
ARGE ILE SÜREKLI SORUNMU YASIYORSUNUZ?       Issizlere öneriler 
  
Issizlerin hayatini zorlastirmaya calisan ARGE gibi bir cok örnek vardir. 
Bunun icin Arge legal vede ilegal yöntemler kullaniyor. Hartz 4 de ihtiyac 
duyuldugundan beri issizlerin sadece hukuki bilgilere sahip olmalari gerek-
miyor, ayriyeten ARGE de calisan memurlara sözlerine gecirebilmeleri gere-
kiyor. Bundan dolayi ARGE mücadele edilmedi gereken bir platforma dönüs-
tü ve issizlerin oraya hazirliksiz ayak basmasi desavantaj olabilir.Uyari olarak:  
 
ARGE ye giderken yaniniza uyanik ve göz acik bir arkadasinizi götürün. 
Size sözünüü gecirmekte ve hakkinizi aramakta yardimci olabilecek ve destek 
olup belkide sahit olarak yardimci olabilecek bir kisi olmali. ARGE nin bekle-
me salonunda diger issizlerle anlasip birbirinize destek olabilirsiniz. ARGE 
bunu yasaklayamaz (§13 Abs.1 u.4 SGB X). Bir sonraki ARGE ye gidisinizin 
basarili/verimli gecmesi icin size bir kac öneri ve enformasyon topladik.  
 
Bir mektup veyahut bir basvuru formu/dilekce verince: Basvuru 
formu/dilekce veridiginize dair yazili bir tastik talep edin.(Dilekcenin ilk önce 
bir fotokopisini yaptirin ve fotokopinin üzerine teslim alindigina dair 
onaylatin) Onaylatamadiginiz durumlarda : Tarihini, odanumarasini ve ayni 
zamanda görüsmüs oldugunuz kisinin adini ve yaninizda bulunan sahitin adini 
yazmaya unutmayin. Edindigimiz tecrübeler sonucunda ARGE de bir cok 
mektubun kayip oldugunu biliyoruz.  
 
Elinizde bir tebligat olmasina ragmen hesabiniza para yatirilmadiginda: 
Tebligatinizi ve hesapözetlerinizi (hesabinizda para olmadigina dair bir kanit) 
yaninizda bulundurun ve nakit ödeme yapilmasini rica edin.  
 
Hen paraya ihtiyaciniz oldugunda ama henüz basvuru formu 
doldurmadiginizda: Hesap özetlerinizi göstererek(hesabinizda para 
olmadigina dair bir kanit)bulunudugunuz zor durumu aciklayiniz ve hemen 
para ödenmesine dair israr edin. ARGE ödemek mecburiyetinde! Bu durumda 
hemen yardimci olmak mecburiyetindeler. Paranin miktari konusunda 
tartismak mecburiyetindesiniz (§42 Abs.1 SGB I) 
 
 
 

 
Sözde dosyaniz bulmadigindan dolayi nakit para ödemesi reddedilirse: 
ARGE de nakit para ödemeleri icin bir bankamatik vardir. Bankamatik arizali 
veyahut bos ise: ARGE cekde doldurabilir. Nakit ödemeler veya cekle 
ödemeler her zaman mümkündür ve her memur buna kendi karar vermekte 
özgürdür! Dosyanizin kayip olmasi sizin sucunuz degildir ve sizin ARGE nin 
yapmis oldugu hatalardan dolayi zor durumda kalmaniz gerekmiyor. Onun 
disinda ARGE "kayitsiz/sartisizda" ödeme yapanilir.  
 
