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ivlahkememizcie görtilmekte bulunan Vesayet davasının
yapılan açık yargılamasının sonunda;
q,R

Vasi Elmas nnVrİŞ'in mahkememize ibraz

tegrasyon sorgulamasında; Kısıtlı Nuray ERMİŞ
adına
edilmiştir.
tegrasyon sorgulamasında; Kısıtlı Nuray ERMİŞ
adına

ılık

Müdürlüğünün 06t|2/20lg tarihti müzekkere
Bilgi Sistemi rrlnSİkavO,n,n

Sistemi (ÇKS) ve Hayvan

Kulu Vergi Dairesinin l2tl|lzllg tarihli müzekkere
cevabında; Kisıtlı adayı Nuray ERMiŞ'nin
hangi bir ticauri, zirai, serbest meslek ve
her
G.M.S.i. faaliyetlerinden kaynaklrnun r..ğ
kaydinın buluıımadıgı
bildirilmiştir.
Kulu

İtÇe Jandarma

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokumaıa h

I(lığl'nın lL/llt2llg tarihli tutanağının

2K3

-

1p5

incelenmesinde;

Kısıtlı

adayı

Ayrıca, Anayasamızın "Temel hak ve hi.iniyetlerin sınırlanması" başlıklı l3 üncü maddesine
göre,

İemel hak ve htirriyetler, özlerine dokunulmaksızınyalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde
belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın
sözüne ve rüuna, demokratik toplum diizeninin ve liik Cumhurİyetin gereklerİne Ve
ölçülültık ilkesine aykın olarrıaz. Yani, Anayasarun 36. maddesİnde yer bulan hak iırama
hüniyetimizin kullanılması için değil, kısıtlanabilmesi için yasa ile bir dtizenleme yapılmıŞ
olması gerekir. İdaremizin, kendi görev alanına dahil bir konuda dava açamayacağına iliŞkin,
Anayasanın ruhuna aykın bir kanun hükmü de söz konusu değildir.

23-) Bölünemez büyfültikte bir tanm arazisinin dava konusu edildiği, |0.12-2009 tarihli
Resmi Gazetede yaymlanan, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 02.||.2009 tarihli, 200911.2498
Esas, 2009l|1836 Karar sayılı kararında; "kamu diDeninİn söz konusu olduğu bazı
hallerde davahnin davayı kabul beyanı sonuç doğurmaz.
Taşınmaz 14380 m2 yıİzölçiimünde olup tapuda "kargir eV, ahlr, tarla" niteliği ile kayıtlıdır.
ne
büyüklükteki tanm arazilerinin mİrasa konu olmalaır ve üzerlerİnde her
mevcut olması durumunda bu araziler
şekilde gerçeklİşmiş oiursa olsun birlikte mülkiyetin
rehnedilemez, Ancak,
ifraz edilemez,payl'arı üçı.incü şahıslara satıl naz, devredilemez veya
lii<te mülkiyetin olduğu tarım arazilerinde
likte katılım-ı ile üçüncü kişiye satışlarının
ükliikte ve birlikte mülkiyetin olduğu tarım

Boıon...,

bölünemez büytlklilkteki tarım arazi|
katılımı ile hisselerini üçüncü bir kiş

a

ı
satış

ülkiy
altın

gibi
enme

nine ilişkin hükmü nedeniyle davanın davalı
İptalini taiep ettiğimiz htiküm ve tapu tescil
mezkür kararın«ia yer alan, taşınmazın tapuda
böliinemez büyüklük mikiarının altında kalm
hükmü

