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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Yeni doğum bildirimi başvurusu 
ve sağlık sigortası
Anne ve Çocuk Merkezi
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Bebeğiniz doğduktan sonra, dikkat edilmesi gereken önemli olan bir dizi 
husus vardır. Bunlardan ikisi, belediyeye yeni doğum bildirimi 
başvurusunun ve sağlık sigortası kaydının yapılmasıdır.

1.  Belediyeye yeni doğum bildirimi başvurusu
Bir çocuğunuz olduğunda, 3 gün içinde yeni doğum bildirimi başvurusunda 
bulunmanız gerekmektedir. Yeni doğum bildirimi başvurusunu çocuğun 
doğduğu belediyeye yapıyorsunuz. Rotterdam belediyesinde başvuru, 
dijital olarak veya Rotterdam’da bulunan bir Stadswinkel’de (Kent Mağazası) 
yapılabilir.

Yeni doğum bildirimi başvurusunu bir Stadswinkel’de yapmak
Bir Stadswinkel bankosunda yeni doğum bildirimi başvurusunda bulunmak 
için www.rotterdam.nl/loket/geboorteschrijven adresinden çevrim içi 
randevu oluşturabilirsiniz. Veya 14 010 numaralı telefonu arıyorsunuz.

Stadswinkel’de yeni doğum bildirimi başvurusunda bulunacaksanız 
ihtiyacınız olanlar nelerdir?
•        Kendinize ve anneye ait geçerli bir kimlik belgesi veya oturum izni.
•        Hastaneden alınan doğum belgesinin çıktısı. Bunları mijnikazia.nl
  adresindeki hasta portalınızda bulabilirsiniz. Çıktısını alın veya
  Rotterdam Belediyesi banko görevlisine gösterin.
•        Varsa: tanıma belgesi.
•        Varsa: soyadı seçim belgesi.
•        Varsa: evlilik cüzdanı. Çocuğunuz sadece bir Hollanda evlilik cüzdanına
  eklenebilmektedir.

Yeni doğum bildirimi başvurusunu çevrimi içi yapmak
Bebeğinizin yeni doğum bildirimi başvurusunu günün herhangi bir 
saatinde Rotterdam belediyesine çevrim içi olarak da yaptırabilirsiniz.

Ek bilgi www.rotterdam.nl/loket/geboorteaangifte  adresinde veya 
hastaneden size verilecek olan Rotterdam Belediyesi broşüründe 
bulunabilir.



3

Yeni doğum bildirimi başvurusunu ne geç ne zaman yapmış olmalısınız? 

•        Bebeğiniz Pazartesi günü doğduğunda: en geç Perşembe günü
•        Bebeğiniz Salı günü doğduğunda: en geç Cuma günü
•        Bebeğiniz Çarşamba günü doğduğunda: en geç Cuma günü
•        Bebeğiniz Perşembe günü doğduğunda: en geç Pazartesi günü
•        Bebeğiniz Cuma günü doğduğunda: en geç Salı günü
•        Bebeğiniz Cumartesi günü doğduğunda: en geç Salı günü
•        Bebeğiniz Pazar günü doğduğunda: en geç Çarşamba günü

2.  Bebeğiniz için sağlık sigortası 
Doğumdan sonra 6 hafta içinde bebeğinizi sağlık sigortanıza kaydettirmiş 
olmalısınız. Bebeğinizin sigorta numarası bilindiğinde bunu hastaneye 
bildiriyorsunuz.
Hastaneye yatış esnasında bu numarayı Yatış Bölümüne iletebilirsiniz: 010 
297 55 00. Tekrar eve dönmüş olduğunuzda, bebeğinizin sigorta 
numarasını Hasta İdaresi Bölümüne (Patiëntenadministratie) iletiyorsunuz: 
010 297 5000.

Dikkat! Sağlık sigortasına yapılan kayıt ile belediyeye yapılan yeni doğum 
bildirimi başvurusu aynı şey değildir.
Bebeğinizi sağlık sigortasına kaydettirmemiş olduğunuzda, hastane 
faturasını maalesef sizin ev adresinize göndermek zorunda kalacağız.
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