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Vasilik  

(Bewindvoering) 

Bu metnin amacı Vasilik Müessesi hakkında bilgi sunmak ve kısa bir şekilde bu konuda başvuru 

yapmak isteyenlere aşamaları anlatmak ve bu konuda rehberlik etmektir. Tabii ki vasilik görevini 

üstlenecek kişi bu görevi doğru bir şekilde yerine getirmek için burada belirtilen tanıtım amaçlı temel 

bilgilerden daha fazla veri ve bilgiye ihtiyaç duyacaktır. 

 

1)      Kavram olarak vasilik nedir? 

Bu, reşit olan ancak bireysel veya mali hukuktan kaynaklanan reşitlik haklarını tümüyle veya belirli bir 

kısmını yerine getirmekte belirli sağlık sebebi nedeniyle (bunlar geçici sebepler de olabilir) muvafık 

olamayan kişilere sunulan bir hukuki koruma önlemidir. Bu sebepler fizikler, ruhsal olabilir. Örneğin 

koma, kaza, bunama, lüks para yönetimi imkânsızlığı, savurganlık, kişide ruh halinin yalpalanması, 

hafıza veya konsantrasyon azalması gibi sebepler. 

Bu önlemler bireyin kendisini kendisinden ve dış etkenlerden korumak içindir. Koruma önlemleri 

sayesinde bu kişi, vasinin yardımı ve onayı olmadan kontrolsüz harcama yapamayacaktır, sözleşme 

imzalayamayacaktır. Bu önlemler kişinin kendi durumu ve şartlarına uygun olacak şekilde alınır ve 

korunması gereken kişinin ihtiyaç ve taleplerine uygun şekilde düzenlenir. 

Bu prosedür yaşlı bir kişiyi kontrol altına almak için, mesela kişinin yeni bir ilişkiye girmesine karşı olan 

endişe için, başka kişilerin etkilerini azaltmak için, miras konusu olacak malları güvenceye almak için  

kullanılamaz. 

  

2)      Vasilik çeşitleri 

Korunması söz konusu olan kişinin ihtiyaçlarına uygun şekilde bir vasilik çeşidi hazırlanır. Yasa 

yapıcılar bu konuda bir çerçeve oluşturmuştur ve bir sulh hakimi bu kapsamda vasiyi atarken 

tercihlerini belirleyecektir. Vasilik konusu yardım etmekten kişiyi temsil etmeye kadar gidebilir. 

Temsil etme süresi geçici veya sürekli olabilir.  Temsil edilen kişinin kendisi, malları veya her ikisi bir 

arada olabilir. 

Yardım veya Temsil 

Yardım (Bijstand): 

Yardım amaçlı vasilik söz konusu olduğunda, üçüncü şahıs, korunması gereken bireyin gündelik 

tercihlerinde veya daha karmaşık tercihlerinde yardımcı olmak için atanır. Bu yardım hem birey 

bazında hem de mallar bazında uygulanabilir (Bu konudaki açıklayıcı bilgiyi ileride okuyunuz). Vasi bu 

durumda destek olur ve korunan kişiye yardımcı bir görevdedir: tavsiyelerde bulunur, onun adına 
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bilgi toplar, birlikte neyi nasıl yapması gerektiği konusunda fikir alışverişi içerisinde öneriler getirir 

ancak koruma altına alınan kişi ( hukuki işlemleri) uygulayan kişidir. 

Sulh hakimi, korunan kişinin hangi işlemleri Vasi onayı ile yapabileceği hakkında bir liste hazırlar. Bu 

listede olan işlemler için korunan kişi her zaman Vasisinin onayını alacak şekilde evrakları imzalatmak 

zorundadır. 

Temsil (Vertegenwoordiging): 

“Temsil eden” vasilik durumunda vasilik görevini üstlenen kişi – korunan kişi ile müzakere ederek 

veya etmeden – korunan kişi hakkında kararları kendisi vermeye muvafıktır. Yani bu yetkilere sahip  

vasi, korunan kişi adına, onu hesaba katarak kendisi işlem yapar.  

Süreli veya Süresiz 

Pratikte vasilik süresiz ( süre sınırı olmadan ) atanır. Ancak sulh hakimi süreyle sınırlı bir durum 

sebebiyle, vasilik atamasını belirli bir  süreyle sınırlandırabilir. Örneğin bir trafik kazası sonucu oluşan 

geçici bir yetmezlik sonucu ihtiyaç duyulan bir vasilik durumunda sulh hakimi vasi atamasını korunan 

kişinin iyileşeceği ve kendi hayatını normal şartlarda sürdürme ehliyetine ulaştığı zamana kadar, 

belirli bir süreyle sınırlandırabilir. 

