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In vitro fertilizasyon (IVF) veya intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) yöntemiyle 

gerçekleştirilecek bir tedavi için verilen  
geri ödemesiz maddi yardım dilekçesine yönelik bilgiler 

 
 
„Yardımcı Üreme Teknikleri“ Teşvik Programı, istemsiz olarak çocuk sahibi olmayan çiftlere 
homolog sistemde yardımcı üreme tekniklerinden (diğer adıyla yapay döllenme) yararlanmak 
istemeleri durumunda para yardımı sağlar.   
 
 

Neye teşvik veriliyor? 

 
Bu para yardımı, üreme yöntemiyle gerçekleştirilen ikinci ya da üçüncü tedavi denemesine verilen 
kısmi bir teşvik niteliği taşır. 
 
Desteklenen tedaviler, in vitro fertilizasyon (IVF) tedavileri (halk arasında tüp bebek olarak bilinir) 
ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) (mikroenjeksiyon olarak da bilinir) tedavileridir. 

 
 
 

Yerine getirilmesi gereken koşullar nelerdir? 

 
Maddi yardım aşağıdaki koşulların yerine getirildiği durumlarda verilebilir:  
 

 Alman Sosyal Kanunu V’in 27a maddesi 1’inci fıkrasında belirtilen şartlar gerçekleşmişse.* 

 Evli çiftin ya da çiftin 
o istemsiz olarak çocuk sahibi olmaması, 
o sürekli olarak ayrı yaşamaması ve  
o dilekçenin verildiği ve tedavinin görüldüğü zamandaki ana yerleşim yerinin Berlin'de 

olması. 

 Evli çiftlerin veya hayat arkadaşlarının tedaviye başlandığı sırada 25 yaşını doldurmuş 
olmaları.  

 Tedaviye başlandığı sırada, evli veya evli olmayan partnerlerden kadın olanın 40’ıncı erkek 
olanınsa 50’inci yaşını henüz doldurmamış olması.  

 Teşvik olanağı taşıyan tedavi sürecine henüz başlanmamış olması (tedavinin başlangıcı 
olarak, bir üreme tıbbı kurumuyla tedavi döngüsü için yapılan sözleşmenin imzalanması da 
reçetelerin karşılığının alınması da görülebilir.)  

 Tedavinin Berlin Eyaleti'nde gerçekleşecek olması (Alman Sosyal Kanunu V’in 121a maddesi 
uyarınca Berlin Eyaletinin yetkili bir makamından izni bulunan ve yine Alman Sosyal Kanunu 
V’in 27a maddesi 1’inci fıkrasında belirtilen şartlarını Federal Ortak Heyetin yapay döllenmeye 
yönelik tıbbi tedbirlerle ilgili yürürlükte olan yönergeleriyle bağlantılı bir şekilde yerine getiren 
bir muayenehane veya kurumda yapılması). 

 İlgili sağlık sigortası, özel sağlık sigortası masraflarını tamamen ya da kısmen karşılamasına 
yönelik bir hakkın bulunmaması ya da memur yasası uyarınca yardım alma hakkının hiç 
olmaması veya kısmen olması durumunda. 
 

* Evlilik dışı yaşam birlikteliklerinde Alman Sosyal Kanunu V’in 27a maddesi 1’inci fıkrası kıyasen 
uygulanır. 

 
Teşvikin miktarı ne kadardır? 

 
Teşvik miktarı, yasal ya da özel sağlık sigortası ya da memur yasası uyarınca yardım merkezinin 
üstlendiği masraflardan geriye kalan ve kişinin kendisinin ödemesi gereken meblağın en fazla yüzde 
ellisini karşılar. Teşvik miktarının azami sınırı aşağıdaki miktarlarla sınırlıdır:  
 
In vitro fertilizasyon (IVF) tedavisi için 800,00 € ve 
Intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) tedavisi için 900,00 € 
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Her tedavi döngüsü için ayrı bir dilekçe verilmesi gerekir. Bu da şu anlama gelir: Her seferinde 
sadece bir tedavi denemesi için dilekçe verilebilir.  
 
Not: Para yardımında bulunulmasına yönelik hukuki bir hak mevcut değildir. Yardımı onaylayan 
makam görevinin verdiği takdir yetkisini kullanarak mevcut bütçeye göre kararını verir. 
 
 

Dilekçenizle birlikte teslim etmeniz gereken diğer belgeler nelerdir? 

 
 Her iki dilekçe sahibinin güncel ikametgah belgesi (3 aydan eski olmamalı)  

 Gerektiği durumda evlilik cüzdanının bir fotokopisi  

 Onaylanmış masraf ve tedavi planı 

 Sağlık sigortası/sigortaları ve/veya memur yasası uyarınca yardım merkezinin 

masrafları üstlenildiklerine ya da reddettiklerine dair verdikleri yazı.  

 

Başka neleri bilmek önemlidir? 

 
Aşağıdaki zamansal sıralamaya dikkat etmek gerekir: 
 

 Tedavinin tıbbi ve psikososyal yönleri konusunda tedaviyi kendisi gerçekleştirmeyecek olan bir 

doktordan danışmanlık alınması; 

 Tedavi ve maliyet planının tedaviyi gerçekleştirecek olan doktor tarafından hazırlanması; 

 Masrafların üstlenildiğine dair açıklamanın ilgili sağlık sigortası ve/veya gerektiğinde 

memur yasası uyarınca yardım merkezinden alınması;  

 Dilekçenin belgelerin orijinalleri ile birlikte Eyalet Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi’ne 

gönderilmesi; 

 Eyalet Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi'nden gelecek olan resmi kararın beklenmesi; 

 Ancak ödemenin gerçekleştirilmesi yönünde olumlu bir resmi karar (geçici yardım kararı) 

verildiğinde tıbbi tedaviye ve reçetelerin karşılığının alınmasına başlanabilir; 

 İlgili tedavi, kararın açıklanmasının ardından altı ay içerisinde tamamlanmış olmalıdır;  

 Tedavinin tamamlanmasının ardından: Tedavi masraflarına yönelik faturaların/belgelerin 

sağlık sigortasına ve/veya gerektiğinde memur yasası uyarınca yardım merkezine teslim 

edilmesi (masrafların karşılanacağının açıklandığı durumlarda); 

 Ödeme dilekçesinin faturalar ve sağlık sigortasından ve/veya gerektiğinde memur yasası 

uyarınca yardım merkezinden gelen onay yazısıyla birlikte Eyalet Sağlık ve Sosyal İşler 

Dairesi’ne gönderilmesi. 

ÖNEMLİ! Gerekli tüm ispat belgeleri, en geç son ispat belgesinin elinize geçmesinden 
itibaren 14 gün içerisinde LAGeSo'ya yani Eyalet Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi’ne 
ulaştırılmalıdır!   

 

 Teşviğin Eyalet Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi tarafından ödenmesi, para yardımının nihai 

miktarının hesaplanmasının ardından gerçekleşir.  

 
 

Diğer Bilgiler 

 
 
„Yardımcı Üreme Teknikleri“ Teşvik Programı, konusundaki bilgileri internette  

http://www.berlin.de/lageso/soziales/zuwendung/foerderung-kinderwunsch/ adresinde ya da Federal 

Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığının (BMFSFJ) bilgilendirme portalında 

(www.informationsportal-kinderwunsch.de) bulabilirsiniz. 

 
Dilekçenin verilmesi sürecine yönelik sorularınızı Berlin Eyalet Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi'ne (ZS E 

departmanına) E-Mail aracılığıyla (foerderung-kinderwunsch@lageso.berlin.de) iletebilirsiniz. 
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