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„Doğum sürecinde neler önemlidir?“ başlıklı rehber, burada verilen bilgilerin eksiksiz, güncel ve doğru olmasıyla ilgili 
herhangi bir iddia sahibi değildir. Belirtilmiş olan görüşme saatleri, ayrıca hukuki ve devlet yardımları ve haklarınızın 
dayandığı esaslarda değişiklikler meydana gelebilir. 

Rehberi sunan:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 



1

Gebe misiniz ya da baba mı oluyorsunuz?
                                 Kısa süre önce bir bebeğiniz mi oldu?

Çocuğunuzun (beklenen) doğumu günlük yaşamınızda birçok heyecan 
verici değişimi de beraberinde getiriyor.

Doğum sürecinde yapılması gereken çok sayıda hazırlık söz konusu 
olduğundan elinizdeki bu broşürle tüm işlerin üstesinden gelebilmeniz 
için size yardımcı olmak istiyoruz.

„Doğum sürecinde neler önemlidir?“ başlıklı rehber, gebelik sürecinde 
ve çocuğunuzun doğumundan sonra dikkate alınması ve yapılması ge-
rekenleri sizler için bir araya getirdi. Rehber ayrıca maddi yardım ve 
eşya yardımı için ne zaman ve nereye başvurabileceğiniz ve başvuru 
yapmak için hangi belgelere ihtiyacınız olduğu konusunda bilgi veriyor. 

Friedrichshain-Kreuzberg’de  
        yaşayan anne-baba adayları için bilgiler
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Kontrol lı̇stesı̇ – doğumdan önce

Ne? Ne zaman? Nerede?

Jinekolog bulmak Gebeliğin başından itibaren İnternet

Ücretsiz olarak jinekolojik gebelik muayeneleri (gebelik 
cüzdanının çıkarılmasıyla birlikte) ve sağlık sigortası 
OLMAYAN kadınlar için sosyal danışmanlık hizmeti

Gebeliğin başından itibaren Cinsel Sağlık ve Aile Planlama Merkezi 
[Zentrum für sexuelle Gesundheit und 
Familienplanung]

Ebe bulmak Gebeliğin başından itibaren İnternet / Berlin Ebeler Listesi

Doğum merkezi aramak / doğum için kayıt yaptırmak Gebelik sırasında Doğum Merkezi

U-Muayeneleri (genel kontrol muayeneleri) için çocuk 
doktoru muayenehanesi bulmak

Gebelik sırasında İnternet

Gebeliğin işyerine bildirilmesi Süresiz İşveren

Ebeveynlik iznine başvurmak En geç ebeveynlik izninin başlamasından 7 hafta 
önce

İşveren

Babalık tanıma belgesinin çıkarılması Doğumdan önce veya sonra Gençlik veya Evlendirme Dairesi

Velayet beyanının verilmesi Doğumdan önce veya sonra Gençlik Dairesi [Jugendamt]

Doğum izni parasına başvurmak Gebeliğe dair belge en geç doğumdan 7 hafta 
önce ibraz edilmelidir

Sağlık Sigortası ve İşveren

JobCenter veya Sosyal Yardım Dairesi’nden alınan 
yardımlar
Gebeler için ek gereksinim yardımı/gebelik giysileri/ilk 
donanım yardımına başvurmak

Ek gereksinim yardımı ve gebelik giysileri:
13. gebelik haftasından itibaren  
Bebek için gerekli donanım: Hesaplanan doğum 
tarihinden 2 – 3 ay önce

JobCenter veya Sosyal Yardım Dairesi 
[Sozialamt]

„Aile için yardım – zor durumda olan gebeler“ vakfına 
yardım için başvurmak

Gebeliğin mümkün olduğunca ilk aylarında Gebelik Danışma Merkezi
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Kontrol lı̇stesı̇ – doğumdan sonra

Ne? Ne zaman? Nerede?

U-Muayenelerini yaptırmak Doğumdan itibaren Çocuk Doktoru Muayenehanesi

Çocuğun sağlık sigortası kaydını yaptırmak Doğumdan hemen sonra Sağlık Sigortası

Çocuk ve Gençlik Sağlık Merkezi’nin sunduğu 
olanaklardan yararlanmak

Doğumdan sonra Çocuk ve Gençlik Sağlık Merkezi
[Kinder- und Jugendgesundheitsdienst]

Frühe Hilfen (Erken Yardım) adlı kurumların 
sunduğu olanaklardan yararlanmak

Doğumdan sonra Aile Merkezleri [Familienzentren]

Doğum sonrası egzersizler Doğumdan sonra Ebe Muayenehanesi veya Aile Merkezi

Evlendirme Dairesi’ne kayıt yaptırmak Doğumdan sonraki bir hafta içerisinde Evlendirme Dairesi [Standesamt]

