Özet olarak ikametgah bildirimi hizmetleri
Oturduğum yerin adresini ya da bu yerden taşındığımı bildirmem neden gereklidir
Avusturya İkamet Bildirim Yasası uyarınca bir konuta taşınan her kişinin taşındığı günden üç gün
öncesinden itibaren ya da en geç 3 gün sonra, yeni bir adrese taşındığını ve eski adresinde artık
oturmadığını ikametgah dairesine (Meldeamt) bildirmesi gereklidir (Anmeldung/Abmeldung). Bildirim
postanın kişiye ulaşabilmesini ve çeşitli haklardan (örneğin seçim hakkı, park etiketi, ...)
yararlanabilmesini garantiler.
Yeni kayıt yapmak ve eski kaydı sildirmek için hangi belgeler gereklidir
• Dilekçe formüleri (Meldezettel) tam olarak doldurulmalı ve – kiralık konutlarda – kiraya veren
tarafından imzalanmalıdır
• Doğum belgesi
• Birden fazla vatandaşlığı olan kişiler, kimliklerini, doğum yerlerini ve uyruklarını belgeleyen tüm
evrakları ibraz etmelidir, yani esas itibariyle seyahat belgelerini.
• Yabancı uyruklular: Her durumda pasaport ya da ilticacı kimliği
İkametgah senedi (Meldezettel) nereden alınır
• Belediye semt dairelerindeki (Magistratische Bezirksämter) Viyana İkametgah Bildirim
Servislerinden (Wiener Meldeservice)
• İnternet’ten ücretsiz olarak indirilebilir
Yeni kayıt yapmak ve eski kaydı sildirmek için nereye gitmeliyim
Yeni kayıt yapmak ve eski kaydı sildirmek için hangi semtte oturduğunuzdan bağımsız olarak
belediye semt dairelerindeki Viyana İkametgah Bildirim Servislerinden birine gidebilirsiniz.
İkametgah belgesi (Meldebestätigung)
• Her bildirim işleminden sonra ücretsiz olarak bir ikametgah belgesi verilir.
• Herkes kendisi ya da bildirmekle yükümlü olduğu bir kişi (örneğin çocuğu) için güncel ikametgah ile
ilgili daha fazla sayıda ikametgah belgesini ücret karşılığında talep edebilir. Bunun için fotoğraflı
resmi bir kimlik ile (örneğin pasaport, ehliyet, vs.) ikametgah bildirim servisine (Meldeservice)
başvurmak yeterlidir.
Masraflar
• Bildirim işlemi: ücretsiz
• Bildirim işlemi olmadan ikametgah belgesi:
o 14,30 Euro başvuru ücreti (başvuru sözlü yapılırsa alınmaz)
o 14,30 Euro ücret, eğer ikametgah belgesi belirli bir kişiye (başvuruda bulunanın kendisi
hariç) ya da makama yönelik DEĞİLSE
o 3 Euro federal idari harç
İkametgah kütüğünün resen düzeltilmesi
Bir kişi bildirimde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmezse, ikametgah dairesi tarafından ilgili
tahkikatın yapılmasından sonra resen kaydedilir ya da kaydı silinir. Resen yapılan bu kayıt ya da
kayıt silme işlemleri için yerinde ve komşular nezdinde tahkikat yapılması gerekebilir.
Viyana İkametgah Bildirim Servisi ile ilgili tüm bilgiler
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
sitesinden ya da telefonla 01/4000-76449 alınabilir.
Viyana İkamet Bildirimi Servisi’nin adresleri:
http://www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/stellen.html
Ücretsiz İnternet erişimi:
Viyana Belediyesi’nin İnternet sayfalarına İnternetli tüm umumi telefon cihazları ya da İnternet bilgi
merkezleri yoluyla ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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