
 

Doğum kontrol hapları bedellerinin karşılanması 
Kadınlar 22. yaşlarını bitirene kadar hekim tarafından yazılmış doğum kontrol haplarını 
bedelsiz olarak alma hakkına sahiptir. Bu yaşa gelinene kadar bu bedeller hastalık sigortası 
tarafından karşılanır. 
22. yaşlarından sonra kadınlar doğum kontrol haplarının bedellerini kendileri karşılamak 
zorundadırlar. 
Bu bedeller çok yüksek olabileceğinden Çalışma, Sosyal işler, Aile ve Entegrasyon dairesi 
gelir düzeyi düşük Hamburglu kadınların doğum kontrol hapı bedellerini bir proje 
kapsamında karşılamaktadır.  
Başvuru ve bedellerin karşılanması için yetkili yerler Familienplanungszentrum e.V. (Aile 
planlaması merkezi) ve pro familia Hamburg e.V. dernekleridir.   

Bedellerin karşılanması hangi şartlar altında mümkündür? 
Bedellerin karşılanması, ekonomik açıdan veya sosyal olarak zor durumda olan Hamburglu 
kadınlar için mümkündür. 
Eğer aşağıdaki noktalar söz konusu ise hekim tarafından yazılmış doğum kontrol haplarının 
(prezervatif değil) giderlerinin karşılanması için başvuruda bulunabilirsiniz: 

- Resmi ikametgahınız Hamburg. 
- 22 yaşındasınız veya daha yaşlısınız ve   

aşağıdaki hizmetlerden yararlanıyorsunuz: 
- İşsizlik parası II veya SGB II („Hartz 4“)'e göre sosyal yardım parası,  
- Temel güvenlik / SGB XII'ye göre geçim yardımı,  
- Mültecilere Yardım Yasası (AsylbLG) kapsamındaki ödemeler, 
- Mesleki Eğitim Teşvik Yasası (BAföG) kapsamındaki ödemeler, 
- Konut parası, 
- Çocuk parası veya 
- Meslek eğitimi yardım parası.  

Bunun ötesinde, gelirlerinizin toplamı Sosyal Güvenlik Yasasının 85. maddesine (SGB XII) 
göre gelir sınırının altında kalıyorsa bu bedellerin karşılanması mümkündür. Bununla ilgili 
bilgileri danışma bürolarından alabilirsiniz. 
Bu koşulları yerine getiriyorsanız, danışma bürosundan size eczaneye veya kadın doktoruna 
verilmek üzere bedellerin karşılanacağını belirten bir yazı verilir. Bu durumda doğum kontrol 
hapları için bir bedel ödemenize gerek yoktur. 

Hangi belgelere ihtiyacınız olacak? 
- Kadın doktorunuzdan reçete ve duruma göre fiyat teklifi (örneğin spirallerde),  
- Yukarıda adı geçen, onaylanmış sosyal ödemelerle ilgili aktüel bildirim veya   
- Düşük gelirlilerde SGB XII 85. maddesine göre gelir belgesi ve kira sözleşmesi 

Bedellerin karşılanması nasıl gerçekleşiyor? 
1. Bir reçete veya duruma göre bir fiyat teklifi alabilmek için kadın doktorunuzla bir 

randevu yapın. 
2. Danışma bürolarından biri ile bir randevu yapın ve yukarıda belirtilen belgeleri oraya 

götürün. Dikkat: Bekleme sürelerini hesaba katın. 
3. Belgelerin kontrol edilmesinden sonra danışma bürolarından size bedellerin 

karşılanacağına dair bir belge verilir. 
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4. Bedellerin karşılanmasının onaylanmasından sonra kadın doktorunuza veya 
eczanenize gidin ve doğum kontrol hapınızı alın. 

5. Kadın doktorunuz veya eczaneniz bedellerin karşılanması ile ilgili onayı fatura ile 
birlikte danışma bürosuna geri gönderir. Bir ön ödeme yapmak zorunda değilsiniz. 

6. Danışma bürosu fatura bedelini doktora veya eczaneye doğrudan öder.   

 
Bilgi ve başvuru 
Danışma bürolarına aşağıdaki gibi ulaşabilirsiniz: 

Familienplanungszentrum e.V. 
Bei der Johanniskirche 20  
22767 Hamburg  
www.familienplanungszentrum.de  
Telefon: 040 / 439 28 22 
  

Randevu almak için telefonla görüşme saatleri: 
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma     
Salı, Perşembe                                

10-13 arası 
16-18 arası 

pro familia Landesverband Hamburg e.V. 
Seewartenstraße 10, Haus 1 
20459 Hamburg 
www.profamilia-hamburg.de 
Telefon: 040 / 309 974 910 

Randevu almak için telefonla görüşme saatleri: 
Pazartesi, Salı, Perşembe     
Çarşamba                                        
Cuma                                           

10-14 arası 
14-16 arası 
10-12 arası 
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