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Mahkememizde görülmekte olan Vesayet davası nedeniyle;

Aşağıda kimlik bilgileri verilen şahısların nüfusa kayıtlı olduğu yer ve yerleşim yerlerindeyanmz ekinde gönderilen
gerekçeli karar ilan edilerek, ilana ilişkin tutanakların mahkememize gönderilmesi rica olunur. 28106120l9
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Mahkememizde görülmekte bulunan Vesayet davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;

GEREĞİ »üşÜıvÜı,»Ü:
Vasi Hacı YUCEKÜK'ün mahkememize ibraz etmiş olduğu 08/05/20|9 tarihli dİlekçesinde
özetle; Klsltlı adaYı 40537135082 T.C, Kimlik numaralı Mahmut yÜcpı<öı<,tin kendisinin
laraeşi
olduğunu, kısltlı adayı Mahmut YÜCEKÖK'tin zihinsel ve bedensel özürlü olduğunu
ve bu haliyle kendi

hukuki hak ve menfaatlerini koruyacak güce sahip olmadığını, kısıtlı adayının
bakıma muhtaç oldrgr,-,r.
kısıtlı adaYı kendisini idare edecek durumda olmadığını, [ısıtlı adayı Mahmut
vücgrÖrt'ı..nJİrinin
baktlğını ve kısıt]ı adayının tüm ihtiyaçIarını kendisİtarafından karyıladığını,
kısıtlı adayının tüm resmi
iŞlemlerini de YaPtığını, özbakım becerelerinden başkasının yardımına
muhtaç olduğunu, kısıtlı adayı
Mahmut yücEkök'e vasi olarak atanmayı talep ve dava etmiştir.
KonYa BeYhekim Devlet Hastahanesi Baştabipliğine. Kulu iIçe Jandarma K.lığına.
Kulu Vergi
Dairesi Müdürlüğüne, Kulu İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancıllk Müdürlüğü, Kulu
il Bankası şube
dürlüğüne, Kulu Finansbank Şube Müdürlüğüne. Kulu
Akbank Şube Müdürlüğüne, Kulu HaIkbank Şube
üne, kulu yapıkredi bankası Şube Müdürlüğüne yazılan

UYAP ortamında YaPıIan 12l05l20|g tarihli entegrasyon sorgulamasında; Kısıtlı
YÜCEKÖK

Mahmut

UYAP ortamında YaPılan l2l05l20lg tarihli entegrasyon sorgulamasında; Kısıtlı

Mahmut

adına kayıthtaşınmaz/taşınmazlar kaydına rastlanılmadığı tespit edilmiştir.

yücEkök

adına taşınır kaydına rastlanılmadığı tespit edilmiştir.
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Kulu İlÇe Gıda Tarım ve orman/Hayvancılık Müdürlüğünün 28/05l20lg tarihlİ müzekkere
cevabında; Kısltlı Mahmut yÜcErÖr adına Çitçi Kayıt Sistemi
tçrsl ve Hayvan
-9- Sistemi (HBS)
J Bilgi
T.C. KULU SU LH HUKUK

kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
.. K.u_lu Vergi Dairesinin 22l05l20l9 tarihli müzekkere cevabında; Kısıth adayı i4ahmut
YÜcerÖrc'ün her hangi bir ticari, zirai, serbest meslek ve G.M.S.İ. f*ılrİinden
kaynaklanan vergi
kaydının bulunmadığı bildirilmiştir.
Kulu İlçe Jandarma K.lığı'nın l5l05l20|g tarih ve l410 Asayiş Sayılı müzekkere cevabında;
Kısıtlı adayı Mahmut YÜCEKÖı< iıe vasi adayı Hacı YUCEKÜK arasında menfaat
çatışması olmadığı
tespit ediImiştir.
Kulu Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü, Kulu Finansbank Şube Müdürlüğü, Kulu Garanti
Bankası Şube Müdürlüğü, Kulu Halkbank Şube Müdürlüğü, Kufu Denizbank
şube Müdürlüğü,

Kulu YaPıkredi bankası Şube Müdürlüğü,Kulu İş Bankası Şube Müdürlüğü ve Akbank
şube
Müdürlüğünün cevabı yazılarında; Kısıth adayı Mahmut YÜCEKÖK adına bankalar nezdinde

herhangi bir mevduat hesabı bulunmadığı tespit edilmiştir.
Vasi adaYı Hacı YUCEKÜK'e usulüne uygun tebligatın yapılmış olduğu görüldü.
UYaP ortamından alınan vasi adayı Hacı YUCEKÜK'e ait sabıka kaydının dosyamız arastna
alındığı görüldü.

Vasi adaYı Hacı YUCEKÜK ve kısıtlı adayı Mahmut YÜCEKÖK'e ait uyap ortamından alınan
nüfus kayıt örneklerinin dosyamız arasına a|ındığı görüldü.