Eğer sulh hakimi vasi ataması yaparken belirli bir  süre koşulu belirtmediyse, vasi süresiz olarak 

atanmış olur. Süresiz atanan vasi için de her an vasilik sonlandırması mümkündür. ( Bu konuda ileri 

sayfalarda ayrıntılı bilgiyi okuyabilirsiniz. ) 

Şahıs hakları üzerine veya Mülk hakları üzerine vasi atanması. 

Şahıs hakları üzerine 

Bu durum vasinin korunan kişinin şahsi tercihleri üzerinde vasilik yapacağı anlamına gelir, örneğin 

kişinin yaşamasına uygun bir konut aramasında, sosyal veya tıbbı yardım başvurularında, veya ek bir 

desteğin gerekli görüldüğü başka başvurularda, konuyla ilgilenen kurum veya kuruluşlara 

başvurularda etkin olacaktır. Vasi korunan kişinin refahını öncelikli tutar. Bu konu özellikle servet 

konuları dışında kalan vasilik görevlerini kapsar. 

Mal ve mülk üzerinde 

Bu koruma altına alınan kişinin maddi ve mali servetini kapsamaktadır. Gelirleri teslim almak, 

giderleri düzenlemek, sözleşmeleri imzalamak, taşınır ve taşınmaz servetin yönetimi gibi konular bu 

tür vasilik kapsamındadır. 

Hem şahsi haklar hem de mal ve mülkler üzerine 

Bu yukarıdakilerin ikisi bir arada da mümkündür. Bu durumda vasi hem kişilik hakları hem de kişinin 

serveti ile ilgili konuları yönetir. 

3. Vasilik nedir ve bu görevi kim üstlenebilir? 
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Vasinin görevleri ve yetkileri, korunması gereken kişi ile ilgili vasi ataması yapan sulh hakiminin 

hazırladığı mahkeme kararında belirtilir. Bu görevlerin içeriği mali ve maddi sermayenin yönetimi, 

gerekli sosyal ve idari ilişkilerin yönetimi, kişinin haklarının korunması, kişinin tercih ve taleplerini dile 

getirmek, kişinin mali durumunu yönetmek ve düzene sokmak, sözleşme yapmak, gündelik hayatta 

korunan kişiye destek olmak, mümkün olan bütün (hukuki) işlemlerde korunan kişiye  destek olmak. 

Bu kişinin aileden birisi olması öncelikle tercih edilir. Vasilik görevini anne veya baba, eş, çocuklar vs. 

üstlenebilir. Eğer bu görev için hiçbir nitelikli kişi bulunmuyorsa veya kimse bu görevi üstlenmek 

taraftarı değilse, profesyonel bir vasi atanacaktır. Bu kişi genelde vasilik konusunda tecrübe sahibi 

olan bir avukattır. Korunma altına alınan kişiye destek hizmeti sunan bir kurumda çalışan kişiler vasilik 

görevini üstlenemezler. 

Başvuruyu yapan, veya korunma altına alınacak kişi, vasilik görevi için birisini önerebilir. Vasiyi seçen 

ve atayan kişi ise sulh hakimidir. 

2003 tarihinden itibaren herkes, noter veya sulh hakimi aracılığıyla, vasilik ihtiyacı oluşan bir durum 

ortaya çıktığında, kimi vasi olarak tercih ettiğini bırakılan bir ifade ile işaret edebilir. Eğer vasi ile 

korunan kişi arasında herhangi bir çıkar çatışması ortaya çıkarsa, konu için özel vasi ( bewindvoerder 

ad hoc) atanabilir, bu özel vasi geçici olarak tüm veya belirli bir kesim vasilik görevlerini üstlenecektir. 

Örneğin bir konutu satışı için. 

4. Mütevelli (vertrouwenspersoon) nedir, bu görevi kim üstlenebilir? 

Korunan kişi bir vasinin yanında bir mütevelliden de destek alabilir. Bu kişi, korunan kişi ile (kişisel) bir 

bağı olan herhangi birisi olabilir. Mütevellinin ilk baştaki hedefi korunan kişinin sosyal iletişimini ve 

vasi ile olan iletişimin akıcı bir  şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır ve vâsinin kararlarını uygun bir 

gözetleme ve denetime tabii tutmaktır. 

