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Hamile misiniz ya da baba mı olacaksınız? 
Yakın zamanda bir bebeğiniz mi olacak?

Yakın zamanda bir çocuk sahibi olmak, günlük hayatınızda büyük 
değişiklikler meydana geleceği anlamına gelmektedir.

Doğumun yaklaştığı vakitlerde hazırlanması gereken birçok şey olduğu 
için bu broşürle birlikte, bu süre zarfında size yardımcı olmayı hedefli-
yoruz.

Hamilelik sırasında ve çocuğunuz doğduktan sonra neler yapmanız 
gerektiği ile ilgili bilmeniz gerekenleri burada bir araya getirdik. Buna ek 
olarak burada, maddi yardımlar için ne zaman ve nereye başvurmanız, 
başvuru için hangi belgelerin gerektiği ile ilgili de bilgiler edinebilirsiniz.

 

 

 

 

Friedrichshain-Kreuzberg’de  
        yaşayan anne-baba adayları için bilgiler
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Doğum öncesi kontrol listesi

İlgili adresleri broşürün 4. sayfasından itibaren bulabilirsiniz.

Ne? Ne zaman? Nerede?

Bir jinekolog bulmak Hamileliğin başlangıcından itibaren İnternet üzerinden

Sağlık sigortası OLMAYAN kadınlar için ücretsiz doğum 
öncesi jinekolojik hamilelik önlemleri (annelik kartının 
ibraz edilmesi ile) ve sosyal danışmanlık

Hamileliğin başlangıcından itibaren Cinsel sağlık ve aile planlaması merkezi

Bir ebe bulmak Hamileliğin başlangıcından itibaren İnternet üzerinden / Berlin ebe listesi

Doğum Evi  aramak / doğum için kayıt yaptırmak Doğumdan 2 ila 3 ay önce Doğum klinikleri, doğum evleri  

Pediatrik uygulama muayeneleri bulmak Hamilelik sırasında İnternet üzerinden

Hamileliğin iş yerine bildirilmesi Süre yok İşveren

Ebeveynlik izni için başvurmak Ebeveynliğin başlamasından en geç 7 hafta 
önce

İşveren

Babalık tanıma belgesinin çıkartılması Doğumdan önce veya sonra Gençlik bürosu ya da nüfus dairesi

Ortak velayet beyanı  Doğumdan önce veya sonra Gençlik bürosu

Annelik ödeneğine başvurmak Hamilelik belgesini doğumdan en geç 7 hafta 
önce ibraz edin

Sağlık sigortası kasası ya da işveren

Jobcenter ya da sosyal yardım dairesinin sağladığı 
yardımlar Hamile / hamilelik kıyafetleri için ek  
gereksinimler 
Doğumda ilk ihtiyaç duyulacak malzeme ödeneğine 
başvurmak

Hamilelik kıyafetleri ve ek gereksinim: 
Hamileliğin 13. haftasından itibaren
Bebek malzemeleri: Tahmin edilen doğum  
tarihinden 2 ila 3 ay önce

Jobcenter ya da sosyal yardım dairesi 

Yardım ödeneğinin tahsili “Aileye yardım - Yardıma 
ihtiyaç duyan hamileler başvurusu

Mümkünse hamileliğin ilk aylarında Hamilelik danışma bürosu

Sa
ğl

ık
Ç

al
ış

m
a

G
er

ek
li 

ol
an

la
r

M
al

i y
ar

dı
m

la
r



3

Doğum sonrasi kontrol lı̇stesı̇

İlgili adresleri broşürün 4. sayfasından itibaren bulabilirsiniz.

Ne? Ne zaman? Nerede?

Koruyucu tıbbi muayenelere girin Doğumdan itibaren Pediatri kliniği 

Bebeğinize sağlık sigortası yaptırın Doğumdan hemen sonra Sağlık sigortası kasası

Çocuk ve gençlik sağlık hizmetlerine ilk ziyaret / 
danışmanlık teklifleri

Doğumdan sonra Çocuk ve gençlik sağlık hizmetleri

Erken hizmet olanaklarından yararlanmak Doğumdan sonra Aile merkezi (Familienzentrum)

Nüfus dairesine kayıt Doğumdan sonra bir hafta içinde Nüfus dairesi

Bebeğinizi nüfus kayıt dairesine kaydettirin Nüfus dairesinde otomatik olarak gerçekleştirilir

