
IKAMETGAH IÇIN YARDIM, KALMAK IÇIN YARDIMDIR
H E R K E S  V E  H E R  D U R U M  I Ç I N  K O N U T  R E H B E R I



Jährlich wenden sich 4500 Personen 
hilfesuchend an das 
Netzwerk Wohnungssicherung. 

Eine gesicherte Wohnmöglichkeit ist die 
Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben 
und Voraussetzung, sich den täglichen
Anforderungen des Lebens stellen zu können. 

Eine gesicherte Wohnumgebung ist aber 
auch Grundlage für erfolgreiche Integration.

Als Hilfestellung und Unterstützung für 
gefährdete Haushalte, aber auch als
Unterlage für Gemeinden,
Hausverwaltungen und 
Beratungseinrichtungen hat der Verein 
Wohnplattform diesen sehr praxisbezogenen 
und klar gestalteten
 
Wohnratgeber für Alle (Fälle)

in 8 Sprachen erstellt.

Herzlichst

Ihr WOHNPLATTFORM-Team
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3	 Taşınma	ve	konutun	geri	iadesi

4	 Diğer	bilgiler,	destekler	ve	yardımlar
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Konut	aramadan	önce:

Faal bir şekilde konut aramaya başlamadan önce, aşağıdaki konular 
üzerine mutlaka düşününüz:

•	 Aylık	ne	kadar	kira	ödeyebilirim? Aylık kiraya ek olarak gelen, 
enerji masrafı, telefon, radyo, internet, televizyon, ev sigortası vb. 
sabit masrafları da hesaplamayı unutmayın.

•	 Ev	tutulduğunda	hangi	masraflar	oluşacak	ve	bunları	ödeyebilir	
miyim	(Depozito, İnşaat Gider-leri Katkı Payı, ilk kira, vb. – sonraki 
sayfaya bakın)?

•	 Konutun	büyüklüğü	ne	kadar	olamlı	dır?	Bu istek gerçekten be-
nim maddi olanaklarıma uygun mu? 

•	 Konut	nerede,	hangi	semtte	olmalı?	Bu konuda o semtin 
altyapısını, örneğin ulaşım durumu, çoçuk yuvası, kreş, okul, alış-
veriş yerleri, vs. göz önünde bulundurunuz.

„Konut	aylık	kaç	para	tutar?“

•	 Brüt	aylık	kira	ve	işletme	giderleri:	(su, kanal, çöp, emlak vergisi, 
temizlik, ortak alanlar için elektrik, vs.). Bu giderler her ay önceden 
ev sahibine ödenmesi gerekir (aylığınızı her ayın 08. veya 15. inde 
alsanızda!).

•	 Elektrik	ve	ısıtma	giderleri:	Bu giderler sizin tüketim 
alışkanlığınıza bağlıdır. Enerjiyi (elektrik, kalorifer) dikkatli kullanma-
kla kira giderlerinde çok tassarruf edersiniz!



Aile konutuKiraya veren: Kamu yararina çalişan inşaat ortakliği

76 m² giriş, banyo, WC, mutfak, oturma-yemek

odasi, yatak odasi, çocuk odasi

Konum: kirsal bölge

Süre: süresizAylik kira 
 

€ 599,-- (KDV, işletme giderleri ve

 
 

 
  kalorifer dahil)

Başlangiç giderleri:

 
 

€ 1.778,83 inşaat gider katiki payi

 
 

€    300,-- depozit

 
 

€    599,-- 1. kira

Toplam:	
€	2.677,83	

Tek kişilik konut

Kiraya veren: özel kişi, em
lakci üzerinden

42 m
² giriş, banyo/W

C, oturm
a-m

utfak odasi,

yatak odasi

Konum
: şehir bölgesi

Süre: 3 yil

Aylik kira

€ 545,-- (KDV ve işletm
e giderleri)

Başlangiç giderleri:

 

 

€ 1.635,00 Depozit

 

 

€ 1.297,85 Em
lakci kom

isyonu

 

 

€    545 1. Kira

Toplam
		

€	3.477,85
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„Bir	konutu	kiralamada	bir	defaya	mahsus	olan	hangi	giderleri	göz	önünde	
bulundurmam	gerekir?“

•	 Depozit	(Kaution).	Depozit kira veya hasar karşılama mecbu-
riyeti kiracı tarafından ödenmemesi durumları içindir. Bu miktar 
genelde iki, üç kira bedeli kadardır (en fazla altı aylık brüt kira 
tutarı kadar mümkündür). Kiralanan yer anlaşıldığı şekilde 
(bunun için sözeşmeye bakınız!) mülk sahibine teslim edildiği 
zaman bu miktar faiziyle birlikte kiracıya geri ödenir. 

