Kayyımlar için bilgi notu
I.

Genel Bilgiler
Kayyımlık görevini üstlenmekle önemli bir vatandaşlık yükümlülüğünü yerine getirmiş oluyorsunuz. Üstlendiğiniz bu fahri görevi gereği gibi, sorumluluk bilinci içerisinde ve sadece kayyımlık
altına alınan kişinin menfaatlerini gözeterek yerine getirmek zorundasınız.
Kayyımlığı düzenleyen yasal hükümler, Alman Medeni Kanununda (BGB - maddeler 1909 1921) bulunmaktadır.
Alman Medeni Kanununun (BGB) 1915. maddesine istinaden vasilik için geçerli olan bütün yasal hükümler (BGB - maddeler 1773 - 1895) kayyımlık için de geçerlidir. Bu yasal hükümleri
okuyup anlamanızı öneriyoruz.
Aile Mahkemesi, kayyımlık faaliyetinizi denetlemekte olup, bu görevinizle ilgili bütün sorularınızda size danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Kayyımlık görevinizi nasıl ifa ettiğinize dair bilgiyi Aile Mahkemesine talep üzerine her zaman
vermek zorundasınız.
Yükümlülüklerinizi kusurlu olarak ihlal etmeniz halinde kayyımlık altında bulunan şahsın bundan kaynaklanan zararından sorumlu tutulursunuz; özellikle bu durum, yükümlülüğünüzü
ihlalle kayyımlık altında bulunan şahsın nafaka veya diğer haklarını ileri sürmekten imtina etmeniz halinde söz konusu olacaktır. Bu riske karşı kendinizi sigorta ettirebilirsiniz – konuyla ilgili ayrıntıları Aile Mahkemesinden öğrenebilirsiniz.
Kayyımlık altındaki şahsın 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.

II.

Sadece nafaka ileri sürülmesi için üstlenen kayyımlıklarda
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Bu bağlamda şu hususları dikkate almak zorundasınız:
1.

Birinci vazifeniz, nafaka ödemekle yükümlü olan ebeveynin çocuğuna nafaka ödemesini
temin etmektir. Bunun için öncelikle nafaka yükümlüsüne bu yönde yazılı olarak talepte
bulunmalısınız. Nafaka hukuku, Alman Medeni Kanununun (BGB) 1601 - 1615 maddelerinde düzenlenmektedir. Nafaka hakkı, ihtiyaç sahibi çocuğun yaşam konumuna bağlı
olup, prensip olarak çocuğun yetiştirilmesi ve meslek eğitimi de dahil olmak üzere hayatındaki bütün ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Yasada belli bir nafaka miktarı şart koşulmamıştır.
Nafaka ödemekle yükümlü ebeveyn, kendi makul geçimi olumsuz etkilenecek dahi olsa
çocuğa nafaka ödemek zorundadır. Böyle bir durumun söz konusu olması halinde, elindeki bütün kaynakları kendi ve çocuklarının geçimini sağlamak amacıyla eşit oranda
kullanmakla yükümlüdür. Yani böyle bir durumda çocuğa ödemesi gereken nafakanın miktarı nafaka yükümlüsünün kendi gelir durumuna bağlı olacaktır.

2.

Kayyım, kendisine ödenecek nafaka paralarını sadece kayyımlığı altındaki şahıs(lar) için
kullanmak zorundadır.

3.

Nafaka ödemekle yükümlü ebeveynin ödemesini gönüllü olarak yerine getirmemesi halinde önce kendisine ihtarname göndermek, sonuç alamadığınız takdirde nafaka hakkını
kayyımlığınız altındaki şahıs adına Mahkeme yoluyla takip etmek zorundasınız. Bu bağlamda Gençlik Dairesine (Jugendamt) veya Yerel Mahkemeye başvurup bilgi almanız uygun olacaksa da bu kurumların size yasal danışmanlık hizmeti sunması yasaktır.

III. Sadece gaiplik haline ilişkin kayyımlıklarda
Siz, Aile Mahkemesi tarafından belirlenen sınırlar dahilinde olmak koşuluyla gaip şahsın
varlıklarını yönetmek zorunda olup, yetkinizin kapsamına girmesi halinde gaibi temsil etme
hakkına da sahipsiniz.
Gaip kişinin kaldığı yerin sonradan ortaya çıkması veya gaibin ölümü gibi durumların derhal
Aile Mahkemesine bildirilmesi zorunludur.
IV. Kayyımlığın sona ermesi
Kayyımlık göreviniz;
a)

kayyımlığın Aile Mahkemesi tarafından kaldırılmasıyla,

b)

velayet veya vesayet altında bulunan bir şahsa kayyımlık edilen hallerde velayetin veya
vesayetin sona ermesiyle,

c)

cenin adına kayyımlık görevinin üstlenildiği hallerde çocuğun dünyaya gelmesiyle,

d)

kayyımlığın belli başlı görevlerin yerine getirilmesi amacıyla üstlenildiği hallerde ilgili görevin yerine getirilmesiyle,

e)

gaip bir şahıs için kayyımlık görevinin üstlenildiği hallerde gaibin ölümüne ilişkin kararın
kesinleşmesiyle veya ölüm zamanının tespit edilmesiyle birlikte
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sona erer.