ARGE nakit para yerine bir fis/bono vermek isterse: Nakit para ödeme 
konusunda israr edin. Bu sizin hakkiniz. Bir fis/bono ile belirli yerlerde 
alisveris yapabilmeniz mümkündür ve bununla sinirlidir. Örnegin yabanci 
alisveris yerlerinde, eczanelerde alisveris yapmaniz/birseyler almaniz 
mümkün degildir. Fislerle/bonolarla ödeme yapmaya zorlanmak asagalanmak 
demektir ve ayrimciliga mahrum kalmak demektir. ARGE den nakit para 
veyahut bircek almadan ayrilmayiniz! Yardim eli uzatilmadigi sürece orayi 
terk etmeyeceginizi söyleyin! Zor durumdasiniz.  
 
25 yas altindaysaniz ve ebeveynlerinizle birlikte yasamak istemiyorsaniz: 
Ebeveynleriyle anlasmakta güclük ceken veyat birlikte yasanan ev ufak ise, 
ebeveynevinde kalmaya zorlanamaz. 25 yas altinda olan kisiler ARGE 
tarafindan cok baski görüyorlar. Bir danismanlik bulun! 
 
25 yas altinda olup ebeveyn evine dönmeniz konusunda israr edilir ve 
basvurunuz reddedilirse: ARGE basvuruyu kanunen kabul etmek 
mecburiyetinde ve gerektiginde hukuki yollarla hakkinizi arayabilmeniz icin 
gerekli olan yazili bir bildiri göndermek zorunda. Daha evelki 
enformasyonlarda görülmektedir. 
 
Nakit para ödeme, yaninizda birinin olmasi veyahut basvuru formu 
kabuledilmeyip reddedildiginde: Yazili bir aciklama isteyin. bu kabul 
edilmezse kendiniz kisa bir protokol hazirlayin. Tarihini, oda numarasini ve 
ayni zamanda görüsmüs oldugunuz kisinin adini ve yaninizda bulunan sahitin 
adini ve adresini yazin. Bunlari yazmis oldmanizin memurun farketmesi 
problem degil.  
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ARGE den ayrilmadiginzda sizi güvenligi cagirmakla veyahut polisi 
cagirmakla tehdit ediyorlarsa sakin telaslanmayin, sakinliginizi koruyun. 
Güvenlik ve polis sadece size tekrar o binadan ayrilmanizi söyleye-cektir. 
Bulundugunuz durumu baska issizlerle paylasin ve destek olma cagrisinda 
bulunarak isim ve adresleri kayit edin.  
 
Polis geldiginde: Polis memurlarina durumu aciklayin ve size yardimci 
olunmasi konusunda israr edin. Sikayetci olma ihtimalinizin olmasindan 
dolayi ARGE de calisan memurun sahsi bilgilerin alinmasini isteyin. Suc-
duyurusunda mesela"yardimci olmamalarini"öne sürebilirsiniz. Polis memu-
runun adini yazin sonuc olarak polis memuruda sahit olarak yardimci olabilir.  
 
DiMa dan (Disability Management) bir davetiye aldiginizda ve sizinle 
ilgilenen memurun degisecegi bildirilirse: DiMA hasta ve özürlü issizlerle 
ilgilenen vede "sosyal salahiyet sorunu olan,borclu, konusma özürlü, 
bagimliliklari olan vede problemli cevreye sahip olan" insanlarla ilglenen bir 
kurumdur(DiMa nin deyimleri) Bizim düsüncemize göre DiMa dan gelen bir 
danisman/sorumlu gönüllü olmali. ARGE den DiMa ya yönlendirilmenize 
dair bir belge isteyin itiraz etmeniz gerektiginde elinizde bir belge bulunmasi 
icin. ARGE nin verdigi her karar ayrintisiyla aciklanmasi gerekiyor ve 
mantikli olmali.Danismanla görüsün.  
 
Arge sizi "Arbeitsdiagnostischen Fachdienst-JobProfile" gönderirse, 
JobProfil ruh sorunu yasayan veyhaut ruhsal sorunlari olan kisilerle 
ilgileniyor(JobProfilin deyimi). Birebir görüsmelerle ve testlerle/sinamalarla 
is dünyasina uyum konusunu arastiriyorlar. Danismanlikla görüsün ve 
olumsuz sonuclar hakkinda bilgi edinin.  
 