Çocuğun Nüfus Dairesi‘ne (Einwohnermeldeamt) 
kaydını yaptırmak

Evlendirme Dairesi tarafından otomatik olarak 
yapılır

Nafaka ve velayet hakkı ile ilgili danışmanlık İhtiyaç durumunda Gençlik Dairesi

Çocuk yuvası bulmak Olabildiğince erken İnternet/Gençlik Dairesi

Çocuk yuvası yardım çekine başvurmak Bakımın başlamasından 9 – 2 ay önce Gençlik Dairesi

Çocuk parasına başvurmak Doğumdan sonra Aile Kasası

Çocuk yardımına başvurmak İhtiyaç durumunda doğumdan itibaren Aile Kasası

Ebeveynlik parasına başvurmak Doğumdan sonraki ilk 3 ay içerisinde Gençlik Dairesi

Bakım parasına başvurmak Genellikle 15. aydan itibaren Gençlik Dairesi

Kira yardımına başvurmak İhtiyaç durumunda Bürgeramt

İşsizlik parası ALG II’ye başvurmak İhtiyaç durumunda JobCenter

Nafaka avansına başvurmak İhtiyaç durumunda Gençlik Dairesi

Ev işlerine yardımcı eleman bulmak için 
başvurmak

İhtiyaç durumunda (gebelik döneminde de 
başvurulabilir)

Sağlık Sigortası
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Doğumdan önce

Çocuğunuz doğmadan önce halledebileceğiniz birçok iş var. Çocuğunuzun doğumundan önce elinizden geldiği kadar çok işi halletmeye çalışırsanız 
doğumdan sonra kendinize ve ailenize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. 

Gebelik Danışmanlığı

Gebelik, aile planlaması veya eş ilişkileri konularında sorularınız varsa bir gebelik danışma merkezinden bu konulara dair bilgi ve danışmanlık 
alabilirsiniz. Danışmanlık alabileceğiniz kurumlar aşağıdakilerdir:

• Cinsel Sağlık ve Aile Planlama Merkezi’nde sunulan gebelik danışmanlığı: Urbanstraße 24, 10967 Berlin, Tel. 90 298 8363

• Caritas’a bağlı Gebelik ve Aile Danışmanlığı Merkezi: Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlin, Tel. 666 333 25

• Albatros-Lebensnetz gGmbH’nın Gebelik ve Aile Danışmanlığı: Petersburger Platz 3, 10249 Berlin, Tel. 449 63 83 

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Sağlık
Jinekolog bulmak Gebelik sırasında düzenli aralıklarla kontrol 

muayeneleri öngörülmüştür. 

Bu muayeneler sağlık sigortalarının 
sunduğu hizmet kapsamındadır ve bunlar 
için ayrıca ücret ödemeniz gerekmez.

Kontrol muayeneleri bir kadın doğum 
uzmanının muayenehanesinde veya bir ebe 
tarafından yapılabilir. Bu esnada gebelik 
cüzdanı da teslim edilir. 

Gebeliğin başından 
itibaren

www.kvberlin.de
(> Arztsuche > Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe)

•  Sağlık Sigortası Kartı
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Doğumdan önce

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Sağlık
Ebe bulmak
• Gebelik sürecinde  

danışmanlık/gebelik 
kontrol muayeneleri

• Doğuma hazırlık
• Lohusalık döneminde 

bakım
• Doğum sonrası 

egzersiz kursları

Her kadının gebelik sürecinde ve doğumdan 
sonraki ilk haftalarda bir ebenin desteğini 
alma hakkı vardır. 

Ebe, gebelik sürecinde ultrasonla yapılan 
muayeneler hariç olmak üzere diğer tüm 
gebelik kontrol muayenelerini yapabilir.  
Ebe, gebelik cüzdanını da hazırlar ve teslim 
eder. 

Ebenin masrafları sağlık sigortası tarafından 
karşılanır. 

Gebeliğin başından 
itibaren

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

Merkezi Ebe Telefon Hattı:
Tel. 214 27 71

• Sağlık Sigortası 
Kartı

İhtiyaç durumunda:
Aile ebesi 

Aile ebesi, sağlık sorunları ve sıkıntılı  
yaşam koşullarının varlığında kadınlara ve  
ailelere tüm gebelik süreci boyunca, 
doğumda ve çocuklar bir yaşına girene  
kadar danışmanlık hizmeti verir ve onlara 
refakat eder. 

Gebeliğin başından 
itibaren

İletişim:

Bayan Dallmann
Tel. 90 298 2805
Susanne.Dallmann@ba-fk.berlin.de 

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

İhtiyaç durumunda:
Eve yollanan  
ebeveyn yardımı

Eve gelen ebeveyn yardımcısı, anne 
adaylarına ve ebeveynlere ailelerini kurma 
aşamasında refakat eder. 