*yiil#

Mahkemesi ilamlannda, Tarım arazilerine
i
devredilemeyeceği veya re
kamu dtDeninin söz konusu
taşınrn
bu necienle, İstinaf
mahkemesi tarafınd
şayet, "Devletimize güvenerek
amaçh kurgu beyanlaİdan ibaıet

tedbir

alOıl<.
mağd

aldık," gibi acındırma
avamrzın reddine karar

/l 76(Huku}i Dava Dosyası) 'na gönderilmiştir
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ERMİŞ ile vasi adayı Elmas ERMİŞ arasında menfaat çatışması olmadığıtespit edilmiştir.
Kulu Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü, Kulu Finansbank Şube Müdürlüğü, Kulu Garanti Bankası
Müdürlüğü,
KuIu Halkbank Şube Müdürlüğü, Kulu Denizbank Şube Müdürlüğü, Kulu Yapıkredi
Şube
bankası Şube Müdürlüğü,Kulu İş Bankası Şube Müdürlüğü ve Akbank Şube Müdürlüğünün cevabı
yazılarında; Kısıtlı adayı Nuray ERMİŞ adına bankalarnezdinde herhangi bir mevduat hesabı bulunmadıği tespit
ediimiştir.
Vasi adayı Elmas ERMİŞ'e usulüne uygun tebligatın yapılmış olduğu görüldü.
Uyap ortamından alınan vasi adayı Elmas ERMİŞ'e ait sabıka kaydının dosyamız arasına alındığ görüldü.
Vasi adayı Elmas ERMİŞ ve kısıtlı adayı Nuray ERMİŞ'e ait uyap ortamından alınan nüfi.ıs kayıt
örneklerinin dosyamız aı.§ına alındığı görüldü.
Konya Beyhekim Devlet Hastahanesi Baştabipliği'nin 2010512020 tarih ve 200000929 rapor numaratı
raPoiunun incelenmesinde; Kısıtlı adayı Nuray ERVlİŞ'in "Zeka geriliğ olduğunu, hastalığının sürekli arz
ettiğni, bu durumun halen toplum için tehlike arz etınediğive yatılı tedavi altına alınmasına gerek olmadığ, kendi
iŞlerini yapacak güce sahip olmadığnı, sürekli yardıma muhtaç olduğunu, vasi tayini gerehiğini" tanısı
konulduğu, TMK'nun 405. ve devamı maddelerine istinaden vasi tayininin uygun olacağı belirtilmiştir.
Vasi adayı Elmas ERMİŞ 2410212020 tarihli celsede: " Ksıtlı adayı benim kızımın çocuğu yani torumu
olur, kısıtlı adaYı ile ben ilgileniyorum, kısıtıl adayı ile aramda hiçbir menfaat veya çıkar çatışması yoktur, ben
torunuma vasi olmak istiyorum, başkncavasilik görevim yohur, takdir mahkemenin" dedi.
Dava; Kısıtlıadayı NurayERVİŞ'in Zekaget',liğ olduğunu, hastalığnnsürekli arzettiğini, bu duıumun
halen toPlum iÇin tehlike arz etmediğive yatılı tedavi altına alınmasına gerek olmadığı, kendi işlJrini yapacak güce
sahiP olmadığnı, stirekli yardıma mütaç olduğunu, kısıtlı adayıNuray ERMİŞ'in kısıtlanması talebine. ilişkindir.
Yargılama aŞamasında toplanmış olan him deliller dikkate alındığında" kısıtlı adayı Nuray ERMİş,in hastalığının
sıireklilik arz ettiği, kendisine vasi tayin edilmesi gerektiği sağlık kurulu raporuyla da tespit edildiğinden
şahsın
Türk Medeni Kanunu 405. ve devamı maddeleri gereğince kısıtlanmasına, herhangi bir engei hali-bulunmadığı
anlaŞılan Elmas nRMİŞ'in vasi olarak atanmasına kararve rilmiş ve aşağda
şekilde nuktım kurulmuştur.
rrÜrÜnl
: Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

ffi

uyannca

TALEBİN KABULüNE,

2-Konya İıi, Kuıu İlçesi, Karacadere Müallesi, Cilt: 27,Hme 14, BSN 80,de nüfusa kayıtll,
Harun ve
Semiha'dan olm4l0ll0l200l Kulu doğumlu, 11762695052 TC kimlik numaralı Nuray nnııİş,ın
loİ
devamr maddeleri gereğince KISITLANMASINA,

tÜf

,.