5. Vasi atanması talebi için kim girişimde bulunabilir? 

Önem duyan herkes  vasi atanması için gerekli prosedürü başlatabilir. Bu kişiler örneğin korunması 

gereken kişinin kendisi, ailesi, arkadaşları, evlilik veya hayat eşi, doktoru, belirli bir kurumun çalışanı. 

6. Vasinin atanmasında hangi  mahkeme yetkilidir? 

Korunacak kişinin ikamet ettiği bölgede yetkili olan Sulh Hakimi, vasi atamasında yetkili olan 

hakimdir. İkamet edilen yer, nüfusa bildirilen resmi ikametgah adresinden farklı olabilir. Örneğin kişi 

hastanede, istirahat evinde, yurtta, ailesinin yanında vs. kalıyorsa, ikamet ettiği yer de orasıdır. 

Vasiyi atayan hakim, vasilik müessesinin sürdüğü süre boyunca yetkili hakim olacaktır. Korunan 

kişinin sürekliliği olan yeni bir ikamet adresi edinmesi durumunda bu hakim dosyanın yeni ikamet 

edilen yerin kantonuna bağlı olan sulh hakimine gönderir. 

7. Vasinin atanmasındaki prosedür nasıl isler? 

Dilekçenin sunulması 

Prosedürün başlatılması için mahkemeye konuyla ilgili bir dilekçe (verzoekschrift) verilmesi gerekiyor. 

Başvuru, konu hakkında önem duyan herkes ( ayrıntılı bilgiyi yukarıda okuyunuz) tarafından 
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mahkemenin yazı işleri müdürlüğünde çalışan katibe dilekçe sunularak yapılır.   Başvuru dilekçesi 

belirli yasal şartlara uygun şekilde düzenlenmelidir. Dilekçe için bir avukatın yardımın talep 

edebilirsiniz veya sulh mahkemelerinin internet sitesinden (www.vredegerechtengent.be veya 

www.vredegerechtenoostvlaanderen.be) bir örnek indirebilirsiniz. 

 

Dilekçeye ilaveten ikamet belgesi ile durumu açıklayan doktor raporu da eklenmelidir. Bu iki belge de 

dilekçenin mahkemeye verildiği anda 15 günden eski olmamalıdır. 

Durumu açıklayan doktor raporu, kişinin ikamet ettiği kuruma bağlı bir doktor tarafından veya kişiyle 

kan bağı olan veya akraba olan bir doktor tarafından hazırlanamaz. Ayrıca bu rapor, kanunlarda 

belirtildiği gibi korunması gereken kişinin hem bedensel hem de ruhsal durumunu açıklayan bir rapor 

olmalıdır. 

Kişinin koruma altına alınması gerekip gerekmediği konusunda kararı vermek doktorun görevi 

değildir, bu kararı elindeki verilere göre Sulh Hakimi verecektir. Yukarıda belirtilen sitelerde sağlık 

raporunun kanun yükümlerine uygun şekilde nasıl düzenlenmesi gerektiğini gösteren bir model rapor 

da bulabilirsiniz. 

Dilekçe içerisinde, dilekçeyi sunacak olan kişi, korunmasını istediği kişinin kendi kendine bir yerden 

başka yere ulaşımı sağlayıp sağlayamadığını; vasilik altındaki talep edilen koruma önleminin kişinin 

kişilik hakları için mi yoksa mal ve sermayesi için mi yoksa her ikisi için mi olduğunu da belirtmelidir. 

Başvurunun destek amaçlı vasilik mi yoksa temsil amaçlı vasilik için mi yapıldığını da belirtmelidir. 

İlgili taraflara yapılan çağrı 

Dilekçenin sunulmasından sonra – ve iç denetimin yapılması sonrasında – sulh hakimi istem 

dilekçesini gündeme alacağı tarihi belirler. Sulh hakimi aynı zamanda elindeki verilere dayanarak 

kimleri ilgili olarak duruşmaya davet edeceğini , durusmanın nerede olacağını ve duruşmada kimlerin 

ifadesini alacağını da belirleyecektir.  

Bu duruşma genelde hakimin kendi makam odasında görülür. Korunması gereken kişinin ulaşımı 

engeli varsa bu konuda istisna mümkündür. Hakim ile katip bu durumda kişinin mekanına da 

gelebilirler, ancak bu durumdan dolayı ulaşım masrafları oluşacaktır. Ulaşım masrafları hukuken 

sabitlenmiştir. 