Ebeveyn yardımında bulunan çalışanlar be-
bekler için uygun koşulların yaratılması için 
sosyal danışmanlık yapar ve devlet daireleri-
ne gidildiğinde destek verirler. 

Gebeliğin ortasından 
itibaren

İletişim:

Bayan Al-Suadi 
Tel. 288 37 499
elternhilfe@navitas-ggmbh.de 
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Doğumdan önce

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Sağlık
Doğum merkezi 
bulmak/doğum için 
kayıt yaptırmak

Doğum klinikleri anne baba adayları için 
düzenli bilgilendirme akşamları düzenlerler. 

Evde doğum yapmak istendiğinde doğuma 
eşlik edecek bir ebeyi zamanında bulmak 
gerekir. 

www.berliner-hebammenliste.de

Gebelik sırasında Doğum Merkezleri

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

• Gebelik Cüzdanı
• Sağlık Sigortası Kartı

U-Muayeneleri için 
çocuk doktoru 
muayenehanesi 
bulmak

U1 ve genellikle U2 muayenesi doğum  
merkezinde yapılır. Bazı çocuk doktoru 
muayenehaneleri ev ziyareti hizmeti de 
sunarlar. 

Diğer U- Muayeneleri (U3-U9) bir çocuk 
doktoru muayenehanesinde yapılır. 

U-Muayeneleri çok 
önemlidir ve bu nedenle 
daha gebelik sürecin-
deyken bir çocuk doktoru 
muayenehanesi aramalı 
ve randevu alınmalıdır. 

www.kvberlin.de
(> Arztsuche > Kinder- und 
Jugendmedizin)

Aile rehberi  
Friedrichshain-Kreuzberg
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Doğumdan önce

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

İş
Gebeliğin 
işyerine bildiril-
mesi

Süre sınırlaması yoktur  
ancak annelik 
yönetmeliğinin yerine 
getirilmesi için olabildiğince 
erken yapılmalıdır.

İşveren • Jinekolog veya ebeden 
alınan bir belge

Ebeveynlik iznine 
başvurmak

www.bmfsfj.de 
(> Familie > Elterngeld/Elternzeit > Alles 
Wissenswerte zur Elternzeit im Überblick)

En geç ebeveynlik izninin 
başlamasından 7 hafta 
önce

İşveren • Şekle bağlı olmayan yazılı 
bir dilekçe

Devlet Daireleri
Babalık tanıma  
belgesinin 
çıkarılması

Evli olmayan çiftlerde babalığın tanınması 
gerekir. Babalığın tanınması için çocuğun 
annesinin onayı gerekir. 

Evlendirme Dairesi’nde de (ücret ödeyerek) 
babalık tanıma belgesi çıkarılabilir. 

Doğumdan önce yapılması 
tavsiye edilir ancak 
doğumdan sonra da  
mümkündür

Gençlik Dairesi
Aile Hizmetleri Bürosu
[Jugendamt Familien-
servicebüro]
Frankfurter Allee 35 – 37
10247 Berlin, Oda 4101 

Pzt – Cum saat 9:00 – 12:00
Per saat 15:00 – 18:00
Tel. 90 298 1414

FamilienServiceBuero@
ba-fk.berlin.de

• Her iki ebeveynin nüfus 
cüzdanı/pasaportu

• Babanın nüfus kayıt örneği 
yani doğum belgesi

• Gebelik cüzdanı/ Jinekolog 
veya ebeden alınan bir 
belge

• Doğumdan sonra 
yapıldığında: Çocuğun 
doğum belgesi

Velayet beyanının 
verilmesi
(evli olmayan 
çiftlerde)

Evli olmayan ebeveynler çocuğun  
velayetine ortaklaşa sahip olmak  
istediklerinde resmi bir şekilde velayet 
beyanı verebilirler. Bunun için babalığın 
daha önceden tanınmış olması şarttır. 
Babalık tanıma belgesi ve velayet beyanı 
birlikte tanzim ettirilebilir. 

Doğumdan önce tavsiye 
edilir ancak doğumdan 
sonra yapılması da  
mümkündür

Gençlik Dairesi
Aile Hizmetleri Bürosu
(Adres için yukarıya 
bakınız)

• Her iki ebeveynin nüfus 
cüzdanı/pasaportu

• Babalık tanıma belgesi
• Gebelik cüzdanı
• Doğumdan sonra 

yapıldığında: Çocuğun 
doğum belgesi
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Doğumdan önce

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Ekonomik Durum
Doğum izni  
parasına 
başvurmak

Çalışan ve yasal sağlık sigortası olan 
kadınlar doğumun 6 hafta öncesinden 8 
hafta sonrasına kadarki süre için sağlık 
sigortasından doğum izni parası alırlar. 

