Vasiler için bilgi notu
Vasilik görevini üstlenmekle önemli bir vatandaşlık yükümlülüğünü yerine getirmiş oluyorsunuz.
Üstlendiğiniz bu fahri görevi gereği gibi, sorumluluk bilinci içerisinde ve sadece vesayet altına alınan kişinin menfaatlerini gözeterek yerine getirmek zorundasınız.
Vesayeti düzenleyen yasal hükümler, Alman Medeni Kanununda (BGB - maddeler 1773 - 1895)
bulunmaktadır. Vesayet altına alınan kişinin bakımıyla ilgilenme hak ve yükümlülüğü, Alman
Medeni Kanununun (BGB) 1631 - 1633 maddelerinde (BGB madde 1800) düzenlenmektedir. Bu
yasal hükümleri okuyup anlamanızı öneriyoruz.
Bu bağlamda özellikle aşağıdaki hususlar ihtar olunur:
a)

Vesayet altına alınan küçüğe bakma, varlıklarını özenle yönetme ve küçüğü temsil etme hak
ve yükümlülüğüne sahipsiniz. Vesayet altındaki küçüğü bazı diğer durumların yanı sıra kendi
kendinizle, eşinizle, tescilli hayat arkadaşınızla veya doğrudan soybağınız bulunan bir
akrabanızla yapılan yasal işlem ve adli davalarda – ister kendi adınıza ister diğer bir üçüncü
taraf adına olsun – ve muhtemelen tesis edilmiş olan kayyımlık kurumu kapsamına giren
diğer konularda temsil etmeniz yasaktır.
I.

Vesayet altına alınan kişiye bakma kurumu, vesayet altındaki küçüğü yetiştirme, onu
kollama ve ikamet yerini tayin etme hak ve yükümlülüğünü kapsamaktadır. Bu kapsama,
vesayet altına alınanın gelişim durumu buna uygun olduğu takdirde, alınacak tedbirleri
onunla müzakere etmek de girmektedir. Vesayet altındaki küçüğün iradesi dışında veya
kendi rızasıyla özgürlüğünü bağlayacak şekilde bir kuruma yerleştirilebilmesi için Aile
Mahkemesinin iznini almak zorundasınız.

II.

Vesayet altındaki küçüğün varlıklarını yönetme kurumu, size onun varlıklarını gereği gibi yönetme ve muhafaza etme ve küçüğün muhtemel nafaka haklarını ileri sürme
yükümlülüğü getirmektedir.
Vasilik görevini üstlendiğinizde vesayet altındaki küçüğün varlıklarını içeren matbu bir
listeyi doldurup Aile Mahkemesine sunmak ve listenin doğru ve eksiksiz olduğunu
taahhüt etmek zorundasınız. Vesayet altındaki küçüğün daha sonra varlık sahibi olması
halinde bu listeyi ikmal etmek durumundasınız.
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Vesayet altındaki küçüğün varlıklarını kendi amaçlarınız için kullanmanız yasaktır. Aynı
şekilde etik bir yükümlülüğü yerine getirme adına veya görgü kuralları gereği uygun
olanların haricinde onun varlıklarından alıp başkalarına hediyeler vermeniz de yasaktır.
Vesayet altındaki küçüğün parasını cari giderler için hazır tutmak zorunda olmadığınız
ölçüde faizli bir yatırıma yatırmak zorundasınız; bu bağlamda söz konusu olabilecek
başlıca yatırım türleri, birinci derecede sağlam sayılan bir Sparkasse veya böyle bir
yatırım için yeterli teminat sunan kuruma bağlı diğer bir kredi kuruluşu nezdinde açılacak
ve para çekilebilmesi için vesayet mahkemesinin iznine tabi bir tasarruf mevduat hesabı
veya vesayet altındaki şahıslar için birinci derecede sağlam sayılan bir ipotek veya
kıymetli evraklar olabilir. Aile Mahkemesi, örneğin uygun bir özel kredi kuruluşu gibi
diğer bir yatırım şekline de izin verebilir. Vesayet altındaki küçüğe ait varlıkların yönetimi
ile ilgili olarak sizden özel bir talepte bulunulmasına hacet kalmaksızın Aile
Mahkemesine hesap vermek zorundasınız. Bu hesap bildirimini aksi bir uygulamaya
karar verilmediği sürece yılda bir kez olmak üzere en geç hesap yılının bitimini takip
eden bir aylık süre dolmadan yerine getirmekle yükümlüsünüz. Bahse konu hesabın
gelir ve gider kalemlerini gösteren düzenli bir tabloyu içermesi gerekmekte olup, her bir
kaleme ait kanıt belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.
Aile Mahkemesine en az yılda bir kez olmak kaydıyla vesayet altındaki küçüğün kişisel
durumu hakkında rapor sunmak zorundasınız.