Tarafların duruşmaya daveti mahkemenin göndereceği bir celp mektubu ile olacaktır ve bu davetin 

duruşma tarihine kadar en az 8 günlük bir vadesi olacaktır. Korunması gereken kişi kendisini temsil 

ettirmek için bir mütevelli veya avukat bulundurabilir. Ayrıca korunması istenen kişi kendi doktorunu 

seçebilir, dilekçe ile sunulan doktor raporunun içeriğini kabul etmiyorsa, kendi doktorunu atamak ve 

kendi tercih ettiği doktordan rapor alma hakkına da sahiptir. 

Tarafların dinlenmesi 

Tarafların ifadesi, hakimin makam odasında veya duruşma yerinde alınır. Her ifade için tutanak 

tutulur ve bulunan tarafların imzasına sunulur. Bu duruşmadan sonra hakim dava hakkında gereğini 

http://www.vredegerechtengent.be/
http://www.vredegerechtenoostvlaanderen.be/
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düşünmek için duruşmayı ileri bir tarihe erteler ve bu arada vasi atanmasının gereği olup olmadığına 

karar verir. 

Vasi atanması konusunda kararın açıklanması 

Hakim, talep hakkındaki (karar veya bertaraf) kararını açıklayacaktır. İlk önce karar atanan vasiye 

iletilir. Vasi görevi verilen kişi 8 gün içerisinde görevi kabul ettiğini yazılı olarak hakime iletmesi 

gerekir. Eğer görev verilen kişi bu görevi kabul etmiyorsa hakim başka birisini vasi olarak atar. 

Vasi olarak atanan kişi görevi kabul ederse, 3 gün içerisinde diğer taraflara da karar açıklanır. 

Kararın İlanı  

Vasinin kendi görevini kabul etmesi sonrasında bu karar Belçika Resmi Gazetesi’nde yayınlanır. Bu 

yayınlanma ile de bütün resmi kurum ve kuruluşlar ( Noterler, Bankalar, … ) vasi atanması hakkında 

haberdar olurlar. İkamet yerinin belediye başkanı da bu karar hakkında bilgilendirilir ve böylece bu 

karar nüfus kayıtlarına işlenir. Karar ( vasi tarafından ) Şans Oyunları Komisyonuna da bildirilir, 

böylece koruma altına alınan kişi kumarhane ve benzeri yerlere girişi yasaklanır. 

8. Vasinin görevleri 

Vasinin görevleri sulh hakiminin açıkladığı gerekçeli kararda belirtilir, bu görevler koruma altına alınan 

kişinin mali ve sağlık durumu göz önüne alınarak belirlenir.  

Vasi görevini üstlenen kişi iyi bir aile reisi gibi davranır. Vasinin görevi gerçekten korunan kişinin 

durumu hakkında gerektiğinde endişe edip, onu koruyacak önlemleri almaktır ( tabii ki bu kural 

mümkün olabildiğince geçerlidir ). Vasilik görevini üstlenen kişi, korunan kişinin bakımını güvence 

altına alacak şekilde gerekli masrafları uygun bir şekilde yapmakla yükümlüdür.  

Vasinin diğer bir görevi, gerekli sosyal ve idari iletişimleri sağlamak ve bu iletişim kanalların 

korumaktır, bunu yaparken de korunan kişi ile ( ve varsa diğer vasi veya mütevelli ile) müsteşara 

halinde olmalıdır. 

Belirli önemli hukuki işlemlerde vasinin karar verebilmek için sulh hakiminin onayına ihtiyacı vardır ( 

ileride okuyunuz ). 

Vasi her sene sulh hakimine, sulh mahkemesi sitesinde (www.vredegerechtengent.be) bulunan 

örnekte olduğu gibi senelik faaliyetini rapor etmekle yükümlüdür. Vasi bu raporu mahkemenin yazı 

işleri müdürlüğüne sunmak zorundadır, ayrıca bu konuda muafiyet kararı yoksa, raporun birer 

nüshası da korunan kişi ve mütevelliye sunulmalıdır. Rapor konusunda önemli olan diğer konu ise bu 

raporun gizliliğidir ve vasilik görevini üstlenen kişi bu raporu kamuya açamaz ve üçüncü şahısların 

görmesini sağlayamaz. Vasi, korunan kişinin özel bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür. 

Başlangıç raporu 

Vasilik görevini kabul ettikten sonra vasi, görevi aldığı ilk ayın içerisinde başlangıç raporu yazmak 

durumundadır. Bu rapor korunan kişinin bütün malvarlığını, bütün gelirlerini ve bütün borçlarını 

içerir. 

http://www.vredegerechtengent.be/
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Dönemsel rapor 

Mallar üzerinde yetkili olan vasi (genelde) senelik dönemlerle kronolojik bir sıralama kullanarak gelir 

ve giderlerin genel listesini, mal varlığını, banka hesap durumlarını ve borçların durumunu rapor 

etmek zorundadır. Kişilik hakları üzerinde vasilik yetkisi geçerliyse, ayrıca korunan kişinin bireysel 

durumu ve kişiyi korumak için atılan bütün yardım amaçlı adımları da raporunda sunmak zorundadır. 

