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Ma}ıkememizde görülmekte olan Vesayet davası nedeniyle;

AŞağıda kimlik bilgileri verilen şüısların nüfusa kayıtlı olduğu yer ve yerleşim yerlerindeyaz:lmızekinde gönderilen
gerekÇeli karar iian edilerek, ilana ilişkin tutanakların mükememize gönderilmesi rica olunur.2 |10612020
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: Vesayet
ı |7/0212020

z 1610612020

z |710612020

Mahkememizde görülmekte bulunan Vesayet davasının yapılan açık yargılamasmn sonunda;

GEREĞi »ÜştrNÜı,nÜ:
Vasi Seyit Fahri KOYUNCU'nun mahkememne ibraz etmiş olduğu l7l02l2020 tarihli

dilekçesinde özetle; Kısıtlı adayı I|059224330 T.C. Kimlik numaralı Nurullah KOYUNCU vasi
adayınin abisi olduğUnu, vasi adayı kısıth adayına çok uzun süredir baktığnı, kısıtlı adayı
konuşamadığını, ytirüyemediğini ve hatta hareket edemediğini, kısıtlı adayının bu haliyle kendi hak ve
rnenfaatlerini koruyacak güce süip olmadığını, kısıtlı adayı Nurullah KOYUNCU'ya kendisinin
baktığını ve kısıtlı adayırun tiim ihtiyaçlannı kendisi tarafindan karşıladığını, kısıtlı adayının tüm resmi
işiemlerini de yaptığını, özbakım becerelerinden başkasının yardımına muhtaç olduğunu, kısıtlı adayı
Nurullah KOYUNCU'ya, Seyit Fahri KOYUNCU'nun vasi olarak atanmayı talep ve dava etmiştir.

Konya Beyhekim Devlet Hastahanesi Baştabipliğine, Kulu Ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Kulu
Vergi Dairesi Müdtirlüğüne, Kulu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancıhk Müdtirlüğü, Kulu İş Bankası Şube
Müdürlüğiine, Kulu Ziraat Bankası Şube Müdiirlüğüne, Kulu Finansbank Şube Müdtirlüğüne, Kulu
Garanti Bankası Şube Müdürlüğüne, Kulu Akbank Şube Müdtirlüğtine, Kulu Halkbank Şube
tvlüdtirlüğüne, Kulu Denizbank Şube Müdtirlüğüne, Kulu Yapıkredi bankası Şube Müdürlüğüne yazılan
miizekkerelere yanıtlan tetkik edilmiştir.

UYAP ortamrnda yapılan l&l02l2020 tarihli entegrasyon sorgulamasında; Kısıtlı Nurullah
KOYLiNCU adına kayıtlı taşınmaz/taşınmazlar kaydına rastlanılmadığı tespit edilmiştir.

UYAP ortamında yapılan |810212020 tarihli entegrasyon sorgulamasında; Kısıtlı Nurullah
KOYL]NCU adına taşınrr kaydına rastlanılmadığı tespit edilmiştir.

Kulu İÇe Gıda Tarım ve Orman/Ilayvancılık Müdürlüğünün 24l02t2020 tarihli müzekkere
cevabında; Kısıtlı adayı Nurullü KOYL|NCU adına Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Hayvan Bilgi Sistemi
(HB S) kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.

i13
UYAP Bilişim Sistemindeki bu doktimma hnp://vataJıdas.uy4.gov.t a&esinaen j8OAT9+ - CpBwAuu - SxABhU 1 - İ_ ,.ı- lle enşeDıllrslnlz



T.C. KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ Esas_Karar No:2020179 Esas - 20201147

Kulu Vergi Dairesinin 2lt02l2020 tarihli müzekkere cevabında; Kısıtlı adayı Nurullü
KOYLü-NCU'nin her hangi bir ticari, zirai, serbest meslek ve G.M.S.İ. faaliyetlerinden kaynaklanan v.ergi
kaydının bulunmadıği bildirilmiştir.

Kutu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 24l02t2020 tarihli tutanağının incelenmesinde; Kısıtlı
adayı Nurullah KOYUNCU ile vasi adayı Seyit Fahri KOYUNCU arasında menfaat çatışması olmadığı
tespit edilmiştir.

Kulu Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü, Kulu Finanşbank Şube Müdürlüğü, Kulu Garanti
Bankası Şube Müdürlüğü, Kulu Halkbank Şube Müdürlüğü, Kulu Denizbank Şube Müdürlüğü,
Kulu Yapıkredi bankası Şube Müdürlüğü,Kulu İş Bankası Şube Müdürlüğü ve Akbank Şube
Müdürlüğünün cevabı yazılarında; Kısıtlı adayı Nurullah KOYUNCU adina bankalar nezdinde
herhangi bir mevduat hesabı bulunmadığı tespit edilmiştir.

Vasi adayı Seyit Fahri KOYLINCU'ya usuli.ine uygun tebligatın yapılmış olduğu görüldü.
Uyap ortamından alrnan vasi adayı Seyit Fahri KOYLTNCU'ya ait sabıka kaydırun dosyamız

arasına alındığı görüldü.

Vasi adayı Seyit Falıri KOYLINCU ve kısıtlı adayı Nurullah KOYUNCU'ya ait uyap ortamından
alınan nüfus kayıt örneklerinin dosyamız araslna ahndığı görüidü.