Rahatsizliginiz varsa ve ARGE doktorunuzdan siz istemeden sizinle ilgili 
bilgi isterse: Hakkinizi savunun. ARGE sizinle ilgili cok bilgiye sahip olursa 
sizin aleyhinize kullanabilme imkanlari yüksek olur. Genel olarak: ARGE nin 
vermis oldugu her kararin mantikli bir aciklamasi olmali. Danismalikla 
görüsün!  
 
Beklenmedik bir anda bir ARGE memurun evinize girmek istediginde: 
Daha evel yazili bir müracaat veyahut bir randevu ile ilgili bir bildiri 
göndermeden hic bir sahisi eve almak mecburiyetinde degilsiniz. Ödemeleri 
bir evelki evkontrolüne bagli olamaz. Ayriyeten yazili bir aciklama isteyin.  

Geleceklerine dair bir bildiri gönderildikten sonra: Bir danismanlikla 
görüsüp itiraz edin. Bir arkadasinizla birlikte karsilayin o saihis. Ispat olarak 
kullanabileceginiz bir kac fotograf cekin ve o sahisin adini kayit edin. Bizi bu 
tarz "ev inceleme" eylemlerden haberdar edin. Yardimci olmaya calisiriz.  
 
Size ARGE memurlari tarafindan Jobbörse de(isborsasinda) veyahut 
"entegrasyonkurslarinda"özel sorular sorulursa ve siz bundan rahatsiz 
oluyorsaniz, ve fazlasiyla özel ve gereksiz buluyorsaniz: Dikkat! ARGE 
sizin hakkinizda HERSEYI bilmek istiyor ve herseyi size karsi kullanabilir. 
Sonuc olarak sorularin tümüne cevap vermis olsaniz bile daha cabuk 
issahibi/is bulmus olmayacaksiniz. Nekadar iyi davransalarda kanmayin. 
Süpheci davranin ve seviyeli olun. Sorulardan rahatsizlik duydugunuzu ifade 
edin ve is arama girisiminizle hic bir baglanti kuramadiginizi ve göreme-
diginizi söyleyin. Ve düsünmek icin zamana ihtiyaciniz oldugunu söyleyin.  
 
Issiz parasi azaldiginda veyahut kesildiginde: Ihtiraz edin. Her kesintiden 
evel ARGE sizinle görüsmek zorunda ve sizi dinlemek zorunda.(§24 SGB X) 
Bilgi edinin veyahut bir danismanlikla görüsün.  
 
Baska baskaldiran insanlarla görüsmek ve sizde savunak istiyorsaniz: Biz 
düzenli bir sekilde bir kampanya/eylem hazirliyoruz bu eylemin 
adida"zahltag/ödeme günü". Her ayin ilk is gününde birlikte Köln de bir 
ARGE ye gidiyoruz.ARGE nin girisinde toplanip yemeklerimizi ve 
iceceklerimizi getirip müzik yapiyoruz. Para alamayan veyahut sorun yasayan 
biri varsa, birbimize destek olup birlikte memurlarla görüsüyoruz. Polislerin 
gelmesine ramen ve birkac tehdit almamiza rahmen bu sekilde bir kac 
basariya imza atabildik. bu mail adresine yazin: aktionscamp@yahoo.de  
 
ARGE ile sorun yasiyorsaniz: Pazartesi 15:00-17:00 Steprathstr.11 Köln-
Kalk (U-Bahn istasyon Kalk Kapelle) Maalesef Türkce konusamamak 
 
Internette ALG II/Sosyal yardim ve issizlik: www.tacheles-sozialhilfe.de; 
www.bag-shi.de; www.alg-2.info, www.labournet.de; 
www.erwerbslosenforum.de 
 
 
 
V.i.S.d.P: F. Eller, Ludolf-Camphausen-Str. 36, Köln 
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