•	 İnşaat	gider	katkı	payı	(Baukostenbeitrag).	İnşaat gider  
katkı payı teşvik	edilmiş	konutların	kiracıları	tarafından kişisel 
pay olarak ödenir. Bu miktar her yıl yüzde bir azalır ve evden 
çıkarken geri ödenir.  

•	 Üyelik	aidatı	(Mitgliedsbeitrag).	Bina kooperatiflerinde üyelik 
aidatı ödemek gerekebilir.  

•	 Komisyon	miktarı	(Vermittlungsprovision).	Şayet konut 
bulumu için emlakçı görevlendirdiyseniz, iki aylık  
kiramiktarına kadar komisyon ödersiniz. 

•	 Vergilendirme	(Vergebührung).  
Önemli not: 11.11.2017 tarihinden itibaren  
Avusturya’da kira kontratlarının vergi dairelerinde  
vergilendirilmesi (harç) gerekmemektedir. 

•	 1.	Kira	(1.Monatsmiete).	İlk kira eve girmeden önce ödenir. 

Konut	kirası	için	hesaplama	örneği:
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Konut	arıyorsunuz

Birinci	ve	en	önemli	adım:	Bir	(kamu	yararına	
çalışan)	inşaat	ortaklığına	veya	da	belediyeye	ev	
arayan	kişi	olarak	kaydınızı	yaptırınız.

			Özel	konut	piyasasında	ev	aramada	önemli	:									

İvedili şekilde randevu alınız 
(ucuz evler çok rağbet görür)

İlanları düzenli olarak okuyunuz
Kendiniz de gazete ve internet 
aracılığı ile ilan verebilirsiniz veya da 
alış veriş yerlerinde, belediyede, ünü-
versitelerde bulunan ilan tahtalarına 
(siyah tahtalar) ilanınızı asabilirsiniz. 

Dikkat: bu tür ilanlar genelde ücret-
siz dir veya da çok ucuz dur.

Emlakcılarda komisyon 
miktarlarına bilhassa dikkat 
ediniz

Şayet çok acil olarak ev 
arıyorsanız, özel konut-
lar piyasasının teklifleri-
ne bakınız. Tecrübelere 
göre bu piyasada genel-
likle süreli sözleşmeler 
ve yüksek kiralar 
uygulanmaktadır. 

İKAMETGAH	İÇİN	YARDIM,	KALMAK	İÇİN	YARDIMDIR HERKES	VE	HER	DURUM	İÇİN	KONUT	REHBERİ

Tavsiye:	Gerekli olan mobilyalar (Örneğin mutfak, ev eşyaları, avizeler, 
yatak) da masraf açar. Prensip olarak evden çıkan kişiye mobilyalar için 
ödeme yapmak zorunda değilsiniz! Uygun fiyata ikinci el mobilyaları 
sosyal kurumlarda da bulabilirsiniz. Bu konuda bilgileri belediyenizden 
veya da sosyal danışma kurumlarından alabilirsiniz. 

Tavsiye:	Süreli sözleşmelerde de sözleşmenin fes edilebilme 
şartlarınının olmasına dikkat ediniz. 

Aynı zamanda birden fazla yere kayıt yapmanız 
mümkün. Kayıt miktarları genelde 1. kiradan 
düşürülerek geri ödenir, veya da başvurunuzu 
geri çekerseniz. Bir kaç yıl beklemek zorunda 
kalacağınız söylenirse, hemen paniklemeyin. 
Şayet kayıt yapmazsanız, ev kiralamanız mümkün 
olmaz. 

Konut aradığınız bölgede binaları olan inşaat 
ortaklıklarının irtibat adresleri ile ilgili geniş bilgiyi 
bağlı bulunduğunuz belediyeden temin edebilirsiniz. 

