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KANUNi MÜ AViRLiK
VASiLiK

KINDERSCHUTZ MÜNCHEN e.V. 1901 yılında Münih’li vatandaşlar
tarafından kurulmuş, çocuk, gençler ve ailelerine yönelik çalışmalarda
bulunan resmen kayıtlı çocuk bakımı, destekleme kuruluşu, vesayet ve
kanuni müşavirlik dernekleri ile 50ye aşkın yeri olan bir dernektir.
Görevimiz, desteğe muhtaç çocuk, gençler, aileler, hasta ve yaşlılara
gerektiği konularda yardımcı olup, daha sağlıklı ve sağlam bir ortamda
yaşayabilmelerini sağlamak.
Dernek ile ilgili daha çok bilgiyi burda bulabilirsiniz: www.kinderschutz.de
Bu bünye dahilinde Kanuni Müşavirlik Derneği ayrı bir bölüm olarak
Betreuungsverein, Alman Medeni Kanunu BGB 1896 – 1908k maddeleri
gereğince çalışmalarını Münih Mahkemesi adına sürdürmektedir.
Hizmetimiz bir klasik avukatlık yada bakım hizmeti değildir!
Kanuni Müşavirlik konuları hakkında her vatandaşa almancanın yanı sıra
türk dilinde de ücretsiz bilgi verme imkani, Münih Büyükşehir Belediyesi,
Kanuni Müşavirlik Dairesi Betreuungsstelle tarafından desteklenmektedir.
Landeshauptstadt München
Sozialreferat
Betreuungsstelle
Mathildenstr. 3a
80336 München
betreuungsstelle.soz@muenchen.de

KANUNİ MÜŞAVİRLİK DERNEĞİ
GÖRÜŞME SAATLERİ
Önceden telefonla aramanız rica edilir.
ULAŞIM
53 ve 59 nolu otobüs
12 nolu tramvay
Durak adı: BARBARASTRASSE
MÜNİH BELEDİYESİ
KANUNİ MÜŞAVİRLİK DAİRESİ ADINA
TÜRK DİLİNDE DANIŞMANINIZ:
KINDERSCHUTZ MÜNCHEN
Rechtliche Betreuung
Kathi-Kobus-Str. 11 I 80797 München
Tel: (089) 23 17 16 97 34
Fax: (089) 23 17 16 97 19
betreuungsverein@kinderschutz.de
www.kinderschutz.de

www.kinderschutz.de

NELER
YAPIYORUZ

ATANMIŞ ATANACAK KANUNİ MÜŞAVİRLERİ
FAHRİ HİZMETİNDE DESTEKLEMEK

VASiLiK KANUNi MÜ AViRLiK
HİZMETİMİZ / HEDEFİMİZ

KANUNİ MÜŞAVİRLİK I RECHTLICHE BETREUUNG

Münih Belediyesi tarafından desteklenen ücretsiz
servisimiz dahilinde, kanuni müşavirlik (yetişkin bireyler için resmi vasi tayini) konularını kapsayan her
türlü bilgilendirme ve destekler sunmaktayız.

Kaza, ruhsal bunalım, zihinsel engellilik, bağımlılık yada yaşlılık nedeniyle
kendi işlerini takip edemeyen ve yaşı 18’in üzerinde vatandaşlar için belli
görev alanların belirlenmesi ve gerektiğinde mahkeme kararı ile bir kanuni
müşavirin tayin edilmesi, Alman Medeni Kanunu’nun 1896 – 1908 maddelerince belirlenmiştir.
Kanuni müşavirlerin genel görevi, temsil edilen kişinin hakları kısıtlanmaksızın,
özellikle resmi işlerini takip edip, düştüğü zor durumda yapılabilecek yardımları
talep edip, harcamaların düzenlenmesi ve günlük yaşamı kolaylaştıracak hak
edilen konularda, uygun makam ve dairelere başvurarak, sağlık, servet, hukuki ve resmi işler, konut işleri gibi en önemli konuları organize etmesidir.

Münih Mahkemsi’nin tayini dahilinde kanuni müşavirlik görevlerini sürdürmekteyiz
Mahkeme tarafından atanmış fahri aile 		
fertlerini ve tayin edilmiş vekillere görevlerinde bilgimiz ile eşlik etmekteyiz
Kanuni müşavirlik talimatnamesi ve tedbir
vekaletnamelerin hazırlanmasında
bilgilendirmekteyiz

Bir kanuni müşavirin başvuru işlemi, mahkeme tarafınden tayin süreci ve aynı
zamanda oluşabilecek mahkeme masrafları hakkında bilgileri hizmetimiz dahilinde alnması tavsiye edilir.

HASTA
TALİMATNAMESİ

KANUNİ MÜŞAVİRLİK TALİMATNAMESİ I BETREUUNGSVERFÜGUNG
Kişinin ihtiyaç halinde kendisi için tayin edilecek kanuni müşaviri önceden
belirlemesini mümkün kılan bir talimatnamedir.
TEDBİR VEKALETNAMESİ I VORSORGEVOLLMACHT
Vekil tayin eden adına kanunen bağlayıcı bir şekilde hareket edebilecek bir
kişiyi (vekil) yetkilendirme imkanıdır.
HASTA TALİMATNAMESİ I PATIENTENVERFÜGUNG
Bireyin, ağır hastalık nedeniyle ölüme yakın durumda olması halinde,
ölüm sürecini uzatıcı yada kısaltıcı müdahaleler ile ilgili bireysel isteklerin
sağlıklı iken önceden belirlenmesi imkanıdır.

		

uygun gönüllüler bulup, bunları tayin
sonrası görevlerinin ilk aşamasında
desteklemekteyiz.
KANUNİ MÜSAVİRLİK
TALİMATNAMESİ

ATANAN KANUNİ
MÜŞAVİRLİKLER
SÜRDÜRMEK

TEDBİR
VEKALETNAMESİ

VEKİL TAYİN EDİLMİŞ VE ATANMIŞ
BİREYLERİ BİLGİLENDİRME

