Vekil / Vasi Ek formu („PZ Formu“) üzerine bilgiler
Federal Noterler Odası, Federal Noterler Tüzüğü’nün 78 fıkra 2, 78a maddeleri uyarınca Merkezi
Tedbir Kütüğü’nü yönetir. Amaç, vesayet davalarına bakan mahkemelerin mevcut tedbir belgeleri
(tedbir vekaletnamesi ve vasi tayini, hasta talimatı ile bağlantılı olarak) hakkında hızlı ve güvenilir bir
şekilde bilgi edinmeleridir. Bu sayede vatandaşın ve adli makamların yararına olmak üzere gereksiz
vasi atamaları yapılmayarak vatandaşın istekleri en iyi şekilde dikkate alınır.

Güvenilen kişilerin kaydı (Vekil ya da önerilen
Vasiler) anlamlıdır
Vesayet mahkemesine, tedbir vekaletnamesinin vesayet davası için önemli olup olmadığına
ve vekil kişinin kim olduğuna karar verebilmesi açısından yeterince geniş bir bilgi altyapısı
sunabilmek için, tedbir vekaletnamesine bir
ya da birden fazla vekil kişinin yazılması tavsiye edilir. Vekil kişinin kaydedilmesi sonucunda, kendisinin ciddiyet durumunda hızlı bir
şekilde araştırılabilmesi de ayrıca garanti altına
alınmaktadır.

„PZ“ Ek formu sadece iki ya da daha fazla güvenilir kişi kaydında gereklidir
Özel şahıslar için vekil / vasi Ek formu „PZ“ formunu doldurmanız sizden yalnızca birden fazla vekil /
önerilen vasi kaydedilmesi başvurusunda bulunmak istiyorsanız talep edilir. Çünkü özel şahıslar
için veri formu „P“ formunda zaten bir vekil / önerilen vasi bilgilerini yazmanız mümkündür.
Daha çok vekilin / vasinin kaydedilme başvurusu
yalnızca tedbir vekaletnamesinin (Veri formu „P“)
kaydedilmesiyle bağlantılı olarak mümkündür.
Bir veri formu „P“ birden çok Ek form „PZ“ ile
kombine edilebilir. Ancak bir Ek formu “PZ” i birden çok veri formu “P” ile kombine etmek mümkün değildir.

„PZ“ Ek formu
Eğer ikiden fazla vekil / önerilen vasi adı
verecekseniz ve bunu kağıt üzerinde yapmak
isterseniz lütfen başvuru formunu özenle ve eksiksiz doldurunuz. Doldurulması zorunlu yerler *
işareti ile belirtilmiştir. Başvuru dilekçesi vekaleti
veren tarafından imzalanmak zorundadır. Vekil /
önerilen vasi, Merkezi Tedbir Kütüğü ´ne (ZVR)
şahsi bilgilerini vermeyi kabul ediyorsa, bu forma kendisi de imza atabilir. Her durumda, güvenilir kişiye sizin için sorumlu olmaya hazır olup
olmadığı sorulmalıdır.
1 ve 2 numaralı başlıklar: Ek veri formu „PZ“ her
zaman „P“ veri formundaki bilgilere, dolayısıyla
vekaleti ya da tayin eden kişiye dayalı olmalıdır.
Bu nedenden ötürü 1 ve 2 numaralı başlıkları
doldururken „P“ veri formunda yer alan ilgili
bilgileri devralmanız gerekmektedir. Bu veriler
vekalet veren kişi ve vekilinin kim olduğunun
çelişkisiz bir şekilde belirlenmesi için önemlidir.
Ek form „PZ“ yi lütfen her zaman ona ait olan Veri
formu „P“ ile birlikte postalayın. Kağıt üzerinde
yapılan başvuru yerine www.vorsorgeregister.de
adresinden elektronik ortamda ve indirimli ücret uygulamasından faydalanarak kayıt
yaptırabilirsiniz.

Telefon: (0 800) 35 50 500 (ücretsiz) · Telefaks: (0 30) 38 38 66 77
E-Posta: info@vorsorgeregister.de · İnternet: www.vorsorgeregister.de
Postbank Berlin · IBAN: DE68100100100529940107 · BIC: PBNKDEFF

PZ

Zusatzblatt Bevollmächtigte / Betreuer für Privatpersonen /
Özel Şahıslar İçin Vekil / Vasi Ek Formu
Antrag auf Eintragung weiterer Bevollmächtigter / Betreuer zu
einer bestehenden Vorsorgeurkunde
Mevcut tedbir vekaletnamesi için diğer vekillerin / vasilerin
kaydına dair başvuru formu
Bitte Informationen beachten! / Lütfen bilgilere dikkat ediniz!
1*

Nachname des Vollmachtgebers / Verfügenden / Vekaleti veren / Tayin edenin soyadı

2*

Geburtsdatum / Doğum tarihi

.

.

Daten des / Veriler
3*

__.

Anrede / Hitap

5*

Familienname / Soyadı

6*

Vorname / Adları

7

Geburtsname / Kızlık soyadı

Frau / Bayan

vorgeschlagenen Betreuers / önerilen Vasi
Titel / Akademik ünvan
Professor / Profesör

Doktor

8

Geburtsdatum / Doğum tarihi

.

Straße / Sokak

10* PLZ / Posta kodu

11

__.
4

Herr / Bay

9*

Bevollmächtigten / Vekil

.

*Hausnr. / Hane No

*Ort / Yer

Telefon / Telefon

Ich – der Bevollmächtigte / vorgeschlagene Betreuer – bin mit der Eintragung meiner Daten einverstanden. /
Ben – Vekil / önerilen vasi – verilerimin kayda geçirilmesini kabul ediyorum.



Ort, Datum / Yer, Tarih

Unterschrift des Bevollmächtigten / vorgeschlagenen Betreuers (nicht zwingend erforderlich – siehe Informationen) /
Vekilin / önerilen vasinin imzası (İmza zorunlu değildir – Bkz. Bilgiler)

Ich – der Vollmachtgeber – beantrage die Eintragung der vorstehenden Daten. /
Ben – Vekalet veren – yukarıdaki verilerin kayda geçirilmesini talep ediyorum.



Ort, Datum / Yer, Tarih

Unterschrift des Vollmachtgebers* / Vekaleti verenin imzası

