
 

 

Vesayet işlerinde kayyımlar için bilgi formu 

1. Genel bilgiler 

Kayyımlığı üstlenmekte önemli bir vatandaşlık görevini üstlenmiş olursunuz. Vicdan ve 
sorumluluk bilinciyle yalnızca bakıma muhtaç kişinin yararına uygulamak zorunda olduğunuz bir 
fahri görevi üstleniyorsunuz. 

Kayyımlığa ilişkin yasal düzenlemeleri Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 1882–1888 maddeleri 
içermektedir. 

BGB (Alman Medeni Kanunu) 1888. maddesi uyarınca müşavirlik için geçerli çok sayıda kanun 
maddesi (BGB (Alman Medeni Kanunu) 1821 maddesi; 1823 – 1824. maddesi; 1826. maddesi; 
1835 – 1862. maddesi; 1864 – 1867. maddesi; 1870 – 1874. maddesi; 1875. maddesi 1. fıkrası; 
1876. maddesi 1. fıkrası; 1877 – 1881 maddesi) ilgili konularda uygulanmaktadır. Bu maddelerin 
içeriklerinin öğrenilmesi tavsiye edilir. 

Yapacağınız işi Vesayet Mahkemesi denetler ve yüklenmiş olduğunuz göreve ilişkin her konuda 
size danışmanlık eder. 

Vesayet Mahkemesi'nin talep etmesi durumunda üstlendiğiniz görev hakkında her zaman bilgi 
vermek zorundasınız. 

Kendi kabahatiniz olan yükümlülük ihlallerinden kaynaklanan zararlardan dolayı vesayetiniz 
altında olan kişiye karşı sorumluluğunuz bulunmaktadır; bu, özellikle de vesayetiniz altında olan 
kişinin haklarını yükümlülüğünüzü ihlal ederek korumamanız halinde geçerlidir. Kendinizi bu 
riske karşı sigortalayabilirsiniz. Daha fazla bilgiyi Vesayet Mahkemesi'nden alabilirsiniz. 

Vesayetiniz altında olan kişinin parası, zaruri giderler için hazır tutulması gereken kısmı dışında 
uygun şekilde yatırılmalıdır. Bu konuda gidilecek başlıca yol, paranın bir bankada blokaj 
sözleşmeli bir hesaba yatırılmasıdır. Vesayet Mahkemesi BGB (Alman Medeni Kanunu) 1848. 
maddesi uyarınca size başka bir yatırım türü için izin verebilir. 

2. Yalnızca başka yerde bulunan kişilerin vesayeti durumunda 

Vesayet Mahkemesi'nin belirlediği sınırlar çerçevesinde bulunduğunuz yerde olmayan vesayet 
altında olan kişinin mal varlığı işlemlerinden sorumlusunuz ve görev alanınızın kaplaması 
halinde hazır bulunmayan kişiyi yasal olarak temsil etme hakkına sahipsiniz. 

3. Vesayetin sonlandırılması 

Aşağıdaki durumlarda göreviniz sona erer: 

a) Vesayetin Vesayet Mahkemesi tarafından kaldırılması 

b) Belli bazı işlerin yapılmasıyla sınırlı vesayette bu işlerin yerine getirilmesi 

c) Başka bir yerde bulunan bir kişinin vesayeti durumunda ilgili kişinin ölüm beyanına ilişkin 
kararın kesinleşmesi ya da ölüm saatinin tespiti 
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