acil durumda uygulanacak tıbbi tedavi ve sorunlarla
ilgilidir.

Landesregierung
Schleswig-Holstein

Diğer Bilgiler
Kayyımlık hukuku hakkındaki diğer bilgiler ve gönüllü
kayyım ve vekiller için destek hizmetlerini SchleswigHolstein vesayet ve kayyımlık makamlarından
(Betreuungsbehörden) ve kayyımlık derneklerinden
(Betreuungsvereine) alabilirsiniz. Kayyımlık
makamlarının ve kayyımlık derneklerinin bir listesine,
Adalet Eşitlik ve Entegrasyon Bakanlığı’nın internet
sayfasında (www.mjke.schleswig-holstein.de)
“Betreuungsvereine” kavramını arayarak
erişebilirsiniz.
Hasta onamı hakkında Almanca dilindeki detaylı
bilgileri, Federal Almanya Adalet Bakanlığı’nın
(Bundesministerium der Justiz) internet sayfasından
(http://www.bmj.de/DE/Buerger/gesellschaft/Patienten
verfuegung/_doc/Patientenverfuegung_doc.html)
alabilirsiniz. Ayrıca “Das Betreuungsrecht – mit
ausführlichen Informationen zur Vorsorgevollmacht”
(Kayyımlık Hukuku ve Tedbir Vekaletine İlişkin
Detaylı Bilgiler) isimli broşürü de Schleswig-Holstein
Eyaleti Adalet Eşitlik ve Entegrasyon Bakanlığı’nın
(www.mjke.schleswig-holstein.de) internet
sayfasından indirebilirsiniz.

Das Betreuungsrecht
Mit ausführlichen Informationen
zur Vorsorgevollmacht
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Kayyımlık, Tedbir Vekaleti
ve Hasta Onamı

Kayyımlık, Tedbir Vekaleti ve Hasta
Onamı
Kaza, hastalık veya yaşlılık gibi nedenler yetişkin bir
kişinin önemli işlerini kendisi göremeyecek duruma
gelmesine yol açabilir. Böylesi bir durumda eşiniz,
çocuklarınız veya yakın akrabalarınız otomatikman
sizin adınıza hareket edemez veya sizi hukuken
temsil edemez. Yani, çok yaygın bir görüşün tersine,
eşlerin kendi aralarında veya çocukların anne ve
babaları için yakın akrabalıktan kaynaklanacak yasal
temsil hakkı mevcut değildir. İşte acil bir durumda
çıkarlarınızın korunması ve işlerinizin doğru ve
düzenli görülmesini sağlamak için hukuk sistemi
çeşitli olanaklar öngörmektedir.

bir kayyım sadece mağdur kişinin ihtiyacı olduğu yani
ilgili işlerini kendi göremediği süre boyunca yetkili olur.

form Federal Adalet Bakanlığı’nın
(Bundesjustizministerium) internet sayfasında
(www.bmj.de) “Betreuungsrecht” bölümünde
sunulmaktadır.

Mahkeme Usulü

Vermiş olduğunuz bir tedbir vekaletnamesini cüzi bir
harç karşılığında Federal Noterler Odası’na
(Bundesnotarkammer) tecil ettirebilirsiniz. Böylece
daha sonra tedbir vekaletine uyulması garanti altına
alınmış olur. Daha detaylı bilgilere Federal Tedbir
Kütüğü kurumunun (Zentrales Vorsorgeregister)
internet sayfalarında ulaşabilirsiniz
(www.vorsorgeregister.de).

Bir kayyımın atanmasından vesayet mahkemeleri
(Betreuungsgericht) yetkilidir. Mağdur kişinin kendisi
kayyım atanmasını talep edebilir. Aile mensupları,
komşular ve tanışlar da bir kayyımın atanmasını
önerebilirler. Mahkeme talep üzerine bir kayyımın
gerekli olup olmadığını tetkik eder. Mahkeme bir
kayyım atanmasının gerekli olduğunu tespit ederse
özellikle kayyımın hangi görev alanlarından yetkili
olduğunu ve kimin kayyım atandığını hükme bağlayan
bir karar verir.

Yasal Kayyımlık

Tedbir Vekaleti

Bir hastalık veya özürlülük nedeniyle işlerini artık
tamamen veya kısmen kendisi göremeyen yetişkin bir
kişi için mahkeme bir kayyım (Betreuer) atayabilir.
Böylesi durumlarda tercihen gönüllü bir kayyım atanır.
Gönüllü biri bulunamıyorsa mahkeme profesyonel bir
kayyım atar. Kayyım görev alanı diye adlandırılan tam
olarak tanımlanıp belirlenmiş konularda mağdur kişi
adına hareket eder. Bu konular örneğin konut ve
malvarlığı ile ilgili meseleler veya sağlık ve tedavi
işleri olabilir. Burada sağlık ve mutluluğuna uygun
olduğu sürece mağdur kişinin arzuları göz önünde
tutulmalıdır.

