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Sosyal destek nedir?  

Sosyal destek, maddi olarak zor durumda bulunan insanlar için bir destektir. 

 Sosyal desteğin amacı, onların geçimlerini ve barınma masraflarını karşılamaktır. 
 Geçime gıda, giysi, vücut bakımı ve ev eşyası için giderler dâhildir. 
 Barınma masrafları kiradan, işletme masraflarından, elektrik ve ısıtmadan oluşmaktadır. 
 Sosyal destek ile siz ve yakınlarınız Avusturya sağlık kasasında sigortalı olabilirsiniz. 

Şartlar nelerdir? 

Sosyal desteği sadece aşağıdaki maddeler yerine getirildiğinde alabilirsiniz: 

 Kendi ve ailenizin yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için yeterince paraya sahip değilsiniz. 
 Geliriniz, Madde 3'te belirtilen tutarlardan düşük olmalıdır. 
 Mutat meskeniniz ve gerçek ikamet yeriniz Graz'da bulunmalıdır. 
 Avusturya'da kalıcı ikamet için yetkili olmalısınız (örneğin Avusturya vatandaşı, belli şartlar 

altında Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşı, "Sürekli oturma – EG" sahibi kişi). 
 Avusturya'da çalışma iznine sahip 
 ve İş piyasası hizmetine (Arbeitsmarktservice/AMS) kayıtlı olmalısınız. 
 Siz ve aileniz bir iş yeri bulma çabasını göstermelidir. 

Sosyal destek alabilmek için önce kendi geliriniz ve varlığınız kullanılmalıdır. Gelir olarak örneğin 
aşağıdakiler gibi tüm kazançlar sayılmaktadır: 

 İş geliri, 
 İşsizlik parası, 
 Mağduriyet yardımı, 
 Çocuk bakımı parası, 
 Nafaka ödemeleri, 
 veya emeklilik 

 

Stadt Graz (Graz Belediyesi) 
Sozialamt (Sosyal Daire) 

Referat für Sozialunterstützung (Sosyal 
Destek Şubesi) 

Schmiedgasse 26 | 8011 Graz 
Tel: +43 316 872-6450 

E-posta: sozialunterstuetzung@stadt.graz.at 
www graz at 

 

 

Sosyal destek hakkında 
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Varlık, sahip olduğunuz her şeydir. Ancak sosyal destek hesaplanırken bazı varlık değerleri hariç 
tutulur: 

 Kendiniz oturduğunuz size ait ev veya daire. 
 İş icabı veya engelliğe dayalı gerekli araba. 
 Kişi başı en fazla 5.867,64 € tasarruflar (bu, azami oranın altı katıdır) 

Daire (= ilçe kaymakamlığı/Graz Belediye İdaresi) varlık durumunuzu denetleyecektir. 

Dikkat: 

 Sosyal desteği aralıksız olarak 3 yıl boyunca aldığınızda ve bir eve veya daireye sahip 
olduğunuzda daire tapuya gidebilir. 

 Yakınların bakımını üstlendiğinizde veya gündüz çocuk bakımı kuruluşu hazırda 
bulunmayan 3 yaş altı çocuklara baktığınızda AMS'ye başvurmanız gerekmez. 

Bununla ilgili daha fazla bilgiyi yetkili daireden temin edebilirsiniz. 

Sosyal desteğin tutarı ne kadar olabilir? 

Sosyal destek, sizin (ve aileniz) için ayrı olarak hesaplanır. 2023 yılında en fazla şu tutarları 
alabilirsiniz: 

Referans oran Tutar/ Azami oranın 
yüzdesi 

Bekârlar için azami oran   1.053,64 (%100) 
Ekonomi birliğinde yaşayıp reşit olan ve hak sahipleri için azami oran  

 

birinci ve ikinci için  737,55 (%70) 
üçüncü itibarıyla  474,14 (%45) 
Ekonomi birliğinde yaşayıp reşit olmayan ve hak sahipleri için azami 
oran  

 

birinci, ikinci ve üçüncü için  221,26 (%21) 
dördüncü itibarıyla  184,39 (%17,5) 
Reşit olmayan ve hak sahipleri için madde 2 Z 5 uyarınca destek için 
tek başına çocuk yetiştirenler için ek ödemeler 

 

birinci için  126,44 (%12) 
ikinci için  221,26 (%21) 
üçüncü için  284,48 (%27) 
her bir diğeri için  31,61 (%3) 
Engelli ve hak sahipleri başına genel geçimin desteği için ek ödemeler 
(madde 40 fıkra 1 ve 2 Federal Engelliler Kanunu) 

 189,66 (%18) 

Bir kişi için azami barınma masrafları sabit tutarı 210,73 Avro (%20) 

Yetişkinler ve reşit olmayanlar, sosyal desteği yılda 12 defa alabilir. 
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Nerede başvurulabilir? 

Sosyal destek için başvurabileceğiniz yerler: 

 belediyenizde (belediye dairesinde) 
 yetkili dairede (ilçe kaymakamlığı ya da Graz Belediye İdaresi sosyal dairesine) veya 
 Steiermark Eyalet Hükümeti Dairesinin sosyal hizmetler merkezinde, Bölüm 11 Sosyal 

işler, İş ve Entegrasyon, Burggasse 7-9, 8010 Graz 

Kimler başvurabilir? 

Kendiniz ve aynı hanede yaşayan aile mensuplarınız için başvurabilirsiniz? 

Ancak başkaları da başvurabilir. Bu örn. yasal bir temsilci veya ortak hanede yaşayan bir aile 
mensubu olabilir. 