Gebeliğe dair 
belgeyi doğumdan 
en geç 7 hafta önce 
ibraz edin

Sağlık Sigortası • Sağlık sigortasının 
dilekçesi

• Jinekolog veya ebeden 
alınan bir belge

JobCenter’den 
alınabilecek 
yardımlar:
Gebeler için ek  
gereksinim/ 
gebelik giysileri/ 
ilk donanım 
yardımlarına 
başvurmak

İşsizlik parası ALG II alan kişiler bir defaya 
mahsus olmak üzere aşağıdaki yardımlar 
için başvurabilirler: 

• Gebelik giysileri için yardım
• Bebek için gerekli donanım yardımı

Gebeler ayrıca standart olarak alınan 
yardıma ek olarak %17 oranında ek  
geresinim yardımına başvurabilirler. 

13. gebelik 
haftasından itibaren 
mümkündür

JobCenter Berlin Friedrichsh.
Kreuzberg:  
Rudi-Dutschke-Straße 3, 10969 Berlin 
Adres: 10958 Berlin

Pzt, Sal, Per, Cum saat 8:00 – 12:30
Per saat 12:30 – 18:00  
(sadece çalışanlar için)
Pzt, Sal saat 12:30 – 16:00  
(Randevulu danışmanlık)

www.berlin.de/jobcenter/ 
friedrichshain-kreuzberg/

• Şekle bağlı olmayan 
yazılı dilekçe

• Gebelik cüzdanı

 „Aile için yardım 
– zor durumda 
olan gebeler“ 
vakfına yardımı 
için başvurmak

„Aile için yardım – zor durumda olangebeler“ 
vakfı ekonomik olarak zor durumda olan  
gebeler için gebelik, emzirme dönemi ve 
çocuk için alınacak ilk donanım eşyaları da 
dahil olmak üzere maddi yardımda bulunur. 
Bu yardıma JobCenter veya Sosyal  
Yardım Dairesi’nden bir defaya mahsus 
olmak üzere alınan yardımlara ilaveten 
başvurulabilir. 

Burada önemli olan dilekçenin tek bir gebelik 
danışma merkezine verilmesi yani birçok 
danışma merkezine birden verilmemesidir. 

13. gebelik 
haftasından itibaren

(8 – 10 hafta işlem 
süresi)

Gebelik danışmanlıklarının hepsi 
(bkz. sf. 4)

Danışma merkezleri için bakınız:
www.stiftunghilfe.de

• Nüfus cüzdanı/ 
pasaport ve ikamet 
belgesi

• Gebelik cüzdanı
• Banka dekontları
• Kira sözleşmesi
• Gelire dair belgeler
• Bir defaya mahsus 

yardım verildiğine dair 
JobCenter’in yazılı 
kararları

www.berlin.de/jobcenter/friedrichshain-kreuzberg/
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Doğumdan sonra

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Sağlık
U-Muayenelerini 
yaptırmak

U-Muayeneleri için bir çocuk doktoru mua-
yenehanesinde yapılan randevulara gitmek.

Sağlık sigortası yeterli olmayan aileler 
lütfen Çocuk ve Gençlik Sağlık Merkezi’ne 
başvursun.

Doğumdan itibaren Çocuk doktoru  
muayenehanesi
www.kvberlin.de

Çocuk ve Gençlik 
Sağlık Merkezi
Urbanstraße 24, Hof-
gebäude  
10967 Berlin
Tel. 90 298 7342

Per saat 15:00 – 18:00 ve 
randevuyla

• Kontrol muayeneleri için 
sarı defter

• Gerektiğinde aşı defteri

Çocuğun sağlık 
sigortası kaydını 
yaptırmak 
(aile sigortası)

Telefonla verilen bilgilerin ardından sağlık 
sigortası size bir başvuru formu gönderir. 
Çocuk kayıt edildikten 2 hafta sonra onun 
adına bir sağlık sigortası kartı çıkarılır.

Doktor muayenesi kart çıkarılmadan önce 
de yaptırılabilir. Çocuğun yasal sağlık 
sigortasında sigortalanmasından kaynaklı 
ek bir masraf oluşmaz. 

Doğumdan hemen sonra Sağlık Sigortası • Çocuğun doğum belgesi
• Sağlık sigortasının 

doldurulmuş formu
• Sağlık sigortası kartı (eğer 

mevcut ise)

Çocuğunuz doğduğunda tüm zamanınızı yeni aile ferdinize ayırmak istersiniz. Ancak doğumdan sonra da bazı devlet dairelerine ve çocuk dok-
toruna gitmeniz gerekir. Ayrıca ilçemizde sizin için asıl şimdi çekici olabilecek çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Çocuk ve Gençlik Sağlık Merkezi’nde 
çalışan sosyal hizmet uzmanları sizleri bu olanaklar konusunda memnuniyetle bilgilendirirler. 
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Doğumdan sonra

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Sağlık
Çocuk ve Gençlik 
Sağlık Merkezi’nin 
sunduğu olanaklardan 
yararlanmak

Çocuk ve Gençlik Sağlık Merkezi’nde 
çalışan sosyal hizmet uzmanları 
tüm anne ve babalara çocuklarının 
doğumlarının ardından onları evde 
ziyaret etmeyi teklif ederler. 