Bir kreş bulun Mümkün olduğunca erken İnternet üzerinden / Gençlik bürosu

Kreş indirime başvurun Bakımın başlamasından 2 ila 9 ay önce Gençlik bürosu

Çocuk yardım ödeneğine başvurun Doğumdan sonra Aile kasası

Ek çocuk yardımına başvurun Doğumdan sonra ihtiyac olursa Aile kasası

Ebeveyn yardımına başvurun Doğumdan sonra ilk 3 ay içinde Gençlik bürosu

Konut ödeneğine başvurun İhtiyac olursa Vatandaşlık dairesi

İşsizlik ödeneği II’ye başvurun İhtiyac olursa Jobcenter

Bakım ödeneğine başvurun İhtiyac olursa Gençlik bürosu

Ev bütçesi ödeneğine başvurun İhtiyac olursa (Hamilelik sırasında da) Sağlık sigortası kasası
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Doğumdan önce

Doğumdan önce de yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Doğumdan sonra kendinize ve ailenize daha fazla zaman ayırabilmek için doğumdan önce 
mümkün olduğunca fazla şey yapmaya gayret edin. 

Hamilelik danışmanlığı

Hamilelik, aile planlaması ve birliktelik hakkında sorularınız varsa hamilelik danışmanlığı bürosuna başvurabilir ve danışmanlık hizmeti  
alabilirsiniz. Aşağıdaki kurumlardan irtibat görevlilerine erişebilirsiniz:

Cinsel sağlık ve aile planlaması merkezi: Urbanstraße 24, 10967 Berlin, Telefon 902 988 363
Caritas Kültürlerarası Aile Danışmanlık Merkezi:   Fidicinstaße 3, 10965 Berlin, Telefon 666 333 90 
Hamile ve Aile Danışmanlığı Albatros-Lebensnetz GmbH:  Petersburger Platz 3, 10249 Berlin, Telefon 449 63 83 

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Sağlık
Jinekolog 
bulmak

Hamilelik sırasında önlem kontrolleri düzenli 
aralıklarla programlanır. 

Bu kontroller sağlık sigortası kapsamındadır 
ve ekstra bir ücret ödenmesi gerekmez. 

Önlem kontrolleri jinekoloji kliniğinde ya da 
bir ebe tarafından yapılabilir. Burada annelik 
kartı da gereklidir.

Hamileliğin 
başlangıcından itibaren

www.kvberlin.de
> Arztsuche > Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe 

www.wegweiser-aktuell.de

• Sağlık kartı
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Doğumdan önce

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Sağlık
Bir ebe bulmak Her kadının hamilelik sırasında ve 

doğumdan sonraki birkaç ay için bakıcı 
desteği alma hakkı vardır.

Bakıcılık yardımı ultrason muayeneleri ya 
da hamilelik sırasında gerçekleştirilen önlem 
muayeneleri olabilir. Burada da annelik 
kartı gereklidir. Doğumdan sonra sağlık, 
gelişim ve beslenme konularında destek ve 
danışmanlık hizmeti alırsınız.

Bu hizmetler, sağlık sigortanız tarafından 
karşılanır.

Hamileliğin 
başlangıcından 
itibaren

www.berliner-hebammenliste.de
www.hebammensuche.de
www.kidsgo.de
www.zentraler-hebammenruf-berlin.de

Merkezi bakıcılık hattı:
Tel. 214 27 71

• Sağlık kartı 

İhtiyac durumunda:
Aile ebesi  

Aile ebesiı, hamilelik sırasında, doğumda 
ve çocuğun ilk yaşlarında yaşayabileceği 
sağlık sorunları ve zorlayıcı hayati tehlike 
durumlarında kadınlara ve tüm aileye destek 
ve danışmanlık hizmeti sunar. 

Hamileliğin 
başlangıcından 
itibaren

Bayan Aceves Vivanco
Tel. 90 298 - 73 35
Giovanna.AcevesVivanco@ba-fk.berlin.de

Bayan Maskow
Tel. 0157 774 198 69 
maskow@stuetzrad.net

İhtiyac durumunda:
Ebeveyn yardımı  

Ebeveyn yardımı anne ya da ebeveyn 
olacaklara, aile kurma evresinde yardım ve 
destek sağlar. 
Çalışanlar, aile ve bebek için iyi koşullar 
yaratmak amacıyla sosyal danışmanlık ve 
toplum desteği sunarlar.

Hamileliğin 
yarısından itibaren

Bayan Al-Suadi 
Tel. 68 08 18 30
elternhilfe@navitas-ggmbh.de 
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Doğumdan önce

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Sağlık
Doğum evi bulun /  
doğum kaydı 
oluşturun

Doğum klinikleri yeni ebeveyn olacaklar için 
düzenli bilgilendirme günleri düzenlemek-
tedir.

Evde doğum ya da klinikte doğum için 
doğuma eşlik edecek bir ebe, erken zamanlı 
olarak ziyarete gelmelidir. 

