
 

 

Yasal Danışmanlar için Bilgiler 

1. Genel bilgiler 

Size devredilen görevler çerçevesinde yasal danışmanlık yapılan kişiyi onun imkânları 
çerçevesinde hayatını kendi isteklerine uygun bir şekilde sürdürebilmesi için hukuki hareket 
serbestisi kapsamında desteklemek zorundasınız. Bu, başta yasal danışmanlığı yapılan kişi ile 
şahsi ilişkinin ve şahsi görüşmenin belirleyici olduğu anlamına gelmektedir. Yasal danışmanlığı 
yapılan kişiyle gerekli ilişkinin sürdürülmesi yasal danışmanlık mahkemesi tarafından 
denetlenir. 

Yasal danışmanlığı yapılan kişinin isteklerinin ilke itibarıyla yerine getirilmesi gerekir. Ancak 
yasal danışmanlığı yapılan kişiye ciddi derecede zarar verecek, onun hastalığının bir ifadesini 
oluşturacak veya yerine getirilmesi sizden beklenemeyecek istekler bu kapsama girmezler. 
Yasal danışmanlığını yaptığınız kişinin isteklerini tespit edemez veya bunları yerine getiremez 
iseniz, onun tahmini iradesini ortaya çıkartmak, dikkate almak ve bu doğrultuda hareket 
etmek zorundasınız. Yasal danışmanlığını yaptığınız kişinin kendi hastalığı için verdiği 
talimatların bulunması halinde, elinizde bulunan tüm imkânları talimatnameyi gerçekleştirmek 
amacıyla onun iradesi doğrultusunda seferber etmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda yasal 
danışmanlığını yaptığınız kişinin kendi işlerini bizzat yerine getirebilmesi ve bunları geliştirmesi 
tüm imkânları kullanmasında yardımcı olmanız da sizden beklenmektedir. 

Yasal danışmanlık yaptığınız kişiyi mahkeme nezdinde ve haricinde temsil etme yetkisine 
sahipsiniz. Ancak yasal danışmanlığını yaptığınız kişinin hukuki hareket serbestisi devam eder. 
Onu temsil etme yetkinizi sadece gerekli olduğu durumlarda kullanabilirsiniz. 

Yasal danışmanlığını yaptığınız kişiyi 

- bir dava tarafı ve diğer tarafta kendinizi veya üçüncü bir kişiyi temsil etmek zorunda 
kalacağınız ve 

- onu eşinize, yaşam partnerinize veya sizin üstsoy – altsoy hısımlığı içinde bulunduğunuz 
kişilere (örn. babaanne, anneanne, anne ve babanız, çocuklarınız) karşı temsil etmek 
zorunda kalacağınız durumlarda 

yapılan hukuki işlemlerde ve davalarda temsil edemezsiniz. 

Servet meseleleriyle ilgilenme yetkisinin size verildiği durumlarda serveti usulüne uygun bir 
şekilde idare etmek ve yasal danışmanlığını yaptığınız kişinin isteklerine uygun bir şekilde 
yatırımda bulunmak zorundasınız. 

2. Yasal danışmanlık mahkemesinin vereceği izinler 

Yasal danışmanlığını yaptığınız kişi için hukuki açıdan önem taşıdığı durumlarda yasal 
danışmanlık mahkemesinin iznine tekrar tekrar ihtiyacınız olacaktır. Bu izin verilmedikçe 
hukuki açıdan geçerli olacak bir şekilde hareket edemezsiniz. 

Yasal danışmanlık mahkemesinin izni olmadan akdedilen bir sözleşme askıda kalır. Ancak 
yasal danışmanlık mahkemesinin kesinlik kazanmış izni ve dava tarafına bunun 
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bildirilmesinden sonra geçerlilik kazanır. Gerekli iznin verildiğini dava tarafına sizin bildirmeniz 
gerekmektedir. 

Tek taraflı hukuki işlemlerde (örn. yasal danışmanlığını yaptığınız kişinin evi için kira 
sözleşmesinin feshedilmesi) gerekli iznin işlemin yapılmasından önce alınması gerekir. 