Bu ev ziyaretinde aileler doğumdan 
sonraki dönem için önemli olan tüm 
konularda bilgilendirilirler. Ayrıca 
bebeğin gelişimine dair sorulara cevap 
verilir, devlet dairelerinde yapılması 
gereken işlemler ve ilçede var olan  
ilgi çekici aile buluşma merkezleri 
konusunda bilgi verilir. 

İlk ev ziyareti: Doğumdan 
yaklaşık 4 - 6 hafta sonra

Çocuk ve Gençlik Sağlık Merkezi

Kreuzberg:
Urbanstraße 24, Hofgebäude  
10967 Berlin
Tel. 90 298 7326/7352

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

Per saat 15:00 – 18:00  
ve randevuyla

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

• Kontrol muayeneleri 
için sarı defter

• Gerektiğinde aşı 
defteri

Diğer hizmetler:
Çocuk hemşiresi bebeğin emzirilmesi, 
beslenmesi ve bakımıyla ilgili  
konularda danışmanlık hizmeti verir. 

Ebe gelmemeye 
başladığında:  
Sağlık sigortası olmayan 
annelerde doğumdan 
hemen sonra

İletişim:
Bayan Günther
Tel. 90 298 7343
ulrike.guenther@ba-fk.berlin.de

Frühe Hilfen 
kurumlarının sunduğu 
olanaklardan yararlanın

www.berlin.de/jugendamt-fk
>Frühe Hilfen

Aile ebeleri,  
Bilgiler için bakınız s. 5

Eve gelen aile yardımı,  
Bilgiler için bakınız s. 5 
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Doğumdan sonra

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Sağlık
Frühe Hilfen 
kurumlarının sunduğu 
olanaklardan yararlanın

Sürekli ağlayan bebek kliniği
Burada sürekli ağlayan bebeklere ve 
anne -babalara bürokratik olmayan bir 
şekilde yardım edilir.

İhtiyaç durumunda Sürekli ağlayan bebek kliniği

www.schreibabyambulanz.info/
schreibabyambulanz.htm

Çocuğun doğumundan sonra aile 
ve arkadaşların yardımı söz konusu 
olmadığında gönüllü projeler olan 
wellcome ve Känguru size yardımcı 
olabilirler

wellcome – Doğumdan sonra pratik 
yardım

Çocuk bir yaşına girene 
kadar

wellcome

Friedrichshain Ekibi:
Dagmar Mai
Stützrad gGmbh
Tel. 2388 17 34

Kreuzberg Ekibi:
Yasemin Kantemir-Mavi 
Jugendwohnen im Kiez gGmbh
Tel. 3251 78 06

Känguru – Yardım ve refakat eder Känguru

Constanze Meyne,  
Diakonisches Werk 
Tel. 3644 84 48
kaenguru@koepjohann.de

Hoş geldin etkinlikleri
İlçemizde bulunan aile merkezleri 
çocuğun doğumundan sonra aileleri hoş 
geldin etkinliklerine davet ederler. 

Davetiye size doğumdan 
sonra Çocuk ve Gençlik 
Sağlık Merkezi tarafından 
verilir. 

Randevular için bkz.:
www.berlin.de/willkommens 
veranstaltungen-fk

İlçemizde Aile Merkezleri

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

www.berlin.de/willkommensveranstaltungen-fk
www.schreibabyambulanz.info/schreibabyambulanz.htm
www.berlin.de/angebote-fuer-familien-fk
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Doğumdan sonra

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Devlet Daireleri
Evlendirme Dairesi’ne 
kayıt yaptırmak

Çocuğun doğum bilgileri doğum mer-
kezi tarafından kaydedilir ve (çocuğun 
doğduğu ilçenin) Evlendirme Dairesi’ne 
gönderilir. 

Gerekli olan belgeleri doğum merkezine 
verdiğinizde ve çocuğunuzun ismini  
belirleyip belgeyi imzaladığınızda 
bu belgeleri Evlendirme Dairesi’nin 
görüşme saatleri sırasında ücret 
karşılığında alabilirsiniz. 

Kayıt yaptırma konusundaki ayrıntıları 
doğum merkezinin bilgilendirme  
metinlerinde bulabilirsiniz. 

Friedrichshain-Kreuzberg ilçesinde  
doğum evlerinde ve evde yapılan 
doğumlarda doğumu Evlendirme  
Dairesi’ne bizzat bildirmek 
zorundasınız. 

