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Mahkememizde görülmekte bulunan Vesayet davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Vasi adayı, kısıtlı adayı olan Emrah BAKIRCI'nın kardeşi olduğunu, kısıtlı adayının engelli
olduğunu, rahatsızlığı sebebiyle işlerini yürütemediğini açıklayarak, Emrah BAKIRCI'nın hastalığı
sebebiyle vesayet altına alınarak, kendisinin vasi olarak atanmasını talep etmiştir.
Kısıtlı adayı hakkında Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma
Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu aldırılmış, 04/02/2022 tarihli ve 461 Sayılı Sağlık Kurulu
Raporunda; kısıtlı adayının vesayet altına alınmasını gerektirir akıl zayıflığının bulunduğu, akıl sağlığının
bağımsız, sağlıklı karar vermeye yeterli olmadığı, hastalığının sürekli olduğu, vasi tayini gerektiği
belirtilmiştir.
Nüfus kaydı getirtilmiş, İlçe Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile kısıtlı adayının bakımının vasi adayı
tarafından yapıldığı, aralarında herhangi bir menfaat çatışması bulunmadığı belirlenmiştir.
Türk Medeni Kanununun 417. maddesinde sayılan vasilikten kaçınma sebepleri ve 418.maddede
sayılan vasiliğe engel olan sebepler bulunmamaktadır.
Talep, TMK.m.405.maddesi uyarınca vasi tayini istemidir.
Mahkememiz, Türk Medeni Kanununun 411.maddesi gereğince, kısıtlının yerleşim yerindeki
vesayet dairesi olduğundan bu davaya bakmaya yetkilidir.
Dosya kapsamına göre; kısıtlı adayı olan Emrah BAKIRCI'ya, mevcut sağlık durumu itibarıyla
TMK.nın 405.maddesi uyarınca vasi tayini gerektiği anlaşılmakla, Emrah BAKIRCI'nın hastalığı
sebebiyle kısıtlanmasına ve kardeşi Kemal BAKIRCI'nın vasi olarak atanmasına karar vermek gerekmiş,
aşağıdaki hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM
: Gerekçesi yukarıda açıklandığı gibi,
Talebin kabulü ile,
37918765332 T.C.kimlik numaralı Emrah BAKIRCI'nın Türk Medeni Kanununun 405. maddesi
gereğince hastalığı sebebiyle KISITLANMASINA,
Kendisine, 38143757840 T.C.kimlik numaralı Kemal BAKIRCI'nın VASİ OLARAK
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Esas-Karar No: 2021/955 Esas - 2022/860

ATANMASINA,
Keyfiyetin vesayet ad defterine işlenmesine,
Kararın, mahcurun yerleşim yeri ve nüfusa kayıtlı olduğu yer muhtarlığında ilanına,
Kararın kesinleşince, kısıtlının kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesine,
Kararın vasiye tebliğinden itibaren bir ay içerisinde mahcurun mal varlığı hakkında örnek 3
defterini düzenlemesine, dosyanın denetime alınıp alınmayacağı hususunun bundan sonra
düşünülmesine,
492 sayılı Harçlar Kanununun 13/b maddesi gereğince vasi tayini kararları harçtan muaf
olduğundan harç alınmasına yer olmadığına
Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair, tarafların, kararın kendilerine tebliğinden itibaren, Vesayet yönünden, 6100 Sayılı Yasanın
341 ve 345 maddeleri uyarınca iki hafta içerisinde Mahkememize veya bulundukları yer emsal
mahkemeye bir dilekçe ile müracaatla, Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde, istinaf yoluna müracaat
edebilecekleri,
Vasinin şahsına da, kararın tebliğinden itibaren TMK.nın 488.maddesi uyarınca 10 gün içerisinde
mahkememize veya emsal bir mahkemeye verilecek bir dilekçe ile itiraz edebilecekleri, itiraz halinde ise
mahkememizce görüş bildirildikten sonra dosyanın denetim makamı olan Ankara Asliye Hukuk
Mahkemesi tarafından inceleneceği ve KESİN olarak karara bağlanacağı,
Aksi takdirde kararın kesinleştirileceği, açıkça okunup usulüne uygun olarak, tarafların
yokluğunda anlatıldı.20/04/2022

Katip 102609

Hakim 122229
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