaf mı 

tutulurlar? 

Yasal gereklilikler nedeniyle, acil durum maddi yardım alma hakkı için kilit tarih olarak 31 Aralık 2019 

seçilmiştir. Bur çerçevede finansmanın kötüye kullanılmasını önlemek de önemli bir nokta olmuştur.  

13 Mayıs 2020'den itibaren, bu son tarihten sonra şirketlerinin faaliyetlerini başlatan ve şu anda 

kendi hataları neticesi olmaksızın acil durumda olan şirket sahipleri de yardıma başvurabilirler. 31 

Aralık 2019 tarihinden sonra ve 11 Mart 2020 tarihinden önce mal ve hizmetlerini piyasaya süren 

şirket kurucuları, vergi danışmanlığı mesleğini icra eden kişiler aracılığı ile (ör. Vergi danışmanı) 

başvuruda bulunabilirler. Bu kişilerin 11 Mart 2020 tarihine kadar, 

•satış gerçekleştirdiklerini kanıtlamaları 

•en az bir müşteri tarafından sipariş adlıklarını ya da 

•daha öncede uzun vadeli veya sürekli tekrar eden bir ödeme yükümlülüğü, örneğin bir dükkan için 

kira sözleşmesi yaptıklarını kanıtlamaları gerekmektedir.  

 

Kurucular için başvuru burada mevcuttur ve vergi danışmanı tarafından doldurulmalı ve 

gönderilmelidir: http://gruender-soforthilfe-corona.nrw.de 

 

Daha fazla soru ve cevap: 
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Başvuru için ek belgeler sağlamama gerek var mı? 

 Vergi danışmanı sizden, yukarıdaki kriterleri kanıtlayan belgeleri vermenizi isteyecektir. 

 

Başvurunun 6.1. bölümü için son başvuru tarihi ne zamandır? 

 31.12.2019 tarihinden sonra ve 11.03.2020 tarihinden önce piyasaya mal ve hizmet sunmuş olan 

şirketler için son başvuru tarihi olarak, daha sonrasında Korona krizi nedeniyle değer açısından belirli 

düşüşler yaşama şartının arandığı tarih olan 11.03.2020 belirlenmiştir. 

 

Bugüne kadarki satışlar nasıl hesaplanıyor? 

 Şubat 2020'de bir önceki aya veya henüz ekonomik olarak aktif olmayan şirketlere ait gelirler, bir 

önceki iş faaliyetinin dönemine ait gelirlere, bir ay (30 gün) baz alınarak dönüştürülecektir. 

 

Birden fazla şirketiniz varsa,   

her bir şirket için ayrı ödenek alınabilir mi? 

Bu durumda bağlı şirketler söz konusu ise, yaşanan finansal darboğaz ancak şirketin tamamına 

dayandırılabilir. Gerçek bir kişi veya müştereken hareket eden bir grup gerçek kişi aracılığıyla 

birbiriyle ilişkili olan şirketler, bu şirketlerin aynı pazarda veya komşu pazarlarda tamamen veya 

kısmen aktif olmaları koşuluyla bağlı şirketler olarak da kabul edilebilir. Bununla birlikte ödenekten 

faydalanabilmek için bağlı şirketlerle söz konusu olduğunda tüm şirketin (genel merkezin) odak 

noktasının Kuzey Ren-Vestfalya’da olması ve ilgili tüm bağlı şirketler de dâhil olmak üzere 50'den fazla 

çalışanının bulunmaması gerekmektedir. Özel şirket sahipleri kayıtlı birden fazla iş için kendi ana 

işlerinde çalışan her bir kişi başına sadece bir başvuru yapabilirler. 

 

Bağımsız ve bağlı şirketler arasındaki farklar nelerdir? 

Bu çerçevede bir şirketin diğer şirketlerle olan tüm ilişkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Burada 

dikkat edilecek husus, ilgili yıllık bilançodur. Birleştirilmiş bir yıllık bilanço sunan ya da başka bir 

şirketin birleştirilmiş yıllık bilançosuna sahip olan şirketler genellikle bağlı şirketler olarak kabul edilir. 

