
Berlin, Lichtenberg belediyesi gençlik dairesinin belgelendirmeler ile ilgili 

bilgilendirmeleri: 
 

Lichtenberg belediyesi gençlik dairesinde, Lichtenberg sakinleri için, şu belgelendirmeler 

düzenli yapılıyor: 

 Babalığın tanınması ve onayı – doğumdan önce ya da sonra 

 Velayet beyanları – doğumdan önce ya da sonra 

 gerekliyse, Nafaka yükümlülüğü 

 gerekliyse, Anneliğin tanınması 

 

Belediyenin gençlik dairesi bunların dışında bekâr annelere, negatif sertifika diye 

adlandırılan, tam velayet belgesi çıkarıyor. 

 

Lütfen dikkat, şahsî görüşme, sadece, önceden termin yapılarak mümkün! 

 

Daha seri bir işlem ve gerekli sorular, ve belgelendirme ile ilgili sorular için, şu Email 

adresine müracaat etmenizi tavsiye ediyoruz: 

 

Beurkundungen@lichtenberg.berlin.de 

 

Hangi belgelendirme hakkında bilgi istediğinizi, çocuğun annesinin ya da çocuğun ismini 

(doğumdan sonra yapılacak belgelendirmeler için), konu bölümüne yazın. Email içeriğinde,  

kontakt verilerinizi (isminiz, adresiniz, vs) ve bir telefon numarası bildirin. Genelde 

işlemlerinizi yapacak olan memur/memure, termin ya da soru sormak için, sizinle telefon ile 

irtibat kuracaktır. 

 

Aşağıdaki evraklar belgelendirme için belediyenin gençlik dairesine gerekiyor. Bunları 

mümkünse, Email’inize ilave ederek yollayın: 

 

 

Babalığın tanınması: 

 

 geçerli ve resimli hüviyet (Personalausweis, Reisepass ya da Reiseausweis gibi), hem 

annenin hem babanın, geçerli oturma müsaadesi, ikâmet belgesi 

 Babanın tercüme edilmiş doğum belgesi (mevcut ise) 

 Çocuk doğduysa: çocuğun doğum belgesi 

 Çocuk daha doğmadıysa: Mutterpass 

 

Velayet beyanları: 

 

 Geçerli ve resimli hüviyet (Personalausweis, Reisepass, Reiseausweis gibi), hem 

annenin hem babanın, geçerli oturma müsaadesi, ikâmet belgesi 

 Babalığın tanınması ve 

 Çocuk doğduysa: doğum belgesi 

 

Babalığın tanınması ve velayet beyanlarını belediyenin gençlik dairesinde bir arada 

belgelendirebilirsiniz. 

 

 

Lütfen dikkat, almancayı yeterince bilmeyen ya da işaret dili ile irtibat kuran veliler için, 

tercüman gerekiyor. Belediyenin gençlik dairesi maalesef bu hizmeti veremiyor. Velakin, 
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tanıdık ya da arkadaş çevrenizden, yasal yaşta olan, ve sizinle herhangi bir akrabalığı 

olmayan, kişileri, Tercüman olarak beraberinizde getirebilirsiniz. Çelişki durumunda, o 

kişinin tercüme kifayeti için kararı memur veriyor. Şayet, tercüman temin edemezseniz, 

gençlik dairesine lütfen önceden bildirin. 

 

Saygılarımızla Lichtenberg Belediyesi Gençlik Dairesi 


