
Bu belge 5070 sayılı Etektronik İmza Kanunu kapsamında
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Sayı ;20201135 Esas 19ltlil2[2B

Mahkenremjzde görülmekte olan Vesayet davası nedeniyle;

Aşağıda kimlik bilgileri verilen şatıısların nüfusa kayıtlı olduğu yer ve yer|eşim yerlerindeyazımız ekinde gönderilen
gerekçeli karar ilan edilerek, ilana ilişkin tutanakların mahkememize gönderilmesi rica olunur.l 910'ı12020

Kaıip |27404 Hakim 234487
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Ramazan BEKTAŞ 2|959|
Ali ERDIK |2,1404

DALAMAN AçIKCEZa ir.ıraz KURUMU vıüuünı,üĞtı
üıvrür ctrnnüz T.c. 1544357 087 4

Karşıyaka Mah. 1 38872. Sk. No: 1 l/1 Kulıı/ KONYA
yUNUS EMRE ctıngüz T.C. 15449570656

Kaşıyakalvtah. l38872. Sk. No:9 Kulu/KONYA
Kulu Asliye CezaMahkemesi
a4l04l20|8 tarih ve 2018143 Esas - 2018/126

2YILlAY
2010112020

|8l0212022

18l0212022

Vesayet
2410312020

|3l0712020

15l0712020

Mahkernemizde görülmekte bulunan Vesayet davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;

GEREĞİ »üştrNüı,»ü:
Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün 2410312020 tarih ve 2020119465 sayılı ihbar

yazısı ile; Halen |5443570874 T,C. Kimlik numaralı hükümlü Ümüt GÜRBÜZ'm Kulu Asliye Ceza
Mahkemesi'nin 04/0412018 taıih ve 20|8143-126 Esas-Karar sayılı ilamı ile; 2 YIL l AY hapis cezası ile
cezalandırıldığından bahisle; TMK'nın 407. Maddesi gereğince hiikümlüye vasi tayin edilmesi talep edilmiştir.

Dosyamız içerisine; Hükiimlüye ait nüfus kayıtları, mahkumiyet ilamı ve müddetname alınmış,

hüki.imlünün; Kulu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 04la4l20|8 tarih ve 20|8143-126 Esas-Karar sayılı ilamı ile; 2 YIL
1 AY hapis cezas|ile cezalandırıldığı görülmüştiir.

Kulu Vergi Dairesi Müdürlü$ine, Kulu Ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kulu İlçe Emniyet

Müdiırlüğü, Kulu iş Bankası, T.C, Ziraat Bankası, Finansbank, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank, Denizbank,
yapıkredi şube müdtirlüklerine y azılarımüzekkerelere yanıtlan tetkik edilmiŞtir.

Vasi adayı yunus Emre GÜRBÜZ'e usulüne uygun meşruhatlı tebligatın yapıldığı görüldü.

Vasi adayı yunus Emre GÜRBIJZ'ı ait UYAP ortamından alınan sabıka kaydının dosyamız arasına

aiındiğı görüldü' 
;_,o niiRRfiZ ,e ] " üngüZ adına kişi nüfus kaydının

Vasi adayı Yunus Emre GÜRgÜz ve kısıtlı adayı Umüt G]

onamında çıkanlarak dosyamız araslna alındığı görüldü,
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T.C. KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2020İ İ 35 Esas ,20201206

Uyap ortamrnda yapılan 25l03t2020 tarihli entegrasyon sorgulamasında; Kısıtlı adayi Ümüt
GÜRBÜZ adına kayıtlı taşınmaz/taşınmazlann bulunmadığı tespit edilmiştir.

Uyap ortamında yapılan 2510312020 tarihli entegrasyon sorgulamasında; Kısıtlı adayı Ümüt
GÜRBÜZ adına araç kaydına rastlanılmadığı tespit edilmiştir.

.. .Kulu Vergi Dairesinin 1810612020 tarih ve E.47063 sayılı müzekkere cevabında; Kısıtlı adayı Ümüt
GÜRBÜZ adına herhangi bir ticari, zirai, serbest meslek ve C.M.S.I. faaliyetinden kaynaklanan vergi kaydının
bulunmadığ belirtilmiştir.

