Özel şahısların kayıt işlemleri hakkında bilgiler (Form P)
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.

Kayıt işlemleri
Merkezi Tedbir Kütüğü’ne yapılan kayıt işleminin
ayrı bir işlem olan vekaletname, vasi tayini ya da
hasta talimatı işlemi ile bağlantılı yoktur. Hukuki
bağlamdaki sorularınız için lütfen noteriniz ya da
avukatınıza başvurunuz.
Geçerli bir tedbir vekaletnamesi vermiş olmanız
durumunda bu tedbir vekaletnamesinin Merkezi
Tedbir Kütüğü’ne kaydı için özel şahıslara yönelik bilgi formu (Form P) yolu ile ya da elektronik ortamda indirimli ücret uygulamasına tabi
olarak www.vorsorgeregister.de adresi üzerinden
başvuruda bulunabilirsiniz.
Her bir vekalet veren / tayin eden için ayrı bir bilgi formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuru formunu lütfen anlaşılır ve eksiksiz bir şekilde doldurun Tüm
doldurulması zorunlu bölümler * işareti ile belirtilmiştir.
Başvuru formunu imzalayarak posta yolu ile Merkezi
Tedbir Kütüğü (ZVR), Postfach 08 01 51, 10001 Berlin adresine gönderiniz. Bize tedbir vekaletnamesi ya da tayin belgesinin kendisini göndermeyiniz. Bu belge bizim
tarafımızdan dosyaya alınmamaktadır!
Başvuru dilekçeniz yerine ulaştıktan sonra kaydedilecek verileri gözden geçirebileceğiniz ve muhtemel düzeltmeleri yapabileceğiniz bir veri kontrol
belgesi ve fatura alırsınız. Kayıt ücretinin hesaba
yatırılması ile birlikte tedbiri vekaletname ya da tayin belgeniz kayıtlara geçer ve yetkili mahkemeler

tarafından edinilebilirler. Kayıt yapıldığına dair bir
teyit belgesi ve ZVR kartınızın (ZVR-Card) tarafınıza
iletilmesi ile birlikte işlemler tamamlanmış olur.

Kayıt masrafları
Kayıt işleminin maliyetini karşılamak üzere ücret
alınır. Yapılan ödeme bir defaya mahsus olup bu
şekilde, kaydın sürdürülmesi ve mahkemelere yapılan
her bir bilgilendirme işlemi de karşılanmış sayılır. Posta
yolu ile yapılan bildirimlerde kayıt ücreti 16,00 Avro
olup, borç kaydı yolu ile hesabınızdan çekilmesine
(Lastschriftverfahren) onay vermemeniz durumunda 18,50 Avro olarak hesaplanır. Kayda geçen vekil
kişi sayısı birden fazla ise her bir diğer vekil kişi için
ilaveten 3,00 Avro talep edilir. İnternet üzerinden
yapılan bildirimlerde ücretlendirme 3,00 Avro indirimli olup her bir vekil kişi için ilaveten alınan ücrete
0,50 Avro daha eklenir.

Tedbir belgesi bilgileri (1-4 numaralı başlıklar)
Başlık 1: Tedbir vekaletnamesi ya da vasi tayininin
tertip tarihinin belirtilmesi zorunludur.
Başlık 2: Tedbir belgesinin kapsamına ilişkin bilgiler
vasi tayininden sorumlu mahkemenin vekaletname
içeriğini erken aşamada değerlendirme sürecini
kolaylaştırır.
• Mal varlığına dair işlemler mallar üzerine yetki sahibi
olma, taahhüt altına girme ya da mahkemeler, resmi
makamlar ve diğer kamu mercileri önünde mal varlığı
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konularında hareket etme yetkisini içermektedir. Tedbir vekaletnamesi Tapu Dairesine gösterilecek ise,
vekaletname resmi onaylı olmalıdır. Vekaletnamenin
Ticaret Kayıt Kütüğüne işlenmesi durumunda da resmi
onay gerekmektedir. Tüketici kredilerinin alınabilmesi
için noter tarafından hazırlanan bir vekaletname gerekmektedir.
• Sağlık tedbirleri ile ilgili işlemler örneğin hasta
dosyasına bakabilmeyi ve ziyaret hakkını içermektedir. Vekil kişinin sağlık muayenesi, tedavi
ya da tıbbi müdahale için onay vermesi Medeni
Kanun’un (BGB) 1904. maddesinin 1. fıkrasının
1.cümlesine göre tehlike içeren belli durumlarda bu görev alanının vekaletnamede özellikle
belirtilmiş olmasını gerektirmektedir. Bu onaya
izin verilmemesi isteniyorsa (tedavinin yarıda
bırakılması) ise BGB md. 1904, fıkra 5, cümle 2
uyarınca bunun da vekaletnamede de belirtilmiş
olması şart koşulmaktadır.
• İkamet tespiti ile ilgili işlemler özgürlüğü sınırlayıcı
ya da özgürlüğü bağlayıcı önlemleri de içerebilir
(örneğin özgürlüğü bağlayıcı şekilde barındırmak
ya da bir kurumda, yurtta ya da diğer bir kurumda
mekanik tedbirler, ilaçlar ya da başka yöntemlerle
özgürlüğü bağlayıcı uygulamada bulunmak). Yatılı
bakıma alınma kapsamında vekil kişi ayrıca vekalet verenin doğal iradesine karşı da olsa sağlığına
karşı önemli bir zarar oluşturma olasılığına karşı
gerekli görülen tıbbi müdahaleye onay verebilmektedir. Fakat bunun için vekil kişinin, vekalet veren
kişinin hürriyetini bağlayıcı ya da kısıtlayıcı tedbir
ve zoraki bir tıbbi tedavisine vekalet verenin yerine
izin verme yetkisinin (BGB md. 1906 fıkra 1, 3 ve
4) vekaletnamede özellikle belirtilmiş olması gerekmektedir. Bunun için ayrıca vasi davasını gören
mahkemenin de izin vermesi gereklidir.
Başlık 3: Vasi tayini yolu ile mahkeme tarafından
yapılacak bir vasi tayininde söz sahibi olursunuz. Vasi
tayini belgenizde ayrıca vesayet altında yaşamın düzenlenmesine dair istekler de tespit edilebilir. Hasta
talimatı ile şuurunu kaybetme gibi nedenlerden ötürü
karar verme yetisinin kaybolması durumlarında tıbbi
tedavi ile ilgili istekler dile getirilebilir.