Kulu Devlet Hastahanesi Baştab.ipliği'nin

17/05120|9 tarih ve 9593 sayılı raporunun
incelenmesinde; Kısıtlı adayı Mahmut YÜCEKÖK'in "Akli dengesinin akıllıca yoşam süİmek için
Yelerli olmadığını, iradesinin verdiği kararlar üzerinde olumsuz etki yaratacağını, kendi işlerini görecek
54iice sahiP olmadığını, sürekli yardıma muhtaç olduğunu, başkalarının emniyetini tehdit em7digini,
mııhafaztı allına alınmasına gerek olmadığını, haslalığının süreklilik arz ettiğini, vasi tayini gerektiğini,,
tanısı konulduğu, TMK'nun 405. ve devamı maddelerine istinaden vaİi tayininin uygrn olacagı
belirtilmiştir.
Vasi adayı Hacı YUCEKÜK 28106/20|9 tarihli duruşmadaz "Kısıtlı arlayı benim öz kardeşim
olur, kardeŞime vasi olmak istiyorum, başkaca vesayet görevim yoktur, kardeşim ile aramda hiçbir
lıus,umet veya menfaal çatışması da yohur, takdir mahkemenin" dedi.
Dava; Kısıtlı adayı Mahmut YÜCEKÖK'ün akli dengesinin akıllıca yaşam sürmek için yeterli
olmadığını, irade,Şinin verdiği kararlar üzerinde olumsuz etki yaratacağını, kendi işlerini göreceİ grice
sahiP olmaclığını, sürekli yardıma muhtaç olduğunu, başkalarının emniyetini tehdit etmediğini, muhİfaza
allına alınmasına..gerek.olmadığını, hastalığının süreklilik arz ettiğini, vasi tayini gerektiğini, kısıtlı
adayı Mahmut YÜCEKÖK'ün kısıtlanması talebine ilişkindir. Yargılama aşamasında toplanmİş olan tüm
deliller dikkate alındığında, kısıtlı adayı Mahmut YÜCEKÖK'ün hastalığının süreklilik 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 engel hali bulunmadığı
anlaşılan Hacı YUCEKÜK'lin vasi olarak atanmasına karar verilmiş ve aşağıda şekilde hüküm
kurulmuştur.
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: Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

TALEBIN KABULÜNE,
2-Konya lli, Kulu llçesi, Yaraşlı Mah., Cilt: 45, Hane 35, BSN 246'da nüfusa kayıtlı, Murat ve
Arapkız'dan olma, 15l0|ll992 Kulu doğumlu, 40537735082 TC kimlik numaralı MAHMUT
YÜCnXÖK'ün TMK 405 ve devamı maddeleri gereğince KISITLANMASINA,
3-Kısıtlanan Mahmut YÜCEKÖK'e Konya İli, Kulu İlçesi, Yaraşlı Mah., Cilt: 45, Hane 35, BSN
l20'de nüfusa kayıtlı, Murat ve Arapkız'dan olma, |6102l|975 Yaraşlı doğumlu, 56992|86444 TC
kimlik numaralı HACI YUCEKÜK,ün VESAYETİ ALTINA ALINMASINA,
l-TMK'nın

405. maddeleri uyarınca

4-Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına ve yargılama giderlerinin kamu üzerinde

BIRAKILMASINA,
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5-Karar kesinleştiğinde kısıtlının kayıtlı olduğuNüfus Müdürlüğüne nİlOİRİl,VlnSİNB,
6-8u kararın bilgi ve gereği için ilçe seçim kurulu başkanlığına ve vesayet ad defterine işlenmek
için adliye yazı işleri müdürlüğüne GÖNnnRİlVlESİNB,
7-Kararın bir örneğinin kısıtlı ve vasinin nüfusa kayıtlı olduğu yer ve yerleşim yerlerinde ilan
t'YAPl}ilişiııSisıenııDdeki
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MAHKEMESİ Esas-Karar No: 20l9ll87 Esas - 20l 9/385
edilerek, ilana ilişkin tutanakların dosyaya EKLENMESİNE,
8-Kulu'daki ilgili yerlere müzekkere yanlarak kısıtlı adına kayıtlı işlemler bulunması halinde
Vesayet şerhi KONULMASINA,
9-Medeni Kanunun 466. Maddesi uyannca vasi Hacı YUCEKÜK'ıin Sulh Hakiminden izin
almaksızın kısıtlı Mahmut YÜCEKÖK adına HİçBİR ıvruavrEl,E YAPMAMASINA,
lO-Kısıtlı Mahmut YÜCEKÖK'ün mal varlığı hakkında vasi Hacı YUCEKÜK'ün her yıl ocak
ayında kısıtlı adayının mal varlığı hakkında mahkememiz dosyasına RAPOR VERMESİNE.
Dair vasi adayı Hacı YUCEKÜK'ün yüzüne karşı, gerekçeli kararın tarat'lara tebliğinden itibaren
2 hafta içerisinde mahkememize verilecek veya başka yer mahkemesine mahkememize gönderilmek
üzere dosyanın esasına karşı istinaf dilekçesi ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu
aÇık olmak izere; vasinin şahsına yönelik Kulu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne l0 gün içerisinde itiraz yasa
T.C. KULU SULH HUKUK

yolu açık olmak üzere verilen kararaçıkça okunup usulen anlatıldı. 2810612019
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