
 

Türkisch 

Yeni doğanın doğum tasdiki ne zaman 
hazır olur? 

Çocuğunuzun doğum evrakları ve sizin kişisel evraklarınız 
size otomatik olarak iadeli taahhütlü (4 Euro posta ücreti) 
gönderilecektir, eğer 

 doğum beyanını (çocuğun ismini belirlemek için velayet 
hakkına sahip her iki ebeveynin imzası) ve 

 ebeveynlerin kişisel evrakları (evlenme cüzdanı 
[mümkünse A4 nüfus aile kütüğü hariç], ebeveynlerin 
doğum belgeleri, babalık kabulü, ortak velayet beyanı, 
önceki çocukların doğum belgeleri, hukuken yürürlüğe 
girmiş boşanma kararı veya boşanma şerhli evlilik 
belgesi) 

eksiksiz olarak ibraz edilmiş ise. 

Eğer yeni doğan bir çocuğun ebeveynleri yabancı 
uyruklu ise, annelik belgesi çıkartıldıktan sonra, özel bir ön 
görüşme için randevu alınması mutlaka gereklidir.  

Eğer iki hafta içinde evraklar gelmezse lütfen nüfus 
dairesinden bilgi alın (standesamt-geburten@dresden.de). 
Tasdik için başka neye ihtiyacımız olduğu konusunda size 
memnuniyetle yardımcı olur ve sizinle kişisel bir ön görüşme 
için randevu ayarlarız. 

www.dresden.de sayfasında “Dienstleistungen von A bis 
Z” başlığı altında (konu “Geburt”) doğum tasdiki için gereken 
tüm belgeler listelenmiştir. 

Babalık kabulünün tasdiki gerekir mi?  

Eğer yeni doğanın ebeveynleri birbirleriyle evli değilse ve 
çocuk doğmadan önce gençlik dairesinde, noterde veya nüfus 
dairesinde çocuğun doğumundan önce babalık kabulü 
yapılmamış ise babalık kabulü de doğum tasdiki ile birlikte 
nüfus dairesinde yaptırılabilir. Bunun için her iki ebeveyn ile 
görüşülmesi gerekiyor. 

Çocuğa hangi soy isim verilecek? 

Çocuğa velayet sahibi olmayan babanın soy ismi verilecekse, 
her iki ebeveyn ile görüşülmesi gerekir. İsim beyanı ancak her 
iki ebeveyn tarafından verilebilir. 

 

 

 

Yeni doğan bir çocuknerede kaydedilir?  

Dresden nüfus dairesinin yetki alanı kapsamında dünyaya 
gelen çocukların doğum evrakları Provianthofstraße 7,  
01099 Dresden adresinde, doğum bölümünde çıkartılır. Ofise 
doğrudan 7 ve 8 numaralı tramvay hatları ile, Heeresbäckerei 
durağından ulaşılabilir.  

Kişisel bir ön görüşme ne zaman 
yapılabilir? 

Lütfen ön görüşme için aşağıdaki bağlantı üzerinden randevu 
alın:  

 İnternet www.dresden.de/geburtsurkunde 

 Telefon +49 (3 51) 4 88 67 51 

 E-posta standesamt-geburten@dresden.de  

Hangi belgeler getirilmelidir? 

Çocuğun doğum tasdiki için ön görüşmeye gelirken aşağıdaki 
belgeler getirilmelidir: 

 kimlik belgesi veya pasaport  

 ebeveynler veya ebeveynlerden biri yabancı uyruklu ise  
pasaport  

 tasdik için eksik tüm belgeler 

Doğum tasdiki için gereken belgeler 
kime verilir? 

 çocuğun ebeveynleri  

 büyük anne ve baba – velayet hakkına sahip kişilerin 
vekaleti ve geçerli bir resimli kimlik belgesi ibraz edilerek 
(kimlik veya pasaport)  

Tasdik işleminin ücreti nedir? 

 15 Euro doğum belgesi 

 7 Euro diğer tüm doğum belgeleri 

 35 Euro isim beyanı 

 4 Euro iadeli taahhütlü gönderim 

Dresden Eyalet Başkenti 
Halk Dairesi 
Nüfus Dairesi 

Doğum tasdiki 
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Hangi belgeler çıkartılır? 

Genellikle bireysel kullanım için ücretli iki doğum belgesi 
verilir. Buna ek olarak, çocuk ve ebeveyn ödeneğine 
başvurmak ve sağlık sigortası şirketine sunmak amaçları için 
kullanılabilecek üç adet ücretsiz doğum belgesi alacaksınız. 

Ücretli belgeden iki adetten fazla talep ediyorsanız, 
lütfen istediğiniz adet sayısını klinikte doğum bildiriminde 
belirtin. 

Dresden Eyalet Başkenti nüfus dairesi size ve bebeğinize 
en iyi dileklerini sunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Künye 
 
Yayımcı: 
Dresden Eyalet Başkenti 
 
Halk Dairesi, Nüfus Dairesi 
Telefon +49 (3 51) 4 88 67 51 
Faks +49 (3 51) 4 88 67 53 
E-posta standesamt-geburten@dresden.de 

Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi 
Telefon +49 (3 51) 4 88 23 90 
Faks +49 (3 51) 4 88 22 38 
E-posta standesamt-geburten@dresden.de 

Posta kutusu 12 00 20 
01001 Dresden 
www.dresden.de/geburtsurkunde 
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Nitelikli elektronik imzalı elektronik belgeler, form şeklinde ibraz edilebilir. 
Bunun dışında Dresden Eyalet Başkentine S/MIME sertifikası ile şifreli e-posta 
veya DE-Mail ile güvenli e-postalar gönderilebilir. Daha fazla bilgi 
www.dresden.de/kontakt sayfasında bulabilirsiniz. 
Bu bilgi materyali Dresden Eyalet Başkentinin halkla ilişkiler çalışmasının bir 
parçasıdır. Seçim reklamı amacıyla kullanılamaz. Ancak partiler üyelerini 
bilgilendirmek amacıyla kullanabilir. 
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