Bazı inşaat ortaklıkları AB-Ülkesi olmayan ülkeler-
den gelen kişilerde özel şartlar aramaktadırlar. Aynı 
zamanda belediyelerde belediye evlerinin kiraya 
verilmesinde bazı şartları ararlar. Bu konularda da 
bilgileri inşaat ortaklıklarından veya da belediyeler-
den alabilirsiniz. 
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Konutu	görerek	inceleme

Konutu görüp her şeyi kontrol edebilmek ve hasarları (örneğin: su lekeleri, 
zemindeki hasarlar, sihhi tesisatlardaki çatlaklıklar, nem vs.) görüp tesbit edebil-
mek için yeterli zaman ayırınız. 

Kiralama:

Önemli	not:	Yazılı	kira	kontratı	olmadan	kira	yardımı	alamazsınız!	
(Wohnbeihilfe)!

Tavsiye:	Bu sorulara aldığınız yanıtları “ev aramadan önceki“ 
düşüncelerinizle karşılaştırınız!

Tavsiye:	Her hangi bir sözleşmeyi imzalamadan önce dikkatli 
olarak okuyunuz. Açık olmayan konuları istisnasız olarak sorunuz 
ve imza için kendinizi baskı altına aldırmayınız! Konut konuları ile 
ilgili sorulara İşçi Odası (Arbeiterkammer) ücretsiz danışma ver-
mektedir ve harç karşılığı (üyelik aidatı) kiracıları koruma kurumu 
yardımcı olur. 

Konut	incelemek	için	liste:
• Konut büyüklüğü ne kadar?
• Konut ne durumda (sıhhi tesisatları, duvarları, zemini,     

pencereleri, kapıları, şofben, terme ısıtma aleti, vs. kontrol ediniz)?
• Aylık kira , işletme giderleri, ön harcamalar ne kadardır ?
• Önceki kiracının aylık elektrik, kalorifer giderleri ne kadar tutmaktaydı?
• Evin bulunduğu çevre (altyapı) nasıl; toplutaşım araçları, alışveriş 

olanakları, okul, vb. yakında mı?
• Ne zaman taşına bilirsiniz?
• Şayet evcil hayvanınız varsa, ev sahibi buna izin veriyor mu?

Konutu	teslim	alma	listesi
• Başlangıç giderlerinin ödendiğini gösteren belge
• Kira sözleşmesindeki imza
• Bütün konut anahtarlarının teslim alınması 
• Teslim raporu: ev sahibi ile birlikte yazınız! Konutun konu-

munu veya mevcut hasarların fotoğraflarının çekilmesi ve 
rapora yazılması mutlaka şarttır. Ancak bu durumda evden 
çıktığınızda kiraladığınızda mevcut olan hasarlar için ödeme 
yapmazsınız. 

• Elektirik ve kalorifer sayaçını okuyunuz.



Durum: 01.01.2018
Daha fazla bilgi için:
land-oberoesterreich.gv.at/wohnbeihilfe.html
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Konut	yardımı	

Asıl kiracı olarak (özel konutlar dahil), elinizde	bazı	şartları	yerine	
getiren	kira	kontratı	var	ise, Yukarı Avusturya Eyaleti Kira Yardımı 
hakkınız bulunmakta. Kira Yardımı, başvuru üzerine en fazla bir yıl için 
verilir ve süresi bitince yeniden başvurulması gerekmektedir. 

Başvuru formunu ve daha fayla bilgi için Y.A. Eyaleti Konut İnşaat 
Teşviki (Wohnbauförderung) bölümünden (adres kısmına bakınız) temin 
edebilirsiniz. 

Avrupa Ekonomik Alanı (EWR) üyesi olmayan ülke vatandaşlarının kira 
yardımı alabilmeleri için 
• Asıl ikametgahlarının yasal ve kesintisiz olarak en az beş yıldır 

Avusturya’da olması ve
• gelir vergisine tabi gelirleri varsa veya da 
• çalışmadan dolayı Avusturya‘da yasal sosyal sigorta kurumuna öde-

me yapmakla sigortadan aylık alıyorlarsa.
• bunlarla birlikte, son beş yıl içinde 54 ay boyunca yukarıda belirtilen 

gelirlerden birini alıyor olması
gerekmektedir.

