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Sayı

:2019/130 Esas
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KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞrXİ
Mahkememizde görülmekte olan Vesayet davası nedeniyle;

Aşağda kimlik bilgileri verilen şahısların nüfusa kayıtlı olduğu yer ve yerleşim yerlerindeyazımız ekinde gönderilen
ek karar ilan edilerek, ilana ilişkin tutanakların mahkememize gönderilmesi rica olunur,19102/2020
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ABDULLAH AYDIN

- 22453196642

Ağı ili,

e-imzolrd,,

Hamur ilçesi, Karlıca mah/köy, 28 Cilt, 3 Aile sıra ııo,

sırada nüfusa kayıtlı, Kerim ve Hazal oğlu/kızı,0210611964 dogumlu,

VASİ

:

3l

MEHMETAYDIN - 23206171978Ağn ili,Hamur ilçesi, Karlıcamah/köy,28 Ci|t,3 Ailesırano, ll9

sırada nüfusa kayıtlı, Abdu
Adres:
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Ayrıntılı Bilgi İçin : Aıi ERDİK Zıbıt Katibi l27ı104
TELEFON: 0332 641 25 00 GSM: 0507 l9l 9830
@mail: abl27ı104@ıdalet.goı,.tr
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MEHMET AYDIN T.C. 23206|7 1978
Büadırlı Mah. 139605. Sk.No:4 Kulı.ı/ KONYA
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Vesayet (Vesayetin Kaldırılması)
|710212020
19l0212020
19/02/2020

Mahkememizde görülmekte bulunan Vesayet (Vesayetin Kaldınlması) davasının yapılan açık
yargılamasının sonunda;

crcnnĞi uüşüNüı,»ü:
Kısıtlı Abdullah AYDIN'ın mahkememne ibrız ettiği

tarihli talep dilekçesinin
incelenmesinde; Mahkememizin 26104120|9 tarih ve 2019l|30 Esas, 2019l2l2 Karar sayılı ilamı ile
kısatlanarak babası Mehmet AYDIN'ın vesayeti alilna alındığını, kısıtlanma nedeni olarak gösterilen
hususların ortadan kalktığını, kendi hukuki hak ve menfaatlerini koruyacak güce sahip olduğunu, bu
nedenle hakkında verilen vesayet kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Ereğti (Konya)

|710212020

T Tipi Kapılı Cezı İnfız Kurumu

Müdürlüğünün Uyap Ortamından
Göndermiş Olduğu l8l02l2020 Tarihli Müzekkeresinin İncelenmesinde; Kısıtlı Abdullah AYDIN'ın
28l1012019 tarihide tahliye olduğu tespit edilmiştir.

Toplanan tüm bilgi, belgeler ve uyap ortamından alınan lusıtlı ve vasiye ait nüfus kayıt
örneğinin incelenmesinde; Kısıtlı Abdullah AYDIN'ın Ereğli (Konya) T Tipi Kapalı Ceza Infaz

Kurumundan tahliye olarak cezasırun infazını tamamladığı ve infaz süresini doldurmuş olması hasebiyle
vasi tayinini oluşfuracak durumun ortadan kalkması nedeniyle aşağıdaki şekilde hüküm kurmak
gerekmiştir.
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Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Agrı İli, Hamur İlçesi, Karlıca Mahallesi/I(öyü, Cilt;28, Hane 3, BSN 3l'de nüfusa kayıtlı,
Kerim ve Hazal'dan olma, 02/06l|964 doğumlu, 22453|96642 TC kimlik numaralı Abdullah AYDIN
hakkndaki mahkememizce verilen 26/0412019 tarih ve 20|91130 Esas, 20l9l2l2 Karar sayılı ilamı
hilkümlülük sebebiyle kısıtlama kararının TMK'nun 47lı ve devamı maddeleri gereğince
:

KALDIRILMASINA,
UYAP Bilişin Sistemindeki
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MAHKEMESİ Esas-Karar No: 201 9/l 30 Esas - 20l9l2|2
2-Kısıtlanan Abdullah AYDIN'a Agn İli, Hamur İlçesi, Karlıca MahallesiA(öyi, Ci|t;28, Hane 3,
BSN l0'da nüfusa kayıtlı, Abdullah. ve Sitti'den olma, |5102/|994. doğumlu, 23206171978 TC kingik
numaralı Mehmet AyDIN,ın VASiLİK çÖnnvİxE SoN VERİLMESİNn,
3-Kulu ilçesinde faaliyet gösteren bankalara, Kulu Vergi Müdürlüğüne, Kulu Adliyesi Yazı Işleri
Müdürlüği.ine, Kulu İlçe Seçim Başkanhğına, Kulu Tapu MüdürlüSune, Kulu İlçe Gıda Tanm ve
Hayvancİıık Müdürlüğüne miizekkereler yazılarak ek kararın GÖNnnRİliVrrcSİNr,
4_Talep halinde kararın kısıtlı Abdullah AYDIN ve vasi Mehmet AYDtN'a TEBLİĞİNE,
S-Davanın niteliği gereği harç alınmasına YER OLMADIĞINA,
6-Yargılama giderlerinin vasi Bayram KAVAKLI'nın tizerinde BIRAKILMASINA,
7-Artan avansın talep doğultusunda İaUnSİXB,
T.C. KULU SULH HUKUK

Dosya tizerinde yapılan inceleme sonucu kesin karar verildi.l9102/2020
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