KOBİ önerisi, ilişkili bir şirket olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir.  Bu konuda KMU tanımı 

kullanımı el kitapçığından faydalanabilirsiniz 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-

01aa75ed71a1.0004.01/DOC_1 
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Bağlı şirketler neden başvuruya uygundurlar? 

Başka bir şirket tarafından kontrol edilen şirketler, hissedarların veya pay sahiplerinin oy haklarının 

%50'sinden fazlasına sahip olmalarından dolayı bağımsız değildir. Bu nedenle ana hissedar, ekonomik 

zorluk durumlarında, hâkim şirket öncelikli olarak bir grup yapısındaki destek hizmetlerinden sorumlu 

olan ilk taraftır. Bununla birlikte hakim şirket, kontrol edilen şirketin çalışanları da dâhil olmak üzere 

50'den fazla çalışana sahip değilse ve genel merkezi NRW'de ise başvuru yapabilir. 

 

 

Başvurunun 6.12. bölümünde belirtilen bağımsız şirket tanımı nedir? 

 

NRW acil durum maddi desteği çerçevesinde bağımsız şirket tanımı şudur: 

 •Bağlı bir şirkete ya da ortak şirkete sahip olmayan her şirket bağımsız şirkettir. 

 •Bağlı şirketler söz konusu olduğunda hakim ana şirket, bağımsız şirket konumuna sahiptir. 

•Bu, başvuruda belirtilmelidir. Çalışan sayısı ve ekonomik faaliyette meydana gelen 

kısıtlamalar belirtilirken tüm şirket baz alınmalıdır. 

 •Ortak şirketler söz konusu olduğunda başka bir şirketin sermayesine ya da oy hakkına sahip 

olan şirket, bağımsız şirket olarak değerlendirilir. •Bu, başvuruda belirtilmelidir. Çalışan sayısı 

ve ekonomik faaliyette meydana gelen kısıtlamalar belirtilirken tüm şirket baz alınmalıdır. 

 

Hesaplama büyük ölçüde AB'nin KMU tanımı düzenlemelerine dayanmaktadır. Bu konuda KMU 

tanımı kullanımı el kitapçığından faydalanabilirsiniz 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-

01aa75ed71a1.0004.01/DOC_1 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-

01aa75ed71a1.0004.01/DOC_1 

 

 

NRW 2020 acil durum maddi yardımı, Bilim ve Kültür Bakanlığı sanatçı programı ile birleştirilebilir mi? 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0004.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0004.01/DOC_1
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İş kaydı mevcutsa veya serbest meslek faaliyeti söz konusuysa evet. Bu durumda iki ödenek 

birleştirilebilir. 

   

Not: 20 Mart'ta Bilim ve Kültür Bakanlığı tarafından köprüleme yardımı olarak başlatılan 5 milyon 

Euro’luk özel fon programı tükenmiştir. Halihazırda başvuruda bulunmuş ancak beş milyon Euro’luk 

fonlama limiti nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen uygun başvuru sahiplerine, sanatsal 

faaliyetlerinin (Sanatçı sosyal güvenlik fonuna veya diğer sanatçı derneklerine üyelik) kanıtlanmasının 

üzerine 2000 Euro’luk yaşam giderleri için Bilim ve Kültür Bakanlığı tarafından Mart ve Nisan ayları 

için 2.000 Euro’luk mali ödenek sağlanacaktır.  

 Önkoşul, Mart ve Nisan aylarında MKW programından, NRW acil durum mali yardımı 2020'den veya 

temel sigorta imkânlarından herhangi bir şekilde faydalanmamış olmaktır. Başvurusu zaten 

onaylanmış olan başvuru sahiplerine verilen destek 2.000 Euro’luk sabit orana yükseltilmiştir. Daha 

fazla bilgi için, Bilim ve Kültür Bakanlığı ile temasa geçin. 