3-KısıtlananNuray ERMİŞ'e, Konya İıi, Kuüu İlçesi, Karacadere Müallesi, Cilt: 27, Hane
l4, BSN 38,de
nüfusa kayıtiı, Bayram ve Gültizar'dan olm4 l2/o5j95g Karacadere doğumlu,
43090649544 TC kimlik
numaralı Elmas ERMİŞ'İn VESAYETİ ı.r,rrxl ALINMASINA,
4-Davanın niteliği gereğ haıç alınmasma yer olmadığına ve yargılama giderlerinin
kamu
üzerinde

BIRAKILMAsINA,

5-Karar kesinleştiğinde kısıtlının kayıth olduğu Nüfus Müdiirlüğüne nİı,»İnİı,MEsİNE,
6-Bu karann bilgi ve gereği iÇin_ilçe seçim kurulu başkanlığna ve vesayet ad
defterine işlenmek için

adliye yazı işleri müdi.irlüğtine GÖNDERİLMESİNE,
7-Kararın bir örneğinin kısıtlı ve vasinin nüfusa kayıtlı olduğu yer ve yerleşim
yerlerinde ilan edilerek.

ilana ilişkin tutanakların dosyaya

EKLENMESİNE,

8-Kulu'daki ilgili Yerlere miizekkere yazı|arakkısıtlı adınakayıtlı işlemler
bulunması halinde vesayet şerhi
KONULMASINA,
9-Medeni Kanunun 466. Maddesi uyannca vasi Elmas Enviş'in
Sulh Hakiminden izin almaksızn kısıtlı
Nuray ERMİŞ adına HİÇBİn ıvrua,nırl,D YAPMAMASINA
mal

1O-KısıtIı NuraY ERMİŞ'in mal varlığı hakkında vasi Elmas ERMiş,in
her yıl ocak ayında kısıtlı adayının
varlığ hakkında mahkememiz dosyasına RAPOR VERMESiNE.

