
Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti ve Avrupa Birliği, iş 
danışmanlık merkezlerini sizin faaliyetleriniz 
konusunda destekler. Ülkeniz ve AB yardım 
almanızı istiyor.

Bölgedeki iş danışmanlık merkezleri size 
daha iyi yardımcı olabilmek için kendi 
aralarında da düzenli olarak bilgi alışverişinde 
bulunmaktadırlar.
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MÄRKISCHER KREIS

Diakonie Mark-Ruhr  (MK - Nord)

Bodelschwinghstraße 1, 58638 Iserlohn

02371/8180-300, ina.thomas@diakonie-mark-ruhr.de

015122161893, ronald.seidler@diakonie-mark-ruhr.de

Diakonie Mark-Ruhr (MK - Süd)

Schulstraße 2, 58791 Werdohl

02392/7218-68

beate.ben_halima@diakonie-mark-ruhr.de

BOCHUM

bobeq gemeinnützige Gesellschaft mbH

Schulstraße 16, 44866 Bochum

02327/36 94 115, beratung-arbeit@bobeq.de

wbz Wattenscheider-Bildungs-Zentrum gGmbH

Westenfelder Straße 56a, 44866 Bochum

02327/9879-71, heinz@wbz-bochum.de

ENNEPE-RUHR-KREIS

HAZ Arbeit+Zukunft e. V. (EN - Nord)

Am Walzwerk 19, 45527 Hattingen

Schillerstraße 13, 58452 Witten

02324/591 -150/-151, beratungsstelle-arbeit@haz-net.de

Diakonie Mark-Ruhr (EN - Süd)

Kaiserstraße 55, 58332 Schwelm

02336/15205

tanya.loeber-kaemper@diakonie-mark-ruhr.de

HAGEN

Diakonie Mark-Ruhr

Rathausstraße 31, 58095 Hagen

02331/3063051

martina.pacyna@diakonie-mark-ruhr.de

02331/2041906

susanne.tiefensee@diakonie-mark-ruhr.de

HERNE

Zeppelin-Zentrum

Zeppelinstraße 1, 44651 Herne

02325/60840, her-kk-zeppelin-zentrum@kk-ekvw.de

Arbeitslosenzentrum Herne e.V.

Hermann-Löns-Straße 8, 44623 Herne

02323/55547, herne-alz@arcor.de

Stand: August 2021

İŞ DANIŞMANLIK 
MERKEZLERİ

BERATUNGSSTELLEN 
ARBEIT

İşsizliğe ve emek işçi liği 
sömürüsüne karşı yardım

TÜRKÇE
TÜRKISCH

DANIŞMANLIK - ORYANTASYON - REFAKAT
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İŞ DANIŞMANLIK 
MERKEZLERI

İŞÇI SÖMÜRÜSÜNE 
KARŞI YARDIM

RESMI KURUMLARDAN 
ALABILECEĞINIZ YARDIM 
VE HIZMETLER

İŞ İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK         İŞ ARAMA / BAŞVURU

BAŞKALARIYLA KONUŞUN

Amirinizle tartıştığınızda

İşten çıkartıldığınızda.

Yeni bir iş aradığınızda.

İş başvurusunda bulunduğunuzda.

Para talep ettiğinizde.

Resmi kurumlardan gelen mektupları daha 
iyi anlayabilmeniz için.

Resmi kurumlarla sorun yaşadığınızda.

Hastalandığınızda ve yardıma ihtiyacınız 
olduğunda.

Size daha fazla yardımı nereden bulabileceğiniz 
gösterirler (avukatlar, daha fazla danışmanlık).

Amiriniz işinize son verdi; iş sözleşmesi 
uzatılmadı.

Fesih ihbarı yazılı olarak gelmedi.

İşiniz tehlikeli ve sağlığınız için zararlı.

Koruyucu giysiniz ve ekipmanınız yok.

İşvereniniz kimliğinize el koydu.

(Başka) bir iş bulamıyorsunuz.

Başvuru evraklarınız yok ve iş için 
evraklara ihtiyacınız var.

İşveren size asgari ücreti ödemiyor.

İzin alamıyorsunuz veya daha az 
alabiliyorsunuz.

Hastalandığınızda veya izinli olduğunuzda 
para alamıyorsunuz.

İzin verilenden daha fazla saat çalışıyorsunuz.

Hastasınız ve çalışamıyorsunuz.

Anne veya baba olarak çocuk parası, 
çocuk yardımı veya ebeveyn parası 
almıyorsunuz.

Kiranız pahalı ve barınma ödeneğine 
ihtiyacınız var.

Yaşamınızı idame ettirmek için yeterince 
paranız yok.

Göçmensiniz ve sığınma başvurusunda 
bulundunuz.

Resmi kurum tarafından gönderilen 
mektup yanlış.

Bizi arayın veya bize gelin. 

Sorulardan birini evet ile cevaplayabilir misiniz?
Bize gelin. Biz size yardım ederiz! 

Sorulardan birini evet ile cevaplayabilir misiniz?
Bize gelin. Biz size yardım ederiz! 

Sorulardan birini evet ile cevaplayabilir misiniz?
Bize gelin. Biz size yardım ederiz! 

İşçi sömürüsü nedir? 

Ne için para alabilirsiniz?

Mekanlarımızda başkaları ile buluşup 
konuşun.

DANIŞMANLIK
ORYANTASYON
REFAKAT