Konya Beyhekim Devlet llastahanesi Baştabipliği'nin 2410212020 tarih ve 200000473 rapor
numaralı raporunun incelenmesinde; Kısıtlı adayı Nurullah KOYLINCU'ıün "Akli dengesinin akıllıca
yaşam sürmek için yeterli olmadığını, l<nrar ye hareketler üzerinde iradesini tam olarak
sergilemeyeceğini, kındi işlerini görecek güce sahip olmadığını, sürekli yardıma muhtaç olduğunu,
başlralarının emniyetini tehdit etmediğini, muhafaza altına alınmasına gerek olmadığını, ha,ıtalığının
süreklilik arz ettiğini, vasi tryini gereWiğini" tanısı konulduğu, TMK'nun 405. ve devamı maddelerine
istinaden vasi tayininin uygun olacağı belirtilmiştir.

Vasi adayı Seyit Fahri KOYUNCU 1610612020tarihli celsede: "Ksıtlı adayıbenim öz abim
olur, kendisi ile aramda hiçbir husumet veya rnenfaat çotışması yoldur, abime vasi olmak istiyorum,
abimin tüm işlerini ben yapıyorum, abim ile birlihe lralıyoruz, başkaca vasilik görevim yohur, talrdir
mahkemindir" dedi.

Dava; Kısıtlı adayı Nwullah KOYL|NCU'nun akli dengesinin akıllıca yaşam siirmek için yeterli
olmadığını, karar ve hareketler tizerinde iradesini tam olarak sergilemeyeceğini, kendi işlerini görecek
güce sahip olmadığını. sürekli yardıma muhtaç oiduğunu, başkalarının emniyetini tehdit etme«iiğini,
muhafaza aitına alınmasına gerek olmadığını, hastalığının stireklilik arz ettiğini kısıth adayı Nurullah
KOYUNCU'nun kısıtlanması talebine ilişkindir. Yargılama aşıımasmda toplanmış olan ttim delilier
dikkate alındığında, kısıtiı adayı Nurullü KOYtiNCU'nun hastalığının siireklilik arz ettiği, kendisine
vasi tayin edilmesi gerektiği sağhk kurulu raporuyla da tespit edildiğinden şahsın Ttirk Medeni Kanunu
405. ve devamı maddeleri gereğince kısıtlanmasın4 herhangi bir engel hali bulunmadığı arılaşılan Seyit
Fahri KOYUNCU'nun vasi olarak atanmasına kararverilmiş ve aşağıda şekilde htlküm kurulmuştur.

ııÜrÜın : Yukarıda Açıklanan Nedenlerle:
1-TMK'nın 405. maddeleri uyarınca TALEBIN KABULtİNE,
2-Aııkara İli. Haymana İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, Cilt: 89, Hane 15, BSN l32'denüfusa kayıtli,

Neşet ve Ayşe'den olma, |5104l|996 Haymana doğumlu, 11059224330 TC kimlik numaralı Nurullah
KOYUNCU'nun TMK 405 ve devamı maddeleri gereğince KISITLANMASINA,

3-Kısıtlanan Nurullü KOYLINCU'ya, Ankara İli, Haymana İlçesi, Yeşilköy Müallesi, Ciit: 89,
Hane l5, BSN l54'de nüfusa kayıtlı, Neşet ve Ayşe'den olma, 2010511999 Kulu doğumlu, 15286083968
TC kimlik numaralı Seyit Fahri KOYUNCU'nun YESAYETİ ıJ,rrx^A ALINMASINA,

4-Davanın niteliği gereği harç alınmasma yer olmadığna ve yargıiama giderlerinin kamu tizerinde
BIRAKILMASINA,

5-Karar kesinleştiğinde kısıthnın kayıtlı olduğu Nüfus Müdilrlüğtıne nİl,»İnİLMESİNE,
6-Bu karann bilgi ve gereği için ilçe seçim kurulu başkanlığına ve vesayet ad defterine işlenmek

için adliye yazı işleri müdtirlüğiine CÖNOERİLMESİNE,
7-Kararın bir ömeğinin kısıth ve vasinin nüfusa kayıtlı olduğu yer ve yerleşim yerlerinde ilan

edilerek, ilana il i şkin tutanaklann dosyaya EKLENMESİNE,
8-Kulu'daki ilgili yerlere mtizekkere yazı|arak kısıtlı adına kayıtlı işlemier bulunması halinde

vesayet şerhi KONULMASINA,
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9-Medeni Kanunun 466. Maddesi uyarınca vasi Seyit Fahri KOYUNCU'nun Sulh Hakiminden
izin almaksızrn krsıtlı Nurullah KOYUNCU adına HİçBİn VlUnlVrnLE YAPMAMASINA,

l0-Kısıth Nurullah KOYUNCU'nun mal varlığı hakkında vasi Seyit Fahri KOYlINCU'nun her yıl
ocak ayında kısıtlı adayırun mal varhğı hakkında mükememiz dosyasına RAPORVERMESİNE,

Dair vasinin adayı Seyit Fahd KOYUNCU'nun ytiztine karşı, gerekçeli kararın taraflara
tebiiğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek veya başka yer mahkemesine
mahkememize gönderilmek iizere dosyanrn esasna karşı istinaf dilekçesi ile Konya Bölge Adliye
Maiıkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak t2ere; vasinin şüsına yönelik Kulu Asliye Hukuk
\4ahkemesi'ne itiraz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı" 1610612020
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