 

 

Şirketin türü önemli mi (e.K., GbR, GmbH)? 

Başvuru formu gönderilirken şirketin türü ve ilgili sicil kaydı belirtilmelidir. GbR'ler yalnızca bir 

başvuru yapabilir 

 

Şirket türü 31.12.2019 tarihinden sonra değiştirildiyse (Şirketin UG olması gibi) yine de başvuru 

yapılabilir mi? 

Evet. Bu, 31 Aralık 2019 tarihinden sonra mevcut şirketlerin devredilmesini ve devralınmalarını da 

içerir. 

 

Faturalandırma yöntemi nedeni ile satışlarda meydana  

gelen düşüşler ertelenmişse satış düşüşleri nasıl hesaplanır. 

Başvuru sahibi, başvuruyu karşı tarafa iletmekle Korona salgınının bir sonucu olarak satışlarda bir 

düşüş yaşadığının garantisini vermiş olur. Bu, öncesi-sonrası karşılaştırması ile belirlenebilir. İlgili 

aydaki satışlar, bir önceki yıl aynı ayda yapılan satışın yarısından az olmalıdır. Aşağıdaki durumlar yeni 

şirketlerde geçerlidir: İlgili ayda yapılan satış, bir önceki ayda yapılanın yarısından daha az 

olmalıdır. Satışlardaki düşüş gecikmeli faturalandırma nedeniyle Mart ayında yansıtılmazsa, sipariş 

kaybı kriterlerini kontrol edilmesi veya başvurunun daha sonra yapılması tavsiye edilir. 

.. 
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Küçük yardımlarda  

hangi destek önlemleri dikkate alınmalıdır? 

Bölüm 2, Paragraf 2 uyarınca 2020 küçük yardımlarıyla ilgili federal yönetmelik, doğrudan ödenek, 

vergi ve ödeme yardımları ve geri ödenebilir avanslar şeklinde yardıma uygulanır. 

Bu sayede krediler, düşük faizliyse ya da başka türden indirimlere tabiyse devlet desteği miktarında 

olabilir. Ödenek de NRW 2020 acil durum maddi yardımına uygun olarak belirlenir. Kısa süreli iş 

yardımları için durum farklıdır: Bu yardım, SGB III, Bölüm 95 ila 109 arasında belirtilen şartların yerine 

getirilmesi halinde işsizlik sigortasından ücret ikame yardımı olarak ödenir. Bu nedenle bu, dikkate 

alınması gereken bir yardım değildir. 

 

Dijital başvuru süreci ile ilgili sorular ve cevaplar 

Başvurudan SONRA ilgili irtibat kişisi, belediye yönetimleridir. Belediye yönetiminde kiminle iletişim 

kurabilirim? 

Başvuruyu gönderdikten sonra sorun yaşayan başvuru sahiplerinin doğrudan belediye yönetimlerine 

başvurmaları gerekir. İletişim sırasında alınan kayıt numarası ibraz edilmelidir. Aksi takdirde talebiniz 

işlenemez. İrtibat gerekçesi, iki kere başvurmuş olmak, iki kere onay almak ya da formda hatalı 

bilgiler vermek olabilir: 

 

İletişim bilgileri 

 

Belediye yönetimi iletişim bilgileri 

 

 

Arnsberg belediye yönetimi 

soforthilfe@bra.nrw.de 

 

 

corona-soforthilfe@bra.nrw.de Detmold belediye yönetimi 

corona-soforthilfe@bezreg-detmold.nrw.de 

corona-soforthilfe@bezreg-detmold.nrw.de 

05231 71 3480 (Pazartesi - Cuma 08.00 - 18.00)  

Düsseldorf belediye yönetimi 

mailto:soforthilfe@bra.nrw.de
mailto:corona-soforthilfe@bezreg-detmold.nrw.de


 