b)

Vesayet altındaki küçük adına gerçekleştireceğiniz bir dizi hukuki tasarruf için Aile Mahkemesinin iznini almak zorundasınız. İzne tabi tasarruflardan bazıları şunlar olabilir:
1.

vesayet altındaki küçüğün bir alacağı üzerinde tasarrufta bulunabilmeniz,

2.

bir taşınmazla veya taşınmaza ait bir hakla ilgili hukuki işlemler, örneğin bir taşınmazın
satışı veya satın alınması veya taşınmazın ipoteklerle veya diğer haklarla takyit
edilmesi,

3.

küçüğün varlıklarının tümü veya mirası ya da gelecekte sahip olacağı miras payı
üzerinde tasarrufta bulunabilmeniz,

4.

mirasın veya vasiyetin reddi ve miras taksim sözleşmesi akdedebilmeniz,

5.

sınai bir işletmenin satın alınması, satılması, kurulması veya feshedilmesi gibi
tasarruflar,

6.

ilgili sözleşmenin vesayet altındaki küçüğün reşit olacağı tarihten itibaren 1 yıldan uzun
sürecek olduğu durumlarda; taşınmaz veya ürün kira sözleşmesi ve vesayet altındaki
küçüğü periyodik ödemelere yükümlü kılan mahiyetteki diğer herhangi bir sözleşme
akdedilebilmesi,

7.

bir yıllık süre dolmadan sona erdirilmesi mümkün olmayan bir meslek eğitim
sözleşmesinin akdedilebilmesi,

8.

vesayet altındaki küçük adına kredi çekilebilmesi,

9.

kefaletin kabul edilebilmesi,

10. ihtilaf değerinin 3.000,00 Euro’nun üzerinde olması koşuluyla karşı tarafla uzlaşılabilmesi veya tahkim sözleşmesi akdedilebilmesi. (Bu kural, Mahkeme tarafından önerilmiş
olup yazılı olarak düzenlenmiş veya tutanağa geçirilmiş uzlaşmalar için geçerli değildir).
Bu liste bütün durumları kapsamamaktadır. Şüphe ettiğiniz durumlarda lütfen Aile Mahkemesinden bilgi alınız. Gerekli olan izin alınmadan akdedilen bir sözleşme önce geçersiz sayılır.
Böyle bir durumda Aile Mahkemesinin iznini sonradan tedarik etmek ve bu izni sözleşmenin
karşı tarafına bildirmek zorundasınız. Karşı tarafın böyle bir iznin alındığına dair bilgiyi
üçüncü taraflardan alması yeterli değildir. Yani akdedilen ancak izin alınmadığı için geçersiz
sayılan sözleşmeyi geçerli kılabilmek için karşı tarafa bu bildirimi yapıp yapmayacağınıza
bizzat karar vermek zorundasınız. İzne tabi tek taraflı bir hukuksal işlem, ancak önceden
izin alındığında geçerli olur.
c)

Sizin veya vesayet altındaki küçüğün adresindeki her türlü değişikliği derhal Aile Mahkemesine ve Gençlik Dairesine (Jugendamt) bildiriniz.

d)

Aile Mahkemesi, vasilik faaliyetinizin tümünü denetim altında tutacak olup, bu konuda
Gençlik Dairesi tarafından desteklenecektir. Mahkeme sizden bu görevi nasıl ifa ettiğinize ve
vesayet altındaki küçüğün durumuna ilişkin her an bilgi isteyebilir. Vasilik görevinizle ilgili
bütün konularda Gençlik Dairesine ve – gerekli olduğu takdirde – Aile Mahkemesine
danışabilirsiniz.
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Vasilik yükümlülüklerini kusurlu bir şekilde ihlal eden herkes, vesayet altındaki küçüğün
bundan doğacak zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Bu riske karşı kendinizi sigorta
ettirebilirsiniz; daha detaylı bilgi için Aile Mahkemesine başvurunuz.
e)

Vasilik göreviniz vesayet altındaki küçüğün reşit olması veya bu görevden alınmanızla sona
erecektir. Görevden alınmanız, ilgili talep üzerine ve ciddi nedenlerin var olması koşuluyla
veya göreve devam etmenizin küçüğün menfaatlerini tehlikeye atacak olduğu durumlarda
mümkündür.