Doğumdan sonraki 
bir hafta içerisinde

Friedrichshain-Kreuzberg 
Evlendirme Dairesi 
Schlesische Straße 27 A 
10997 Berlin

Görüşme saatleri:
Pzt  saat 8:30 – 12:30 
Sal  saat 8:30 – 12:30  
Per saat 13:00 – 18:00

www.berlin.de/ba- 
friedrichshain-kreuzberg/
>Politik und Verwaltung 
>Ämter > Standesamt

• Nüfus cüzdanı (veya pasaport ve 
ikamet belgesi)

• Çocuğun annesinin doğum belgesi 
(evli çiftlerde her ikisinin de doğum 
belgesi)

• Evlilik cüzdanı
• Babalık tanıma belgesi/ 

evli olmayan çiftlerde velayet 
beyanı (eğer mevcutsa)

Medeni halin son durumuna bağlı 
olarak farklı belgeler gerekli olabilir. 
Bu konuya dair bilgileri Evlendirme 
Dairesi’nden edinebilirsiniz. 

• Doğum ilanı (evde ve doğum 
evlerinde yapılan doğumlarda)

Çocuğun Nüfus 
Dairesi‘ne  
[Einwohnermeldeamt] 
kaydını yaptırmak

Nüfus Dairesi’ne kayıt otomatik olarak 
Evlendirme Dairesi tarafından yapılır.
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Doğumdan sonra

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Devlet Daireleri
Çocuk yuvası 
bulmak

Çocuk yuvasında yer bulmak için Berlin  
Eyaleti Eğitim, Gençlik ve Bilim 
Bakanlığı’nın sunduğu olanağa online olarak 
ulaşabilirsiniz.

Çocuk yuvasını 
olabildiğince erken 
bulmanızı tavsiye  
ederiz

www.berlin.de/sen/jugend/
familie-und-kinder/ 
kindertagesbetreuung/ 
kitas/verzeichnis/

Aile Rehberi   
Friedrichshain-Kreuzberg

Çocuk yuvası 
yardım çekine 
başvurmak

Çocuğunuzun bir çocuk yuvasında bakımı 
başlamadan önce bir çocuk yuvası yardım 
çekine başvurmanız gerekir. Bu yardım 
çekinde bakımın kapsamı ve yuvaya aylık 
olarak ödenmesi gereken meblağ yazılıdır. 
Bu çocuk yuvası yardım çeki ile seçtiğiniz 
bir yuvaya başvurup yuvayı işleten kuruluş 
ile sözleşme yapın. 

Çocuk yuvası yardım çeki online formu için 
bakınız:  
https://fms.verwalt-berlin.de/kita/frm/
main?execution=e2s1 

Çocuk yuvası yardım 
çekine istediğiniz bakım 
tarihinden en erken 9 
ay ve en geç 2 ay önce 
başvurabilirsiniz. 

(Özel durumlarda boş bir 
yerin bulunması koşuluyla 
kısa süreli başvurular da 
mümkündür.)

Gençlik Dairesi
Aile Hizmet Bürosu

Frankfurter Allee 35 – 37
10247 Berlin 
Oda 4101 

Pzt – Cum saat 9:00 – 12:00  
Per  saat 15:00 – 18:00

Tel. 90 298 1414

FamilienServiceBuero@ba-fk.
berlin.de

• Doldurulmuş 
başvuru formu ve 
ekleri

https://fms.verwalt-berlin.de/kita/frm/main?execution=e2s1
www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kindertagesbetreuung/kitas/verzeichnis/
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Doğumdan sonra

Ne? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Ekonomik Durum
Çocuk parasına 
başvurmak

Her çocuk için doğumundan sonra ve 
en az 18 yaşını doldurana kadar çocuk 
parası alma hakkı vardır. 

Bilgiler ve internet üzerinden başvuru için 
bakınız: www.familienkasse.de 

Doğumdan itibaren Bundesagentur für Arbeit 
Berlin Mitte 
Aile Kasası 
Charlottenstraße 87 – 90
10969 Berlin

• Doldurulmuş başvuru 
formu

• Çocuk parası başvurusu 
için Evlendirme 
Dairesi’nin verdiği doğum 
belgesi

Ebeveynlik parasına 
başvurmak

Ebeveynlik parası çalışanlara, serbest 
meslek sahiplerine, işsizlere, üniversite 
öğrencilerine ve meslek eğitimi görenlere 
ödenir.

Ebeveynlik parası çocuk bakımını üstle-
nen ebeveynin bundan dolayı uğradığı 
gelir kaybını karşılamak üzere ödenir. 
Ebeveynlik parası genellikle çocuğun 
doğumundan önceki son 12 ayın ortalama 
net gelirinin % 65’i kadardır.