19 

 

corona-soforthilfe@brd.nrw.de 

 

corona-soforthilfe@brd.nrw.de 

0211 475 – 3434 (Pazartesi - Cuma 08.00 ila 16.00 arası)  

Köln belediye yönetimi 

Corona-Soforthilfe@bezreg-koeln.nrw.de 

 

Corona-Soforthilfe@bezreg-koeln.nrw.de 

0221 147 2068 (Pazartesi - Cuma 08.30 - 15.00) Münster belediye yönetimi 

info-soforthilfe@brms.nrw.de 

info-soforthilfe@brms.nrw.de 

 

Telefon no: 0251 411-3400 (Pazartesi - Cuma 08.00 - 16.00) 

 

Hayır. Lütfen internet adresini tarayıcınıza doğru girin ya da buraya tıklayın: www.soforthilfe-

corona.nrw.de 

 

Sistemde yaşanan gecikme nedeniyle başvurumu birden fazla kez gönderdiysem ve şimdi birden fazla 

onay maili alırsam bir şeyler yapmam gerekir mi? 

Hayır.  

 

 

 

Başvurunuzda bir hata varsa, yerel belediye yönetiminizle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda ödeme 

süreci biraz daha uzun sürecektir. Karşılaştırma manuel bir şekilde yapıldığından sabır ve anlayışınızı 

rica ediyoruz. Kayıt numaranızı kısa bir e-posta ile yerel belediye yönetiminize bildirerek hata bildirimi 

de yapabilirsiniz. 

 

 

Başvurudan sonra ne olacak? 

mailto:%E2%80%8Bcorona-soforthilfe@brd.nrw.de
mailto:%E2%80%8BCorona-Soforthilfe@bezreg-koeln.nrw.de
http://%E2%80%8Binfo-soforthilfe@brms.nrw.de/
https://soforthilfe-corona.nrw.de/
https://soforthilfe-corona.nrw.de/
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Başvurduktan sonra e-posta ile onay belgesini alana kadar lütfen sabırlı olun. Bölgesel olarak 

bulunduğunuz yerden sorumlu belediye yönetimi başvurunuzu inceler. Daha sonra bir onay bildirimi 

alırsınız. Bu işlemin ardından NRW acil durum maddi yardımına bir komut gider ve ödenek başvuru 

sahibinin hesabına yatırılır. 

 

Yalnızca bir kayıt numarası aldım,  

onay e-postası almadım. Ne yapmam gerekir? 

İlk başta hiçbir şey yapmayın çünkü mail daha sonra gelebilir. Başlangıçla kayıt numarası yeterli 

olacaktır. Başvurunuz derhal incelenecek ve onay bildirimi gönderilecektir. Lütfen hemen yeni bir 

başvuruda bulunmayın, üç iş günü bekleyin.  

Yanlış gönderilen başvurumu geri çekebilir  

ya da iptal edebilir miyim? 

Başvuru gayri resmi olarak geri alınabilir ya da iptal edilebilir. Lütfen endişelerinizi yerel belediye 

yönetiminizin posta kutusuna yönlendirin *. Veriler ne kadar spesifik olursa, başvurunuzla ilgili 

düzenleme o kadar kolay olacaktır. 

  

Alınan her türlü fazla yardımı, onay belgenizin ilk sayfasında sağ üstte yer alan dosya numarasını 

belirterek Landeskasse IBAN DE59 3005 0000 0001 6835 15 hesabına geri gönderebilirsiniz. 

*Belediye yönetimleri iletişim bilgilerine şu sorular üzerinden erişebilirsiniz: Başvurudan SONRA ilgili 

irtibat kişisi, belediye yönetimleridir. Belediye yönetiminde kiminle iletişim kurabilirim? 

 

 

Birden fazla onay geldi: Ne yapmam gerekir? 