Bitiş raporu 

Vasilik görevinin sona ermesi ile vasinin 30 gün içinde bitiş raporunu mahkemenin yazı işleri 

müdürlüğüne sunması gerekir. 

Vasinin en önemli görevi, sosyal hedefler güderek, hem profesyonel hem de bireysel bir yönetim 

sergileyerek korunan kişinin ihtiyaçlarına yönelik bir, korunan kişi ile müsteşara içinde ve gerekirse ( 

ve de mümkünse)  diğer ilgili kişilerle de müsteşara içinde, yönetim sergilemesidir. 

9. Yetki nedir? 

“Gündelik” görevler dışında kalan belirli işlemler için sulh hakiminin onay vermesi gerekir. Bu yetki 

istemi bir dilekçe ile ( yazılı ) ve ekte gerekli belgeleri ile talep edilir. Gerektiği takdirde ilgili kişiler ek 

bilgi için mahkemeye davet edilirler. Bu işlemler sonrasında, sulh hakimi istenilen yetki için onay verir 

veya vermez. Kanunda (Medeni Kanun, madde 499/7 paragraf 1 ve 2 ) hangi işlemler için onay 

gerektiği açıklanmıştır. 

10. Vasinin alacağı ücret nedir? 

Sulh hakimi vasi atadığı kişinin alacağı ücreti gerekçeli karar ile belirler ve bu ücret korunan kişinin 

toplam gelirlerinin yüzde 3’ünden fazla olamaz. 

Vasi, bu ücrete ilaveten kendi yaptığı giderlerin de karşılanmasını talep edebilir. Istisnai ve olağandışı 

faaliyetler için sulh hakimi ek bir ücretlendirmeyi kabul edebilir. 

Gelir hakkına sahip olmak isteyen vasi, her sene hakime bir dilekçe ile başvurmak zorundadır. Bu 

dilekçede yapılan masraflar ve de vasi tarafından talep edilen ücret belirtilmelidir. Sulh hakimi bu 

dilekçe hakkında karar verir. 

Hakim bu kararı incelemeden vermez. Vasi senelik raporlarını sunmuş, görev olarak ona verilen 

şartları yerine getirmiş olmalıdır. Sulh hakimi yapılanları ve senelik olarak rapor edilenleri, korunan 

kişi ile olan aile bağını da göz önünde tutarak, ücret hakkında karar verecektir. 

11. Vasilik görevi ne zaman sonlandırılır? 

Vasilik görevi her an vasinin kendi isteği üzerine, korunan kişinin talebi üzerine veya hakimin resmi 

yetkisini kullanması ile sonlandırılabilir.  

Vasilik şu şartlarda kendiliğinden sonlanır: 

 Korunan kişinin vefatı sonucu 

 Vasinin başka bir vasi ile değiştirilmesi sonucu ( örneğin vefat etmesi nedeniyle ) 
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tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Bewindvoering – verklarende nota” 
  

 Korunan kişinin tekrar ehil duruma dönmesi sonucu. 

Vasili görevi bittiği anda vasinin sorumlulukları bitene kadar gerçekleştirmesi gereken birkaç görev 

daha bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi bitiş raporunu hazırlamaktır.  

Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, her zaman mahkeme kalemi olan yazı işleri 

müdürlüğüne veya bir avukata başvurabilirsiniz. Ayrıca eğer herhangi bir konuda şüphe ettiğiniz 

hukuki bir durum varsa, konu ile ilgili bilgiye internet sitesinden (www.vredegerechtengent.be veya 

www.vredegerechtenoostvlaanderen.be) ulaşabilirsiniz. 

http://www.vredegerechtenoostvlaanderen.be/


Koruyucu önlemler 



1. Kavram olarak vasilik nedir? 

• Reşit olup muvafık olmayanlara sunulan hukuki koruma 
tedbiridir, 

• bireysel veya mali hukuktan kaynaklanan reşitlik 
haklarını tümüyle veya belirli bir kısmını yerine 
getirmekte belirli sağlık sebebi nedeniyle (bunlar geçici 
sebepler de olabilir) muvafık olamayan kişilere 
yöneliktir. 