Birden fazla yetişkinin aynı hanede yaşaması durumunda buna ekonomi birliği denilir. Burada 
birlikte başvurmanız yeterlidir. 

Nasıl başvuruda bulunabilir? 

Başvuruda esas itibarıyla şekilsiz bulunabilirsiniz. Ancak bazı evrakların gerekli olmasından dolayı 
başvuru formunu kullanmanız tavsiye edilir.  

Başvuru formunu sosyal daireden temin edebilirsiniz. Onu ayrıca Graz Belediyesinin ve sosyal 
dairenin internet ana sayfasından indirebilirsiniz.  

Belirtilen ana sayfalarda bir E-Gouvernement formu da mevcuttur. 

Prosedürdeki ana başvuran veya ana irtibat kişisi olarak Başvuranlar için başvuru formunu 
doldurun. 

Hanenizdeki sosyal desteğe ihtiyacı olan her bir diğer kişi için Ek A'yı doldurun. 

Hanenizdeki sosyal desteğe ihtiyacı olmayan ve nafaka yükümlülüğüne sahip kişiler için Ek 
B'yi doldurun. 

E-Gouvernement formuna Ek A ve Ek B entegre edilmiştir ve ihtiyaç durumunda doldurma alanları 
açılır. 

Süreler var mı? 

Sosyal destek başvurusunda her zaman bulunabilirsiniz. 

Tüm şartlar yerine getirildiğinde size başvuru günü itibarıyla sosyal destek verilir. 

https://www.graz.at/cms/dokumente/10269022_7761791/28ed4282/StSUG_Antragsformular.pdf
https://www.graz.at/cms/dokumente/10269022_7761791/4dfd70b2/StSUG_Antragsformular_AnhangA.pdf
https://www.graz.at/cms/dokumente/10269022_7761791/d4993ef2/StSUG_Antragsformular_AnhangB.pdf
https://www.graz.at/cms/dokumente/10269022_7761791/d4993ef2/StSUG_Antragsformular_AnhangB.pdf
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Başvuru için hangi evraklara ihtiyacınız var?  

Kişi hakkında bilgiler: 

 resmi fotoğraflı kimlik (pasaport, kimlik, ehliyet, ID-Card) 
 Doğum belgesi 
 Vatandaşlık belgesi 
 Yasal ikamet ile ilgili kanıt (ikamet unvanı veya ikamet belgesi) 
 Evlilik belgesi / Partnerlik belgesi 
 Boşanma kararı ya da sulh düzenlemesi 
 Kayıtlı partnerliğin kuruluşu ya da iptali hakkında kanıt 
 Sosyal sigorta numarası 
 Temsil kanıtı (Yardıma muhtaç yetişkin koruma temsilcisi / Vekaletname) 
 İkametgah belgesi (daireden sorgulanabilir) 

Oturma koşulları: 

 Kira sözleşmesi 
 Tapu senedi 
 İşletim maliyetleri kanıtı 
 oturmaya ilişkin diğer maliyetler 

Gelir durumları hakkında 

 Maaş teyidi 
 Gelir vergisi bildirimi 
 İş piyasası hizmetinden yardım alma teyidi, 
 Memur emekliliği/emeklilik ödemeleri kanıtı 
 Hastalık parası ve çocuk bakım parası hakkında sağlık kasasından teyit 
 Nafaka ödeme tutarı hakkında kanıtlar 
 Tarımsal ve ormancılık mülkiyeti hakkında tespit bildirimleri 
 Kira sözleşmeleri 

Varlık durumları hakkında 

 Varlık defteri 
 Tasarruf cüzdanları 
 Mortgage sözleşmeleri 
 Dekontlar 
 Hisse senetleri / değerli kâğıtlar 
 Mevcut hesapların listesi (özellikle cari hesaplar, mevduat hesapları, depo hesapları) 

İş gücünün kullanımı hakkında 

 İş arama ön kayıt teyidi 
 Malullüğe ilişkin bilirkişi raporu 
 İş gücünün kullanımının engellenmesi hakkında kanıtlar 
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Hangi masraflar oluşmamaktadır? 

Sosyal destek başvurusu ile bağlantılı olarak sizin için masraflar oluşmamaktadır. 

Önemli bilgiler 

Sosyal destek aldığınızda ve aşağıdakilerde bir değişiklik meydana geldiğinde 

 Geliriniz, 
 Varlığınız, 
 Aileniz veya 
 Oturma koşullarınız 

bunu daireye derhal bildirmeniz gerekir. 

İki haftadan uzun süre hastanede veya yurt dışında bulunduğunuzda da bunu derhal bildirmeniz 
gerekir. Bunu yapmadığınızda sosyal desteği geri ödemeniz gerekir. Bu ayrıca kasıtlı olarak yanlış 
bilgi verdiğinizde veya bir şeyi gizlediğinizde de geçerlidir. 

Daire ayrıca üç yıl geçtikten sonra da haksız olarak alınan yardımları geri talep edebilir. 

Sosyal desteğin bitiminden sonra 3 yıl içerisinde varlığa sahip olmanız durumunda (= örn. loto 
kazancı veya büyük bir miras) sosyal desteği geri ödemeniz gerekir. Sosyal desteği hak sahibinin 
vefat etmesi durumunda, mirasçıları sosyal desteği ancak bir mirasın söz konusu olması 
durumunda geri ödemesi gerekir. 

Ailenizden olmayan birinden düzenli olarak para almanız durumunda, toplamı sosyal 
desteğinizden kesilebilir. 
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