Doğum evinde gerçekleştirilecek doğumlar 
için erken zamanlı kayıt yaptırmak önemlidir.

Hamilelik sırasında Doğum klinikleri

Vivantes Klinikum Am Urban
Dieffenbachstraße 1 
10967 Berlin
Tel. 130 22 5601

Vivantes Klinikum im  
Friedrichshain 
Landsberger Allee 49 
10249 Berlin
Tel. 130 23 1442

Geburtshaus Kreuzberg
Graefestraße 88
10967 Berlin
Tel. 694 093 77

• Annelik kartı
• Sağlık kartı

Önlem  muayeneleri 
için pediatrik
kliniklerini araştırın

U1 ve genellikle U2 doğum kliniklerinde 
gerçekleştirilir. Bazı pediatrik klinikler, eve 
gelme seçeneği de sunar.

Aşağıdaki önlem muayeneleri (U3 – U9) 
pediatrik kliniklerde gerçekleştirilir. 

Hamilelik sırasında www.kvberlin.de
>Arztsuche>Kinder- und 
Jugendmedizin

Broşür: Aile Rehberi
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Doğumdan önce

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Çalışma
Hamile olduğunuzu 
iş yerinize bildirin

Hamilelik durumu işyerine bildirildikten 
sonra işveren, Annelik Koruma Yasasına 
uymakla yükümlüdür.

Hamilelik başlangıcından 
itibaren / zamanında

İşveren • Ebeden ya da  
jinekologdan alınan 
resmi belge

Ebeveynlik iznine 
başvurun

www.familienportal.de  
>Familienleistungen >Elternzeit

Ebeveynliğin 
başlamasından 7 hafta 
önce

İşveren • Resmi olmayan yazılı 
başvuru

Gerekli olanlar
Babalık tanıma 
belgesi çıkartın

Babalık tanıma belgesi, evli olmayan çiftler 
için gereklidir. Çocuğun annesinin, babalık 
tanıma belgesini onaylaması gerekir.

Belge için gençlik bürosundan randevu 
alınır.

Nüfus kayıt bürosunda babalık tanıma bel-
gesini (ücretsiz bir şekilde) çıkarabilirsiniz.

Doğumdan önce 
çıkarılması tavsiye 
olunur, ancak doğumdan 
sonra da mümkündür.

Gençlik Bürosu  
Aile Hizmeti Ofisi
Frankfurter Allee 35 – 37
10247 Berlin, Oda 4101 

Pazartesi – Cuma 9:00 – 12:00

Tel. 90 298 14 14

FamilienServiceBuero@ba-fk.
berlin.de

• Her iki ebeveyne ait 
kimlik belgesi / pasaport

• Babanın doğum belgesi
• Ebeden ya da jinekolog-

dan alınan annelik kartı / 
annelik belgesi

• Doğumdan sonra 
alınacaksa: Çocuğun 
doğum belgesi

Velayet beyanı 
verin
(evli olmayan çiftler 
için)

Evli olmayan çiftler, çocuğun velayetini 
paylaşmak istiyorlarsa resmi bir velayet 
beyanı vermelidirler.
Çocuğun babasının daha önceden 
tanınmış olması gerekmektedir. Babalık 
tanınması ve velayet beyanı birlikte belge-
lenebilir.
Belgenin gençlik bürosunda çıkarılması 
için randevu alınması gerekmektedir.

Doğumdan önce 
alınması tavsiye olunur, 
ancak doğumdan sonra 
da mümkündür

Gençlik bürosu 
Aile Hizmet Ofisi
Frankfurter Allee 35 – 37
10247 Berlin, Oda  4101 

Pazartesi – Cuma 9:00 – 12:00 

Tel. 90 298 14 14

FamilienServiceBuero@ba-fk.
berlin.de

• Her iki ebeveyne ait 
kimlik belgesi / pasaport

• Babalık tanıma
• Annelik kartı
• Doğumdan sonra 

alınacaksa: Çocuğun 
doğum belgesi
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Doğumdan önce

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Mali yardımlar
Annelik ödeneğine 
başvurun

Yasal sağlık sigortası olan çalışan annelerin 
doğumdan sonra 6 ay ila 8 aya kadar, sağlık 
sigortası kasasından annelik ödeneği alma 
hakları vardır.

