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KULU BELEDiYE BAŞKANLIĞİUİ,
Mahkememizde görülmekte olan Vesayet davası nedeniyle;

AŞağıda kimlik bilgileri verilen şalıısların nüfusa kayıth olduğu yer ve yer|eşim yerlerindeyazımız ekinde gönderilen
gerekçeli karar ilan ediierek, ilana ilişkin futanakların mahkememize gönderilmesi rica olunur.l 610312020
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Vesayet

06l|2l20l9
09l0312020
|6/0312020

Mahkememizde görülmekte bulunan Vesayet davasının yapılan açık yargılamasırun sonunda;

cnnıĞi nüştrxüı,»ü:

Vasi Bilgi Cİtr'Cİ'nin mahkemem:rle ibraz etmiş olduğu 06tl2t20l9 tarihli dilekçesinde özetle; Kısıtlı
adayı 56353207832 T.C. Kimlik numaralı Esme Nur CİFCI'nin "Spastik engelli ve Epilepsi" hastası olduğunu,
kısıtlı adayının bu haliyle kendi hak ve menfaatlerini koruyacak güce sahip olmadığını, kısıtlı adayı Esme Nur
Cİrcİ'ye kendisinin baktığını ve kısıtlı adayının tüm ihtiyaçlarını kendisi tarafindan karşıladığını, kısıtlı adayının
tüm resmi işlemlerini de yaptığını, özbakım becerelerinden başkasının yardımına muhtaç olduğunu, kısıtlı adayı
Bilgi CIFCI'ye vasi olarak atanmayı talep ve dava etmiştir.
Konya Beyhekim Devlet Hastahanesi Baştabipliğine, Kulu İlçe Jandarma K.lığı, Kulu Vergi Dairesi
Müdürlügüne, Kulu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kulu Iş Bankası Şube Müdürlüğüne, Kulu Ziraat
Bankası Şube Müdürlüğüne, Kulu Finansbank Şube Müdürlüğüne, Kulu Garanti Bankası Şube Müdürlüğüne, Kulu
Akbank Şube Müdtirlüğtine, Kulu Halkbank Şube Müdürlü$ine, Kulu Denizbank Şube Müdürlüğüne, Kulu
Yapıkredi bankası Şube Müdürlüğüne yazılan müzekkerelere yanıtları tetkik edilmiştir.

UYAP ortamında yapılan 08lL2l20l9 tarihli entegrasyon sorgulamasında; Kısıtlı

Esme Nur

CİrCi

UYAP ortamında yapılan 08ll2l20l9 tarihli entegrasyon sorgulamasında; Kısıtlı

Esme ır-ur

CiFCi

adına kayıtlı taşınmaz/taşınmazlar kaydına rastlanıldığı tespit edilmiştir.
adına taşınır kaydına rastlanılmadığı tespit edilmiştir.

Kulu İlçe Gıda Tarım ve Orman/flayvancılık Müdürlüğünün 3|tl2l20lg tarihli müzekkere
cevabında; Kısıtlı Esme Nur CIFCI adına Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) kaydının
bulunmadığı tespit edilmiştir.
Kulu Vergi Dairesinin l8ll2l20lg tarihli müzekkere cevabında; Kısıtlı adayı Esme Nur CİFCi'nin her
vergi kaYdının bulunmadığı
hangi bir ticari, İ\rai, serbest meslek ve G.M.S.1. faaliyetlerinden kaynaklanan
bildirilmiştir.

Nur
Kulu İlçeJandarma I(lığı,nın 25tl2t2llg tarihli tutanağının incelenmesinde; KısıtlıadaYı Esme
C|FCİ ile vasi adayı Bilgi CiFCi arİsında menfaat çatışması olmadığı tespit edilmiŞtir.
Kulu Ziraat Bankası şube Müdürlüğü, Kulu Finansbank Şube Müdürlüğü, Kulu Garanti Bankası
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şube Müdürlüğü, Kulu Halkbank Şube Müdürlüğü, Kulu Denizbank Şube Müdürlüğü, Kulu Yapıkredi
bankası Şube Müdürlüğü,Kulu İş Bankası Şube Müdürlüğü ve Akbank Şube Müdürlüğünün cevıbı
yazılarında; Kısıtlı adayı Esme Nur CİrCİ adına bankalar nezdinde herhangi bir mevduat hesabı bulunmadığı
tespit edilmiştir.

