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BELEDİYE BAŞKANLIĞI,NA
KULU/KoNYA

Ekle gönderilen kararın belediye ilan panosunda 15 gün süre ile ilan edilerek ilan
edildiğine dair tutanağın mahkememize gönderilmesi rica olunur.
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Eki; lYlahkememizce verilen Gerekçeli Kırar
Verilecek cevaba tarafların isimlerinin de yazılması rica olunur.
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KISITLI

FEVZİYE YALÇINKAYA _ 4|695696|30 -Tandoğan Mah. Adıgüzel

No:12 Iç Kapı No:8 Sincaı,,/

ANKARA

Sk.

CENGİZ YALÇINKAYA - 416|7698754 -Selçuklu Mah. Koşuyolu Sk.
No:42 İç Kapı No:6 Sincaıı/ ANKARA
: Vesayet

VASİ

:

DAVA
DAvA raniHi z |9/02/2O|9
KARAR TARİHİ : 07/05120|9
GEREKÇEı,İ x,q.nın
Y

AZIMTARİHİ

: 26l05t20l9

Mahkememizde görülmekte bulunan Vesayet davasının yapılan açık yargılamasının

sonunda,

GEREĞİ »ÜşüNÜr,»ü:
Davacı dava dilekçesinde; kısıtlı adayının kendisinin annesi olduğunu, bakıma muhtaç
olduğunu beyan etmekle annesi kısıth Fevziye Yalçınkaya'ya vasi tayin edilmesini , talep etmiştir
Dava, TMK.nun 405.maddesine dayalı çekişmesiz yargı kapsamında vasi tayini isteğinden
ibarettir.
Mahkememizde yapılan açık yargılama sırasında davacı tarafından gösterilen ve toplanan
delilerden; Davacının dava dilekçesine, davacı ve vesayet altına alınması istenenin nüfus aile kayıt
tablosuna, vesayet altına alınması istenen adına kayıtlı taşınmaz ve kayıtlı araç bulunmadığına dair
Çıkartılan UYAP TAKBİS ve UYAP POLNET kayıtlanna, yapinlan zabıta tahkikatına verilen
cevabi yaz|ya, Kısıtlı adayının sağlık raporuna, vasi adayının adli sicil kaydına ve tüm dosya
kapsamına göre;

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nin 2lt02l20|9 tarih ve 460 nolu Sağlık
Kurulu Raporunda; vasi tayininin gerekli olduğu, hakimlikçe dinlenmesinde yarar olmadığı
kanaatine varıldığının beyan edildiği görülmüşti.ir.
Kısıtlı adayının TMK. 40S.maddesi sayılan demans rahatsızlığı bulunduğu, bakıma
muhtaÇ olduğundan iŞlerini gerektiği gibi yönetemediği, dosya kapsamı ile sübuta erdiği ve

davaclnın vesaYet altına alınması istenene vasi tayin edilmesinde yaptırılan zabıta araştırmaİında
Yasal bir engel bulunmadığı anlaşıIdığından, davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği sonuç ve
kanaatine varılmış ve aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.
rlÜXÜVl :Kararın dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, dosyadaki kanıtlara ve
mahkemE'İİFakclirilegöre;

l-Konya İli, Kulu İlçesi, Kömüşini Mah/Köyü, Cilt No:33, Hane No:2l'de nüfusa
ve Kadem'den olma, ||/03ll94l doğumlu, 41695696130 TC kimlik numaralı
FEVZİYE YALÇINKAYA'nın TMK' nın 405. maddisi gereğince KISITLANMASINA,
2-Konya İıi, Kuüu İlçesi, Kömüşini Mah/Köyü, Cilt No:33, Hane No:2l,de
nüfusa
kayıtlı,. Abbas Fevziye'den olma, 0|/0l/1965 doğumlu, 41617698754 TC kimlik numaralı
kaYıtlı,_ Dede
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