• Bu sebepler fizikler, ruhsal olabilir. Örneğin koma, kaza, 
bunama, lüks para yönetimi imkânsızlığı, savurganlık, 
kişide ruh halinin yalpalanması, hafıza veya 
konsantrasyon azalması gibi sebepler olabilir. 



2. Vasilik çeşitleri 

Yardım (Bijstand): 
• üçüncü şahıs, korunması gereken bireyin gündelik 

tercihlerinde veya daha karmaşık tercihlerinde yardımcı 
olmak için atanır.  

• Bu yardım hem birey bazında hem de mallar bazında 
uygulanabilir (Bu konudaki açıklayıcı bilgiyi ileride 
okuyunuz).  

• Vasi bu durumda destek olur ve korunan kişiye yardımcı bir 
görevdedir: tavsiyelerde bulunur, onun adına bilgi toplar, 
birlikte neyi nasıl yapması gerektiği konusunda fikir 
alışverişi içerisinde öneriler getirir  

• Ancak koruma altına alınan kişi ( hukuki işlemleri) 
uygulayan kişidir. 



Temsil (Vertegenwoordiging) 

“Temsil eden” vasilik durumunda vasilik görevini 
üstlenen kişi  korunan kişi hakkında kararları, 
muzakere ederek veya etmeyerek, kendisi 
vermeye muvafıktır. Yani bu yetkilere sahip  vasi, 
korunan kişi adına, onu hesaba katarak kendisi 
işlem yapar.  



Süreli veya Süresiz 
 

• Pratikte vasilik süresiz ( süre sınırı olmadan ) 
atanır.  

• Sürenin sınırlandırılması: Örneğin bir trafik kazası 
sonucu oluşan geçici bir yetmezlikten itibaren, 
korunan kişinin kendi hayatını normal şartlarda 
sürdürme ehliyetine ulaştığı zamana kadar 
sınırlandırabilir. 

• sulh hakimi vasi ataması yaparken belirli bir  süre 
koşulu belirtmediyse, vasi süresiz olarak atanmış 
olur. Her an vasilik sonlandırması mümkündür.  

• (ileride ayrıntılı bilgi ) 



Şahıs hakları üzerine veya Mülk hakları 
üzerine vasi atanması. 

Şahıs hakları üzerine 

• kişinin yaşamasına uygun bir konut aramasında, 
sosyal veya tıbbı yardım başvurularında, veya ek 
bir desteğin gerekli görüldüğü başka 
başvurularda, konuyla ilgilenen kurum veya 
kuruluşlara başvurular için.  

• Vasi korunan kişinin refahını öncelikli tutar. Bu 
konu özellikle “servet” konuları dışında kalan 
vasilik görevlerini kapsar. 



Mal ve mülk hakları üzerinde 

koruma altına alınan kişinin maddi ve mali 
servetini kapsamaktadır: 

– gelirleri teslim almak,  

– giderleri düzenlemek 

– sözleşmeleri imzalamak 

– taşınır ve taşınmaz servetin yönetimi …. 



Hem şahsi haklar hem de mal ve mülkler üzerine 

 

İkisi bir arada da mümkündür.  

Bu durumda vasi hem kişilik hakları hem de 
kişinin serveti ile ilgili konuları yönetir. 



3. Vasinin görevleri nelerdir? 

• mali ve maddi sermayenin yönetimi 
• gerekli sosyal ve idari ilişkilerin yönetimi 
• kişinin haklarının korunması 
• kişinin tercih ve taleplerini dile getirmek 
• kişinin mali durumunu yönetmek ve düzene 

sokmak 
• sözleşmeleri yapmak/imzalamak 
• gündelik hayatta korunan kişiye destek olmak 
• gündelik hayatta ve mümkün olan bütün (hukuki) 

işlemlerde korunan kişiye  destek olmak 



Vasilik görevini kimler üstlenebilir 

• Bu kişinin aileden birisi olması öncelikle tercih edilir. 
Vasilik görevini anne veya baba, eş, çocuklar vs. 
üstlenebilir.  

• Eğer bu görev için hiçbir nitelikli kişi bulunmuyorsa 
veya kimse bu görevi üstlenmek taraftarı değilse, 
profesyonel bir vasi atanacaktır.  Bu kişi genelde vasilik 
konusunda tecrübe sahibi olan bir avukattır.  

• Korunma altına alınan kişiye destek hizmeti sunan bir 
kurumda çalışan kişiler vasilik görevini üstlenemezler. 