vasi adayı Bilgi ciFci,ye usulüne uygun tebligatın yapılmış olduğu görüldü.
Uyap ortamından alınan vasi adayı Bilgi CİFCİ'ye ait sabıka kaydının dosyamız arasına alındığı görüldü.
Vasi adayı Bilgi CİFCİ ve kısıtlı adayı Esme Nur CİFCİ'ye ait uyap ortamından alınan nüfus kayıt
örneklerinin dosyamız araslna alındığı görüldü.
Konya Beyhekim Devlet Hastahanesi Baştabipliği'nin 1.2l12l20l9 tarih ve 589 sayılı raporunun
incelenmesinde; Kısıtlı adayı Esme Nur CİFCİ'nin"Akli dengesinin akıllıca yaşam sürmekiÇin Yeterlt olmacİığını,
iradesinin verdiği kırarlar ijzerinde olumsuz etki yaratacağını. kendi işlerini görecek güce sahiP olmadığını,
sürekli yardımahuhtaç olduğunu, başkalarının emniyetini tehdit etmediğini, muhafaza altına alınmasına gerek
olmadğnı, hastalığının sürektilik arz ettiğini, vasi tayini gerehiğini" tanısı konuldugu, TMK'nun 405. ve devamı
maddelerine istinaden vasi tayininin uygun olacaS belirtilmiştir.
Vasi adayı Bilgi CİFCİ oglollzOZ0 tarihti celsede: "Ksıtlı adayı benim hzım olur, kendisi ile
aramda hiçbir husumet veya menfaat çatışması yoktur, kızımavasi olmak istiyorum, hzımın tüm iŞlerini
ben yapıyorum, kızım ile birlihe lcolıyoruz, başkaca vasilik görevim yoktur, tah;dir mahlremindir" dedi.
Dava; Kısıtlı adayı Esme Nur CİFCİ'nin akii dengesinin akıllıca yaşam sürmek iÇin Yeterli olmadığını,
iradesinin verdiği lrnrarlar üzerinde olumsuz etki yaratacağını, kendi işlerini görecek güce sahiP olmadığnı,
sürekli yardıma-muhtaç olduğınu, başknlarının emniyetini tehdit etmediğini, muhafaza altına alınmasına gerek
olınadığını, hastalığının süreklitik arz ettiğini, vasi tayini gerehiğini, kısıtlı adaYı Esme Nur CİFCi'nin
kısıtlanması talebine ilişkindir. yargılama aşamasında toplanmış olan tüm deliller dikkate alındlğnda, kısıtiı adaYı
Esme Nur CİFCi,nin hastalığnın İtıreklilik arz ettiği, kendisine vasi tayin edilmesi gerektiği sağlık kurulu
raporuyla da tespit edildiğinden şahsın Türk Medeni Kanunu 405. ve devamı maddelerİ gereğince kısıtlanmasına,
tıertıangi bir enğel hali bulunmadıgı anlaşılan Bilgi CİFCİ'nin vasi olarak atanmasına karar verilmiŞ ve aŞağıda
şekilde hüküm kurulmuştur.

rıürüıvı

:

Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

1-TMK'nın 405. maddeleri uyarınca TALEBİN KABLTLÜNE,
2-Konya iii, Kuüu ilçesi, Kırkpınar Mahallesi, Cilt:29, Hane 4, BSN l66'da nüfusa kayıtiı, Ömer
,e Bilgi,den olma, |0ll1l2001 Kulu doğumlu, 56353207832 TC kimlik numaralı Esme Nur
cİrcİ'nın TMK 405 ve devamı maddeleri gereğince KISITLANMASINA,
3-Kısıtlanan Esme Nur çİFCİ,ye, Konya İli, Kulu İlçesi, Kırkpınar Mahallesi, Ci|t: 29" Hane 4,
BSN l48,de nüfusa kayıtlı, Hamit ve Siihya'dan olma, 01/05/198l Kulu doğumlu, 33196979300 TC
kimlik numaralı Bilgi CİFCİ,nin VESAYETİ ALTINA ALINMASINA,
4-Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına ve yargılama giderlerinin kamu iDerinde

BIRAKILMASINA,

5-Karar kesinleştiğinde kısıtlının kayıtlı olduğu Nüfus Müdürlüğüne

nİ0,DİnİlMESİNE,

iŞlenmek iÇin
6_Bu kararın bilgi ve gere$ için ilçe seçim kurulu başkanlığna ve vesayet ad defterine
adli,y

e

y

azı işleri müdürlüğüne

CÖXOEnİLMESİNE,

ilan edilerek,
7-Karann bir örneğinin kısıtlı ve vasinin nüfusa kayıtlı olduğu yer ve yerleŞim Yerlerinde
ilana ilişkin tutanakların dosyaya EKLENMESİNE,
halinde vesayet şerhi
8_kulu,daki ilgili yerlere miizekkere yazı|arakkısıtlı adına kayıtlı işlemler bulunması

KONULMAİjİnİ""r"un

Bilgi CiFCi'nın Sulh Hakiminden izin almaksızın kısıtlı
yApMAMASINA,
Esme N ur C iFCi adına HİçBiR vruııvrEı,E
her yıl ocak aYında kısıtlı
lg_Kısıtlı Esme Nur CiFCi,nin mal varlığı hakkında vasi Bilgi.CiFCİ'nin
adayının mal varlığ hakkında mükememiz dosyasına RAPORVERMESINE,
466. Maddesi uyannca vasi

ı

karann taraflaıa tebliğinden itibaren 2
sine mahkememize gönderilmek tZere
h
Mükemesi'ne istinaf yasa yolu açık
d
Hukuk Matıkemesi'ne itiraz yasa yolu açık olmak
o
üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 09la3l2020
Hakim 219238
Katip 127404
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