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Mükememizde görülmekte bulunan Vesayet davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;
GEREĞİ »üşiıNüı,ıü:
Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün |4l0tl2020 tarih ve 202011228 sayılı ihbar yazsı

ile; Halen 52036351274 T.C, Kimlik numaralı hükümlü Ufuk KILIÇ'ın Kulu Asliye Ceza Mahkemesi'nin
20103120|9 tarih ve 20|813 Esas, 2019/92 Karar sayıiı ilamı ile; 2 YIL l AY hapis ceza§ ile cezalandınldığından
bahisle; TMK'nın 407. Maddesi gereğince htikümlüye vasi tayin edilmesi talep edilmiştir.

Dosyamız içerisine; Htikümlüye ait nüfus kayıtlan, mahkumiyet ilamı ve müddetname aiınmiş;
hİiktinrlünün; Kulu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 20l03l20l9 tarih ve 2O|8l3 Esas, 20l9l92 Karar sayılı ilamı ile; 2
YIL l AY hapis cezası ile cezalandınlüğ görülmüştür.

Kulu Vergi Dairesi Müdürlüğtine, Kulu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüği! Kulu İlçe Emniyet
Müdürlüğü, Kulu Iş Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Finansbank, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank, Denizbank,
Yapıkredi şube müdürlüklerine yazı|an miizekkerelere yanıtları tetkik edilmiştir.

Vasi adayı Mustafa KILIÇ'a usulüne uygun meşruhatlı tebligatın yapıldığı görüldü.
Vasi adayı Mustafa KILIÇ'a ait UYAP ortamından alınan sabıka kaydının dosyamız ar.ısına alındığı
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olmadığı gibi usul kanunumuzda dahili davacı gibi bir kurum olmayıp ilk derece

mahkemesinin bu şekilde hazineyi davacı yanında davaya dahil etmek iizere bir süre vermesi

de yanlıştır." denildikten sonra alıntı ve atıf yapılan, Karayolları Genel Müdürlüğü adına

kaytlı, yani idaremizle hiçbir mülkiyet ilişkisi bulunmayan taşınmazlarln uyuşmazlık konusu

eoİıoigi-nanıştay 6. Dairesi 09.01.20l5 taih,20|4/8184E. 20l5ll K. sayıh ilamında,
,,kamu idarelerinin kendi görev ve yetki alanları ile ilgili olmak kaYdıYla, merkezi Yönetim

veya yerel yönetimler tarafından tesis edilen işlemlere karşı iptal davası aÇabilecekleri

Danıştayın çok uzun yıllara dayalı yargısal içtihatları ile kabul edilmiŞ oluP; imar

uyuşmazlıklan ile ilgili olarak da bu durumun çok sayıda ömeği bulunmaktadır." hükmüne

yer verildikten soffa;
Anayasanın 44. maddesinde yer alan, "Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini kOrumak

ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toPrağı

bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıy|a gerekli tedbirleri alır."

kuralına değinilmiş,
Anayasal gereklilik doğultusunda toprağın korunması ve böltinmesİnin önlenmesİ amacıyla

kabul edilerek yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazİ Kullanımı Kanununun 4.

maddesinin; mülkiyet hakkı kullanılırken, toprağın işlevlerinin, geçici bile olsa

engellenmemesi amacıyla araz\yi kullananları, Kanunun öngördüğü tedbirleri almakla

ytlkümiü kıldığı,
5403 sayılı Kanunun l3. maddesi ile, mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım

araz\|eri ile sulu tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanılmasının
yasaklandığı,
bu arazilerin amaç dışı kullanımlan sayım yoluyla gösterilmekle birlikte bu istisnanın

uygulanmasına ilişkin yöntemin de gösterildiği,
olayda, İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancıhk Müdürlüğünün; teknİk elemanlarınca

yapılan etüt sonucunda uyuşmazhk konusu arazi|erin Mutlak Tarım Arazisi niteliğinde

olduğunun tespit edildiği ve İl Toprak Koruma Kurulunun 06.02.2014 tarih Ve

irrr-zoı+-l02 sayıilı kararı ile talep edilen bu alanın5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanununun 13. maddesi gereğince tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun

görülmediği, 3lg4 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (c) bendine aykın olarak dava

konusu ediien planların yürürlüğe konulduğunu ileri sürdüğü,

bu durumda, uyuşmzvlığın belirtilen niteliği, (mutlak) tarım toprağının korunması amacı İle Il