Yasal danışmanlık mahkemelerinden örneğin aşağıdaki durumlarda izin talep edilmesi gerekir: 

- Hürriyeti kısıtlayıcı barındırma, 

- tıbbi nedenlerden dolayı verilen bir zorlama tedbirine muvafakat, 

- örn. uzun süreli hürriyeti kısıtlayıcı barındırmaya yol açan yatak raylarının takılması, 
belli ilaçların veya diğer maddelerin verilmesi gibi önlemler, 

- gecikmesinde sakınca bulunabilecek haller saklı kalmak ve sizin ve tedaviyi gerçekleştiren 
hekimler arasında görüş birliğinde bulunulması ve hastanın kendi hastalık hali için 
belirlediği talimatlar (MK nın 1827. maddesi) ve bu talimatların bulunmaması üzerine yasal 
danışmanlık altında bulunan kişinin tespit edilen iradesine uyan yasal danışmanlık altında 
bulunan kişinin vefat etmesine veya uzun süreli bir sağlık zararına maruz kalması 
tehlikesine yol açabilecek durumlarda hastanın muayene ve tedavi edilmesiyle tıbbi 
müdahalelere ilişkin verilecek muvafakatnameler, 

- Yasal danışma altında bulunan kişiye uygulanacak önlemin tıbbi açıdan gerekli olması ve 
önlemin alınması nedeniyle bu kişinin ölmesi veya uzun süreli bir bedensel zararın kalma 
tehlikesinin mevcut olması durumunda muayeneye tedaviye veya tıbbi 
müdahalelere muvafakat etmeme. Bunun istisnası sizinle tedaviyi yapan doktorlar 
arasında bunun hastanın kendi hastalık hali için düzenlediği belgedeki talimatlara veya 
böyle bir belge olmadan da (MK nın 1827. maddesi) yasal danışma altında bulunan kişinin 
tespit edilen iradesine uymasıdır. 

- bir tedbir vekâletnamesinin iptal edilmesi, 

- yasal danışmanlığı yapılan kişinin kullandığı dairenin/evin kira sözleşmesinin 
feshedilmesi veya iptal edilmesi, 

- yasal danışmanlık altında bulunan kişinin bizzat evi olarak kullanılan daire/evin veya 
herhangi diğer diğer bir kira veya ticari kira sözleşmesinin dört seneden uzun sürmesi 
hali, 

- bir arsanın veya satışı veya bunun üzerinde ipotek tesis edilmesi gibi arsa işleri, 

- bir mirasın veya verasetin reddedilmesi ve mirasın paylaştırılmasına ilişkin bir 
sözleşmede, aynı şekilde miras veya gelecekte söz konusu olabilecek bir miras payı veya 
saklı pay konusu, 

- bir kredinin alınması, 

- yasal danışma altında bulunan kişinin faize tabi tutulması mümkün olan kendi banka 
hesabının dışındaki başka bir banka hesabında para yatırımında bulunulması, 
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- bir mahkemenin yazılı olarak önerdiği veya tutanağa geçirdiği hallerin saklı kaldığı bir 
uzlaşma konusunun 6.000,00 EUR yu aşmadığı haller. 

Yukarıda sayılan haller nihai durumlar değildir. Emin olmadığınız durumlarda yasal danışmanlık 
mahkemelerine başvuruda bulununuz. 

3. Yasal danışmanlık mahkemesi nezdindeki genel görevler 

 Yasal danışmanlığın başlamasından önce yasal danışmanlık mahkemesine bir başlangıç 
raporunun sunulması gerekir. Bu husus yasal danışmanlığı fahri görev olarak yaptığınızda 
ve yasal danışmanlık altında bulunan kişiyle ailevi veya şahsi bir ilişkinizin bulunduğu 
durumlarda geçerli olmaz. Ancak mahkemeye senede en az bir kez yasal danışmanlık altında 
bulunan kişinin şahsi durumu hakkında rapor verilmesi gerekmektedir. 

 Yasal danışmanlık altında bulunan kişiyle şahsi ilişkiniz hakkında özellikle aşağıda belirtilen 
konuları yasal danışmanlık mahkemesine bildirmeniz gerekmektedir: 

- Şahsi ilişkininin ne kadar sık olduğu, 

- şahsi ilişkinin hangi şekilde sürdürüldüğü ve 

- şahsi ilişkinin düzenli bir şekilde sürdürülemediği hallerde, hangi nedenlerin buna yol 
açtığı. 

Size serveti yönetme görev alanı verildiği takdirde yasal danışmanlığın başlangıcı itibarıyla yasal 
danışmanlık altında bulunan kişinin serveti hakkında bilgi (servet listesi) uygun belgelerle ibraz 
edilmelidir (MK nın 1835. maddesi). Servet listesinin düzenli bir şekilde ödenen ödenek ve 
harcamalar hakkında da bilgi vermesi istenmektedir. 

