
 

Zor durumda olan kadınlar ve kızlar için anonim doğum bir çıkış yoludur.  

 

Kadınlar ve kızlar Tirol bölgesindeki bütün devlet hastanelerinde anonim olarak doğum yapabilirler. 

Bunun anlamı şudur: 

 Doğum için hastaneye yattığınızda kimlik bilgilerinizi verme zorunda değilsiniz. Anonim doğum 

yapmak istediğinizi söylemeniz yeterlidir. 

 Uyruğunuz ne olursa olsun bu olanak herkese sunulur. 

 Ücretsiz 

 Siz ve bebeğinize en iyi tıbbi hizmet sunulur ve aynı zamanda psikolojik yardım alma 

olanağınız da bulunur.  

 Hakkınızda herhangi bir yasal veya cezai takibat yapılmaz ve böyle bir endişeniz olmamalıdır.  

 

Bebeğinizi dünyaya getirmek için seçmiş olduğunuz devlet hastanesinin doğumhane bölümüne 

başvurarak doğumu, anonim olarak yani kimlik bilgilerinizi vermeden yapmak istediğinizi belirtirsiniz. 

Acil durumda ambulans hizmetlerini de arayabilir ve onlara anonim doğum yapmak istediğinizi 

söyleyebilirsiniz. Hamilelik sürecindeki rutin kontrolleriniz ve takip işlemleriniz önceden seçmiş 

olduğunuz bu hastanede yapılmış olsa ve kimliğiniz bilinse de bebeğinizi anonim olarak dünyaya 

getirebilirsiniz. Yasal olarak anonim doğum yapma hakkınız vardır. Doğum için kimlik bilgilerinizi 

verme zorunda değilsiniz, doğumu kendi bulduğunuz fantezi bir isim altında da yapabilirsiniz. 

Doğumdan sonra, bölgenizden sorumlu Çocuk ve Gençlik Dairesi size hukuki konularda danışmanlık 

hizmeti verecektir. Çocuk ve Gençlik Dairesinden bir görevli* sizinle irtibata geçecektir. 

Anonim doğum ile dünyaya gelen bebeklerin bakım ve himayesi ilk başta, bebeğiniz için uygun evlat 

edinecek aileyi seçecek olan Çocuk ve Gençlik Dairesine geçer. İsterseniz evlat edinecek aile ile 

tanışabilirsiniz. 

Evlat edindirme işlemlerinin sonuçlanmasına kadar bazı durumlarda, çocuğunuzu evlatlık verme 

kararınızdan vazgeçebilirsiniz. Bu konuda da muhatabınız Çocuk ve Gençlik Dairesidir.  

Evlat edinme veya bir çocuğu üzerine geçirme sözleşme yolu ile yapılan ebeveyn-çocuk ilişkisinin 

oluşturulmasıdır. Bu ilişki ayrıca mahkeme tarafından da izin verilecek ve onaylanacaktır. Biyolojik 

anne ve baba çocuk üzerindeki hak ve yükümlülüklerinden vazgeçer. Bu hak ve yükümlülükler evlat 

edinen aileye geçer.  

 

Evlat edinmek üzere verilen bir çocuk biyolojik anne ve babası ile ailesi hakkında bilgi sahibi olmak 

ister. Çocuk, annesinin anonim doğum yapma sebeplerini ve niçin kendisini evlatlık verme zorunda 

kaldığını bilmek ister. Bütün bunlar kendi kimliğini bulması için önemli bilgilerdir. Çocuk ve Gençlik 

Dairesinin edindiği tecrübelere göre, çocuğa bu sorulara cevap verebilmek için olanak tanınmasının 

çok önemli olduğu görülmüştür.  

Bu nedenle sizden çocuğunuza bir mektup yazmanızı ve bu mektubu yetkili Çocuk ve Gençlik 

Dairesine göndermenizi rica ediyoruz. Bu mektubu ilerideki bir tarihte de yazabilir ve bize 

gönderebilirsiniz. 

 

 



 

Çocuğunuza yazacağınız mektup aşağıda açıklanan bilgileri içermelidir: 

 Anonim doğumun gerçekleştiği yer 

 Anonim doğumun tarihi 

 Seni neden anonim olarak dünyaya getirdim 

 Seni neden evlatlık verdim 

 Görünümüm 

 Yaşım ve mesleğim 

 Yaşam durumum ve şartlarım 

 Baban hakkında bildiklerim 

 Aile hastalıkları hakkında bildiklerim 

 Geleceğin hakkındaki isteklerim ve  

 Sana söylemek istediğim…. 

Mektuba kişisel bir hatıra da ekleyebilirsiniz.  

 

 Bebeğinizi anonim olarak dünyaya getirmek istemediğinizde aşağıda açıklanan diğer 

olanaklar da vardır: 

 Hastaneye yatarken adınızı verebilir ve  

 Çocuğunuzu yine de evlatlık verebilirsiniz veya  

 Çocuk bakım evine verilmesine karar verebilirsiniz. 

