
 

  

  

  

  

 

  
 

 

 

TÜRKISCH 

Viyana Asgari Geçim Temini Yasası  
madde 33 uyarınca emeklilik maaş alan  
Mobilpass-hüviyetli kişiler için kira  
yardım talebine ilişkin bilgilendirme  

Bu bilgilendirme sayfası size talepte bulunma ve süreç hususunda önemli bilgiler vermektedir. 

Lütfen bu bilgileri dikkatlice okuyunuz!  

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) Madde 13 uyarınca Veri Koruma Yasasına ilişkin bilgiler: 

https://www.wien.gv.at/kontakte/ma40/ds-info/index.html 

Bu bilgilendirme www.wien.gv.at/amtshelfer internet adresinde birkaç dilde mevcuttur. 

Kira yardımı nedir? 

Asgari emeklilik maaşı alındığında (eşitleme ek ödeneği), kira yardımı şeklinde maddi yardım talebinde bulunabilirsiniz. 

Hangi ön koşullar doğrultusunda kira yardımı alabilirsiniz? 
Viyana Asgari Geçim Temini Yasası uyarınca yardım almanız aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda mümkündür:  

› Emekliliği alan kişilerin her bir maaşın asgari standart yüksekliğine göre (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Yasası referans oranına uygun 

hesaba esas alınabilir gelir (ASVG-Richtsatz)  = eşitleme ek ödenekli emeklilik maaşı), örneğin: (erken) yaşlılık maaşı alanlar, süresiz 

malulen emeklilik veya mesleğini icra edememezlik maaşı alanlar, süreli emeklilik maaşı alanlar (ancak sadece belirtilen süre kadar), 

60 veya 65 yaş üstü (daha genç kişilerde en az bir yıllık çalışamamazlık durumunda) dulluk maaşı alanlar, doğuştan özürlü yetimler 

veya en az bir yıllık çalışamamazlık durumu olanlar, (kadınlarda) 60. yaşını veya (erkeklerde) 65. yaşını dolduran ve gelirlerinin en 

azından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Yasası referans oranına ulaşan kişiler. 
› Yaşam merkezi ve yerleşim merkezi Viyana’da olması ve gerçekten Viyana’da bulunulup ikamet edilmesi ve 
› Avusturya vatandaşıysanız veya bu duruma eşit konumdaysanız ve bazı ek ön koşulları yerine getiriyorsanız ve 
› Yasal olarak vergiden muaf mülk dışında, herhangi bir değerlendirilebilir mülkünüzün olmaması 

Avusturya vatandaşlarına eşit konumda olanlar: 
› Avrupa Birliği (AB)/Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) vatandaşları veya 
› iltica hak sahipleri veya 
› ikincil (subsidiarite) korunma hakkı bulunanlar veya 
› “Madde 50 EUV (Avrupa Birliği Antlaşması)” uyarınca oturma izni olan Büyük Britanya’lıların Çıkış Sözleşmesi gereğince Avusturya 

Vatandaşlarıyla eşit konumda sayılanlar veya 
› uzun süreli oturma hakkı olan üçüncü ülke vatandaşları yani ‘Sürekli oturma izni – AB’ („Daueraufenthalt-EU“) veya öyle sayılanlar. 

Viyana Şehri Belediyesi (Stadt Wien) 

Sosyal hususlar, Sosyal ve Sağlık Hukuku 

Tel.: +43 1 4000 8040 

www.soziales.wien.at 

www.soziales.wien.at
www.wien.gv.at/amtshelfer
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma40/ds-info/index.html


 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

KİRA YARDIMINI NASIL ELDE EDEBİLİRSİNİZ? 

1. Talep formunu doldurun! 
› Talep formunu Viyana Şehri Belediyesi - Sosyal hususlar, Sosyal ve Sağlık Hukuku (Stadt Wien - Soziales, Sozial- und 

Gesundheitsrecht), 1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 8, Telefon hizmet hattı 01 4000-8040 yoluyla elde edebilirsiniz veya 

www.wien.gv.at/amtshelfer internet adresi üzerinden indirebilirsiniz. Ayrıca online yani doğrudan internet üzerinden 

www.wien.gv.at/amtshelfer adresin vesilesiyle kira yardımı için talepte bulunabilirsiniz. 

› Talep formunu eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurunuz. 
› Talep formu, müşterek hanede birlikte yaşayan, müşterek talepte bulunan her reşit kişi tarafından imzalanmalıdır. 

2. Tüm belgelerin kopyalarını ekleyiniz! 
Müşterek hanede birlikte yaşayan tüm kişilerin (çocuklar dahil) aşağıda belirtilen belgeleri, eksiksiz ve kopya halinde eklenmelidir:  

› Resmi kimlik belgesi (örneğin: pasaport) 
› Evraklar 

Yabancılar ve İltica Federal Dairesi’nin kabul kararı, güncel oturma izni, oturma iznine başvuru belgesi veya kabul belgesi, evlilik 

belgesi, kesinleşmiş boşanma hükmü/kararı, uzlaşmalı boşanma protokolü, çocukların doğum belgeleri, vs. 
› Güncel gelir belgeleri 

Emeklilik maaşı kararı, nafaka ödemeleri, maaş bordrosu (Net gelir), Sağlık Sigorta Kurumundan gelir belgeleri (örneğin: 
rehabilitasyon parası), yardım ödemelerine ilişkin kararlar, diğer gelirlerin türü ve meblağına ilişkin belgeler  