Ebeveynlik parası en az 300 €  ve en 
fazla 1.800 €‘dur. 

Ebeveynlik parasını hesaplayan makina: 
www.bmfsfj.de  
(> Service > Onlinerechner)

Bilgi ve internet üzerinden başvuru  
için bkz.:
http://berlin.de/ba-friedrichshain- 
kreuzberg
(Stichwortliste von A - Z > Elterngeld)

Doğumdan sonraki ilk 3 
ay içerisinde

(Ebeveynlik parası sa-
dece 3 ay geriye dönük 
olarak ödenir)

Jugendamt  
Familien servicebüro
Frankfurter Allee 35 – 37
10247 Berlin  
Oda 4101 

Pzt  – Cum saat 9:00 – 12:00  
Per saat 15:00 – 18:00 

Tel. 90 298 1414

FamilienServiceBuero@ba-fk.
berlin.de

• Doldurulmuş başvuru 
formu

• Ebeveynlik parası 
başvurusu için  
Evlendirme Dairesi’nin 
verdiği doğum belgesi

• Ebeveynlerin nüfus 
cüzdanları/pasaportları

• Gelire ve doğum izni 
parasına dair belgeler
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Doğumdan sonra

Was? Bilgiler Ne zaman? Nerede? Gerekli belgeler

Ekonomik Durum
Çocuk yardımına 
başvurmak

Çocuk yardımı, çocuk parasına ilave-
ten verilen bir yardımdır. Bu yardım, 
kazandıkları gelirle kendi geçimlerini 
sağlayabilen ancak çocukların geçimlerini 
sağlayamayan dar gelirli ebeveynlere 
yöneliktir.  

Ancak: İşsizlik parası ALG II, sosyal para 
[Sozialgeld] veya sosyal yardım alan ve 
bunun dışında geliri olmayan kişiler çocuk 
yardımından yararlanamazlar. 

Doğumdan itibaren Bundesagentur für Arbeit
Berlin Mitte Aile Kasası 
(bkz. yandaki sayfa)

• Doldurulmuş başvuru formu

Bakım parasına 
başvurmak

Bakım parasına, kamunun desteklediği 
bir gündüz bakımevinde veya çocuk 
gündüz bakımından yararlanmayan her 
çocuk için başvurulabilir. 

Bilgi ve internet üzerinden başvuru için:
www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-
kinder/finanzielle-leistungen

Çocuğun 15. ayından 
itibaren bir hak doğabilir 
(çocuk en fazla 22 aylık 
olana kadar)

Gençlik Dairesi
Aile Hizmet Bürosu
(bkz. yandaki sayfa)

• Doldurulmuş başvuru formu 
ve ekleri 

• Çocuğun doğum belgesinin 
bir fotokopisi

• Her iki ebeveynin nüfus 
cüzdanları/pasaportları

Kira yardımına 
başvurmak

Kira yardımına, kişinin geliri aile 
yaşamına uygun bir konutta yaşamaya 
yetmediğinde başvurulabilir.

Kira yardımının miktarı, evde yaşayan kişi 
sayısı, toplam gelir ve kira bedeli dikkate 
alınarak hesaplanır. 

İhtiyaç durumunda
(İşsizlik parası AlG II, 
öğrenci kredisi BAföG ve 
meslek eğitimi yardımı 
alınması durumunda 
verilmez.)

Bürgeramt 1:  
Yorckstraße 4 – 11  
10965 Berlin

Bürgeramt 3:  
Frankfurter Allee 35 / 37  
10247 Berlin

İnternet üzerinden randevu 
alınması tavsiye edilir

• Doldurulmuş başvuru formu
• Gelire dair belge
• Kira bedeline dair belge

www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/finanzielle-leistungen
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Ekonomik Durum
İşsizlik Parası 
II’ye başvurmak

İşsizlik parası ALG II‘ye kişinin 
geçimini kendi geliriyle sağlayamadığı 
durumlarda başvurulur. 

www.berlin.de/jobcenter/ 
friedrichshain-kreuzberg/

İhtiyaç durumunda JobCenter Berlin Friedrichshain-
Kreuzberg 
Rudi-Dutschke-Straße 3  
10969 Berlin  
Adres: 10958 Berlin

Pzt, Sal, Per, Cum saat  8:00 – 12:30 

Per saat 12:30 – 18:00 
(sadece çalışanlar için)

Pzt, Sal saat 12:30 – 16:00 
(Randevulu danışmanlık)

• Doldurulmuş başvuru formu 
ve ekleri, nüfus cüzdanı

• Gelir ve mal varlığına dair  
belgeler, banka dekontları

• Kira sözleşmesi
• Banka kartı ve sağlık sigortası 

kartının fotokopisi

Nafaka avansına 
başvurmak

Çocuğunuzu tek başınıza yetiştiren 
ebeveyn olarak, yanınızda yaşayan 
çocuğunuz eğer henüz 12 yaşına  
girmediyse ve diğer ebeveyn 
tarafından hiç nafaka ödenmiyor veya 
yeterli olmayan miktarda nafaka  
ödeniyorsa nafaka avansı 
başvurusunda bulunabilirsiniz. 

