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Adı

Soyadı

DUF-numarası

Maddi yardımlarla ilgili kuralları ve diğer yardımlar hakkındaki 
ekleri ''Devlete ait yerleşim merkezlerinde kalanlar için 
maddi yardım mevzuatı'' (Para Mevzuatı) isimli mevzuatta 
bulabilirisniz

UDI, yalnızca kendi günlük geçiminizi sağlayacak durumunuz 
bulunmadığında size maddi yardımda bulunur. Geliriniz ve/veya 
mal varlığınız varsa bu, kendi geçiminizi kısmen veya tamamen 
sağlayacak durumunuz var demektir. Bu durumda size maddi 
yardımda bulunulmaz, ya da yapılan yardımdan gelirinizin ve/
veya mal varlığınızın oranına göre kesinti yapılır. Belirli bir 
miktarın üzerinde geliriniz varsa sizden kira da talep edilebilir

Geliriniz veya mal varlığınız varsa bunu bildirin  
Size doğru oranda maddi yardımda bulunabilmemiz için 
yerleşim merkezine geliriniz veya mal varlığınız hakkında 
beyanda bulunmalısınız. Bunu, işbu beyannameyi imzalayarak 
yapmalısınız. Bilgileriniz sadece size yapılacak olan maddi 
yardımı hesaplamak için kullanılacaktır. 

Durumunuzu belgeleyin
Yerleşim merkezi sizden istediğinde hala maddi yardım 
koşullarını yerine getirdiğinizi belgelemelisiniz. UDI'nin talep 
ettiği belgeleri sunamazsanız size yapılan maddi yardımlar 
durdurulacaktır.

https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2008-035/
https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2008-035/


Beyanname

Bu beyannamenin içeriğini ve neyi ifade ettiğini okuyup 
anladım. Elimden geldiğince doğru bilgiler paylaştım.

Yerleşim merkezi ile, kendi tasarrufumdaki mal varlığım/gelirim 
ile ilgili bilgileri paylaştım. Yerleşim merkezinde kaldığım 
süre içerisinde mal varlığı ve/veya gelir sahibi olursam bunu 
yerleşim merkezine bildirmekle ve gerekli belgeleri sunmakla 
mükellefim. Aynı şey gelirimde ve/veya mal varlığımda bir 
değişiklik olması halinde de geçerlidir

Gelirim ve/veya mal varlığım hakkında yanlış bilgi verirsem 
veya bu hususta bildiklerimi saklarsam polise ihbar 
edilebileceğimin farkındayım. 

Gelirim ve/veya mal varlığım hakkında yanlış bilgi 
verirsem veya bu hususta bildiklerimi saklarsam aldığım 
maddi yardımların kısılabileceğinin veya kesilebileceğinin 
farkındayım.

Tarih

İltica başvurusunda bulunan kişinin imzası

Yerleşim merkezi görevlisinin imzası

Sizden sunmanızı istediğimiz belgeler
• maaş geliriniz varsa en son aldığınız maaş bordrosunun

bir kopyası
• maaş geliriniz varsa iş sözleşmenizin bir kopyası
• Norveç'te banka hesabınız varsa son ayın hesap

bakiyesini gösteren bir banka dekontunun kopyası
• vergi dairelerinden alınan ve son senenin vergi dökümünü

gösteren vergi dökümü sureti
• NAV tarafından son 12 ay boyunca aldığınız sosyal

yardımları gösteren belge
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