Başlık 4: Burada, tedbir belgesinin bulunduğu yere
dair kısa bilgiler paylaşılabilir.

Vekalet verenin / Tayin edenin bilgileri (Başlık 5-14)
Şahsınıza ilişkin bilgileri verirken özen göstermeniz
rica olunur. Bu bilgiler daha sonra tedbiri belgenizin
yerinin bulunmasında olmazsa olmaz öneme sahiptir.

Ödeme şekli ile ilgili bilgiler (Başlık 15-17)
Gerekli harçların hesabınızdan borç kaydı yoluyla
çekilmesini istiyorsanız lütfen gerekli bilgileri verin.
Fatura akabinde havale etme yolunu da seçebilirsiniz. Bunun için kayıt ücretine 2,50 € zam yapılır.

Vekil kişi / önerilen vasinin bilgileri (Başlık 18-26)
Vekil kişinin / önerilen vasinin gerekli durumlarda
zaman kaybetmeden tespit edilebilmesi için önceden kaydettirilmiş olmaları önemle tavsiye edilir.
Şahısların kendi kişisel verilerine ilişkin haklarının
korunması açısından , güvenilen kişi olarak belirlenen her kişiye kayıtla ilgili bilgi verilir ve bu verileri her zaman sildirebilemği hakkında bilgilendirme
yapılır.
Ikinci sayfada“P” başlıklı veri formunda bir vekil kişi
/önerilen vasinin belirtilmesi mümkündür. Daha çok
vekil kişi / vasi önerisinde bulunma talebiniz olursa
bunun için Özel Şahıslar İçin Vekil / Vasi Ek Formu
“PZ”’i kullanmanız rica olunur.

Sonradan yapılan değişiklikler
İlgili bildirimlerinizi yaparken sonradan yapılan
değişikliklerde, kayıt teyit belgenizde tarafınıza
iletilmiş olan sicil ve işlem sayısını belirtmeniz rica olunur. Örneğin, vekil kişinin veya önerilen vasinin adres değişikliği de bu şekilde bildirilebilmektedir fakat
değişiklik talebi ancak vekalet verenin başvurusu
üzerine dikkate alınır.
Vermiş olduğunuz tedbir vekaletini feshetmek
istediğinizde bunu vekilinize açıklamanız ve teslim
edilmiş olan vekaletnameyi geri almanız zorunludur.
Vekaletnamenin feshi, Merkezi Tedbir Kütüğü’ne de
bildirilmelidir.
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Datenformular für Privatpersonen
Özel Şahıslar İçin Veri Formu
Antrag auf Eintragung der bestehenden Vorsorgeurkunde
Mevcut tedbir belgesi kaydı için başvuru
Bitte Informationen beachten. / Lütfen bilgilere dikkat ediniz.
Pflichtangaben sind mit * gekennzeichnet. / *ile işaretli yerler doldurulmak zorundadır.

Seite / Sayfa
1 von 2 / 1 (2 sayfa)

Daten der Vorsorgeurkunde / Vollmacht* / Tedbir belgesi verileri
1*

Datum der Urkunde / Belge tarihi

.
2

.

