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Aile Planlaması 
 
Gelir düzeyi dü şük  olan kişilerde 
doğum kontrol araçlarının masraflarının 
karşılanması  (örneğin, doğum kontrol 
hapı, spiraller, prezervatifler, „ertesi gün 
hapı“ vb.) 
 
Doktor danı şmanlığı, muayene  ve 
doğum kontrol aracının reçetesinin 
yazılması , doğum kontrol araçlarının 
takılması ve uyarlılaştırılması (örneğin, 
spiral, cilt altı implantatı ve diyaframlar)  
Çocuk isteği danışmanlığı/ kısırlaştırma 
danışmanlığı verilir 
 
Sağlık sigortası olmayan  kadınlar için 
hamilelik süresince tıbbi bakım ve 
kontrol yapılır 
Annelik Cüzdanı bu esnada verilir 
 
Anne ve baba adayları için hukuki, 
sosyal ve ekonomik konulara dair sosyal 
danışmanlık ve yardım kuruluşlarına 
aracılık hizmeti („Aile için yardım“ 
vakfına gönderilecek dilekçeler) 
Hamilelik döneminde geli şen acil ve 
kriz durumlarında refakat edilir 
 
İstenmeyen hamileliklerde  psikolojik, 
sağlık ve sosyal faktörler dikkate 
alınarak danışmanlık yapılır. Alman 
Ceza Kanunu’nun 218./219.maddesi 
uyarınca Danışmanlığa Sevk Belgesi  
verilir (istek üzerine gizli tutulur) 
 
Birliktelikte ya şanan sorunlar,  ilişkinin 
bozulması, hayat arkadaşının yitirilmesi 
ve ayrılık ile ilgili danışmanlık verilir 
 

Cinsel Sa ğlık 
 
Anonim HİV-testi danı şmanlığı ve 
HİV- antikor testi 
HİV- antikor testi 10 Euro’dur 
Az gelirliler için ücretsizdir 
 
Cinsel yoldan bula şan hastalıklar  
için danışmanlık, teşhis ve 
gerektiğinde tedavi 
Bu hizmetler anonim olarak verilebilir 
 
Seks bran şında  çalışan insanlar için 
danışmanlık ve bilgilendirme 
 
HİV / AİDS ve aile planlamasıyla ilgili 
gençler ve yetişkinler için cinsel 
pedagojik toplantılar düzenlenir 
 
HİV / AİDS ve aile planlamasıyla ilgili 
multiplikatörlerin e ğitilmesi  
 
 
Halkla ili şkiler 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tüm çalışanlarımız doktorların sır 
saklama ve bilgilerin korunması 
yükümlülüğüne tabidir! 
 
 
 
 

Ekibimiz 
 

• Kadın hastalıkları  
• Psikolog 
• Sosyal pedagoglar 
• Doktor yardımcısı 
• İdari çalışanlar 

 
Tercümanlar:  
Türkçe, Bulgarca, Rumence, 
Taylandca 
 
 
 
Aşağıda belirtilen saatlerde size 
hizmet veriyoruz: 
Pazartesi saat 13.00-16.00  
Salı saat 09.00-12.00  
Perşembe saat 13.30-17.30  
Cuma saat 09.00-12.00  
 

 
 

Randevuyla 
• Jinekolojik muayene 
• Hamilelik döneminde danışmanlık 
• Gebelikle ilgili çelişki hakkında 

danışmanlık  
• HİV-antikor testi 
 

Randevusuz 
• Doğum kontrol araçlarının 

masraflarının karşılanması 
• Cinsel yoldan bulaşan hastalıklara 

dair muayene 



 
Ücretsiz Do ğum 
Kontrol Araçları  
 
Aşağıdaki belgeler gereklidir: 

• İkametgah senediyle birlikte nüfus 
cüzdanı  veya pasaport  

• Gelir durumunuzu gösteren belge 
(örneğin, gelir belgesi) 

• Öğrenci kredisi belgesi (Bafög) / 
meslek eğitimine ek yardım belgesi 
(BAB) 

• Emeklilik belgesi 
• İşsizlik parası I belgesi 
• Çocuk parası belgesi 
• Konut yardımı parası belgesi 
• Tüm değişiklikleri içeren kira 

sözleşmesi (yan gidersiz brüt kira 
bedeli) 

• Nafaka ödendiği veya cep harçlığına 
dair belgeler 

• Güncel banka dekontları, en az 
son 4 haftanın 

• Reçete 
 
İşsizlik parası II, İlticaya 
Başvuranlara Yardım Kanunu 
uyarınca yardım parası veya 
sosyal yardım alındı ğı 
durumlarda:  

• Alınan yardımı gösteren güncel 
belge 

• İkametgah senediyle birlikte nüfus 
cüzdanı veya pasaport 

• Reçete 
 

Önemli: 
Lütfen, reçeteyi merkezde kaşeletin 
ve eczaneden temin edin! 

 

Cinsel Sa ğlık ve 
Aile Planlaması Merkezi  

 
10967 Berlin 
Urbanstrasse 24 
1. ve 2. Kat (tekerlekli sandalyeye 
uygundur) 
 
Telefon: 030/ 90298 8363 
Faks-No.: 030/ 90298-8350 
 
Bilgi Hattı: 030/ 90298-8888 

 
Ulaşım: 
U7 (Südstern) ve 
U8 (Hermannplatz) 
M41 (Körtestraße durağı) 
 
 

www.berlin.de/zentrum-urbanstrasse-fk 
zentrum@ba-fk.berlin.de 

 

 
 

Bezirksamt  

Friedrichshain-Kreuzberg 
von Berlin 

 
 
 

Cinsel Sa ğlık ve Aile 
Planlaması Merkezi‘ne 

 
 

 

 
 

Hoş Geldiniz 
 
 
 

Gebelikle İlgili Sorunlar 
Hakkındaki Kanun uyarınca 

çalışan Danışma Merkezi  