Konutu	teslim	aldıktan	hemen	sonra:
• Yeni ikametgahı bağlı bulunduğunuz belediyeye üç iş günü içinde kayıt 

(Hauptwohnsitz) 
• Elektrik/gaz kayıt edilmeli (yıl sonunda fazla ödemeyi engellemek için, 

aylık ödemeleri düşük göstermeyiniz)
• Postanızın yeni adrese gelmesi için başvuru
• Telefon, kablolu yayın ve internet bağlantısının kayıt değişimi 
• Adres değişikliğinin bildirilmesi (örneğin iş yerine, iş piyasası servisine 

(AMS), bankaya, sigortaya, hastalık kasasına, sosyal kuruma, çocuk 
yuvasına, okula,  vs.)

• Ev sigortası yaptırma (Haushaltsversicherung)
• Araba kaydının değişimi (bir hafta içinde)
• Konut yardımı için başvuru (Wohnbeihilfe)
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Doğru	ısıtma	ve	havalandırma

Biz zamanımızın büyük bir kısmını kapalı alanlarda geçirmekteyiz. Bundan 
dolayı bilhassa yeterli temiz hava ve rahat edebileceğimiz oda ısısı önemlidir. 
Özellikle kış aylarında rutubet mantarları oluşabilir – buna karşı önleyici tedbir 
doğru ısıtma ve havalandırmadır. 

Doğru	ısıtma
• Günlük havalandırma da kalorifer termostadını kapatınız 
• Pencereleri yarım açmayınız: yarım açık pencereden sıcaklık sürekli kaybo-

lur, bu da ısıtma masrafına yol açar!
• Kaloriferleri perde ve mobilya arkasına saklamayınız: Bu durumda kalorifer 

ısıtma gücü azalır
• Kaloriferlerin havasını düzenli olarak alınız 
• Kaloriferleri gece ve yokluğunuzda, dış duvarların soğumasını engellemek 

için, tamamen kapatmayınız
• Kaloriferleri, gaz ısıtıcısını ve şofbeni düzenli olarak bu işin ehli olan kişilere 

kontrol ettiriniz 

Doğru	havalandırma
• Pencereleri 5 – 10 dakika tamamen açarak hergün bütün evi en 

azından 2 kez havalandırınız; 
• Hava ne kadar soğursa o kadar kısa havalandırılabilir. Geçiş 

dönemlerinde (ilk bahar/son bahar) kışa nazaran daha fazla 
havalandırın

• Yatak odasını, mutfağı ve banyoyu daha itinalı havalandırın 
• Havalandırma zamanı dışında pencereleri kapalı tutunuz.
• Büyük miktardaki su buharını (örneğin yemek pişirme, ütü, banyo 

veya duş alma) mümkünse hemen havalandırma suretiyle dışarı 
atın.

• Yağmur esnasında da havandırmak gerekir!  

Tavsiye:	Çamaşırları evde DEĞİL, bunun için uygun olan ku-
rutma odasında veya da dışarıda kurutunuz. Çamaşırların evde 
kurutulması durumunda odalardaki nem oranı artmakta ve 
mantarlaşma oluşmaktadır.

Küflenme olduğunda, küflenmiş küçük yerleri soda cözütüsüyle 
yavaş yavaş bastıra bastıra birkaç defa silin :150 gram kristal 
sodayı yarım litre su içinde karıştırın ve bunu küflü yerlerin 20 
cm üzerindeki yerlere sürün . Bu klorlu ilaçlara nispeten ucuz ve 
zehirsizdir .

Tavsiye:	Küfle mücadele gücü olmayan, dağılan boyalarla (Dis-
persionsfarben) üzerini	boyamayın, çünkü burada küf daha fazla 
yayılır. 
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Enerji	tasarrufu

Genel ilke: Enerji tasarrufu faydalıdır! Bu sadece çevreyi korumaz, aynı zaman-
da cüzdanınınızı da korur.

Tavsiye:	Enerji tasarrufu ile ilgili broşürleri ve geniş bilgiyi Y.A. Enerji Kuru-
mundan (OÖ Energiesparverband) alabilirsiniz (adres bölümüne bakınız).

