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İltica başvurusu yapanlara yardım yasasındaki yetkinin 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 
ve standart gereksinim seviyesinin 24.11.2022 tarihinden itibaren değiştirilmesi. 
 
Sayın Bayanlar ve Baylar, 
 
size, iltica başvurusu yapanlara yardım yasasına göre yardım almakta olduğunuz için 
yazıyoruz. 02.02.2023 tarihinden itibaren bu konuda şimdiye kadar olduğu gibi belediye değil 
Göç İşleri Dairesi, M 43 şubesi  görevli olacaktır.  
 
Ancak sizin için değişen sadece muhatabınız olacaktır. Yardımlarınız şimdiye kadar olduğu 
gibi banka hesabınıza gönderilecek veya yardımınızı şimdiye kadarki ödeme yerinizden 
alacaksınız.  
 
Kişisel veya ekonomik durumunuzdaki değişiklikler, vereceğiniz diğer dilekçeler, randevu 
talepleriniz veya başka istekleriniz hakkındaki e-postalarınızı lütfen 01.01.23 tarihinden 
itibaren aşağıdaki adrese yazın 
 
                                               asylblg@amtfuermigration.hamburg.de . 
 
 
 M 43 numaralı şubeye aşağıdaki telefon numarası üzerinden de erişebilirsiniz  
 
                                               040 428 39 – 4399 
                                               P.tesi-Cuma Saat 08:00 – 15:00 arası 
 
 
veya büronun açık olduğu  
 
                                             salı ve perşembe günleri saat 08:00 - 15:00 arası 
                                             Bargkoppelstieg 10-14. 
 
 
Randevu almadan ziyaretler çok fazla bekleme sürelerine neden olabilir. Lütfen bir e-posta 
ile bir randevu talebinde bulunun! 
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Posta için ise aşağıdaki adresi kullanın: 
 
                                               Amt für Migration 
                                              Referat M 43 – Leistungen nach dem AsylbLG 
                                              Bargkoppelstieg 10-14 
                                              22145 Hamburg 

 

Güncel bilgi:      

Federal Anayasa Mahkemesinin bir kararına göre yalnız yaşayan ve 18 aydan daha uzun 

süre Almanya'da ikamet eden (Analog ödeme alanlar) ve başkaları ile birlikte barınılan bir 

evde yaşayan yetişkinler 24.11.2022 tarihinden itibaren şimdiye kadar olduğu gibi 

Regelbedarfsstufe (RBS) 2 (Standart gereksinim seviyesi) yerine, RBS 1 alacaklardır. Bu, bu 

kişiler için daha yüksek ödeme anlamına gelmektedir. Bu düzenlemenin ödeme alınan ilk 18 

ay içinde (Temel ödeme süreci) bulunan kişiler için de geçerli olup olmadığı şu an 

incelenmektedir. 

Yeni düzene uyum biraz zaman alacaktır. Bu nedenle, sizin bir başvuruda veya itirazda 

bulunmanıza gerek kalmaksızın, tarafınıza daha sonra aradaki fark kadar (RBS 2 ile RBS 1 

arasındaki fark) toplu bir ödeme yapılacaktır.  

Anlayış göstermenizi rica ederiz! 

 

Saygılarımızla 

 

Sosyal İşler Müdürlüğü Hamburg 

 

Bu yazının diğer dillere çevirisi için lütfen bakınız:  

 

                      