Kulu İlÇe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğüniin 0610712020 tarih ve E.1864479 sayılı müzekkere
cevabında; Kısıtlı adayı Ümüt GÜRBÜZ adııla Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Hayvan Bilgi Sistemlerinde (HBS)
kaydının bulunmadığ tespit edilmiştir.

Kulu Finansbank Şube Müdürtüğü, Kulu Akbank Şube Müdürlüğü, Kulu Hatkbank şubeMüdürlüğü ve Kulu Denizbank Şube Müdürlüğü, u GarantiBııkası Sui,e Müdiirlüği, Kulu İş Rankası Ş as, ŞubeMüdürlüğünün cevabı yazrlannda; Kısıtlı aciayı mevduat
hesabı/hesapl arının bulunmadığı tespit edilmiştir.

.. .Kulu İÇe EmniYet Müdürlüğü'nün 0UO4n020 tırihli yazrlarının incelenmesine; Kısıtlı adayı ÜmütGüRBüZ ile vasi adayı yunus Emre ctngüz arasında rnenfaat çatışması olmadığ bildirildiği tespit edildi.
emesi'nin 04/04/2018 tarih ve 2018143-|26 Esas-Karar
edilen 15443570874 T.C. Kimlik numaralı Ümüt

nce hapis ha|i sona erince ortadan kalkmak üzere
56 T.C. Kimlik numaralı Yunus Emre GÜRBÜZ'ıI

vesaYeti altına alrnmasrna kararvermek gerekmiş ve aşağıdaki htiküm kurulmuştur.
rrü«üvr : yukarıda açıklanan nedenlerle;
l-TMK'nın 407. maddeleri uyannca TALEBİN KABULÜNE,
2-Konya Ili, KuluİlÇesi, Kemaliye Mahallesi^(öyü, Cilt;8, Hane: 78, BSN 1l6,da nüfusa kayıtlı, İsmail veHanım'dan o|ma 07/09/1989 doğum|u, |5443570S74 T-C ı<ımİıır numaraıı uııür CİjRBür.iİ;"İİİİlıv,TARİHİNE KADAR KISITL§MASINA,

11A|)^ u İlÇesi, Kemaliye Mahallesi/Köyü, Cilt; 8, Hane 78, BSN
t t't uğ /1988 doğumlu,l5449570656 TC kimlik numaralı yunusEmre SINA,

4-Davanın niteliği gereği harÇ alınmasına yer olmadığına ve yargılama giderlerinin kamu üzerindeBIRAKILMASINA,
S-Karar kesinleŞtiğnde kısıtlının kayıtlı olduğu Nüfus Müdünilüğüne BİLpİRİLMEşİNE,
6-Bu karann bilgi ve gereğ iÇin ilÇe j:IİT kurulu başkanlığına ve vesayet ad defterine işlenmek içinaııiıy e 7, r,z; ışici m ücurıuğui.- ç Ö;l l lRİLiuE SİNlı,

9-Karar bir suretinin uyap ortamından ihbaıda bulunan kuruma cÖu»rnİLMEsİNE,
lO-Medeni Kanunun 466. Maddesi uyannca vasi Yunus Emre GÜRBÜZ mahkememizden izin almaksızınkısıtlı Ümüt GüRBÜZ adına HİçBİR uuaıvını,r yAt MAMASINA

7-Kararın bir ömeğinin kısıtlı ve vasinin nüfusa
ilana ilişkin tutanaklann dosyaya EKLENMESİNE,

8-Ilgili kurumlara mi,izekkere Y AZILMA§INA,

kayıtlı olduğu yer ve yerleşim yerlerinde ilan edilerek,

Hakim 21959l

A e-imxalırtır

Katip |27404

} e-imzalıaır

UYAP Bitişim Sistemin<leki bu dokümana http://vaİ8ndc uyap.gov.f dctıesinden WW - KWOOAS= ile eri§ebilirsin
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