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Durum puanları, acil konut arayışlarına ek destek  
sağlamak içindir. Bu puanlar, bekleme ve arama puan-
larına ek olarak kazanabileceğiniz puanlardır. Durum 
puanlarına vraagpuntenaan.nl adresindeki çevrim içi 
destek masasından başvurabilirsiniz. 16 Ocak 2023’ten 
itibaren başvuru yapılabilir. Sonrasında tüm koşulları 
karşılayıp karşılamadığınız da kontrol edilecektir.
 
aşağıdaki durumlarda durum puanı için  
başvurabilirsiniz:

   eşinizden ayrı yaşıyorsanız ve çocuklarınız üzerinde 
ortak velayete sahipseniz

  siz ve aileniz başka biriyle yaşıyorsanız 
  evlatlıksanız
   18 ve 35 yaşları arasındaysanız, Wmo desteği alıyor  
ve hala evde yaşıyorsanız 

şu koşullarda durum puanı talep edebilirsiniz: 
  16 Ocak 2023 tarihinden itibaren   
   vraagpuntenaan.nl üzerindeki çevrim içi  

destek masasından
  durum puanları biriktirilebilir
  her ay 1 durum puanı   
  maksimum 12 durum puanı 
  3 yıl geçerlidir

durum puanı nedir?

dört acil durum 

her ay  
1 puan

durum puanları 1.  eşinden ayrı yaşayıp çocukları olanlar

2.  başkalarıyla birlikte yaşayan aileler

3.  evlatlık çocuklar

4.  Wmo desteği alan gençler

Not! Durum puanı talebinde bulunmak için bazı 
koşullar bulunmaktadır. Koşullar her durum için 
farklılık gösterir.

onay tarihinden 
 itibaren her ay  1 
durum puanı

WoningNet ve   
Woonmatch’teki  teklifin 
maksimum %50’sidurum puanları

12
yıl
3

ne kadar? maksimum  puan geçerlilik  süresi geçerli olduğu  durumlar



1.  eşinden ayrı yaşayıp çocukları olanlar
  son üç yıl içinde en az iki yıl boyunca birlikte yaşadıysa
  başvuru, ayrılma sonrasında en fazla bir yıl içinde yapıldıysa  
  eşlerden birinin bağımsız ikametgahı bulunmuyorsa  
   başvuru bağımsız ikametgahı bulunmayan ebeveyn/ 
bakıcı tarafından yapıldıysa

   başvuru sahibi bölgede üst üste iki yıldan beri  
yaşıyorsa (bölgeye bağlantı)

  ilişkinin bitiş tarihi resmi olarak kayıtlıysa
  çocuklar on sekiz yaşın altındaysa
   reşit olmayan çocuğunuzun/çocuklarınızın ortak  
velayetine sahipseniz

   bir ebeveynlik planı* veya bir bakım düzenlemesi hakkında  
mahkeme kararı bulunuyorsa 

   haftada en az bir gün çocukların bakımını sağlıyorsa

2. başkalarıyla birlikte yaşayan aileler
   ikamet adresinde en az bir  
yıldır kayıtlıysa

   aile aralıksız iki yıldır  
Amsterdam Şehir Bölgesi’nde 
yaşıyorsa (bölgeye bağlantı)

3.  evlatlık çocuklar
  18 ve 35 yaşları arasındaysa 
   Amsterdam Şehir  
Bölgesi’nde aralıksız iki yıldır 
yaşıyorsa (bölgeye bağlantı)

4.  Wmo desteği alan gençler
  evde yaşıyorsanız
  18 ve 35 yaşları arasındaysa  
   Amsterdam Şehir Bölgesi’nde 

aralıksız iki yıldır yaşıyorsa 
(bölgeye bağlantı)

her duruma özel koşullar  
bulunmaktadır 

rijksoverheid.nl’daki ebeveynlik planı on 
hakkında bilgi edinmek için kodu tarayın

* 



Purmerend

Wormerland

Zaanstad
Oostzaan

Landsmeer

Amsterdam

Haarlemmermeer

Aalsmeer

Uithoorn

Amstelveen

Ouder-
Amstel

Diemen

Waterland

Edam-Volendam

Durum puanlarına 16 Ocak 2023 tarihinden itibaren www.vraagpuntenaan.nl adresindeki çevrim içi destek masasından başvuruda bulunabilirsiniz.

Yeni kurallar, Amsterdam şehir bölgesindeki 14  
belediyede geçerli olacaktır. Bu 14 belediyede konut 
hizmeti sunan 13 konut derneği bulunmaktadır. Mülkler, 
WoningNet Stadsregio Amsterdam ve Woonmatch 
Waterland’ın web sitelerinde sunulmaktadır.

14 belediye
Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, 
Waterland, Wormerland, Zaanstad, Amsterdam,  
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, 
Ouder-Amstel ve Uithoorn.

13 konut derneği
De Alliantie, Lieven de Key, Eigen Haard,  
Stadgenoot, Ymere, Rochdale, Woonzorg NL,  
Intermaris, Parteon, ZVH, WormerWonen,  
Wooncompagnie ve Habion.

İletişim
woningnetregioamsterdam.nl/contactformulier 
müşteri iletişim merkezi: 088 - 123 1520

Ek yardıma mı ihtiyacınız var? Kütüphanenizdeki Dijital 
Devlet Bilgi Noktası’nı ziyaret edin

QR kodunu tarayın ve daha fazla bilgi için  
socialehuurwoningzoeken.nl adresini ziyaret edin

yeni kurallar nerede 
geçerli olacak?