Toprak Koruma Kurulunun yasal olarak üstlendiği görevler ve aldığı kararların idari-icrai ve

bağlayıcılık yönü birlikte dikkate alındığında, davacı İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve

Hayvancı lık Müdiirlüğünün bu davay ı açabi leceği sonucuna varı l dığı,
talep edilen alanın, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun l3. maddesİ

g...gir,"" tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görülmediğinin talepte bulunan idareye

bildirildiği,
3l9+ saylı imar Kanununun 3. maddesininc) bendinde yer alan, tarım araz7lerinİn, ToPrak

kor,.ıma ve Arazi kullanımı kanununda belirtilen izinler alınmadan tanmsal amaç dlşında

kullanılmak iizere planlanamayacağı yolundaki kurahna aykın olarak tesis edilen dava

konusu imar planlannda bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı,

uyuşmazlıkta oncelikle, kesin yasal diizenleme olan 5403 sayılı Yasa hükümlerinin

uygulanacağı hususları hüküm altına alınarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiŞ ve

uu- ııtıttım, Danıştay İaari Dava Daireleri Kurulunun 26.03.20|5 tarih, 20|51740 E,

2015/1009 K. sayılı karan ile onanmıştır.

1s) iıt bakışta davayı kaybettiği takdirde İdaremizin Hazineye yahut Hazinenin

idaİemize rücu etme ihtimali söz konusu olmadığındaı,Hazinenin davaya dahil edilmesinin

şartları da oluşmamış görünmektedir.

A.ı MUSTAFA1NCEKARAt&-afindanl5lo4/z02015:03,deAwkatponaldanKuluAsliyeHukııkMahkemesi2020/l76(HukukDavaDosYasl)'nagönderilmiŞtir
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ğcrulou.

Vasi adayı Mustafa KILIÇ ve kısıtiı adayı Ufuk KILIÇ adına kişi nüfus kaydınm uyap ortarnında

çıkarılarak dosyamız arasına alındığı görüldü.

Uyap ortamında yapılan l5l0ll2020 tarihli entegrasyon sorgulamasında; Kısıtlı adayı Uiuk KtLlÇ
adına kayıtlı taşınmaz/taşınmazların bulunmadığ tespit edilmiştir.

Uyap ortamında yapılan l5l0l/2020 tarihli entegrasyon sorgulamasında; Kısıtiı adayı {.Jfuk KILIÇ
adina araç kaydına rastlanılmadığ tespit edilmiştir.

Kulu Vergi Dairesinin |610112020 tarih müzekkere cevabında; Kısıtlı adayi Ufrık KILIÇ aciına

herhangi bir ticari, zirai, serbest meslek ve G.M.S.İ. faaliyetinden kaynaklanan vergi kaydının bulunmadığı
belirtiimiştir.

Kulu İtçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğünün 16/012020 tarih sayılı müzekkere cevabında;
Kısıtlı adayı Ufuk KILIÇ adına Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Hayvan Bilgi Sistemlerinde (HBS) kaydının
bulunmadığ tespit edi lmiştir.

Kulu Finansbank Şube Müdürlüğü, Kulu Akbank Şube Müdürlüğü, Kulu llalkbank Şube
Müdürlüğü ve Kulu Denizbank Şube Müdürlüğü, Kulu Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü, Kulu Garanti
Bankası Şube Müdürlüğü, Kulu İş Bankası Şube Müdürlüğü ve Kulu Yapıkredi bankası Şube
Müdürlüğünün cevabr yazılarında; Kısıth adayı Ufuk KILrÇ adına bankalar nezdinde mevduat

hesabıftıesaplannın bulunmadığ tespit edilmiştir.

Kulu İlçe Enıniyet Müdürlüğü'nün 16/01/2020 tarihli yazılarınrn incelenmesine; Kısıtlı adayı Ufuk
KILIÇ ile vasi adayı Mustafa KILIÇ arasında menfaat çatışması olmadığ bildirildiği tespit edildi.

