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Kuzey Ren-Vestfalya 
Eyalet Hükümeti   

Basın Bülteni - 321/04/2020 

KRV Acil Yardım Paketinin bir aylık karnesi 

Bakan Pinkwart: Eyaletimiz ve Federal Hükümet, 331.000 küçük 
işletmeyi, serbest meslek sahibini ve tek başına serbest çalışanı 
3,5 milyar EUR ile destekledi. Ortalama işlem süresi: Sekiz gün 

Ekonomi, İnovasyon, Dijitalleşme ve Enerji Bakanlığı duyurur: 

Kuzey Ren-Vestfalya’daki yüz binlerce küçük işletme, serbest meslek 

sahibi ve tek başına serbest çalışan, krizi iyi bir şekilde atlatabilmek için 

toplam 3,5 milyar €’yu aşan desteklerden faydalandı. Ekonomi ve 

Dijitalleşme Bakanı Prof. Dr. Andreas Pinkwart, KRV Acil Yardım 

Paketinin başlangıcından bir ay sonra bu ara sonucu açıkladı. Sadece 

son birkaç gün içinde 39.000 başvuru sahibine iki dilimde toplam 400 

milyon €’dan fazla ödeme yapıldı. Sonuç olarak, kendi vergi numaraları 

ile başvuruda bulunan kişilerin yüzde 80'inden fazlasına para ödendi. 

 

Bakan Pinkwart: “NRW Acil Yardım Paketi, bugüne kadar Kuzey Ren-

Vestfalya’da uygulanan en büyük ekonomik program. Birden karşımıza 

çıkan korona krizi ile aynı hızda hareket etmemiz gerekiyordu. Geçen ay 

KRV Acil Yardım Paketinden faydalanmak için 417.000 başvuru yapıldı. 

Bu boyutların üstesinden gelmek, ancak güçlü ortaklarla mümkün: Bu 

sebeple, paranın başvuru sahiplerine hızlı ve güvenli bir şekilde 

ulaşması için bölge idareleri (Bezirksregierungen), IT.NRW, Maliye ve 

odalar ile birlikte baştan sona dijital bir süreç geliştirdik. Bugün itibariyle 

olumlu bir tablo sunabiliriz: Başvuru sahiplerinin yüzde 80’inin banka 

hesabına paralar ortalama sekiz gün içerisinde yattı. Çalışmalarımızı bu 

hızla sürdürmek istiyoruz.” 

 

Eyaletimiz aynı zamanda geçimini sağlamak için KRV Acil Yardım 

Paketi yerine temel güvence yardımı için başvuruda bulunması gereken 

tek başına serbest çalışanlar (Solo-Selbstständige) için bir çözüm 

üzerinde çalışmakta. Eyaletlerin büyük çoğunluğunun görüşüne göre, 

temel güvenceden mi yoksa Acil Yardım Paketinden mi faydalanacağına 

ilgililerin kendileri karar verebilmeli.
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Bakan: “Teklifimiz, Ekonomi Bakanları Konferansında tüm partilerce 

desteklenerek büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Maliye Bakanı Lutz 

Lienenkämper, bu Perşembe gerçekleşecek olan Maliye Bakanları 

Konferansında tek başına serbest çalışanlar için bürokratik olmayan ve 

hızlı bir çözüm bulmaya çalışacak.” 

 

Ayrıca 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren mal ve hizmet sunmaya 

başlayan girişimcilerin de kısa süre içinde Acil Yardım Paketinden 

faydalanabilmeleri öngörülüyor. Eğer 11 Mart 2020 tarihi itibariyle satış 

geliri elde ettiyseniz, en az bir sipariş aldıysanız veya uzun vadeli ya da 

süresiz bir ticari yükümlülük altına girdiyseniz başvuruda bulunabilirsiniz. 

Başvuru formu üzerinde çalışmalara ve ilgili kurumlarla istişarelere 

başlandı. 

 
 
Sorularınız olursa lütfen Ekonomi, İnovasyon, Dijitalleşme ve Enerji Bakanlığı 
Basın Bürosu ile irtibata geçin (Telefon: 0211 61772-204, Matthias Kietzmann). 
 
Bu basın bültenine Eyalet Hükümetinin www.land.nrw adresli web sitesinden de 
ulaşabilirsiniz. 
 
Verilerin korunması hakkında genel bilgi 
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