Doğumdan 7 
hafta önce

Sağlık sigortası kasası • Sağlık sigortası kasasına 
başvuru

• Ebeden ya da jinekologdan 
alınan resmi belge

Jobcenter hizmet-
leri:
Hamile kadınlar / ha-
milelik kıyafetleri için 
ek gereksinimler / 
Doğumda ilk ihtiyaç 
duyulacak malzeme 
ödeneğine başvurun

ALG II alanların, bir defaya mahsus olmak 
üzere aşağıdaki hizmetlere başvurma hakları 
vardır: 
• Hamile kıyafetleri için ek ödeme
• Doğumda ilk ihtiyaç duyulacak malzemeler 

için ek ödeme

Hamile kadınlar için standart hizmetin %17’si-
ne denk gelen bir miktarda ek gereksinime 
başvurma hakkı da bulunmaktadır.

Az kazananlar, öğrenciler ve stajyerlerin 
yaşadığı maddi güçlüklerde de mümkündür.

Hamileliğin 13. 
haftasından 
itibaren

Jobcenter Berlin Friedrichsh. 
Kreuzberg: Rudi-Dutschke- 
Straße 3, 10969 Berlin 

Pzt, Sal, Per, Cum 8:00 – 12:30 
Perşembe 12:30 – 18:30 
(Yalnızca çalışanlar için)

Pazartesi, Salı 12:30 – 16:30 
(danışmanlık hizmeti randevu 
üzerine verilir)

ya da Mülteci İşleri Federal Ofisi 
veya Sosyal Yardım Dairesi

• Mevcut Jobcenter  
hizmetleri için resmi  
olmayan yazılı başvuru

• Annelik kartı
• İlk uygulamalar için tüm 

ALG II başvurusu + resmi 
olmayan başvuru 

Yardım ödeneğinin 
tahsili “Aileye 
yardım - Yardıma 
ihtiyaç duyan ha-
mileler” başvurusu 
yapın

Hamilelikte, emzirme sırasında ve doğumda 
ihtiyaç duyulacak ilk malzemeler için  “Aileye 
yardım - Yardıma ihtiyaç duyan hamileler” 
ödeneği hamile kadınlar için maddi açıdan 
yardımcı bir araç görevi görür.

Bu yardım ödeneği, Jobcenter, Sosyal Yardım 
Dairesi ya da Mülteci İşleri Federal Ofisi’nden 
(LAF) bir defaya mahsus olmak üzere talep 
edilebilir. 

Başvurunun yalnızca bir hamilelik danışmanlık 
merkezine gönderilmesi ve birden fazla mer-
keze sunulmaması önemlidir. 

Hamileliğin 13. 
haftasından 
itibaren

(8 ila 10 hafta 
hazırlanma 
süresi)

Herhangi bir hamilelik 
danışmanlık merkezine 
(4. sayfaya bakın)

Daha geniş bilgi için:
www.stiftunghilfe.de
> Beratungsstellen
> Schwangere 

• Kimlik belgesi / Pasaport  
ve kayıt onayı

• Annelik kartı
• Banka dekontları
• Kira sözleşmesi
• Gelir miktarını gösterir  

belge
• Jobcenter / sosyal yardım 

dairesi bildirimi  
Bir defaya mahsus olan 
yardım için LAF
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Doğumdan sonra

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Sağlık
Koruyucu tıbbi  
muayenelere girin

Bir pediatri kliniğinden önlem muayenesi için 
randevu alın.

Yeterli sağlık sigortası desteği olmayan 
aileler, çocuk ve gençlik sağlık hizmetlerine 
başvurabilirler

Doğumdan itibaren Pediatri kliniği
www.kvberlin.de
>Arztsuche>Kinder- und 
Jugendmedizin

Çocuk ve gençlik sağlık 
hizmetlerii
Urbanstraße 24 
10967 Berlin

Tel. 90 298 7342  / -2813

Salı 15:00 - 18:00, 
randevu ile

kjgd@ba-fk.berlin.de

• Önlem muayeneleri için sarı 
sayfa

• Gerekirse aşı belgesi

Çocuk için sağlık 
sigortası yaptırın 
(aile sigortası)

Telefonda yapılan görüşmenin ardından 
sağlık sigortası kasası size bir form  
gönderir. Kaydın yapılmasından sonra 
yaklaşık 2 hafta içinde çocuğun kendisine 
ait bir sigorta kartı çıkarılır. 

Daha önce de bir tıbbi tedavi mümkündür. 

Çocuğun sağlık sigortası için yasal bir ek 
masraf yoktur.