Basit	enerji	tasarruf	tavsiyesi:
• Yeni A+ kategorisinde olan aletler genellikle eski aletlere nazaran hatırı 

sayılır düzeyde tasarrufludur
• Aletlerin Stand-by durumda olmamalarına dikkat ediniz
• Mümkün olduğunca tencere kapağı kapalı yemek yapınız
• Küvette banyo yerine, duş alınız
• Odaları gerekli olduğundan fazla ısıtmayınız
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Çöp	oluşumu	ve	yok	etme	konusunda	basit	tavsiyeler:
• Bir defadan fazla kullanılabilen maddeleri ve ambalajlara öncelik 

veriniz
• Taşıma poşetlerini birden fazla kullanınız
• Zahmetli ve çevreye zarar veren ambalajlı maddelerden 

sakınınız 
• İhtiyacınız olduğu kadar gıda alınız 
• İstemediğiniz reklamları red ediniz
• WC‘ye artıkları atmayınız

Çöplerin	ayrılması

Yukarı Avusturya çok iyi düzenlenmiş çöp ayıklama sistemine sahiptir. Bu 
ayıklanmış çöpün anlamlı bir şekilde tekrardan değerlendirmesini sağlamaktadır. 
Çöplerin ayıklanması şu katagoriye göre yapılır:

	 Artık	çöp	 	 	 	 Kağıt	ve	Karton
	 Biyolojik	maddeler	 	 	 Metal
	 Cam	 	 	 	 	 Plastik	ve	ambalaj	maddeleri

	 Tavsiye:	Eğitici videomuz „MüVi – Çöp Videosu“ ve „Çöp  
 Ayrıştırması“ konulu kısa spotumuz, verein-wohnplattform.at/muevi.html
 adresindedir.

Çöplerinizi doğru şekilde ayırmaya ve doğru bidona atmaya özen gösteriniz. 
Bu konuda bilgiler çöp bidonun üzerinde bulunur, beledeyeden veya da çöp 
ayıklama işletmesinden temin edilir..

Tavsiye:	Fazla çöp oluşumunu engellemek ve çöpü ayıklamak işletme 
giderlerini azaltır ve çevreyi korur. 

Dikkat: Büyük artık eşyalar ve problemli çöpler (örneğin Boyalar, cilalar, 
haplar, piller, araba lastikleri, ...) ev çöpüne atılamaz. Bunlar artık çöp 
toplama merkezlerine (Altstoffsammelzentrum) iade edilir. Genelde büyük 
artık eşyalar önceden telefonla bildirildiğinde ücretsiz olarak alınır. Önce-
den randevu alınmadan çöplerin yaya yoluna bırakılması yasal DEĞİLDİR 
ve cezası vardır.
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Konut	sorunlarında	yardım

İkametgah	yerindeki	sorunlar

İkametgah düzenlemesinde sessizlik zamanları, düzen, temizlik, emniyet veya 
evcil hayvan barındırma konularında kurallar vardır. Bu kurallara uyarsanız bir 
çok problem ve komşularla olan anlaşmazlıkları engellersiniz. 

İkametgahda buna rağmen problemler veye kiracıların bakmakla yükümlü 
olduğu alanlarda hasarlar meydana gelirse, ilk etapta ev bakıcısına veya ev 
sahibine baş vurunuz. 

Komşularınızla sorunlarınız olursa açıklayıcı konuşma tavsiye ederiz. Karşılıklı 
anlayış ve dikkate alma iyi komşuluğun temelidir!

Kiracının ve ev sahibinin yükümlü oldukları hak ve vazifeleri hakkında bilgileri 
bina y…neticisinden, kiracılar danışma merkezlerinden (adres kısmına bakınız) 
veya internetden öğrenebilirsiniz. 

Televizyon:	Birçok ev sahibin dış duvarda uydu antenine izin vermediğini 
unutmayınız. Zamanlı olarak ev sahinden veya bina yöneticisinden kablolu tele-
vizyon imkanları hakkında bilgi alınız.  

Konut	kaybı

Kira sözleşmesinin zamanından önce fes edilmesine genellikle üç temel 
sebep yol açar:  
• Kira (ikaza rağmen) ödenmez ise,
• Uygun olmayan tavırlar (örneğin sükunetin bozulması, diğer oturan-

lara karşı dikkatsizce yapılan tutumlar),
• Kiraya verilen yerlerin kötü kullanımı (ihmal etmek, sözleşmeye 

uygun olmayan kullanım,...). 