› Talep edilmiş olan yardımlara ilişkin belgeler 
İşsizlik ve İşbulma Kurumuna (AMS) yönelik yardım talepleri, Sağlık Sigorta Kurumunun yardımları, nafakalar, emeklilik maaşı ve 

diğer gelirler, konut yardımı 
› Mal varlığına ilişkin belgeler 

Banka hesabı dekontları, birikimler, menkul değerler, tasarruf birikim sözleşmeleri, hayat sigortasının/emeklilik tedbiri ek 

sigortasının geri satın alma meblağı, miras, hibeler, hususi otomobil ve sahip olunan gayri menkullere ve varsa arsalara ilişkin 
belgeler, cenaze defin masrafları sigortası  

› Kira belgeleri 
Kira sözleşmesi, güncel kira bedeline ilişkin belge (ayrıntılı kira bedeli listesi), kira/konut yardımı kararı 

› Banka hesap sahibine ilişkin belgeler (örneğin: banka hesabı dekontu) 

3. Talep formunu ve kopyalanmış belgeleri teslim ediniz! 

› Posta yoluyla Viyana Şehri Belediyesi - Sosyal hususlar, Sosyal ve Sağlık Hukuku – Sosyal Hizmetler Uzmanlık Merkezi 

(Stadt Wien - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht – Fachzentrum Soziale Leistungen) 1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 8 

adresine iletiniz 
› Viyana Şehri Belediyesi - Sosyal hususlar, Sosyal ve Sağlık Hukuku Başvuru masası (Front Office der Abteilung für Soziales, Sozial- 

und Gesundheitsrecht der Stadt Wien), 1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 8, Erdgeschoss (zemin kat) 
› Faks yoluyla 4000-99-40639 numaralı telefona 
› E-Mail yoluyla mietbeihilfe@ma40.wien.gv.at 
› www.wien.gv.at/amtshelfer internet adresi üzerinden online başvuru  

4. Kira yardımı alabileceğinizi nasıl öğrenirsiniz? 

Viyana Şehri Belediyesinin Sosyal hususlar, Sosyal ve Sağlık Hukuku Bölümü sizin Asgari Geçim Temini yardımı ve/veya kira yardımı 
alma hakkına sahip olup olmadığınızı denetler ve yazılı karar ile talebinize cevap verir. Bunun için gerekli ön koşul, talep formunu 

eksiksiz doldurmuş ve teslim etmiş olmanızdır. Yazılı karar size posta yoluyla iletilecektir. 

Sayfa 2 
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HANGİ HAKLARA SAHİPSİNİZ? 

› talepte bulunma hakkına 
› talep sürecine ilişkin bilgi alma hakkına 
› içinde bulunduğunuz zor durumu anlatma hakkına 
› yazılı bir kararın size iletilmesi hakkına (eğer eksiksiz bir talep formu teslim ettiyseniz) 
› yazılı karara itirazda bulunma hakkına 
sahipsiniz. 

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ NELERDİR? 

İş birliği yükümlülüğü 
Aşağıda belirtilen hususları yerine getirmek zorundasınız: 
› tüm gerekli evrakları sunmak, 
› tüm bilgileri eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak vermek ve 

› mevcut yardım haklarını (nafaka ve benzeri) geçerli şekilde talep etmek. 
Aksi takdirde yardım reddedilebilir veya iptal edilebilir. Ret veya iptal süresi için sonradan ödeme yapılmaz. 

Bildirme yükümlülüğü 
Aşağıda belirtilen hususlardaki değişiklikler derhal bildirilmelidir: 

› Gelir, mal varlığı, aile ve barınma durumundaki değişiklikler (örneğin: evde ortak oturan diğer kişiler) 
› Kira bedelinin meblağı 
› Viyana dışında kalma durumları, yurt dışında kalma durumları, hastanede, kur ve başkaca gecelemeli kalma durumları, tutuklu 

bulunma durumları, bakım evine alınma durumu vs. 

› Vatandaşlık ve/veya oturma izni türündeki değişiklikler 
› Konut yardımında değişiklikler 
Fazla alınan yardımların geri ödenmesi talep edilir. 

Kredilendirilemeyen varlıklar 
Mağdurlar için yapılan tazminat ödemelerinden, acı ve ıstırap tazminatlarından, sosyal tazminat yasası kapsamındaki yardımlardan 

kaynaklanan varlıklar,  veya sonradan ödenen aile yardım parası ve diğer varlıklardan açıkça ayırt edilebilen varlıklar (örneğin: özel 

tasarruf defteri), varlık olarak kabul edilmez. 

İRTİBAT BİLGİLERİ   

Viyana Şehri Belediyesi 

Sosyal hususlar, Sosyal ve Sağlık Hukuku Sosyal Hizmetler 
Uzmanlık Merkezi 

1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 8 

E-posta: mietbeihilfe@ma40.wien.gv.at 
Faks hizmet hattı: 01 4000-99-40639 

Viyana Kira Yardımı hususunda sorular ve bilgiler 

Telefon hattı: 4000-8040, Pazartesi – Cuma arası, saat 8 - 18 arasında 

Güncellik durumu: Mart 2023 
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