Katip 1,27404
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Hakim 219591

*e-imzalııtır

lirsin

ilişkin hüküm, 5 veya uzatılması halinde l0 yıllık bir süre için, yani, kısıtlama süresi zarfinda
geçerli idi. Bir başka söyleyişle; kısıtlama süresinin sona erTnesİnin ardından, mahkemeler
veya icra iflas daireleri bu arazi hakkında devir ve temliki gerektiren bir karar verebilecek,
fakat, bu karar her haliikarda, tarrm arazisinin bölünmesi, hisselendirilmesi, pay ve paydaŞ
adedinin arttınlması sonucunu doğuramayacak, Kanunda öngörülen büyüklüğün altına
indirilmeden devrini sağlayacak idi. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile, kısıtlama
süresinin sona erTnesinin ardından verilebilecek olan devir ve temliki gerektiren kararların;
kısıtlama si.iresi içinde de verilmesinin yolu açılmış, 3083 ve 5403 sayılı Kanunlarda yer alan
tarım arazilerinin bölünemeyeceği, hisselendirilemeyeceği, asgari tanmsal arazi ve yeter
gelirli tanmsal araz| büyüklüğünün alünda ifraz edilemeyeceği, bölünemeyeceği
htikiimlerinin aksine bir hüküm ihdas edilmemiştir. Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesinin iptal
kararından sonra düi, tarım arazileri, mahkeme kararı veya cebr'i satış yoluyla da olsa,
böltinerek, hisselendirilerek, pay ve paydaş adedi artırılarak devir ve temlik edilemeyecektir.
Izhar etmeye çalıştığımız dtizenlemeler karşısında, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına
uymayan, aralarında anlaşarak Idaremize karşı hile yapan tarafların hukuka aykırı
muameieieri tizerine bina edilen Mahkeme hükmü de, hukuka aykındır ve iptali gerekir.
l1-) Tapu iptali ve tescili talepli dava|arımıza karşı, konu ile hiç ilgisi olmayan Yargıtay
kararları ibraz edilerek; 3083 sayılı Kanunun 13. maddesinin Anayasa Mahkemesi kararı ile
iptal edildiği, icra ve Mahkeme tarafindan verilmiş bölmeye daİr kararların yasak
kapsamından çıkartıldığı, bu ttir davaların açıldığı ilk aşamada Tarım Il Müdürlüğünün,
bilgisi bulunduğu halde, o aşamada davaya katılmayıp da, sonradan hükmün İptalini talep
etmesinin tamamen kötti niyetli olduğu gibi gerçek dışı beyanlarda bulunulmaktadır.
Halbuki, Anayasa Mahkemesi kararı ile; 3083 sayılı Kanunun l3 maddesİnin son fıkrasının
birinci cümlesi iptal edilmiştir. Yani, tek bir ciimlesi iptal edİldiğİ halde, bütün bİr madde
iptai edilmiş de,larım arazisinin mahkeme karanyla böltirımesinin yolu açılmıŞ gibi bir algı
yaratılmaya çalışılmaktadır.
Zaten,l3. mad«iede; böliinmesi ile ilgili olmaksızın,5 yıl süre ile, gerçek kişilerle özel hukuk
ttizelkişilerine ait arazilerin, mülkiyet ve zilyetliğinin devir ve temlik edilemeYeceği, iPotek
edilemİyeceği ve satış vaadine konu olamayacağı, belli esaslar çerÇevesinde, kısıtlama süresi
içinde dahi, büttınltığtı bozulmadan satışına, İdaremizce izin verileceği belirtilmiŞ, bölünmeYe
iİiştin bir ifadeye yİr verilmemiştir. Binaenaleyh, tarım arazisinin bölünmesini yasaklaYan
,nudd", 13. madde değil; |,2,6,1l. maddeler ve 5403 sayılı Kanunun ilgili maddeleridir.
Dolayısıyla, i3. madde tamamen iptal edilmiş olsa dahi, tarım arazisinin bölünmesinin Yolu
açılmış olmayacaktır.
Bakanİığımızın, bu tür davaların açıldığından ilk aşamada haberdar olup da baŞlangıÇta
müdahale etmediği iddiasına gelince: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgelerinde;
cebri satış ," 1n"hk..ne kararlan gereği doğrudan işlem yapılacağı beliıtilmiŞ; bu di.izenleme
bir
de, tarım arazisini bölmek isteyenkötii niyetli kişilerce, "kendilerine, mevzuatla sağlanan
durumun
olduğunda,
korurrıa" olarak algıianmış; Tarım arazilerinin devri söz konusu
idaremize soru konusu edilmesi gerektiği diDenlemesi karşısında, İdaremizin, tanm
arazisinin bölijnmesinden haberdar olmasrnı engellemek iDere mahkeme hükmü elde etme,
cebri satış yahut ihale yoluna gidilmiştir.
soru konusu
şayet, u-tıİme işıeminin, lapu ve Kadastro Müdiirlüklerince, İdaremize
eaİımetsizin gerçekleştirilmesi mümktin olsaydı, icra takibi, ihale veYa mahkeme hükmüne
ihtiyaç duyulmadan söz konusu işlem Tapuve Kadastro Müdtirlüklerinde tesis ettirilecek idi.
Sö;ün özü, İdaremizin, haberdar olmaması için başvurulan bu yoldan, davanın aÇıldığı,
ihalenin yapıldığı veya takibin başlatıldığı ilk aşamada bilgi sahİbİ olması mümkün değİldİr.
Bu ttirden g"rçİk dİşı beyanlann ve işin başından beri yapılan muvazaa|ı iŞlemlerin, hem
472l sayı1ı TMK anlamında dtirüstlük ve iyi niyet kurallarına, hem de,6100 saYılı HMK
anlamında, dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğüne aykırılığın bir göstergesi
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