Herhangi bir vekâletname olmaması
durumunda ne olur?
Herhangi bir vekâletname düzenlemediyseniz
ve gerektiğinde vekil tayin edecek durumda
değilseniz, § 1896 sayılı BGB kanunu uyarınca
adınıza yasal bir vasilik oluşturulur. Başka bir
deyişle, vesayet mahkemesi tarafından, tanımı
kesin olarak yapılmış bir görev alanı için yasal bir
vasi adınıza atanır.
Bu pozisyon için bir akraba, bir gönüllü veya
mesleği vasilik olan biri seçilebilir.
Vasi, vesayet mahkemesinin düzenli denetimine
tabidir ve eylemlerini belgeleyen içerik kanıtlarını
mahkemeye sunmak zorundadır. Ayrıca,
taşınmaz satışı gibi alışverişlerden önce vesayet
mahkemesinden onay alınmak zorundadır.

Vekâletname düzenlemek istemiyor
ancak yasal vasinizin kim olacağını mı
belirlemek istiyorsunuz?
O halde bu isteğinizi ve seçtiğiniz kişinin iletişim
bilgilerini bir vasilik bildirisi halinde yazılı olarak
kaydedin.
Bu durumda da: Çevrenizi ve herkesten önce
seçtiğiniz kişiyi bir vasilik bildirisi düzenlediğiniz
konusunda bilgilendirin ve bildiriyi ulaşılır bir yerde
saklayın.
Yasal bir vasiliğin gerekli olması durumunda,
seçmiş olduğunuz kişi öncelikli olarak
değerlendirilecektir.

Nereden bilgi edinebilirim?
Kişiye özel danışmanlık:
● Ludwigsburg İl Meclisi
Vesayet Dairesi
Hindenburgstraße 30, Giriş: Eugenstraße
71638 Ludwigsburg
Q 07141 144-2464
betreuungsbehoerde@landkreis-ludwigsburg.de
www.landkreis-ludwigsburg.de
● Seçeceğiniz bağımsız noterler ve avukatlar
Tanıtım toplantıları
● Ludwigsburg İl Vesayet Kurumu
Talstraße 24, 71634 Ludwigsburg
Q 07141 86502-0
info@betreuungsverein-lb.de
www.betreuungsverein-lb.de
Bilgilendirici bildiriler
● İhtiyati vekâletname ve vasilik bildirisi
broşürleri
Baden-Württemberg Adalet Bakanlığı
www.betreuungsrecht-bw.de
● İhtiyati vekâletname hakkında ayrıntılı
bilgiler içeren
Vesayet Kanunu broşürleri
Bundesministerium der Justiz und für 			
Verbraucherschutz
www.bmjv.de
● Bt PRAX
Vesayet Kanunu çevrimiçi sözlüğü (ihtiyati
vekâletnameye dair bilgileri de içerir)
www.bundesanzeigerverlag.de
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İhtiyati
Vekâlet
Vorsorgevollmacht

İhtiyati vekâlet neden gereklidir?

İhtiyati vekâleti nasıl verebilirim?  

Max Müller bir trafik kazası geçiriyor ve ambulansla
hastaneye götürülmek zorunda kalıyor. İlk
yardımın ve hayat kurtarıcı tedbirlerin ardından
komaya girmesi önlenemiyor.

Genel olarak, ihtiyati vekâletnamenizi yazılı olarak
oluşturmalısınız. Bunu kişisel tercihinize göre
serbest biçimde yazabileceğiniz gibi bir örnek
de kullanabilirsiniz. Temelde: Görev alanlarını
vekâletnamenizde ne kadar somut belirtirseniz
vekilin yetkileri de o kadar anlaşılır olur.  

• Doktorla konuşup
sonraki tedavi sürecindeki kararları kim alacak?  
• Tüm faturaların (aksamadan)
ödenmesini kim sağlayacak?
• Posta işlemleriyle ve diğer yazılı
iletişim trafiğiyle kim ilgilenecek?
Reşit bireyler arasında mevcut yasalarla herhangi
bir vekâlet hakkı belirlenmemiştir. Bu bireyler,
akraba (çocuk, ebeveyn, kardeş), eş veya hayat
arkadaşı konumunda olsalar bile durum aynıdır!
Bu sebeple, güvendiğiniz birine sizin yerinize
kararlar alabilmesi için hâlihazırda ihtiyaten bir
vekâletnameyle yetki vermeniz önem taşımaktadır.  

