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• YABANCI UYRUKLU KİŞİNİN KISITLANMASI TALEBİ ( Oturma İzni İle
Türkiye'de Bulunan Kişinin Özürlü Olması Nedeniyle - Milli Hukukunun Tespit 
Edileceği/Kendisine Vasi Tayin Edilmesinin Mümkün Olup Olmadığının 
Araştırılacağı ) 

• OTURMA İZNİ İLE TÜRKİYE'DE BULUNAN KİŞİNİN ÖZÜRLÜ OLMASI
NEDENİYLE KISITLANMASI İSTEMİ ( Milli Hukukunun Tespit 
Edileceği/Kendisine Vasi Tayin Edilmesinin Mümkün Olup Olmadığının 
Araştırılacağı - Milli Hukukuna Göre Kısıtlanmasının Mümkün Olmadığı 
Belirlenirse Türk Hukuku'na Göre Kısıtlanma Şartlarının Araştırılacağı ) 

• ÖZÜRLÜ OLAN YABANCI KİŞİNİN KISITLANMA İSTEMİ ( Oturma İzni İle
Türkiye'de Bulunan - Milli Hukukunun Tespit Edileceği/Kendisine Vasi Tayin 
Edilmesinin Mümkün Olup Olmadığının Araştırılacağı ) 

5718/m.10 

ÖZET : Dava ile, yabancı uyruklu olup, oturma izni ile Türkiye'de 
bulunan kişinin özürlü olması nedeniyle kısıtlanması talep edilmiştir. 
Türk Hukuku'nda, kısıtlama kararı vermeye yetkili Türk 
mahkemesinin, yabancı kişiler hakkında yabancı hukuka tabi 
kısıtlama ile vasi tayini kararı vermesini engelleyen bir hüküm 
bulunmamaktadır. Kısıtlanması istenenin milli hukuku tespit edilip, 
kişinin kısıtlanmasının ve kendisine vasi tayin edilmesinin mümkün 
olup olmadığının araştırılması, yabancının tabi olduğu milli hukukuna 
göre kısıtlanmasının mümkün olmadığı durumlarda ise, Türk 
Hukuku'na göre kısıtlanma şartları araştırılmalıdır. 

DAVA : Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece 
verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup, gereği görüşülüp 
düşünüldü: 

KARAR : Dava ile, Azerbaycan uyruklu olup, oturma izni ile 
Türkiye'de bulunan Hanifa'nın özürlü olması nedeniyle kısıtlanması 
talep edilmiş, mahkemece "kısıtlanması istenen Hanifa'nın Türkiye 
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Cumhuriyeti vatandaşı olmaması nedeniyle Türk Medeni Kanunu 
uyarınca kısıtlanamayacağı" gerekçesiyle isteğin reddine karar 
verilmiştir. 

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki 
Yasa'nın 10. maddesinde, kısıtlama veya vesayet kararı verilmesi ile 
sona erdirilmesi sebeplerinin kısıtlanması istenen kişinin milli 
hukukuna tabi olduğu, yabancının milli hukukuna göre vesayet veya 
kısıtlılık kararı verilmesinin mümkün olmaması halinde ise kişinin 
mutad meskeni Türkiye'de ise Türk Hukuku'na göre karar 
verilebileceği, kişinin zorunlu olarak Türkiye'de bulunduğu hallerde de 
Türk Hukuku'nun uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Türk 
Hukuku'nda, kısıtlama kararı vermeye yetkili Türk mahkemesinin, 
yabancı kişiler hakkında yabancı hukuka tabi kısıtlama ile vasi tayini 
kararı vermesini engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. 

Kısıtlama ile vesayet kararı verilmesi sebepleri öncelikle kısıtlanması 
istenenin milli hukukuna tabi kılındığı için mahkemece; davacının 
yardımından da yararlanılarak ( 5718 s.K. m. 2 ) kısıtlanması 
istenenin milli hukuku tespit edilip, kişinin kısıtlanmasının ve 
kendisine vasi tayin edilmesinin mümkün olup olmadığının 
araştırılması, yabancının tabi olduğu milli hukukuna göre 
kısıtlanmasının mümkün olmadığı durumlarda ise, Türk Hukuku'na 
göre kısıtlanma şartları araştırılarak sonucu uyarınca karar verilmesi 
gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve 
yasaya aykırıdır. 

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple ( 
BOZULMASINA ), 22.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

	  


