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KULU BELEDiYE BAŞKA}ILIĞı,Nı,
Mahkememizde gönilmekıe olan Vesayet davası nedeniyle;

Aşağıda kimlik bilgileri yazılı kısıtlı Yasin ATCI hakkında verilen Mahkememiz kararı yaz|mv ekinde

gönderilmiş olup, ilamın kısıtlının aşağda yazılı Ikamet adresi olan yer mahalle/köy mütarlığında ilan edilerek

ilan futanağının m ahkememize gönderilmesi rica olunur .0 I l I I 12020

Katip l274O4 Hakim 190430

} e-imzalıdır } e-imzalıilır

KISITLI; YASİNATCIT.C. 12865|62304 Ankaıa ili, Haymana ilçesi, Kerpiçmah/köy, 61 Cilt,33 Aile srano,154 sırada

nüfusa kayıtlı, Bekir ve Kadriye oğlu/kızı, 09/10/1998 dogumlu,

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. 139109. Sk. No:3 Kulu/ KONYA
EK: Gerekçelik Karar Ewakı

Adres: KULU SULHHUKUK MAHKEMESI Ayrıntılı Biİgi İçin : Aii ERDİK ZabıtKatibi 127qG4

TELEFON: 0332 641 25 00 GSN!: $507 19l 98 30

@mail: ıbl27404@adalet.gov.tr
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: Esra ULUDAĞ 190430

: Ali ERDiK |27404

: BEKİR ATCI T.C. 13033156798
Yeni Mah. Ahmet Baran Cad. No:36B BloVl Kulu/ KONYA

: YASiN ATCI T.C. 12865162304
Fatih Sultan Mehmet Matı. l39l09. Sk. No:3 Kulıı/ KONYA

: Vesayet (Kaldırılması)
: 17/0912020

z 2910912020

:24l10/2020

Çumra Sulh Hukuk Mahkemesi'ııın 2910712020 tarih ve 20l8/106 Esas,20l8135l Karar sayılı
yetkisizlik ilam ile Mahkememizde görülmekle bulunan Vesayet davasının yapılan açık yargılamasının
sonunda;

GEREĞİ »üştrNÜı,»Ü:
Vasi Bekir ATÇI'nın Çumra Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ibraz etmiş olduğu 2010712020

havale tarihli talep dilekçesinin incelenmesinde; kısıtlı Yasin ATÇI'nın Kulu İlçe Milli Eğitim
Müdi.lrlüğüne memur olarak atandığını, kısıtlı şuanda sağlıkh, sıhatli ve hukuki işlemlerini yapabilecek
ehliyette olduğunu, bu nedenle vesayet kararın kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Vasi Bekir ATÇI ve kısıtlı ATÇI'ya meşruhatlı davetiyenin usulüne uygun yapıldığı gönildü.
Konya Numune Hastahanesi'nin 02/03/2018 tarihli 954 rapor numaralı Sağlık Kurulu Raporu

incelendiğinde; Kısıtlının pskiyatrik açıdan vasi tayin gerekmediğini, nöroloji açısından
değerlendirilmesinin gerektiğinin bildirildiği görüldü.

Kısıtlı Yasin ATÇI 2510912020 tarihli celsede: "Bugün 25 Eylül 2020 ıarihidir, Mart ayının 3.

Haftasından beri Dünya genelinde olan Corana virüs hastalığı ülkemizde belirttiğim tarihten itibareıı
bulunmaktadır. Benim herhangi bir sağlık rahatsızlığm yoHur, ekınek ],25 TL'dir, Milli bayramlarımız
30 Ağustos, Ig Mayıs'tır, şuon heyecanlandığım için diğerlerini hatırlamıyorum, ben şuanda İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğünde Yül<sek Ögretim ve Yurtdışı Eğitim bolamtinde memur olarak işe başladım,
07/01/2020 tarihi Cuma günü burada engelli kadroşundan., epil eps t,r ahats ız l ı ğım v ar dır, b u
benim akli melekelerim de bir ,

kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

*ueritevı vesayet kararın
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Vasi Bekir ATÇI 2510912020 tarihli celsede: " Ksıtlı benim oğlum olur, kendisinin akıl
rahatsızlığı yoktur, ben vosilik lrararını oğlumu kurumdan çıkarmok için dava açarak ileri sürdüm, bi)e
oradaki hoca yönlendirmişti, oğlum hiçbir zamanpsikiyotrik tedavi görmedi, sadece epilepsi rahatsızlığı
vordır, bazen ayda bir bazen iki ayda bir düşüp bayılmahadır, ama bu durum kendisinin olaylarını
muhaknme yeteneğini kısıtlamamahadır, ksrtlılık lrararının lraldırılmasını talep ediyorum"dedi.

Dosyanın bir bütün halinde değerlendirildiğinde; Yargılama aşamasında toplanmış olan tiim
deliller dikkate alındığında, kısıtlı Yasin ATÇl'nın gelen sağlık raporu uyannca akıl hastalığının
bulunmadığı ve zihinsel engel nedini ile vasi atanmasına gerek bulunmadığının bildirildiği, mahkemece
alınan ifadesinde kasıthnın sorulan soruları cevaplayabildiği, doğur cevaplar verebildiği, kendisini tam ve
eksiksiz ifade ettiği, kısıtlılık halini gerektirir fiziksel rahatsızhğırun bulunmadığı ve yaşının bu
kapsamda değerlendirilemeyeceği değerlendirilmekle kısıtlılık halinin kaldınlmasma ve vasi olarak
atanan babası Bekir ATÇI'nın vasilik görevinin sona erdirilmesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki

şekilde hüktlm kurulmuştur.

rrÜXÜlVr: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Ankara İli, Haymana İlçesi, Kerpiç Mü., Cilt: 6l, Hane 33, BSN l54'de nüfusa kayıtlı, Bekir ve

Kadriye'den olma, 0gl10l1gg8 Haymana doğumlu, 12865152304 TC kimlik numaralı YASİN
ATçI'nın TMK'nun 4O5.maddesi uyarınca KISITLILIK HALİNİN SONa. ERDİRİLMESİNE,

2-Kısıtlı Yasin ATÇI'ya, Ankara lli, Haymana İlçesi, Kerpiç Mah., Cilt: 61, Hane 33, BSN 93'de

nüfusa kayıtlı, Ramazan ve Sıddıka olma, 0|10|11966 Haymana doğumlu, 13033156798 TC kimlik
numaralı BEKİR ATçI,nın vı.siı,iĞiNİN KALDIRILMASINA,

3-Medeni Kanunun 410. Maddesi uyarınca vesayetin sona erdirilmesi karaniln, vesayet altına

alınanıır ikametgahı ve nüfusa kayıtlı olduğu yerde bir kez on giin siire ile İ1,AXrNl,
4-Karann vasiye TEBLİĞİNE,
s-İügiüi kurumlara mtizekkere YAZILMASINA,

Dair, karann tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya bulundukları yer

emsal mahkemeye bir dilekçe ile mtiracaat ederek Konya Bölge AdliyeMahkemesinde istinaf yolu açık
olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen aııl,atı|dı.24lI0l2020
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