Dosya kapsamına göre; Kulu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 20l03l20l9 tarih ve 20I8l3 Esas,2a19l92
Karar sayılı ilamı ile; }YIL 1 AY hapis cezi§ına mahkum edilen 5203635|274 T.C. Kimlik nıımarah Ufuk
IüLIÇ'ın TMK'nın 47l ve 407 maddesi gereğince hapis hali sona erince ortadan kalkmak üzere araİarında
menfaat çatışınası bulunmayan 52114348660 T.C. Kimlik numaralr Mustafa KILIÇ'ın vesayeti altına
alrnmasrna karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hiiküm kurulmuştur.

rrÜrüıvı : Yukanda açıklanan nedenlerle;

l-TMK'nın 407. maddeleri uyannca TALEBİN KABULÜNE,
2- Konya İli, Kulu İlçesi, Burunağıl Müallesi, Cilt; 17, Hane 35 BSN 47'de nüfisa kayıtlı, Mustafa ve

Gülijzar'dan olma 15/03/1997 doğum|u, 32036351274 TC kimlik numaralı UFUK KILIÇ'ın TAHLİYI]
TARİHİNE KAI}AR KISITLANMASINA,

3- Kısıtlanan Ufuk KILIÇ'ın, Konya İli, Kulu İlçesi, Burunağl Mahallesi, Cilt: 17, Hane 35, BSN 19'da

ırüfusa kayıtlı, Ahmet ve Tiirkan'dan olma, 25l05ll970 d.lu, 52114348660 TC kimlik numaralı MUSTAFA
KILIÇ,ın VESAYETİ Ar,rrxa .q.LINMASINA,

4-Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmaüğına ve yargılama giderlerinin kamu üzerinde

BIRAKILMASINA,
S-Karar kesinleştiğinde kısıtlının kayıth olduğu Nüfus Müdürülüğüne BİLUİRİLMESİNE,
6-Bu kararın bilgi ve geT.eğ4 için.ilçe seçim kurulu başkanlığına ve vesayet ad defterine işlenmek,için

adliye yazı işleri müdtirlü$ine GONDERILMESINE,
7_Karann bir örneğinin kısıtlı ve vasinin nüfusa kayıtlı olduğu yer ve yerleşim yerlerinde ilan edilerek,

ilana ilişkin tutanaklann dosyaya EKLENMESİNE,
S-İlgili kurumlara mtjeekkere YAZILMASINA,
9-Karar bir suretinin uyap ortamından ihbarda bulunan kuruma CÖXOERİLMESİNE,
lg-Medeni Kanunun 466. Maddesi uyarınca vasi Mustafa KILIÇ malıkemernizdenizin almaksızın kısıtlı

Uft]k KILIÇ adına HİÇBİn ıwııa.ıvınl,E YAPMAMASINA
Dair vasi adayının yokluğunda, gerekçeli karann taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde

malıkemimize verilecek veya başka yer mükemesine mahkememize gönderilmek üzere dosyaııın esasırıa karşı

istinaf dilekçesi ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere; vasinin şahsına yönelik
Kulu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne l0 gtin içerisinde itirazyasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup

usulen anlatıldı. 1 3/07 12020

Katip 127404 Hakim 2l959l
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satılmak suretiyle;
KENM cÜıı,ıÜşrErN rN:zz|66355572 tarafindan 09.06.2016 tarihinde satın alınan bir

kısım hissesinin de, fi.a6.20l6 tarihli Konya 3. AHM 20|61435 E. sayılı muvazaalı dava İle

bölünmesi sağlanmıştır.
k) Konya ili Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 27558 Ada 28 Parsel sayılı tarlanın;

bir kısım hissesi, KAMİL PARLAMIŞ (5295l3223s0) tarafindan mahkeme kararı

olmaksızın, 30105120|6 tarih, |7476 yevmiye lle, 489,74 m2 büyüklüğünde paylar halinde

satıimak suretiyle;
diğer bir kısim hissesinin de, TUBA DOKUR'(35365908852) tarafindan, 05,07.2017 tarihli
Kulu AHM 20171299 E. sayılı muvazaa|,ı dava ile bölünmesi sağlanmıştır.
l) Konya İli Meram İlçesi, Karahüyfü Müallesi, 27558 Ada" 9 Parsel sayılı tarlanın;

bir kısım hissesinin, ALİ RIZA TUTAR (26837|99892)tarafından 01.06.20l1 tarihinde satın