Serveti yönetme görev alanıyla görevlendirildiğiniz takdirde yapılan girdi ve çıktılar hakkında 
rapor sunmanız gerekmektedir. Bu yaparken yapılan hesapta girdi ve çıktıların düzenli bir 
sıralama şeklinde bir araya getirilmesi ve normal durumlarda bu kalemler için verilen makbuzların 
bu sıralamaya eklenmesi gerekir. Girdi veya çıktının hesaplamada belirtildiği sıra numarasının bu 
makbuzlar üzerinde belirtilmesi lazımdır. İşinizi kolaylaştırmak amacıyla bunun için kullanılan 
belgeler form halinde yasal danışmanlık mahkemesi tarafından verilmektedir. 

Yasal danışmanlık altında bulunan kişinin annesi, babası, erkek veya kız kardeşi, eşi veya yaşam 
partneri, bir çocuğu, bir dernek veya resmi yasal danışman olduğunuz hallerde senelik hesap 
dökümü sizin için geçerli olmamaktadır. Ancak bu durumda senelik bir servet listesinin 
mahkemeye verilmesi gerekir (MK nın 1859. maddesinin 1. fıkrası). Bu servet listesinin içeriği 
sizin idareniz altında bulunan yasal danışmanlık altındaki kişinin servet mevcudiyetini içermesi 
gerekir. 

Yasal danışmanlık mahkemesi her an geriye dönük hesap vermenizi sizden talep edebilir. Bu 
nedenden dolayı önce hesap verme yükümlülüğüne tabi olmamanız durumunda da tüm hesap 
dekontları ile makbuzları muhafaza etmeniz tavsiye edilir. 

Yasal danışmanlık mahkemesine MK nin 1831. ila 1833. ve 1864 maddeleri uyarınca aşağıdaki 
durumların oluşması halinde derhal bilgi verilmesi gerekir: 
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- Yasal danışmanlığını yaptığınız kişinin şahsi ve ekonomik durumunun önemli derecede 
değişmesi, 

- yasal danışmanlığın kaldırılması ve iptal edilmesinin mümkün olduğu veya önemli ölçüde 
kapsamının genişletilmesinin gerektiği haller, 

- diğer kişinin irade muvafakatının saklı kalmasına ilişkin talimatın verilmesi (yani yasal 
danışmanlık altında bulunan kişinin kendi irade beyanlarınıza ilişkin sizin muvafakatınıza 
ihtiyacı bulunmaktadır) veya bunun iptal edilebileceği, 

- ikinci bir yasal danışmanın tayininin gerektiği, 

- hürriyeti kısıtlayıcı bir barındırmanın veya böyle bir önlemin sona erdirileceği veya yasal 
danışmanlık mahkemesinin bilgisi dışında sona erdirildiği, 

- sizin tıbbi bir zorlama tedbirine ilişkin verdiğiniz muvafakatnameyi iptal ettiğiniz takdirde 
veya 

- sizin veya yasal danışmanlık altında bulunan kişinin adresinin değişmesi. 

4. Ücret, temsil ücreti masraflarının tazmini ve masrafların tazmin 
edilmesi 

Yasal danışmanlık ilke itibarıyla ücretsiz yapılır (MK nın 1876. maddesi). Yasal danışmanlık 
altında bulunan kişinin varlıklı olması ve söz konusu kişinin meselelerinin işlenmesi ve 
kapsamları bunu haklı göstermesi halinde yasal danışmanlık mahkemesi sizin bir ücret 
almanıza dair karar alabilir. 

İşiniz esnasında masrafların oluşması halinde yasal danışmanlık mahkemesiyle bu konuda 
görüştükten sonra bu masraflar yasal danışmanlık altında bulunan kişinin servetinden 
alınabilir. Herhangi bir servetin olmaması halinde masrafların tazmini eyalet kasasından 
yapılır. 

Hakikaten oluşan masrafların ödenmesi yerine temsil ücreti masraflarının tazmini talep 
edilebilir. Bunun miktarını yasal danışmanlık mahkemesinden öğrenebilirsiniz. Temsil ücreti 
masraflarının tazmini ilke defa yasal danışman olarak tayin edilmenizden bir sene sonra ve 
ondan sonra her sene ödenir (MK nın 1878. maddesinin 3. fıkrası). 

Masrafları talep etme hakkı müteakip senenin 30.06. tarihine kadar kullanılmadığı takdirde 
sona erer.  

5. Diğer bilgiler, danışma ve destek 

Yasal danışmanlık mahkemesi ve isteğiniz üzerine yasal danışmanlık dairesi faaliyetiniz 
esnasında size danışma sunup, sizi destekleyecektir. Ücretsiz bir bilgilendirme broşürünü 
bunun yanı sıra Federal Hükümet' in yayınlarının gönderildiği daireden (Publikationsversand 
der Bundesregierung) sipariş edebilirsiniz. 
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