Nafaka avansı hakkı babalığın henüz 
tanınmadığı durumlar için de  
geçerlidir. Bu hakka sahip olmanın 
diğer şartlarına dair size bilgi  
verebiliriz. 

İhtiyaç durumunda Aile Hizmet Bürosu 
Frankfurter Allee 35 – 37
10247 Berlin
Oda 4101 

Sal saat 9:00 – 12:00  
Per saat 15:00 -18:00 

Tel. 90 298 1414

FamilienServiceBuero@ba-fk.berlin.de

• Dolduruşmuş başvuru formu
• Nüfus cüzdanı/pasaport 
• Çocuğun doğum belgesi
• Boşanmış çiftlerde babalık

 tanıma belgesi
• Boşanma kararı veya ayrı 

yaşandığına dair avukattan 
alınan bir belge

www.berlin.de/jobcenter/friedrichshain-kreuzberg/
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Ekonomik Durum
Babalık, nafaka ve 
velayet hakkı ile 
ilgili danışmanlık ve 
destek

Çocuk sahibi ve evli olmayan bir anne 
babanın, tespit işlemleri ve nafakayla 
ilgili danışmanlık ve destek alma hakkı 
vardır. 

Evli olmayan anne ve babalar velayet 
beyanı verme konusunda danışmanlık 
alabilirler. 
 

İhtiyaç durumunda, 
çocuğun doğumundan 
önce de mümkündür

Gençlik Dairesi  
Beistandschaften
Frankfurter Allee 35 – 37
10247 Berlin

Sal saat 9:00 – 12:00  
Per saat 15:00 -18:00 

İletişim:  
Tel. 90 298 4383 

Jugendamt-Leistungsbereich@
ba-fk.berlin.de

• Nüfus cüzdanı/pasaport 
• Çocuğun doğum belgesi

Ev işlerine 
yardımcı eleman 
için/aile bakımına 
başvurmak

Ev işlerinin yapılması artık mümkün 
olmazsa (örneğin sağlık sorunları  
nedeniyle) ve evde yaşayan başka bir 
kimse de ev işlerini yapacak durumda 
değilse sağlık sigortasından ev işlerine 
yardımcı olacak bir eleman talep 
edilebilir. 

İhtiyaç durumunda
(gebelik sırasında da 
mümkündür)

Sağlık Sigortası • Gebelik cüzdanı
• Doktor veya ebeden ev 

işlerine yardımcı olması 
için bir elemana ihtiyaç 
duyulduğuna dair rapor

Doğum kon-
trol araçlarının 
masraflarının 
karşılanması için 
başvurmak

Gelir düzeyinin düşük olduğu durumlarda 
(örneğin işsizlik parası ALG II, Sosyal 
Güvenlik Kanunu SGBXII, Mültecilere  
Yardım Kanunu, Öğrenci Kredisi, 
mini Job) doğum kontrol hapı, spiral 
ve prezervatif veya „ertesi gün hapı“ 
masraflarının karşılanması için başvuru 
yapılabilir.

Gebelikten korunma 
isteği varsa

Cinsel Sağlık ve Aile Planlama 
Merkezi
Urbanstraße 24 
10967 Berlin
Tel. 90 298 8363 

• Gerekli olan belgeler için 
bakınız: 
www.berlin.de/ 
gesundheitsamt-fk



 
Fahrplan:

 
Informationen  für (werdende) Eltern
                  in Friedrichshain-Kreuzberg

Was ist wichtig in der Zeit
                                rund um die Geburt? 

 

Kontrol lı̇stesı̇ – doğumdan önce

Bu broşür Berlin Eyaleti Sağlık ve Sosyal Bakanlığı tarafından sağlık aksiyon programı  
kapsamında finanse edilmektedir. 

Gebe misiniz ya da baba mı oluyorsunuz? 
Kısa süre önce bir bebeğiniz mi oldu?

Çocuğunuzun (beklenen) doğumu günlük yaşamınızda birçok heyecan 
verici değişimi de beraberinde getiriyor.

Doğum sürecinde yapılması gereken çok sayıda hazırlık söz konusu 
olduğundan elinizdeki bu broşürle tüm işlerin üstesinden  
gelebilmeniz için size yardımcı olmak istiyoruz. 

„Doğum sürecinde neler önemlidir?“  
başlıklı rehberin Berlin çapında kullanabileceğiniz  

App’ini burada bulabilirsiniz. 