Doğumdan sonra Sağlık sigortası kasası • Çocuğun doğum belgesi
• Sağlık sigortasının 

doldurulmuş bir formu
• Sağlık kartı 

Çocuğunuz doğduktan sonra tüm zamanınızı ailenin yeni üyesine ayırmak istiyor olacaksınız. Bu anlamda doğumdan sonra da yapabileceğiniz bazı 
şeyler vardır. İlçemizde size, bu alanda ilginizi çekebilecek çok sayıda olanaklar sunmaktayız. Çocuk ve gençlik sağlık hizmetleri, sosyal hizmet  
çalışanları bu konuda sizi bilgilendirmekten mutluluk duyar.
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Doğumdan sonra

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Sağlık
Çocuk ve gençlik 
sağlık hizmetlerinden 
faydalanın 

Çocuk ve gençlik sağlık hizmetlerinin  
çalışanları tüm anne ve babalara, 
doğumdan sonra ev ziyareti sunmaktadır. 

Ev ziyareti sırasında aile, doğumdan sonra 
önemli olan bütün önemli konular hakkında 
bilgi sahibi olur: Bebeğin gelişimi ile ilgili 
sorular cevaplanır ve gerekli resmi  
makamlar ve ilçede yapılan ilginizi  
çekebilecek aile toplantıları hakkında 
bilgiler verilir.

İlk ev ziyareti: 
doğumdan yaklaşık 4 
ila 6 hafta sonra

Çocuk ve gençlik sağlık hizmetleri

Kreuzberg:
Urbanstraße 24, Hofgebäude  
10967 Berlin
Tel. 90 298 7326 /-7352
Salı 15:00 – 18:00, randevu ile

Friedrichshain:
Koppenstaße 38 – 40
10243 Berlin
Tel. 90 298 2621 /-7345

kjgd@ba-fk.berlin.de
www.berlin.de/gesundheitsamt-fk 

Çocuk hemşireleri, bebeğin emzirilmesi, 
beslenmesi ve bakımı ile ilgili bilgiler verir.

Doğumdan sonra Bayan Günther
Tel. 90 298 7343
ulrike.guenther@ba-fk.berlin.de

Erken yardım 
hizmetlerinden
faydalanın

Friedrichshain-Kreuzberg’de sağlanan 
erken yardımlar yeni yaşam şartlarınıza 
alışmanız konusunda size destek sağlar.

Daha geniş bilgi için:  
www.berlin.de/fruehe-hilfen-fk

Aile ebeleri hakkında bilgi almak için sayfa 
5’e bakın

Ebeveyn yardımları hakkında bilgi almak 
için sayfa 5’e bakın

Doğumdan sonra Erken yardım koordinasyonu

Kristine Balzer
Tel. 90 298 - 4458
kristine.balzer@ba-fk.berlin.de 

Giovanna AcevesVivanco
Tel. 90 298 - 7335
giovanna.acevesvivanco@ba-fk.
berlin.de 
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Doğumdan sonra

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Sağlık
Erken yardım  
tekliflerinden  
faydalanın

Hoş geldin etkinlikleri
İlçemizin aile merkezleri, çocuğunuzun 
doğumundan sonra tüm aileniz için hoş 
geldin etkinlikleri düzenler.

Doğumdan sonra

Davet yazısını çocuk ve  
gençlik sağlık hizmetlerinden 
alabilirsiniz

Randevu için:   
www.berlin.de/willkom 
mensveranstaltungen-fk 

İlçe aile merkezi

Adresler:
www.berlin.de/angebote-fuer-
familien-fk 

Ağlayan bebek polikniliği
Burada ağlayan bebekler ve ebevenyleri, 
aracısız bir şekilde yardım alabilirler.

Gerek olursa
randevu alınarak

Ağlayan bebek polikliniği
Anja Hable: Tel. 61 62 99 82
Claudia Theil: Tel. 0157 39 32 73 49

Bebeğin doğumundan sonra ailenizden 
ya da arkadaşlarınızdan yeterli destek 
alamıyorsanız wellcome ve Känguru 
gönüllü destek projeleri size gerekli 
desteği sağlar.

wellcome – Doğumdan sonra pratik 
yardım

Çocuğun ilk yaşında wellcome – Friedrichshain Ekibi:
Dagmar Mai, Stützrad gGmbh
Tel. 23 88 17 34

wellcome – Kreuzberg Ekibi:
Canan Gerner, Jugendwohnen im 
Kiez gGmbh
Tel. 32 51 78 06

Känguru – yardımcı olur ve eşlik eder Känguru
Constanze Meyne,  
Diakonisches Werk 
Tel. 36 44 84 48
kaenguru@koepjohann.de

Endişe ve emin olmama durumlarında 
telefonla yardım telefondan ya da sabit 
hatlardan ücretsiz ve anonim olarak 
aranabilen ebeveyn hattı

Pazartesi – Cuma 09.00 – 11.00 
Salı + Perşembe 17.00 – 19.00 

Nummer gegen Kummer  
(Dert karşıtı hat):
0800 111 0550

https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/artikel.222145.php
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/fachdienste/koordination-fruehe-bildung-und-erziehung/artikel.149978.php
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Doğumdan sonra

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Gerekli olanlar
Nüfus dairesine 
kayıt

Çocuğun doğum bilgileri hastane tarafından 
alınır ve nüfus dairesine (Çocuğun doğduğu 
ilçenin) iletilir.