• Başvuruyu yapan, veya korunma altına alınacak kişi, 
vasilik görevi için birisini önerebilir. Vasiyi seçen ve 
atayan kişi ise sulh hakimidir. 



4. Mütevelli (vertrouwenspersoon) 
nedir, bu görevi kim üstlenebilir? 

• Korunan kişi bir vasinin yanında bir mütevelliden 
de destek alabilir.  

• Bu kişi, korunan kişi ile (kişisel) bir bağı olan 
herhangi birisi olabilir.  

• Başlıca görevleri:  
– korunan kişinin sosyal iletişimini sağlamak 

– vasi ile olan iletişimin akıcı bir  şekilde gerçekleşmesini 
sağlamak  

– vasinin kararlarını uygun bir gözetleme ve denetime 
tabii tutmaktır. 



5. Vasi atanması talebi için kim 
girişimde bulunabilir? 

Önem duyan herkes  vasi atanması için gerekli 
prosedürü başlatabilir. . Bu kişiler örneğin  

– korunması gereken kişinin kendisi,  

– ailesi, arkadaşları, 

– Eşi veya hayat arkadaşı, 

– doktoru, belirli bir kurumun çalışanı 



6. Vasinin atanmasında hangi  
mahkeme yetkilidir? 

• Korunacak kişinin ikamet ettiği bölgede yetkili 
olan Sulh Hakimi, vasi atamasında yetkili olan 
hakimdir.  

• İkamet edilen yer, nüfusa bildirilen resmi 
ikametgah adresinden farklı olabilir. Örneğin 
kişi hastanede, huzur veya bakım evi, yurtta, 
ailesinin yanında vs. kalıyorsa, ikamet ettiği yer 
de orasıdır. 



7. Vasinin atanmasındaki prosedür 
nasıl işler? 

Dilekçenin sunulması 

• Kim sunabilir:  ilgi ve önem duyan herkes  

• Nereye sunulur: Korunacak kişinin ikamet ettigi 
bölgenin sulh mahkemesinin yazi işleri müdürlüğüne 

• Neler içermelidir: Başvuru dilekçesi belirli yasal şartlara 
uygun şekilde düzenlenmelidir. Dilekçe için bir avukatın 
yardımın talep edebilirsiniz veya sulh mahkemelerinin 
internet sitesinden (www.vredegerechtengent.be veya 
www.vredegerechtenoostvlaanderen.be) bir örnek 
indirebilirsiniz. 



Tarafların dinlenmesi 

• Nerede: hakimin makam odasında olur, 
duruşma başka mekana da alınabilir.  

• Ne yapılır: Her ifade için tutanak tutulur ve 
bulunan tarafların imzasına sunulur.  

• Karar: Bu duruşmadan sonra hakim dava 
hakkında gereğini düşünmek için duruşmayı 
ileri bir tarihe erteler ve bu arada vasi 
atanmasının gereği olup olmadığına karar 
verir. 



İlgili taraflara yapılan çağrı 

sulh hakimi istem dilekçesini gündeme alacağı  

- tarihi belirler.  

- kimleri duruşmaya davet edeceğini belirler 

- durusmanın yerini belirler 



Vasi atanması konusunda kararın 
açıklanması 

• Sulh hakimi vasi atadığı kisiyi kararından 
haberdar eder. 

• Vasi görevi verilen kişi 8 gün içerisinde görevi 
kabul ettiğini yazılı olarak hakime iletmesi 
gerekir.  

• Eğer görev verilen kişi bu görevi kabul 
etmiyorsa hakim başka birisini vasi olarak atar. 

• Vasi olarak atanan kişi görevi kabul ederse, 3 
gün içerisinde diğer taraflara da karar açıklanır. 



Kararın İlanı  
 • Karar Belçika Resmi gazetesinde yayınlanır. Bu 

yayınlanma ile de bütün resmi kurum ve 
kuruluşlar ( Noterler, Bankalar, … ) vasi atanması 
hakkında haberdar olurlar.  

• Belediye başkanı da bu karar hakkında 
bilgilendirilir ve böylece bu karar nüfus kayıtlarına 
işlenir.  

• Karar ( vasi tarafından ) Şans Oyunları 
Komisyonuna da bildirilir, böylece koruma altına 
alınan kişi kumarhane ve benzeri yerlere girişi 
yasaklanır. 



8. Vasinin görevleri 

 

Vasinin en önemli görevi, sosyal bir sorumluluk 
içerisinde, profesyonel ama bireysel ilgiyi içerir 
şekilde koruma altına alınan kişinin mali ve sağlık 
durumu göz önüne alarak kişinin bakımını güvence 
altına alacak şekilde gerekli masrafları uygun bir 
şekilde yapmakla yükümlüdür, , bunu yaparken de 
korunan kişi ile (ve varsa diğer vasi veya mümkünse 
mütevelli ile) müsteşara halinde olmalıdır. 