Birbirinin aynısı başvurular: İlk olarak hiçbir şey yapmayın. Birbirinin aynısı olan başvurulursa çift 

ödeme yapılmaz. Lütfen yerel belediye yönetiminizi dosya numarasını belirterek durumdan haberdar 

edin. 

Farklı başvurular: Lütfen yerel belediye yönetiminizi dosya numarasını belirterek durumdan haberdar 

edin. Çift ödeme (örneğin farklı hesaplara) alırsanız fazla olan tutar, Landeskasse IBAN DE59 3005 

0000 0001 6835 15 hesabına geri ödenmelidir. 

  

*Belediye yönetimleri iletişim bilgilerine şu sorular üzerinden erişebilirsiniz: Başvurudan SONRA ilgili 

irtibat kişisi, belediye yönetimleridir. Belediye yönetiminde kiminle iletişim kurabilirim? 

.. 
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Başvurum NRW acil durum maddi yardımı tarafından onaylanmadığında ne olur? 

Başvurunuz NRW acil durum maddi yardımı tarafından onaylanmadığında da dijital olarak bir bildirim 

gönderilir. 

Kararım reddedildi: ne yapabilirim? 

 

Başvurunuzdaki bilgilerin aşağıdaki noktalardan birinin eksik veya yanıltıcı olacak şekilde sunulması 

durumunda olumlu bir karar çıkması mümkün değildir: 

•vergi numarası yanlış veya eksik (giriş formatı 5xxx/xxxx/xxxx), 

•kişisel vergi numarası yanlış veya eksik (boşluksuz 11 haneli giriş formatı) veya 

•ibraz edilmiş olan IBAN numarası, vergi yetkilileri tarafından belirlenemediği için IBAN yanlış atanmış 

ya da anlaşılacak şekilde atanmamış olabilir.  

 

Lütfen başvuruya uygun olup olmadığınızı kontrol etmek için yukarıdaki bilgileri kullanın. Olumlu bir 

sonuç alırsanız, yeni bir başvuru yapabilirsiniz. Tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğundan emin 

olmanız önemlidir. Tekrar başvurmak için IHK ve HWK yardımlarını kullanabilirsiniz. 

 Sizin için yetkili IHK’nın hangisi olduğunu bilmiyor musunuz? IHK bulucu üzerinden irtibat kişisine 

erişebilirsiniz. 

 

Başvuru sahibinin gerçekten yardım almaya hak kazanıp kazanmadığı kontrol edilirse ve kontrolün 

neticesinde hakkının olmadığı ortaya çıkarda yardımın geri ödenmesi gerekir mi? 

Başvuru sahibi, vicdanen vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğu garantisini vermiş sayılır. Hizmetin 

yetkisiz bir şekilde kullanılmasına yol açan yanlış bilgi beyanı, maddi destek dolandırıcılığıdır. Bu 

durumda ödenen yardım ilgili kişiden geri alınmakla kalmaz, cezai kovuşturma da meydana gelebilir. 

Başvuru sahibi aldığı ödeneği, 2020 vergi beyannamesinde belirtmek zorundadır. Vergi numarasının 

veya vergi kimliğinin başvuruya eklenmesi gerektiğinden, vergi dairesi daha sonra talebin makul olup 

olmadığını kontrol etme seçeneğine sahiptir. 

  

Ödenek, hakkaniyet parası olarak adlandırılır. Fazla ödeme durumlarında (diğer destek tedbirlerinden 

kaynaklanabilir) alınan acil durum maddi yardımın geri ödenmesi gerekir. Üç aylık referans süresinin 

sonunda, başvuru sahibinin hakkı olandan daha fazla ödenek aldığı ortaya çıkarsa, başvuru sahibi 

fazla parayı geri ödemekle yükümlüdür. Bu tür fazla ödeneğin hesaplanmasında ihtiyaç duyulan 

yardım, tüm yararlanıcıların ayrı bir mektupta (doldurma talimatları dahil) zamanında aldıkları bir 

form tarafından sağlanır. 
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Ödeneğin ne için kullanıldığı gösterilmeli mi? 

