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KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞı,N,I
Mahkememizde görülmekte olan Vesayet davası nedeniyle;

AŞağıda kimlik bilgileri yazılı kısıtlı Ceren ALICI hakkında verilen Malrkememiz kararı yaz:lmv ekinde gönderilmiş
oluP, ilarnın kısıtlınin aŞağıda yazılı İkamet adresi olan yer mahalle/köy muhtarhğında ilan edilerek ilan tutar,ağının
mahkernemize gönderilmesi rica olunur .3| / |0/2020
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Mahkememizde görülmekte bulunan Vesayet (Kaldırılması) davasınrn yapılan açık
yargılamasınin sonunda:

GEREĞİ »üştrNtnoü:
Mahkememizin 19/02/2018 larih ve 2017/617 Esas, 2018/64 Karar sayılı ilamı ile; yaşı küçük

Ceren ALICI'nın TMK'nun 404. maddesi gereğince hacir altına ahnarak kendisine dedesi Bahdiyar
ALICl'nın vasi olarak atanmıştır.

UYAP ortamından alınan kısıtlı Ceren ALICI'ya ail nüfus kayıt örneğinin inceleme
sonucunda., Kısıtlı Ceren ALICI'nın doğum tarihinin 1510812002 olduğu, 1510812020 tarihinde ergin
olduğu tespit edilmiştir.

İnceleme, TMK'nun 4O4.maddesi uyarınca vesayet haiinin devam edip etmeyeceği noktasında
tcplanmaktadır.

Yapılan inceleme ayarınca ;

01.0I.2002 tarihinde yiirürlüğe giren 472I sayılı Türk Medeni Kanununun 470. maddesinde;
",..,Küçük üzerindeki vesayet, onun ergin olmasıyla kendiliğinden sona erer, Erginliğe mahkemece karar
verilmiş ise, mahkeme aynı zamanda küçüğn hangi tarihte ergin olacağnı tespit ve ildn eder... ll

şeklinde belirtildiği, dosyanın yapılan incelemesinden yoşı küçük Ceren ALICI'nıt 15/08/2020
tarihinde reşil olduğunun tespiti ile hakkında verilen vesayel kararının sona erdiği, vasinin, vesayet
dönemi içertsindeki herhangi bir faaliyetinin olmadığı anlaşıldığından, vesayetin son bulduğunun
tespiti ile vasinin görevine son verilerek aklanmasına karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm
tesis edilmiştir.

KARAR:
Konya ili, Kulu ilçesi, Camikebir Mah., Cilıt 2, Hane 167, BSN 9 da nüfusa kayıth, Uğur ve

Gülcan'dan olma, |5la8D002 doğumlu,51694363186 TC kimliknumaralr Ceren ALICI haklundaki
mahkememizce verilen |910212018 tarih ve 20|71617 Esas, 20|8164 Karar sayılı ilamı uyarınca
TMK'nun 4O4.maddesi uyarınca l«rsıtlanma kararının reşit olması hasebiyle TMK'nun 470 ve
devamr maddeleri gereğince KALDIRILMASINA,

EKKARAR
(VESAYETİN KALDIRILM,A.SI

z 2011716|7
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: BAHDİYARALICI T.C. 12686662670
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: CEREN ALICI T.C.51694363186
: Vesayet

:27/|012020
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T.C. KULU SULH HUKUK MAIIKEMESİ Esas-Karar ş6, 20171617 Esas , 20|8164

Ceren İlçe 2 Hane 167, BSN 1 de

nüfusarahim959TCKimliknumaralı
dedesi ALIC E S

Kuiu ilçesinde faaliyet gö Adliyesi Yazı IŞleri

Müdürlüğüne,-Kulu ilçe Ğeçiİı ffi_:fffi§sr:,Hayvancılık Müdiirlüğiine ve ttim

Talep halinde ekkararın kısıtlıya ve vasiye TEBLIGINE,
Kararın ir,a.x EDİLMESİNE,
Davanın niteliği gereği harç alınmasma yer olmadığna ve yargılama giderlerinin kamu tİzerinde

BIRAKILMASINA' 
ewıfıı nırlıığnı Niifiıs l liRir,lVlnSiNn,Karar kesinleştiğinde kı sıtlının kayıtlı olduğu Nüfu s Müdürülüğüne BILI

Dair, tarafların yokluğunda, verilen karara karşı 2 haftalık süre içerisinde Konyı Bölge AdliYe

Mahkemesi,nde istinaf kanun yolu açık olmak iizereverilip, huzurdabulunanlara okundu.27l|0l2020
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Esas No : 201716|7 Esas
Karar No : 20l8/64

- KESİNLEşME ŞERIIi -

Mahkememizden verilen işbu 27l|012020 tarihli hi.iküm, vasi Bahtiyar ALICI ve
kısıtlı Ceren ALICI'ya 30ll0l2020 tarihinde "kalemde biuat kendilerine" tebliğ olunmuş,
vasi ve kısıtlının müşterek mahkememize ibraz etmiş olduğ\ 30l|0/2020 havale tarihli
istinaftan feragat l vazgeçme dilekçesi ibraz etmesi hasebiyle "İslinoflan Vazgeçme/Ferogat
Ditekçesiyle Kararın Kesinleşmesi' ile ek hükınün, 3011012020 tarihinde kesinleştiği tasdik
olunur,30/10/2020
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