Tedbir vekaleti - Bakım ve hasta kararı
Tedbirinizi aldınız mı? Bunun için asla geç değil.
Verilmesi gereken önemli kararların bizzat verilememesi hepimizin başına gelebilecek bir
şeydir; örneğin kazadan, hastalıktan veya yaşlılıktan dolayı. Bu nedenle bu tip vakalar
zamanında tedbir almak önemlidir. Bu sayfada bir bakım kararıyla ve bir hasta kararıyla
alakalı tedbir vekaleti verilerek sorunlarınızın erkenden düzenlenmesine dair imkanlarla ilgili
ilgili bilgileri ve uyarıları bulabilirsiniz. İlgili kavramların üzerine tıklamanız yeterlidir.

Vorsorgevollmacht
Tedbir vekaleti:
Tedbir konusu aslında yaşla alakalı bir mesele değildir. Hepimiz örneğin bir hastalıktan veya
bir kazadan dolayı kendi adımıza kararlar verecek durumda olmayabiliriz. Bu nedenle
yardıma muhtaç olma vakaları için güvendiğiniz bir kişiye tüm meselelerinizi veya belirli
meselelerinizi halletmesi için vekalet vermeniz tavsiye ediliyor. Tedbir vekaletine sahip kişiler
örneğin eşler, hayat arkadaşları, çocuklar ya da başka güvendiğiniz kişiler olabilir. Tedbir
vekaletinin birden fazla kişiye verilmesi de mümkündür.
Bir tedbir vekaletinin verilmesi yüksek oranda karar verme özgürlüğü sunar. Bu yolla işlerin
mahkeme yoluyla halledilmesi önlenebilir.
İmzanın gerçek olduğu bir noter tasdikiyle teyit edilebilir. Bunu da bakım kurumunun
çalışanları yapabilir. Bunun dışında ayrıca imzanın gerçek olduğunu ve vekaletin yürürlükte
olduğunu noter tasdikiyle belgeleme imkanı vardır.
Bazı bankalar genel tedbir vekaletini kabul etmiyor. Burada da güvenli tarafta olmak için
güvendiğiniz kişiyle birlikte bankaya bizzat gitmeniz ve ayrı bir banka hesabı/kasa vekaleti
vermeniz tavsiye ediliyor.
Bir tedbir vekaletiyle ilgili örnek bir formu ve diğer bilgileri Federal Adalet Bakanlığının web
sayfasında bulabilirsiniz
(http://www.bmjv.de/DE/Themen/VorsorgeUndPatientenrechte/Betreuungsrecht/Betreuungsr
echt_node.html). Bu sitede bakım kararı ve hasta kararı formları mevcuttur.
Tedbir vekaleti formu:
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Formulare/Vorsorgevollmacht.html
?nn=6765634
Son bir uyarı:
Bir tedbir vekaleti her zaman kullanım hazır olmayabilir. Tedbir vekaleti şayet bir tedbir
siciline kaydedilmişse, yerel mahkeme bir vekaletnamenin olduğu olmadığını sorabilir ve
kayıtlı verileri sorgulayabilir. Kurum böylece bir bakımı önleyebilir. Kayıt işlemleri hem posta
yoluyla, hem de online olarak mümkündür. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri tedbir sicilinin ana
sayfasında bulabilirsiniz (http://www.vorsorgeregister.de/).

Betreuungsverfügung
Bakım kararı:

Şayet tedbir vekaleti vermek istemiyorsanız, bir bakım kararıyla isteklerinizi belirleyebilirsiniz.
Bu kararla, bakımla alakalı ileriki bir davada bakımınızla kimin ilgileneceğini ya da kimlerin bu
haktan mahrum edileceğini belirleyebilirsiniz. Bunun dışında bakım kararını kullanarak
içerikle alakalı bazı tespitlerde bulunabilirsiniz; örneğin bir mahkeme kararı durumunda da
hangi tercihlerin ve alışkınlakların dikkate alınacağı. Yerel mahkeme doğrudan bakım
kararına bağlıdır ve yalnızca haklı durumlarda bu karardan sapabilir.
Bakım kararı formu:
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Formulare/Betreuungsverfuegung.
html

Patientenverfügung
Hasta kararı
İsteklerinizi güvenceye almanın diğer bir yolu da hasta kararıdır. Bu kararla, örneğin kendi
başınıza karar verecek durumda olmadığınız zaman hangi tıbbi tedavileri ve doktor
müdahalelerini istediğinizi veya hangi önlemlerin alınmaması gerektiğini tespit edebilirsiniz.
Hasta kararındaki maddelerin kişinin hayat ve tedavi koşullarına uygun olup olmadığına ise
bir hekim karar verir. Hasta kararı hekimler ve bakıcılar için bağlayıcıdır.
Hasta kararı formu:
http://www.bmjv.de/DE/Themen/VorsorgeUndPatientenrechte/Betreuungsrecht/Betreuungsre
cht_node.html

Bakım konusuyla alakalı diğer sorularınız için aşağıda bahsi geçen kurumların
çalışanlarına başvurabilirsiniz:
• Betreuungsbehörde, Kreisverwaltung Ahrweiler, Wilhelmstr. 24-30, 53474 Bad
Neuenahr-Ahrweiler, Telefon: 02641-975-556, -558 oder -424, E-posta:
betreuungsbehoerde@kreis-ahrweiler.de
• Betreuungsverein der Ev. Kirchengemeinden in der Rhein-Ahr-Region e. V. , PeterJansen-Str. 20, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Tel.: 02641-3283; E-posta: dwahrweiler@kirchenkreis-koblenz.de; www.betreuungsverein-ahrweiler. de
• Betreuungsverein - SKFM - Katholischer Verein für soziale Dienste für den Landkreis
Ahrweiler e. V. , Ehlinger Str. 47, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler; Tel.: 02641-201278; Eposta: info@skfm-ahrweiler.de ; www.skfm-ahrweiler.de
Burada bakım konusuyla alakalı bilgilendirme broşürlerini de bulabilirsiniz.