 

Onay süresinin sonunda, tüm acil durum maddi yardım alıcılarıyla temasa geçilir ve fazla ödeme olup 

olmadığını kontrol etmeleri istenir. Acil yardım kullanımının kanıtları, tüm yararlanıcıların ayrı bir 

mektupta (doldurma talimatları dahil) zamanında aldıkları bir form yardımıyla sağlanır. İlgili belgeler 

10 yıl süreyle saklanmalıdır. 

Aşırı ödeneğin tanımı nedir ve aşırı ödenek ödenirse ne olur? 

Fazla ödeme, başvuru sahibinin maruz kaldığı gerçek zarardan daha fazla parasal yardım aldığında 

özellikle Korona krizinin neden olduğu gelir kaybı, kaydedilen tüm maliyetlerden (örneğin kira 

indirimi) çıkarıldığında ortaya çıkar. Fazla ödenen miktar, üç aylık maddi dönemden sonra geri 

ödenmelidir. 

 

Fazla ödeneğin hesaplanmasında ihtiyaç duyulan yardım, tüm yararlanıcıların ayrı bir mektupta 

(doldurma talimatları dahil) zamanında aldıkları bir form tarafından sağlanır. 

 

Para transferi için hangi hesap belirtilmelidir? 

 

Veri kontrolü yapmak ve böylece sahtekarlığı önlemek amacıyla sadece vergi dairesine kayıtlı olan 

hesap bilgileri kabul edilir. Yabancı banka hesaplarına para gönderimi yapılmadığını lütfen unutmayın. 

Gecikmeli ödeme işlemlerinin olası nedenleri nelerdir? 

1. Belediye yönetimi daha fazla inceleme yapmak için ödemeyi ertelemiş olabilir. Bu incelemeler 

aşağıdaki kapsamaktadır: 

•iki kere yapılmış başvurular (yanlışlıkla ya da server problemlerinden kaynaklı olarak) ya da 

düzeltilmiş başvurular 

•Bir gbR’nin farklı ortakları tarafından yapılan birden fazla başvuru 

•eksik ya da yanlış vergi numarası ya da vergi kimliği 

•kimlik, uyruk belgelerinde, adres, e-posta ve başvuranın isim bilgilerinde eksik ya da yanlış beyan 

•eksik banka bilgileri 
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•Merkez ofisin NRW’de bulunmaması ya da herhangi bir Alman vergi dairesinde kayıt bulunmaması 

 

ya da 

 

2. Başvuru formunun hileli kopyalarından biri fark edilmemiş olabilir.  Lütfen aşağıdaki SSS 

sorularında değinilmiş olan bilgilere bakın. 

Gerçek bir başvuru yapıp yapmadığımı nasıl anlayabilirim? 

 

Belediye yönetimlerinden gelen e-postalarda noreply@it.nrw.de göndericisi yer alır ve e-posta bir 

kayıt numarası ve bir ek içerir. Eklerde banka bilgilerinizin doğru bir şekilde beyan edilmiş olması 

gerekmektedir. 

 

Dolandırıcılık yapıldığına dair gerekçelendirilmiş şüphelerim varsa ne yapmalıyım? 

İlk olarak “Gerçek bir başvuru yapıp yapmadığımı nasıl bilebilirim?” sorusuna cevap olacak kriterleri 

kontrol edin. Bir veya daha fazla kriter geçerli değilse, tercihen NRW polisinin İnternet görevlisi 

aracılığıyla bir suç duyurusunda bulunmalısınız: https://polizei.nrw/internetwache 

 

Lütfen "Şüpheli dolandırıcılık" konusu altında sizden sorumlu belediye yönetiminin yukarıda belirtilen 

e-posta adresine tam adınızı, şirket adınızı, telefon numaranızı ve yeni gönderilen başvurular için kayıt 

numaralarını içeren bir e-posta gönderin. 