alirıdıktan sonra, mahkeme kararı olmaksızın,22.07.201,l tarih, l34l4 yevmiye ile, 987,60
m2 büyüklügünde paylar halinde satışı suretiyle;
ciğer bir kısım hissesinin de, KERİM AKHAN (26374892348) tarafından, 02.04.2019
tarihinde satın alındıktan sonra, 22.06.2019 tarihli Yeşilova AHM 20|9154 E. sayılı
muvazaalı dava ile böli.inmesi sağlanmıştır.
m) Konva İüi. Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 27633 Ada, 70 Parsel sayılı tarlanın |l4
hissesi AHMET YAYTJZ (55966227l|4), |l4 hissesi SERVET YAYUZ (55975226832)
tarafından aynı gün - 29.|1,20|6 tarihinde satın alındıktan sonra, AHMET YAVUZ
tarafından 27,02.2017 tarihinde 1/4 hisse daha satın alınmış, AHMET YAVUZ'un sahip
olduğu topiam l/2 hissenin, Seydişehir AHM 2017l1l3 E. sayılı dava ile paydaş saylsınln
artırılmasının ardından, SERVET YAYUZ'a ait 1l4 hisse de her hangi bir mükeme kararı
rılmaksizın <iiğeı hissedariann davayoluyla edindikleri hissesini 5l9,09 m2yetamamlayacak
şekilde d,ağıtılrrıış, böylece, hileli yöntemler]e edinilen hisselerin satışla edinilnıiş gibi
gösteriinıesi sağlanııııştır.
n) Sel,dişehir AHM'de açılan 20171436 E. sayılı muvazaalı davay4 8 tarlanın birden konu
edildiği, tarlalan, iptaii istenilen hükmün davalısına satanlardan bazılarının, düa sonra
muvazaalı dava açhğı veya hisse satın aldığı,
Konya İli, j\4eram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 27558 Ada,2 Parsel sayılı tarlanın; benzer
başka muvazaalı davalarda da taraf olan Mavişe YILD|Z (43852625656) tarafindan satın
almdıktan sonr4 alıp-satanlar, iptali istenilen hükmün davalısı ve davacıları ile dahili
davalılarm içiııde bulunduğu 28 kişi adına böliinerek tescilinin yapıldığı, iptali istenilen
hfümün davalısı Abdullah KANBER (526663322l6)'in, hissesini iptali istenilen hükmün
davacılarından Kemal Nasır KANBER (52663332370)'e devrettiği, 28 payın da tekrar
Abduliah KANBER iizerinde toplandıktan sonra, aynı kişilerin de içerisinde bulunduğu 34
kiŞi tarafindan m|ıvazah dava açılarak paydaş sayısmm artınldığı tespit edilmiştir.
o) Koır-ya İli. Meram İ!çesi, Gödene Mahallesi, 27633 Adab 27 Parseİ sayı!ı tarİanın; isvıAiı
Özcax 62l95354666)'a a\t 1/5 hissesinin, Şuhut Asliye Hukuk Mahkemesinin 201 8/96 E.
saı'ılı dosyası ile, MUHAMMET TALHA TAM (38164815208)'a ait ll5 hissesinin de, Bor
AsliYe Hukuk Mahkemesinin2018/80 E. sayılı dosyası ile paydaş sayısmın artırıldığı; Şuhut
AHM tarafindan konulan ihtiyati tedbir şerhi nedeniyle Bor AHM kararı doğrultusunda tescil
işlemlerinin ,vapılamadığı, Ancak, anılan ihtiyati tedbirin, 09.07.20|9 tarihli ara kararı ile
kaidirıldiğı tespit ediimiştir.
ö) İstanbui iii, Si]ivri İlçesi. Fenerköy lv{ahallesi, 0 Ada, 152 Parsel ve istanbuI İli, Silivri
IlÇesi, Fenerköy N{ahailesi. 0 Ada, 356 Parselde kayıth tarlalar, Avanos Asliye Hukuk
Mahkemesinin l6.02.20l8 tarih, 20|814| E, 2018/127 K. sayılı kararı ile hisselendirilmiş;
Ancak, hiieli davranışlarla elde edilen anılan hüküm, davamız kabul edilerek, aynı
Mükemenin 16.03.2018 tarih, 2018190 E.20i8ll95 K. sayılı kararı ile iptal edilmiş, karşı
tarafÇa karann istinafından feragat edilmiş ve böylece, tapu eski malik alİ İhsan

A.r iı1ıSTAFA I\CEKARA taraİndan l5l042a20 5:03 'de Awk8t Po