Ev sahibi tarafından sözleşmenin fes edilmesi sadece mahkeme 
tarafından olduğunda geçerlidir. Sözleşmenin ev sahibi tarafından fes 
edilme tehlikesi olduğunda veya da fes edildiğinde  sorumlu sosyal 
danışma merkezlerine, belediyeye veya sorumlu ikametgah emniyeti ağ 
kurumuna baş vurunuz. Gerekli adresleri „diğer bilgiler, desteklemeler 
ve yardımlar“ bölümünde bulabilirsiniz. 

Tavsiye:	Kiracılar misafirlerinin davranışlarından
da sorumludur!

Tavsiye:	Zaruri durumlarda destek veya yardım almak utanç veri-
ci bir durum değildir. 
Evin elde tutulması tehlikede ise, bir an önce yardım almak çok 
önemlidir. Ne kadar çabuk olursa, o kadar iyi olur!

Tavsiye:	Bu düzenlemeler Kira Yasasının 
uygulama alanındadır!

Tavsiye:	Evinizde bilgilerin asıldığı tahtaya düzenli olarak göz atınız. Orada 
ev sahibinin bildirdiği güncel bilgileri bulursunuz. 
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Taşınma	ve	konutun	geri	iadesi

Kira sözleşmesinin kiracı tarafından fes edilmesi yazılı olarak yapılmalıdır. Kira 
kontratındaki iptal sürelerine ve diğer anlaşmalara dikkat ediniz.

Evi ev sahibine kira sözleşmesindeki anlaşmalara uygun olarak, istenilen düzen-
de teslim ediniz. Teslimiyet anında bizzat kendiniz orada bulunmanız gerekir.

Evi kurallara uygun ve istenilen düzende teslim ederseniz, depoziteyi veya 
inşaat gider katki payını geri alma hakkına sahipsiniz. Evde oluşan hasarlar nor-
mal aşınmadan daha fazla ise veya ev suistimal edilmişse kiracı bunları ödemek 
zorunda kalır. 
Geriye bırakılmış mobilyalar için yasal olarak tazminat alma hakkı yoktur, fakat 
sizden sonra girecek kiracı ile anlaşılabilinir (en iyisi alım-satım sözleşmesi ile).

Tavsiye:	Net olmayan en küçük konuda bile ev 
idaresinden, kiracılar danışma merkezinden 
(adres kısmına bakınız) veya tüketiciler koruma 
kurumundan bilgi alın. 

Evden	taşınmada	önemli	liste:
• Düzenli şekilde evi teslim etme (teslim raporu) ve bütün anahtarların iadesi 
• Elektrik, gaz, şehir ısıtmasının (sayaçları okuyunuz) kayıt düşümü veya 

kayıt aktarımı
• Telefon, Kablo-TV, internet, v.s. kayıt düşümü
• İkametgah kaydının belediyede düşürülüp yenisinin yaptırılması
• Yeni adresin sigortaya, bankaya, iş yerine v.s. bildirilmesi
• Postanızın yeni adrese gönderilmesi için baş vuru
• Otomatik kira havalesinin durdurulması
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Kiracılar	danışma	Büroları
(MieterInnenberatungsstellen)

Konut	emniyet	ağı	Büroları
(Einrichtungen	des	Netzwerks	Wohnungssicherung)

Enerji	tasarrufu	(Energiesparen)

Konut	yardımı	(Wohnbeihilfe)

Eşitlik	(Gleichbehandlung)

Volkshilfe	Flüchtlings-	und	
MigrantInnenbetreuung

Migrare

Mieterschutzverband Österreichs
Lederergasse 21
4020 Linz
0732/771288
www.mieterschutzverband.at
msv-linz@aon.at

Mietervereinigung Österreichs
Noßbergerstr. 11
4020 Linz
0732/773229
www.mietervereinigung.at
oberoesterreich@mietervereinigung.at

Schlichtungsstelle für Wohn- & Miet-
rechtsangelegenheiten der Stadt Linz
Bezirksverwaltungsamt
Hauptstr. 1-5, Neues Rathaus
4041 Linz
0732/7070
bbv@mag.linz.at

AK Oberösterreich
Volksgartenstr.40
4020 Linz
050/6906-0
info@akooe.at
www.arbeiterkammer.at