Gerekli belgeleri hastaneye verdiğinizde ve 
çocuğunuz için belirlemiş olduğunuz adın 
altına imzanızı attığınızda, nüfus dairesinde 
yaptığınız görüşme sırasında ücretsiz bir  
belge alırsınız (her bir ebeveyn ve çocuk 
parası ve sağlık sigortası için).

Özel kullanım için alacağınız diğer doğum 
belgelerini, ücretini ödedikten sonra nüfus 
dairesinden alabilirsiniz (her bir ek kopya için 
10 veya 5 Euro). 

Ücret mümkünse banka kartıyla ödenmelidir.

Kayıt ile ilgili detaylar hastanelerin 
broşürlerinde yer almaktadır.

Friedrichshain-Kreuzberg’deki doğum evlerin-
de ve doğum merkezlerinde gerçekleştirilen 
doğumlar, nüfus dairesine ebeveynlerden biri 
tarafından bizzat ibraz edilmelidir.

Doğumdan yaklaşık 
bir hafta sonra, en 
geç 4 haftaya kadar

Doğumdan sonra 
bir hafta içinde

Friedrichshain-Kreuz-
berg Nüfus Dairesi 
Schlesische Straße 27 A 
10997 Berlin

Çalışma saatleri:
Pazartesi 8:30 – 12:30 
Salı 8:30 – 12:30 
Perşembe 13:00 – 18:00

Tel. (Görüşme saatleri 
dışında)
90 298 - 42 42 
 - 41 00 
 - 43 99 
 - 45 28 

geburt@ba-fk.berlin.de

• Kimlik belgesi (ya da pasaport 
ve ikametgah belgesi)

• Annenin doğum belgesi (Evli 
çiftlerde her iki ebeveynin 
doğum belgesi)

• Evlilik belgesi
• Babalık tanınma beyanı 
 Evli olmayan çiftler için velayet 

beyanı (eğer varsa)
Mevcut medeni duruma bağlı 
olarak daha fazla belge  
gerekebilir. Bu konu ile ilgili  
bilgiye nüfus dairesinden 
ulaşabilirsiniz. Yabancı uyruklu 
ebeveynlerin, sertifika  
verilebilmesi için pasaportlarını 
nüfus dairesine ibraz etmeleri 
gerekmektedir.

• Doğum ilanı (evde ya da doğum 
evlerinde gerçekleşen doğumlar 
için)

Çocuğunuzu nüfus 
kayıt bürosuna 
kaydettirin

Nüfus dairesine yapılacak olan kayıt, kayıt 
bürosunda otomatik olarak gerçekleştirilir.
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Doğumdan sonra

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Gerekli olanlar
Kreş bulun Ebeveynlik izni sona erdikten sonra çocuğun 

bakımı için Friedrichshain-Kreuzberg’de çok 
sayıda kreş seçeneği bulunmaktadır.

Mümkün olduğunca 
erken

Broşür: 
Aile Rehberi

www.berlin.de/sen/jugend/
familie-und-kinder 

Kreş kuponu için 
başvurun

Çocuğunuzun gündüz kreşe başlayabilmesi 
için bir kreş kuponu talep edilmelidir. 

Kreş kuponu ile birlikte çocuğunuzu ter-
cih ettiğiniz bir kreşe gönderebilir ve bir 
sözleşme imzalarsınız. 

İstenen bakım hizmeti-
nin sağlanmasından en 
erken 9 ay önce, en geç 
2 hafta önce

Gençlik bürosu  
Aile Hizmet Ofisi

Frankfurter Allee 35 – 37
10247 Berlin 
Oda 4101 

Pazartesi – Cuma 9:00 – 12:00  

Tel. 90 298 1414

FamilienServiceBuero@ba-fk.
berlin.de

Kreş makbuzunu online talep 
etmek için: 
www.berlin.de 
> Suche: Kita Gutschein 
Online

• Talep formu ve belgeyi 
doldurun
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Doğumdan sonra

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Mali yardımlar
Çocuk yardım 
ödeneğine 
başvurun

Tüm çocuklar, doğumdan itibaren en az 
18 yaşını doldurana kadar çocuk yardım 
ödeneği almaya hak kazanırlar. 