Vollmacht zur Erledigung von / Vekaletin neden verildiği
Vermögensangelegenheiten / Malvarlığı işleri
Angelegenheiten der Gesundheitssorge / Sağlıkla bağlantılı işler
Maßnahmen nach § 1904 Abs. 1 Satz 1 BGB ausdrücklich umfasst /
BGB md. 1904 fıkra 1 cümle 1‘ de özellikle ele alınan tedbirler
Angelegenheiten der Aufenthaltsbestimmung / İkamet belirleme işleri
Maßnahmen nach § 1906 Abs. 1, 3 und 4 BGB ausdrücklich umfasst /
BGB md.1906 fıkra. 1, 3 ve 4‘ de özellikle ele alınan tedbirler
sonstige persönliche Angelegenheiten / Diğer kişisel işler

3

Urkunde enthält Anordnungen oder Wünsche / Belgenin içerdiği talimatlar veya istekler
für den Fall, dass das Gericht einen Betreuer bestellt (Betreuungsverfügung) /
Mahkemenin bir vasi istemesi durumunda (Vasi tayini)
hinsichtlich Art und Umfang medizinischer Versorgung (Patientenverfügung) /
Tıbbi müdahelenin tarzı ve kapsamı doğrultusunda (Hasta talimatı)

4

Weitere Angaben (z. B. Aufbewahrungsort der Vorsorgeurkunde) / Diğer veriler (örneğin, vekaletnamenin muhafaza edildiği yer)

Daten des Vollmachtgebers / Verfügenden* / Vekaleti verenin / tayin edenin verileri
5*

Anrede / Hitap

6

Herr / Bay
7*

Familienname / Soyadı

8*

Vorname / Adları

9*

Geburtsname / Kızlık soyadı

Frau / Bayan                                 

Professor / Profesör

Doktor

10*  Geburtsdatum / Doğum tarihi

.

11* Geburtsort / Doğum yeri

12* Straße / Sokak

13* PLZ / Posta kodu

Titel / Akademik ünvan       

.

*Hausnr. / Hane No

*Ort / Yer

14 E-Mail-Adresse / E-posta adresi

P

Nachname des Vollmachtgebers / Verfügenden* /
Vekaleti verenin / Tayin edenin soyadı

Geburtsdatum* / Doğum tarihi

.
Zahlungsweise* / Ödeme şekli

Seite / Sayfa
2 von 2 / 2 (2 sayfa)

.

Lastschrift / Borç kaydı

Rechnung / Fatura

15    IBAN

16

BIC

17    Kontoinhaber / Hesap sahibi    

Hiermit ermächtige ich die Bundesnotarkammer, Gläubiger-Identifikationsnummer DE19REG00000101N19283Z1, einmalig eine Zahlung vom meinem oben
genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Bundesnotarkammer auf mein Konto gezogene
Lastschrift einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der Einzug erfolgt unter einer individuellen Mandatsreferenz, die mir mit Rechnungserstellung mitgeteilt werden wird.
Alacaklı kimlik numarası DE19REG00000101N19283Z1 olarak kayıtlı olan  Almanya Federal Noterler Odası’na yukarıda belirtilmiş olan hesabımdan gerekli ödemeyi bir defaya mahsus olarak  ve borç kaydı yolu ile çekmek üzere yetki veriyorum. Bununla beraber bağlı olduğum kredi kurumuna Federal Noter
Odası’nın borç kaydı yolu ile banka hesabımdan talep etmiş olduğu  ödemenin kendilerine yapılması talimatını vermekteyim. Bu bağlamda kredi kurumum
ile anlaşmış olduğum şartlar geçerlidir. Hesabımdan çekilen ödeme, vermiş olduğum yetkiye dayalı olarak yapılır ve düzenlenen fatura ile tarafıma bildirimde
bulunulur.


Ort, Datum / Yer, Tarih              

Unterschrift des Kontoinhabers / Hesap sahibinin imzası

Daten des 1. / Veriler 1.

vorgeschlagenen Betreuers / önerilen Vasinin

Bevollmächtigten / Vekilin

19 Titel / Akademik ünvan       

18* Anrede / Hitap
Herr / Bay

Frau / Bayan                                  

Professor / Profesör

Doktor

20* Familienname / Soyadı     

21* Vorname / Adları

22 Geburtsname / Kızlık soyadı

23 Geburtsdatum / Doğum tarihi                                                                                                                                           

.

24* Straße / Sokak

25* PLZ / Posta kodu

26

.

*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 mutlaka zorunlu değildir – Bkz. Bilgiler)

Ich – der Vollmachtgeber / Verfügende – beantrage die Eintragung der vorstehenden Daten.
Ben – vekalet veren / tayin eden olarak – yukarıdai verilerin kayda geçirilmesini talep ediyorum.



Ort, Datum / Yer, Tarih

Unterschrift des Vollmachtgebers / Verfügenden* / Vekalet veren / Tayin edenin imzası

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular per Post an die folgende Adresse zurück: /
Lütfen başvuru formunu sadece doldurulmus ve imzalayarak posta yolu ile aşağıdaki adrese gönderiniz:
Zentrales Vorsorgeregister, Postfach 08 01 51, 10001 Berlin.
Bitte senden Sie uns nicht die Vorsorgevollmachtsurkunde selbst! / Bize tedbir vekaletnamesi belgesinin kendisini göndermeyiniz!