Rechtliche Informationen im Internet
www.help.gv.at

Linz, Linz-Land, 
Wels, Wels-Land, Eferding, Grieskirchen 
Verein Wohnplattform
Harrachstr. 54, 4020 Linz
Martin-Lutzer-Platz 1, 4600 Wels
0732/603104
delo@verein-wohnplattform.at

Freistadt, Perg, Rohrbach, Urfahr-Umgebung
Arge für Obdachlose REWO
Marienstraße 11
4020 Linz
0650/8107374, 0650/8107375
rewo@arge-obdachlose.at

Gmunden, Vöcklabruck
Wohnungslosenhilfe Mosaik
Hauptstr. 34
4802 Ebensee
06133/7051-40
mosaik.ebensee@sozialzentrum.org

Steyr, Steyr-Land, Kirchdorf
Verein Wohnen Steyr
Blumauergasse 29
4400 Steyr
07252/47324
netzwerk.wohnungssicherung@b29.at

Braunau, Ried/Innkreis, Schärding
Caritas für Menschen in Not
Riedholzstr. 15a
4910 Ried/Innkreis
07752/81198-10
netzwerk.wohnungssicherung@caritas-linz.at

Amt der OÖ Landesregierung
OÖ Energiesparverband
Landstr. 45
4020 Linz
0732/7720-14380
office@esv.or.at
www.esv.or.at

Energiespar-Hotline
0800/205206

AK Oberösterreich
Volksgartenstr. 40
4020 Linz
050/6906-0

Hafnerstr. 28
4021 Linz
0732/7610-2311
sozialberatung@caritas-linz.at
www.caritas-linz.at

Hier erhalten Sie auch Informationen über 
regionale Angebote.

Caritas-Sozialberatung

Stockhofstr. 40
4020 Linz
0732/603099
www.volkshilfe-ooe.at
fluechtlingsbetreuung@volkshilfe-ooe.at

Hier erhalten Sie auch Informationen über 
regionale Angebote.

Humboldtstr. 49
4020 Linz
0732/667363
www.migrare.at
e-mail: office@migration.at

Hier erhalten Sie auch Informationen über 
regionale Angebote.

Amt der OÖ Landesregierung
Direktion Soziales und Gesundheit
Abteilung Wohnbauförderung
Bahnhofplatz 1
4021 Linz
0732/7720-14140
wo.post@ooe.gv.at 
www.land-oberoesterreich.gv.at/wohnbeihilfe.htm

Gleichbehandlungsanwaltschaft
Regionalbüro OÖ
Mozartstr. 5/3
4020 Linz
0732/783877
www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at

Antidiskriminierungsstelle Oberösterreich
0732/7720-11737
www.land-oberoesterreich.gv.at/thema/antidiskriminierung
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Yardımcı	olabilecek	internet	sayfaları	/	Bilgiler: Hazırlanmasında katkıları ve/veya maddi destekleri olan herkese 
teşekkür ederiz.

Unterstützen Sie „Spende 4 Wände“. 
Das preisgekrönte Projekt ermöglicht es der Wohnplattform den 
von uns betreuten KlientInnen zum Beispiel Einstiegskosten als 
zinsenloses, rückzahlbares Darlehen vorzufinanzieren.

Ihre Unterstützungsmöglichkeit:
Hypo Oberösterreich | IBAN: AT91 5400 0002 0494 9937

Yukarı Avusturya’daki Sosyal Danışma Merkezleri:

Sorun olduğunda bağlı bulunduğunuz belediyeye ve/veya en yakınınızdaki  Sosyal 
Danışma Merkezine başvurunuz. İzleyen internet sayfasında bu merkezlerin adres-
lerini bulabilirsiniz: sozialberatung-ooe.at

Bu broşürde değinilen konular hakkında eğitim	ve	uygulamalı	seminerler:

Wohnplatform’un Sosyal Danışmanları ve/veya Uyuşmazlık Çözücüleri uzun zamandır 
yap-tığımız çalışmalar sonucu kazandığımız farklı konulardaki pratik tecrübelerimizi 
ve bilgileri-mizi ilgilenen gruplara sunmakta.

„Ev konusunda öğüt verenler“ daha fazla bilgiyi ve iletişim adreslerini : 
verein-wohnplattform.at/schulungen.html 
sayfasında bulabilirsiniz.

Evden atılacağınıza, bilgilenin!
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