Vekil olarak kim seçilmelidir?
Esasen, güvendiğiniz tek bir kişiye vekâlet
vermelisiniz! Vekâletnameyle adınıza çeşitli hukuki
işlemler gerçekleştirilebilir ve bütçeniz hakkında
kararlar alınabilir. Bu nedenle, güven olmazsa
olmaz bir koşuldur.
Vekil olarak atamak istediğiniz kişiyle önceden
konuşun ve bu kişinin gerektiğinde bu görevleri
üstlenmeye hazır olduğundan emin olun.
Vekâletname uygulama aşamasına geldiğinde
adınıza nasıl hareket edilmesi gerektiğini de
belirleyin. Böylece, vekilin sonradan alacağı
kararları kolaylaştırmış olursunuz. En iyisi, bu özel
uzlaşmaları yazıya dökmeniz olacaktır.

Noter onaylı vekâletname
Noterler, yasaya uygun bireysel vekâletnameler
düzenler ve vekâlet vermenin kapsamı ve riskleri
hakkında sizi bilgilendirir. Noter, vekâlet verenin
hukuki ehliyetini de inceler. Bu sebeple, en geçerli
vekâletname türü noter onaylı vekâletnamedir.
Bu belge, tapu işlemlerinde ve bankalarda da
genellikle tanınmaktadır.
Noterler, danışmanlık ve onay hizmetlerine karşılık
varlığa bağlı standart bir ücret talep etmektedir.
Kesin ücret bilgisi için lütfen seçtiğiniz noter ile
konusun.
Vesayet dairesi tasdikli vekâletname
Vekâletnamenizi noterde onaylatmak
istemiyorsanız vekâletname üzerindeki imzanızın il
meclisine bağlı vesayet dairesinde tasdiklenmesini
de sağlayabilirsiniz. Bu işlemle birlikte, imzanın
gerçekten vekâlet verene ait olduğu belgelenmiş
olur. Vekâletname hakkındaki genel sorularınız
için vesayet dairesine danışabilirsiniz. Bireylerin
kendilerinin oluşturmuş olduğu vekâletnameler
incelenmez.
Tasdikli bir vekâletnamenin yanı sıra ayrı (ve
ücretsiz) olarak verilen bir banka vekâletnamesi
gerekmektedir!
Vekâletnamenizin vesayet dairesinde
tasdiklenmesini istiyorsanız bir randevu aldıktan
sonra tamamlamış ancak henüz imzalamamış
olduğunuz(!) vekâletnamenizi kimliğinizle veya
pasaportunuzla birlikte yanınızda getirin.
Vesayet dairesinde kişi başına 10 € tutarında bir
ücret alınır.

Tasdiksiz veya onaysız vekâletname
Tasdiksiz veya onaysız bir yazılı vekâletname de
geçerli bir vekâletnamedir. Ancak bunun yasal
işlemlerde kabulü, bazı koşullara tabidir.

Vekâletname gerektiğinde nasıl
uygulamaya konulur?
Aile bireylerinize/Akrabalarınıza bir vekâletname
düzenlediğinizi ve vekilin kim olduğunu bildirin.
Bunun yanında, vekâletnamenin vekilin
ulaşabileceği bir yerde saklandığından emin olun.
Vekil, vekâletnameyi kullanarak derhal harekete
geçebilir.
Vekâletnamenizi aşağıdaki adresi kullanarak
Federal Noterler Odası'nda da çevrimiçi olarak kayıt
altına alabilirsiniz: www.vorsorgeregister.de.
Vesayet mahkemesi, gerekli durumlarda, herhangi
bir ihtiyati vekâlet kaydı oluşturulup oluşturulmadığı
ve vekilin kim olduğu bilgisini talep eder.  

