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Danışmanlık ve yardım hakkında bilgi

Enerji arzını güvenceye almak

Enerji arzının bloke edilmesiyle tehdit ediliyor 
musunuz? 
Taksitli veya ileri bir tarihte ödeme yapmak için  
elektirik sağlayıcınızla konuşun! 

Bu işe yaramıyor mu? Elektrik veya gaz kesilmiş 
veya kapatılmış durumda ve kendi kendine 
yardım için başka bir imkanın yok mu?
Belki Enerji kalıntılarının Essen şehrinden bir borçla 
alınması mümkündür.

Ev sahibiniz, kiranızı geciktirdiğiniz takdirde,  
kira kontratınızı önceden haber vermeksizin  
feshetmekle tehdit mi ediyor? 
Muhtemel bir tehdit ile evden çıkarma, mali yardım 
(krediler) ile önlenebilinir. 

İletişim

SGB II‘ye göre yardım alanlar:
JobCenter Essen
https://www.essen.de/leben/soziales_und_arbeit/
jobcenter/corona_zeit.de.html

SGB XII‘ye göre yardım alanlar ve diğer kişiler:
Amt für Soziales und Wohnen
Fachstelle Hilfen zum Wohnen
Steubenstraße 53
Telefon 0201 88-50172

Her zaman güncel ve ek bilgilerle birlikte destek 
teklifleri hakkında daha fazla ayrıntıları şu adreste 
bulabilirsiniz:  
www.essen.de/energiekosten 

Essen için güncel bilgiler:
www.essen.de/energieversorgung 
  
Enerji tasarrufu için faydalı ipuçları:
www.essen.de/energiespartipps  

Yüksek enerji maliyetlerine 
destekEk bilgi
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Enerji, kira, hukuki ve borç 
konularında danışmanlık

Şuanki mevcut durumunuzda enerji ve geçim  
giderlerinizi nasıl karşılayacağınız konusunda 
endişeli misiniz? 
Yerel danışma merkezleri ve sosyal yardım dernekleri 
size yardımcı olacaktır. Destek için aşağıdaki irtibat 
noktalarıyla iletişime geçebilirsiniz:

Tüketici Hakem Heyeti Essen 
Verbraucherzentrale Essen
Hollestraße 1
www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/essen 

Enerji Tasarrufu Hizmeti Essen 
EnergieSparService Essen
Am Krausen Bäumchen 132
www.neue-arbeit-essen.de/dienstleistungen/ 
energiesparservice 

Borçlu Yardımı Essen 
Schuldnerhilfe Essen
Holsterhauser Platz 2
www.schuldnerhilfe.de 

İlk bilgileri
buradan da alabilirsiniz: 

Essen şehrinde buluşma merkezleri 
Begegnungszentren der Stadt Essen
www.essen.de/begegnungszentren  

Zentren 60plus
www.essen.de/60plus

Özellikle şuanki mevcut durumda mali yardım  
almaya uygun olup olmadığınızı kontrol etmekten 
korkmayın. Konut yardımı gibi yardımlar veya Sosyal 
Güvenlik Kanununun „SGB II“ ya da „SGB XII“ göre 
pra yardımı (ödenek) almanız mümkün olabilir.

Konut Yardımı (Wohngeld)
Konut yardımı, kiracıların veya mal sahiplerinin konut 
masraflarını karşılamalarına yardımcı olan bir ödenektir. 
Temel olarak, bu ödeneğin geri ödenmesi gerekmez. 
NRW Konut Yardımı Hesaplayıcısı, talepleri hesaplamaya 
ve başvuruları göndermeye yardımcı olur:  
https://www.wohngeldrechner.nrw.de 

SGB II ve SGB XII‘ye göre ödemeler
Eğer hanehalkı geliriniz yaşam giderlerinizi karşılamak 
için kalıcı olarak yetersizse, SGB II (işsizlik parası II,  
Bürgergeld) veya SGB XII (örn. yaşlılıkta temel güvence) 
kapsamında yardım alma hakkınız olabilir. Bunun içine, 
diğer şeylerin yanı sıra, kira ve ısınma maliyetleri de  
dahildir. Gelir olması durumunda da yardım alınabilinir. 
Caritas, olası taleplerin önceden hesaplanmasına 
yardımcı olur: 
https://www.caritasnet.de/alg2/rechner/

Isıtma maliyetleri için yüksek geri ödemeler  
konusunda yardım
Düşük bir geliriniz mi var yoksa konut yardımı mı 
alıyorsunuz? Ya da JobCenter Essen‘den veya Sosyal 
İşler ve Barınma Dairesi‘nden düzenli olarak herhangi 
bir yardım almıyor musunuz? Bu durumda, ek ısınma  
giderleriniz için (SGB II veya SGB XII‘ye göre) bir defaya 
mahsus olmak üzere bir yardım (ödenek) alabilirsiniz.

SGB II‘ye göre ödemeler:
JobCenter Essen 
https://www.essen.de/leben/soziales_und_arbeit/
jobcenter/corona_zeit.de.html

SGB XII‘ye göre ödemeler:
Amt für Soziales und Wohnen
Steubenstraße 53
45138 Essen

Finansal destek için  
haklarınızı kontrol edin! İletişim
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