Almanca “Vorsorgevollmacht” denen tedbir vekaleti,
bazı işleri kendiniz göremeyecek hale düştüğünüz acil
durumlarda işlerinizi yürütmek üzere güvendiğiniz bir
kişiyi vekil tayin etmeye yarar. Bu işler örneğin banka
veya sigorta işleri veya bir huzur evi sözleşmesi
olabilir. Tedbir vekaleti vermemiş ve (kısmen) kendi
işlerinizi göremeyecek duruma düşmüşseniz esas
olarak yetkili vesayet mahkemesinde kayyım atama
davası açılır. Bu nedenle, usule uygun düzenlenmiş
bir tedbir vekaletnamesi birçok vakalarda mahkemece
kayyım atanması için dava açılmasının önüne
geçebilir.

Kayyım ancak gerekli olduğu takdirde atanabilir. Bu
ilke çeşitli açılardan geçerlidir. Sözgelimi mağdur
kişiyi hukuken temsil edecek bir vekil varsa kayyımlık
gerekli olmaz. Bu vekil de bir tedbir vekaletiyle
atanmış bir kişi olmalıdır (bkz. aşağıdaki ilgili bölüm).
Tedbir vekaleti (Vorsorgevollmacht) verilmemişse
sadece mağdur kişinin kendi işlerini göremediği görev
alanları için bir kayyım atanır. Ve sonuç itibarıyla da,
bir kayyım sadece mağdur kişinin ihtiyacı olduğu yani
ilgili işlerini kendi göremediği süre boyunca yetkili olur.

Schleswig-Holstein Eyaleti Adalet Eşitlik ve
Entegrasyon Bakanlığı’nın internet sayfasında
(Ministerium für Justiz, Kultur und Europa;
www.mjke.schleswig-holstein.de) “Betreuungsrecht”
(Kayyımlık Hukuku) kavramını girerek bu konuda
daha fazla bilgiye Almanca olarak ulaşabilirsiniz.
Tedbir vekaletnamesi için Türkçe yazılmış örnek bir
form Federal Adalet Bakanlığı’nın
(Bundesjustizministerium) internet sayfasında
(www.bmj.de) “Betreuungsrecht” bölümünde
sunulmaktadır.

Mahkeme Usulü
Bir kayyımın atanmasından vesayet mahkemeleri
(Betreuungsgericht) yetkilidir. Mağdur kişinin kendisi

Vermiş olduğunuz bir tedbir vekaletnamesini cüzi bir
harç karşılığında Federal Noterler Odası’na
(Bundesnotarkammer) tecil ettirebilirsiniz. Böylece
daha sonra tedbir vekaletine uyulması garanti altına
alınmış olur. Daha detaylı bilgilere Federal Tedbir

Hasta Onamı
Hasta onamı denen hasta rıza açıklaması
(Patientenverfügung) düzenleyerek hastalık, kaza
veya yaşlılık sebebiyle artık bilinçli bir şekilde karar
verebilecek güçten yoksun olduğunuz takdirde hangi
durumlarda tıbbi tedavi görmeyi isteyip istemediğinizi
ve istiyorsanız nasıl tedavi edilmenizi arzu ettiğinizi
önceden saptayabilirsiniz. Hasta onamında özellikle
hangi koşullarda hayat uzatıcı önlemlere razı
olduğunuzu veya bunları ret ettiğinizi saptayabilirsiniz.
Hasta onamı yazılı düzenlenmeli ve hastanın bizzat
kendisi tarafından imzalanmış olmalıdır.
Tedbir vekaleti ve hasta onamı arasında kesin bir
ayırım yapılması önemlidir. Tedbir vekaleti sağlık
açısından acil bir durumda sizi kimin hukuken temsil
edebileceğini düzenlerken hasta onamı sadece, hangi
tıbbi önlemlerin alınmasını arzu ettiğinizi kendiniz
beyan edemeyecek hale düşebileceğiniz böylesi bir
acil durumda uygulanacak tıbbi tedavi ve sorunlarla
ilgilidir.

Diğer Bilgiler
Kayyımlık hukuku hakkındaki diğer bilgiler ve gönüllü
kayyım ve vekiller için destek hizmetlerini SchleswigHolstein vesayet ve kayyımlık makamlarından
(Betreuungsbehörden) ve kayyımlık derneklerinden
(Betreuungsvereine) alabilirsiniz. Kayyımlık
makamlarının ve kayyımlık derneklerinin bir listesine,
Adalet Eşitlik ve Entegrasyon Bakanlığı’nın internet
sayfasında (www.mjgi.schleswig-holstein.de)
“Betreuungsvereine” kavramını arayarak

