
Burada „: „federal maddi desteĝi ile Aşaĝı Saksonya – acil Corona yardımı“ 
(Antragsformular Niedersachsen – Soforthilfe Corona mit finanzieller Unterstützung des Bundes) 
başvuru bilgilerini farklı dil ve lisanlarda bulabilirsiniz. Asaĝıdaki farklı dillerde 
desteĝiniz mi gerekiyor? Bize başvurun. Iletişim bilgileri:  
___________________________________________________________________ 
 
 
Eyalet yardımları (Landesförderung): Önemli bilgiler  
 
 
31.3.2020, saat 23.59 an itibaren, şimdiye kadar geçerli olan „Aşaĝı Saksonya - acil 
Corona yardımı“ (Niedersachsen-Soforthilfe Corona) adı altındaki başvurularınız 
kapanmıştır. Şimdiki başvurularınızı „federal maddi desteĝi ile Aşaĝı Saksonya – acil 
Corona yardımı“ (Antragsformular Niedersachsen – Soforthilfe Corona mit finanzieller Unterstützung 
des Bundes) adlı yeni destek programında yapabilirsiniz.  
 
 
 
Başvuru: „federal maddi desteĝi ile Aşaĝı Saksonya - acil Corona 
yardımı“ 
 
Bu sayfada tüm bilgileri ve başvuru formlarını bulabilirsiniz (PDF). 
 
 
 
Başvuru: Özet 
 
Yeni federal yardım başvurularıyla ilgili bazı detaylı bilgiler: 
 
Durum 1:  
Başvurunuzu 31.3.2020 öncesi „Aşaĝı Saksonya – acil Corona yardımı“ adı 
altında yaptınız ve ödeme NBank onaylandı.  

 
Şimdi buna ek olarak federal destek (Bundesförderung) için başvurabilirsiniz. Lütfen, yeni 
önkoşullar doĝrultusunda başvurunuz mümkün mü deĝil mi diye kontrol ediniz. 
Şimdiye kadar aldıĝınız para yardımı ile bir terslik olmaması gerekiyor, yani para 
yardımı giderlerinizi geçmemesi gerekiyor.  

 
Durum 2:  
31.3.2020`ye kadar başvurunuzu yaptınız ve henüz cevap alamadınız / maddi 
yardım henüz olmadı.  

 
Eĝer başvurunuzu düzgün bir şekilde NBank üzerinden yaptıysanız ve yasal olarak 
böyle bir yardım alma hakkınız varsa, başvurunuz başvurduĝunuz tarihte geçerli olan 
önkoşullar doĝrultusunda işlenecektir. Nbank üzerinden bir onay alacaksınızdır.  
 
Bunlardan baĝımsız olarak federal yardımlar adı altındaki önkoşullar doĝrultusunda bir 
ek başvuruda yapabilirsiniz. Bunun icin Nbankin onayını beklemeniz gerekmiyor.  
 



Durum 3) :  
Şimdiye kadar eyaletin sunduĝu „acil yardım“ (Soforthilfe) programına henüz 
başvurmadınız.  
 
Federal yardımların başlagıç kapsamında eyaletin destek önkoşul ilkeleri deĝişmiştir. 
Desteĝin deĝişmesiyle birlikte artık şimdiye kadar geçerli olan eyalet ilkeleri üzerinden 
başvurunuzu yapamazsınız.  

 
Yeni destek önkoşulları doĝrultusunda başvuru hakkınız olup olmadıĝını iyice kontrol 
ediniz.  
 
 
 
Başvuru için böyle devam etmeniz gerekiyor: 
 
 
> Başvuru formunu  bilgisayarınıza indirip kaydediniz. 
  
> Başka „küçük ek destekler/ yardımlar“ (Kleinbeihilfen) aldınız veya başvurdunuz mu ? 
O zaman extra olarak „küçük ek yardımlar bilgilendirmesi`ni“ indirip bilgisayarınıza 
kaydediniz.  
 
> Eĝer „küçük ek yardımlar aldıysanız veya başvurduysanız, önce başvuru formunu ve 
„küçük ek yardımlar bildirgesini“ saĝ bilgisayar faresinin butonuna basıp  „öffnen mit“ 
üzerinden  bilgisayarınzıdaki kayıt edilen yerden Adobe Acrobat Reader DC ile açabilirsiniz.  
 
>Eĝer „küçük ek yardımlar“ alındıysa veya başvuru gerçeklestiyse  genel 
başvurunuzun yanısıra „küçük ek yardımlar bildirgesini“ düzgün bir şekilde doldurunuz.  
 
> Başvurunuzu, imza yetkisi olanın imzasıyla birlikte bir kimlik kopyasını (ön ve arka 
sayfa) ve eĝer gerekiyorsa „küçük ek yardımlar bildirgesini“ ile birlikte e-mail olarak şu 
adrese gönderiniz: antrag@soforthilfe.nbank.de 
 
> Başvurunuz bize ulaştıĝına dair bir onay almayacaksınızdır. Tüm başvurular bize 
mutlaka ulaşacaktır.  
 
Yukarda belirtilen e-mail adresini (antrag@soforthilfe.nbank.de) sadece ve sadece 
başvurunuz için kullanınız. Başvuru sorularınız bu adres altında cevaplanmıyacaktır. 
Sorularınız icin şu adrese başvurmanız rica olunur: beratung@nbank.de 
 
 
Önemli Bilgiler:  
 
 
> Sadece tümü tamamlanmış ve eksiĝi olmayan başvurular kabul edilecektir.  
 
> Yoĝun başvurulardan ve başvuruların öneminden dolayı, lütfen sadece orjinal format 
daki (pdf) formları kullanmanız rica olunur.  
 



Bunu sizlere çabuk hizmet etmek için ve yardımların size bir an önce ulaşması için 
yapıyoruz. Bu da sadece bilgisayar üzerinden okunan başvuru dökumanlari üzeri 
mümkündür. Onun için başvurularda şahsi bilgilendirmeler, cevaplanmalar veya ek 
bilgiler hakkıda size yardımcı olamayız.  
 
> „Niedersachen-Soforthilfe Corona“ adlı eyalet programındaki yardımlar (31.3.2020`ye 
kadar) „De-Minimis“ -yardım adı altında kabul görecektir. Yalnız bu yardımlar „küçük ek 
yardımlar“ deĝildir. 
 
 
 
Download/ indirme:  
 
- Başvuru formu: „federal maddi desteĝi ile aşagı saksonya acil Corona  
  yardımı“ (PDF) 
- „kücük ek yardımlar“ bildirgesi (PDF) 
- Başvuru kılavuzu (PDF) 
- Detaylı bilgi „: „federal maddi desteĝi ile aşaĝı saksonya acil Corona  
  yardımı“ (PDF) 
 
 
  
 
  
    
 

 
 

 