8. Vasinin görevleri 
Vasinin görevleri sulh hakiminin açıkladığı gerekçeli kararda 
belirtilir, bu görevler koruma altına alınan kişinin mali ve sağlık 
durumu göz önüne alınarak belirlenir.  
 
• Vasi görevini üstlenen kişi iyi bir aile reisi gibi davranır.  
• gerekli sosyal ve idari iletişimleri sağlamak ve bu iletişim 

kanalların korumaktır, bunu yaparken de korunan kişi ile ( ve 
varsa diğer vasi veya mütevelli ile) müsteşara halinde 
olmalıdır. 

• Vasi her sene sulh hakimine, örneği bulunan yöntemle senelik 
faaliyetini rapor etmekle yükümlüdür.  

• Vasi, korunan kişinin özel bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür. 



Başlangıç raporu 
 

Vasilik görevini kabul ettikten sonra vasi, görevi 
aldığı ilk ayın içerisinde başlangıç raporu yazmak 
durumundadır. 

Raporun içeriğikorunan kişinin: 

- bütün malvarlığını 

- bütün gelirlerini 

- bütün borçlarını  

içerir. 



Dönemsel rapor 
 

• Mallar üzerinde yetkili olan vasi (genelde) senelik 
dönemlerle kronolojik bir sıralama kullanarak  

- gelir ve giderlerin genel listesini 

- mal varlığını ve banka hesap durumlarını 

- borçların durumunu  
rapor etmek zorundadır. 

• Kişilik hakları üzerinde vasilik yetkisi geçerliyse, 
ayrıca korunan kişinin bireysel durumu ve kişiyi 
korumak için atılan bütün yardım amaçlı adımları 
da raporunda sunmak zorundadır. 



Bitiş raporu 
 

Vasilik görevinin sona ermesi ile 
vasinin 30 gün içinde bitiş raporunu 
mahkemenin yazı işleri müdürlüğüne 
sunması gerekir. 



9.  Yetki nedir? 
 

• Nedir: Belirli hukuki işlemleri yapmak için Sulh 
Hakiminin Vasiye verdiği özel izindir.  

• Nasıl alınır: Bu yetki istemi bir dilekçe ile ( yazılı ) 
ve ekte gerekli belgeleri ile talep edilir. Gerektiği 
takdirde ilgili kişiler ek bilgi için mahkemeye davet 
edilirler. 

• Bu işlemler sonrasında, sulh hakimi istenilen yetki 
için onay verir veya vermez. Kanunda (Medeni 
Kanun, madde 499/7 paragraf 1 ve 2 ) hangi 
işlemler için onay gerektiği açıklanmıştır. 



10. Vasinin alacağı ücret nedir? 

• Sulh hakimi vasi atadığı kişinin alacağı ücreti 
gerekçeli karar ile belirler ve bu ücret korunan 
kişinin toplam gelirlerinin yüzde 3’ünden fazla 
olamaz. 

• Vasi, ilaveten kendi yaptığı giderlerin de 
karşılanmasını talep edebilir. Istisnai ve olağandışı 
faaliyetler için sulh hakimi ek bir ücretlendirmeyi 
kabul edebilir. 

• Nasıl: Vasi hakime dilekçe ile başvurur, 
• Karar: Hakim kararında ek ücretlendirmeyi kabul 

eder veya etmez. 
 
 



11. Vasilik görevi ne zaman 
sonlandırılır? 

• Vasilik görevi her an vasinin kendi isteği üzerine, 
korunan kişinin talebi üzerine veya hakimin resmi 
yetkisini kullanması ile sonlandırılabilir.  

• Vasilik şu şartlarda kendiliğinden sonlanır: 

- Korunan kişinin vefatı sonucu 

- Vasinin başka bir vasi ile değiştirilmesi sonucu ( örneğin 
vefat etmesi nedeniyle ) 

-  Korunan kişinin tekrar ehil duruma dönmesi sonucu. 

• Vasilik görevi bittiği anda vasi bir bitiş raporunu 
hazırlar.  



Ek bilgi için: 

• mahkeme kalemi olan yazı işleri müdürlüğüne 
veya bir avukata başvurabilirsiniz 

 

 

• www.vredegerechtengent.be  

• www.vredegerechtenoostvlaanderen.be 


