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Diğer Yardım Yerleri 

Manevi Yardım 
Eğer acil olarak bir irtibat arıyorsanız, bu durumda ‚dieDargeboteneHand‘ 
sizin için 24 saat,143 numaralı telefondan ulaşılabilmektedir.  
 
Maddi Yardım 
Hamilelik esnasındaki acil durumlarda yardımcı olacak birçok özel veya 
dini kuruluşlar bulunmaktadır.  
 
SolidaritätsfondsfürMutterundKind 
SchweizerischerKatholischerFrauenbund 
Kasernenplatz 1 
6000 Luzern 7 
Telefon 041 226 02 27 
www.frauenbund.ch 

Muttertagsfonds – 
Aargauer Katholischer 
Frauenbund 
Geschäftsstelle 
Neustrasse 51 
5430 Wettingen 
056 668 26 42 

www.frauenbund-aargau.ch  

  
StiftungHilfefürMutterundKind 
der ReformiertenLandeskirche 
HintereHauptgasse 15 
4800 Zofingen 
Telefon 079 273 97 50 
www.ref-ag.ch 

 

 
 

Doğan çocuğu evlatlığa verebilme olasılığı hakkında 
bilgiler 

İsterseniz hamilelik danışma merkezlerine başvurabilirsiniz ya da doğrudan  
aşağıdaki adres ile irtibata geçebilirsiniz:  
 
Pflege- und Adoptivkinder Schweiz 
Pfingstweidstrasse 16 
8005 Zürich 
044 205 50 40 
www.pa-ch.ch 
 

 
 

Yardımcı Kılavuz 
İstemeden hamile mi oldunuz? 
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Danışmanlık hakkına sahipsiniz – ücretsiz, tarafsız ve gizli 
 
Planlanmamış bir hamilelik birçok soruya, çelişkili duygulara ve endişeye neden 
olabilir. Bu durumda Federal Yasaya göre ücretsiz danışmanlık ve yardım hakkına 
sahipsiniz, hamileliğinizi sürdürmek ya da sonlandırmak isteğinizden bağımsız olarak. 
 
Eğer bir çatışma durumunda iseniz, karar vermek için daha zamana ihtiyacınız var ise 
veya kişisel durumunuz hakkında bir başka açık görüşme arzu ediyorsanız, size sosyal, 
psikolojik, finansal ve hukuki konularda yardım sağlayabilecek olan resmi hamilelik 
danışma merkezlerine başvurunuz. 
 
Böyle bir danışma sizin için doğru kararı bulmanıza yardımcı olabilir. Bu danışma 
merkezlerini hamileliğinizi yarıda sonlandırmış olduğunuzda veya hamileliği önleme 
konuları için de ziyaret edebilirsiniz.  
 
Arzu ederseniz danışmanlığa eşiniz ya da bakıcınız ile birlikte de 
gelebilirsiniz. 
 

 
Zor durumda mı kaldınız?  
 
Hamileliğinizin ve doğumunuzun hiç kimse tarafından öğrenilmemesi gerekiyorsa, 
Aargau Kantonu’ndaki hastanelerde gebelik sırasında ve doğum sonrasında (gizli) tıbbi 
ve psikolojik danışmanlık hizmeti alacaksınız. Çocuğunuzu gizlilik içerisinde dünyaya 
getirebilirsiniz, böylece çevrenizde hiç kimse sizin doğumunuz hakkında bilgi sahibi 
olmayacaktır. Kişisel verileriniz kayıt esnasında bloke edilerek kaydedilir ve hastanede 
bulunmanız üçüncü şahıslara bildirilmez. Gizli bir doğum yapmak zorundaysanız lütfen 
Aargau Kantonu’ndaki bir hastanenin doğum yardımı birimine zamanında başvurunuz. 
 

 
Hamileliğinizi sonlandırmaya karar verdiniz  
 
Bu durumda, doktorunuz sizinle ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirdi ve sizi yasal 
hükümler ile hamileliğin sonlandırılmasında meydana gelebilecek sağlık riskleri 
hakkında bilgilendirdi ve size imza karşılığında içinde danışma merkezlerinin adresleri 
bulunan bu kılavuzu teslim etti.  
 
Sonuçta ilgili kadın olarak sadece siz kendiniz, hamileliği sürdürme veya sonlandırma 
hakkında karar verebilir ve duruma göre çocuğu evlatlığa verebilirsiniz. 
 
 
 
 
 

16 Yaşından küçüksünüz  
 
16 Yaşından küçüksünüz ve hamileliği sonlandırmak istiyorsunuz, bu durumda 
doktorunuz ile yapacağınız ayrıntılı görüşmeye ek olarak gençlik için uzman bir 
danışma merkezine başvurmanız gerekmektedir. Bu danışmanın yapılması zorunludur. 
Reşit olmayan kişiler için verilen bu danışmanlıklar da aynı şekilde gizli, ücretsiz ve 
meslek sırrına tabidir.  

 
 
Evlatlığa verme 
 
Doğum sonrası bir çocuğu evlatlığa verme, alınacak çok zor bir karardır ve ayrıntılı 
görüşmeler yapılmadan gerçekleştirilememektedir. Bunun için de danışma merkezleri 
bulunmaktadır. Bunların adreslerini de ayrıca bu kılavuzda bulabilirsiniz. 
 
 
 
 
 

Aargau kantonunun resmi hamilelik sonlandırma hakkındaki 
danışma merkezinin adresi 
 
Sexuelle Gesundheit Aargau 
Fachstelle für Sexualität, Schwangerschaft, 
sexuell übertragbare Krankheiten und sexuelle Bildung 
Entfelderstrasse 17 
5000 Aarau 
Telefon 062 822 55 22 
www.seges.ch 
info@seges.ch 

 

Randevular telefon ile verilir 
 
 

16 Yaşından küçük hamile kadınlar 
 
Hamileliği sonlandırma öncesi bu danışmanın yapılması zorunludur. 
 
Aargau Kantonunda yukarıda adı geçen resmi hamilelik danışma merkezi 16 yaşından 
küçük hamile kadınlara danışmanlık vermek ile görevlidir.  
 
Bu adresi yukarıda bulabilirsiniz. 
 
 
 