Bilgi ve online başvuru için:
www.familienkasse.de 

Doğumdan itibaren Posta adresi
Familienkasse Berlin  
Brandenburg 
14465 Potsdam

Tel. 0800 4 5555 30

Familienkasse-Berlin-Bran-
denburg.F14@arbeits 
agentur.de 

• Başvuru formunu doldurun
• Çocuk yardım ödeneği 

başvuru için nüfus  
dairesinden alınan doğum 
belgesi

Ebeveyn 
yardımına 
başvurun

Devamlı olarak işsizlere, öğrencilere ve 
stajyerlere ödenir.

Ebeveyn yardımı, çocuğun bakımını 
sağlayan ebeveynin azalan kazancının yerini 
almak için vardır. Çocuğun doğumundan 12 
ay önce, ortalama net gelirin %65’i kadardır.

Ebeveyn yardımı en az 300 Euro, en fazla 
1800 Euro olabilir. 

EbeveynYardımıPlus, ebeveyn yardımının 
ve yarı zamanlı işin birleştirilmesine olanak 
sağlar.

Ebeveyn yardım parası hesaplama:  
www.bmfsfj.de 
>Service>Online-Rechner

Doğumdan sonra ilk 3 
ay içinde 

(ebeveyn yardımı geriye 
dönük olarak yalnızca 3 
ay için ödenir)

Gençlik bürosu 
Aile Servis Bürosu
Frankfurter Allee 35 – 37
10247 Berlin  
Raum 4101 

Pazartesi – Cuma 9:00 – 12:00 

Tel. 90 298 1414

FamilienServiceBuero@ba-
fk.berlin.de

www.berlin.de 
>Service>Dienstleistungen>
Elterngeld 

• Başvuru formunu doldurun
• Ebeveyn yardımı 

başvurusu için nüfus  
dairesinden alınacak 
çocuğun doğum belgesi

• Ebeveynlerin kimlik  
belgesi / Pasaportu

• Annelik ödeneğini ve gelir 
miktarını gösterir belge
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Doğumdan sonra

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Mali yardımlar
Ek çocuk 
yardımına 
başvurun

Ek çocuk yardımı, çocuk yardım ödeneğini 
tamamlayıcı niteliktedir. 

Ek çocuk yardımı gelirleri kendi geçi-
mine yeten ancak bu gelirle çocukların 
ihtiyaclarını gideremeyen ebeveynlere 
yöneliktir. Bu ödenekten hariç tutulanlar, 
sosyal yardım alan kişilerdir.

Doğumdan itibaren Federal İş Kurumu
Berlin Mitte, Aile Kasası 
Charlottenstraße 87 – 90
10969 Berlin

Pazartesi, Salı, Cuma 9:00 – 12:00
Perşembe  9:00 – 18:00 

Tel. 0800 4 5555 30

• Başvuru formunu doldurun

Kira yardımına 
başvurun

Konut ödeneğine, ailenin kendi gelirinin 
ailenin rahat bir yaşam elde edebilmesi için 
yeterli olmadığı durumlarda başvurulabilir.
Konut ödeneğinin miktarı, hane halkının 
büyüklüğüne, toplam aile gelirinin miktarına 
ve dikkate alınacak olan kira miktarına 
göre hesaplanır (ALG II, SGB XII, BAFöG 
(Federal Eğitim Yardımı Yasası), mesleki 
eğitim yardımı kapsamındaki yardımlar 
sayılmaksızın).

Gerek olursa Vatandaşlık Dairesi 1:    
Yorckstraße 4 – 11  
10965 Berlin

Vatandaşlık Dairesi 3:    
Frankfurter Allee 35 / 37  
10247 Berlin

Online randevu alınması tavsiye 
olunur

• Başvuru formunu doldurun
• Gelir miktarını gösterir belge
• Kira giderini gösterir belge

İşsizlik ödeneği 
II’ye başvurun

İşsizlik ödeneği II, kendi kazancınızla 
geçinemediğiniz takdirde ödenir.

Bilgi ve başvuru için:
www.arbeitsagentur.de 
>Arbeitslos und Arbeit finden>ALG II 
beantragen

Gerek olursa JobCenter Berlin Friedrichs-
hain-Kreuzberg 
Rudi-Dutschke-Straße 3  
10969 Berlin  
Posta adresi: 10958 Berlin

Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 
8:00 – 12:30

Perşembe 12:30 – 18:00  
(yalnızca çalışanlar için)

Tel. 5555 44 22 22

• Talep formu ve belgeyi 
doldurun

• Kimlik belgesi 
• Gelir / varlık miktarını  

gösterir belge, hesap 
ekstresi

• Kira sözleşmesi
• Banka kartının, sağlık 

kartının fotokopisi
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Doğumdan sonra

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Mali yardımlar
Bakım ödeneğine 
başvurun

Yalnız yaşayan ebeveynler, 
çocuğun bakımı için diğer ebeveyn-
den hiç yardım almıyorsa ya da 
yeterli yardım almıyorsa, 0 - 18 yaş 
arası çocuk için bakım ödeneğine 
başvurabilir. 

