
 

 

 

Kuzey Ren Vestfalya Acil Afet Yardımına ilişkin 

Başvuru Yardımı 

 

 

 

 Dilekçe, mağdurların 
ilk yerleşim yeriyle 
kayıtlı oldukları 
şehre/belediyeye ibraz 
edilmelidir. Önemli! 
Dilekçe 31.08.2021 
tarihine kadar 
verilmelidir. 

 Lütfen evinizde 

yaşayan tüm kişilerin 

isimlerini tabloya 

kaydediniz. 

 Zarar gören kişiler, 

evlerinde en az 5000 

avroluk bir hasarın 

meydana geldiğini beyan 

etmelidirler. 

 Meydana gelen 

hasarları ve gerekirse 
hasar tutarını lütfen 

maddeler halinde 

belirtiniz. 

 

Mağdurlara ne kadar 

ödenecek? 

Hane başına 1500 avro 

acil yardım parası ödenmektedir. Bunun yanı sıra ek olarak ilgili hanede sürekli olarak 

yaşayan her kişi için 500 avro ödenmektedir. Hane başına en fazla 3500 avro acil afet 

yardımı verilecek. Ödeme şehirler ve belediyeler tarafından gerçekleştirirlecektir. 

Acil afet yardımının verilebilmesi için hangi koşulların karşılanması gerekir? 

Başvuru sahibinin esas yerleşim yerinin, Arnsberg, Düsseldorf ya da Köln idari 
bölgelerinde yer alan ve selden etkilenen bölgelerden birinde bulunması gerekmektedir. 
 
Bunun dışında mağdurlar, kendi görüşlerine göre hanelerinde sigortalar tarafından da 
karşılanmayacak, en az 5000 avroluk bir hasarın meydana geldiğini beyan etmelidirler. 
Şehir ve belediyeler, beyanları inceleyecek ve yardımların ödenip ödenmeyeceğine dair 
kendi kanaatlarına göre karar verecekler. 



 

 

 
1 

 

 

 Acil afet yardımını 

almak için bağlayıcı bir 

hak bulunmamaktadır. Her 

dilekçe şehirler ve 

belediyeler tarafından 

incelenir. 

 Acil afet yardım 

dilekçesi hane başına tek 

bir kere verilebilir. 

 Acil afet yardımının 

havale edilebilmesi için 

lütfen buraya banka 

hesap bilgilerinizi 

yazınız. 

 Dilekçeyi imzalamayı 

lütfen unutmayınız. 

 

Acil afet yardımı talep 

form dilekçelerini şehir/belediye idarenizden alabilirsiniz (dilekçeleri doğrudan orada da 

doldurabilirsiniz) 

Dilekçelere ayrıca Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin resmi web sitesinden aşağıdaki link 

üzerinden ulaşabiliriniz: 

 Mağdurlar için acil afet yardımı form dilekçesi (PDF) 

Bir online dilekçe sistemi şu an henüz bulunmamaktadır. 

Detaylı hükümler ve koşullara buradan ulaşabilirsiniz: 

 Acil afet yardımının onayı için koşullar (PDF) 

 

Sel felaketi yardımına ilişkin başka sorularınız varsa, lütfen 0211 / 4684-4994 nolu sel 
felaketi vatandaş hattını arayın. 

                                                           

1 İşbu talep form dilekçesi Kuzey Ren Vestfalya eyaleti tarafından hazırlanmıştır. İnternette aşağıdaki link 
üzerinden belgeye ulaşabilirsiniz: www.land.nrw/de/soforthilfe 
Başvuru yardımı kapsamındaki notlar DRK-Landesverband Westfalen-Lippe e.V tarafından hazırlanmıştır. 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-07-22_antragsformular_zu_im_rderl_soforthilfe.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-07-22_im_rderl_soforthilfe.pdf
http://www.land.nrw/de/soforthilfe