 Çocuğunuzu kendiniz büyütebilir ve Çocuk ve Gençlik Dairesinin hizmetlerinden 

faydalanabilirsiniz.  

 

Aşağıda açıklanan bölge müdürlüklerindeki Çocuk ve Gençlik Dairesinden destek ve anonim olarak 

hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz: 

 Bezirkshauptmannschaft (Bölge Müdürlüğü) Innsbruck, Kinder- und Jugendhilfe (Çocuk ve 

Gençlik Dairesi), Neuhauserstraße 7, 6020 Innsbruck, Tel. 0512/ 5344 – 6212, 

bh.innsbruck@tirol.gv.at 

 Bezirkshauptmannschaft (Bölge Müdürlüğü) Imst, Kinder- und Jugendhilfe (Çocuk ve Gençlik 

Dairesi), Stadtplatz 1, 6460 Imst, Tel. 05412/ 6996 – 5361, bh.imst@tirol.gv.at 

 Bezirkshauptmannschaft (Bölge Müdürlüğü) Kitzbühel, Kinder- und Jugendhilfe (Çocuk ve Gençlik 

Dairesi), Josef-Herold-Straße 10, 6370 Kitzbühel, Tel. 05356/ 62131 – 6342, 

bh.kitzbuehel@tirol.gv.at  

 Bezirkshauptmannschaft (Bölge Müdürlüğü) Kufstein, Kinder- und Jugendhilfe (Çocuk ve Gençlik 

Dairesi), Bozner Platz 1-2, 6330 Kufstein, Tel. 05372/ 606 – 6102, bh.kufstein@tirol.gv.at 

 Bezirkshauptmannschaft (Bölge Müdürlüğü) Landeck, Kinder- und Jugendhilfe (Çocuk ve Gençlik 

Dairesi), Innstraße 5, 6500 Landeck, Tel. 05442/ 6996 – 5462, bh.landeck@tirol.gv.at  

 Bezirkshauptmannschaft (Bölge Müdürlüğü) Lienz, Kinder- und Jugendhilfe (Çocuk ve Gençlik 

Dairesi), Dolomitenstraße 3, 9900 Lienz, Tel. 04852/ 6633 – 6582, bh.lienz@tirol.gv.at  
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 Bezirkshauptmannschaft (Bölge Müdürlüğü) Reutte, Kinder- und Jugendhilfe (Çocuk ve Gençlik 

Dairesi), Obermarkt 7, 6600 Reutte, Tel. 05672/ 6996 – 5672, bh.reutte@tirol.gv.at 

 Bezirkshauptmannschaft (Bölge Müdürlüğü) Schwaz, Kinder- und Jugendhilfe (Çocuk ve Gençlik 

Dairesi), Franz-Josef-Straße 25, 6130 Schwaz, Tel. 05242/ 6931 – 5831, bh.schwaz@tirol.gv.at 

 Stadtmagistrat (Belediye İdaresi) Innsbruck, Kinder- und Jugendhilfe (Çocuk ve Gençlik Dairesi), 

Ing.-Etzel-Straße 5, 6020 Innsbruck, Tel. 0512/ 5360 – 9228, post.kinderhilfe@innsbruck.gv.at  

 

Tirol bölgesinde doğumhane servisi bulunan devlet hastanelerinin listesi: 

 Innsbruck Şehir merkezi:  

A.ö. Landeskrankenhaus - Univ.-Kliniken Innsbruck, Anichstraße 35, 6020 Innsbruck,  

Tel. 050504-0 

 Innsbruck Bölgesi: 

A.ö. Landeskrankenhaus Hall i.T., Milser Straße 10, 6060 Hall, Tel. 050 504 34000 

 Kitzbühel Bölgesi: 

A.ö. Bezirkskrankenhaus St. Johann i.T., Bahnhofstraße 14, 6380 St. Johann i.T.,  

Tel. 05352/606-0 

 Kufstein Bölgesi: 

A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein, Endach 27, 6330 Kufstein, Tel. 05372/6966-0 

 Landeck ve Imst Bölgesi: 

A.ö. Krankenhaus St. Vinzenz, Sanatoriumstraße 43,6511 Zams, Tel. 05442/600-0 

 Lienz Bölgesi: 

A.ö. Bezirkskrankenhaus Lienz, Emanuel-von-Hibler-Straße 5, 9900 Lienz, Tel. 04852/606-0 

 Reutte Bölgesi: 

A.ö. Bezirkskrankenhaus Reutte, Krankenhausstraße 39, 6600 Reutte, Tel. 05672/601-0 

 Schwaz Bölgesi: 

Bezirkskrankenhaus Schwaz, BetriebsGmbH, Swarovskistraße 1 – 3, 6130 Schwaz,  

Tel. 05242/600-0 
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