Babalık henüz belirlenmemişse 
de ebeveynin bakım ödeneğine 
başvurma hakkı vardır.

Gerek olursa Aile Hizmet Ofisi
Frankfurter Allee 35 – 37
10247 Berlin
Oda 4101 

Pazartesi – Cuma 9:00 – 12:00

Tel. 90 298 1414

FamilienServiceBuero@ba-fk.
berlin.de

• Başvuru formunu doldurun
• Kimlik belgesi 
• Çocuğun doğum belgesi
• Babalık tanıma

 Boşanma durumlarında: 
• Ebeveynlerin ayrı yaşadığına 

dair avukattan alınacak 
boşanma kararı ya da 
boşanmayı kanıtlar belge 

Babalık için  
danışmanlık, 
destek, bakım ve 
velayet hakkı

Çocuğu olan bekar bir annenin, 
babalık durumunun belirlenmesinde 
ve çocuğun bakımı ile ilgili soru-
larda danışmanlık ve destek alma 
hakkı vardır.

Evli olmayan anneler ve babalar, 
velayet beyanın alınması konusun-
da danışmanlık hizmeti alabilirler.

Gerekli olursa, 
Çocuğun 
doğumundan önce 
de mümkün

Gençlik Bürosu Yardımı
Frankfurter Allee 35 – 37
10247 Berlin

Salı 9:00 – 12:00 
Perşembe 15:00 – 18:00

İletişim:  
Tel. 90 298 4383 

Jugendamt-Geschaeftsstelle@
ba-fk.berlin.de

• Kimlik belgesi / pasaport
• Çocuğun doğum belgesi
• Babalık durumunu kanıtlar  

belge (biliniyorsa) 
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Doğumdan sonra

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Mali yardımlar
Aile bütçesi yardımı / 
aile bakımına 
başvurun

Eğer aile bütçesinin devamlılığı müm-
kün değilse (örneğin sağlık problem-
leri varsa) ve aile üyelerinden hiçbiri 
aile bütçesini karşılayamıyorsa, sağlık 
kasasından bir aile bütçesi yardımına 
başvurmak mümkündür. 

Gerek olursa 
(hamilelik sırasında 
da mümkündür)

Sağlık sigortası kasası • Annelik kartı
• Doktordan alınacak bir sağlık 

raporu ya da ebeden, aile 
bütçesinde yaşanan zorluğun 
aciliyetine dair alınacak belge

Gebelik önleyici 
yardımına başvurun

Gelirin kısıtlı olduğu durumlarda  
(ALG II, SGB XII, AsylbLG, BaföG,  
Mini Job) doğum kontrol hapları, 
spiral, prezervatif ya da ertesi gün hapı 
yardımı başvurusunda bulunulabilir.

Gebelik önleme 
isteği durumunda

Cinsel sağlık ve aile 
planlaması merkezi
Urbanstraße 24 
10967 Berlin

Tel. 90 298 8363 

zentrum@ba-fk.berlin.de

• gerekli belgeler için:  
www.berlin.de/zentrum-urban 
strasse-fk 

“Doğum sürecinde neler önemlidir?” başlıklı rehberin Berlin çapında  kullanabileceğiniz App` 
ini burada bulabilirsinız.

Rehberin internet adresi: www.berlin.de/fruehe-hilfen-fk

 

 



 
Fahrplan:

 
Informationen  für (werdende) Eltern
                  in Friedrichshain-Kreuzberg

Was ist wichtig in der Zeit
                                rund um die Geburt? 

 

Doğum öncesi kontrol listesi

Bu broşür, Friedrichshain-Kreuzberg Bölge Ofisi tarafından yayınlanmış ve “Erken Yardım”  
Federal Vakfı tarafından desteklenmiştir.

Hamile misiniz ya da baba mı olacaksınız? Yakın zamanda bir 
bebeğiniz mi olacak?

Yakın zamanda bir çocuk sahibi olmak, günlük hayatınızda büyük 
değişiklikler meydana geleceği anlamına gelmektedir. 

Doğum sürecinde yapılması gereken birçok şey olduğu için  
bu broşürle birlikte bu süre içinde size yardımcı olmayı  
hedefliyoruz.

Gefördert vom:

  


