
VASİ/YASAL DANIŞMAN TAYİN DİLEKÇESİ*

(MALVARLIĞINI YÖNETEMEMEK VE SAVURGANLIKTAN DOLAYI)

SULH  HUKUK  MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA1

                                                                                                …………2…………..

BAŞVURAN (DAVACI) :   ……….………. 3……………………

DAVALI                                                              :   Hasımsızdır.

DAVA     KONUSU             : …………4…………  vatandaşlık  numaralı  ve  ………5…….  doğumlu  …………6………..
…………7………..’a/e, savurganlıktan ve buna bağlı olarak kendi mal varlığını yönetememekten dolayı,
vasi, bu kabul edilmezse yasal danışman tayin edilmesi başvurusudur.

AÇIKLAMALAR       : 1-) …………6………..  …………7………..,   ………8………..yaşındadır. Fakat savurgandır ve
mallarını iyi yönetememektedir. Kendisine yardım için gelenlere neyi varsa hiç kimseye, yakınlarına
falan  danışmadan  ve  kişileri  yeterince  tanımadan  vermekte  ve  paylaşmaktadır. Borcunu
ödeyemeyecek kimselere kredi kartını vererek harcamalar yaptırmakta ya da kredi çektirmektedir.
Örneğin  kendisine  ait  bu  şekildeki  kredi  kart  borçları,  ödenmedikleri  için  tarafımdan ödenmiştir.
Bunlara ilişkin borç ve borç kapatma kayıt ve dekontlarının suretleri ektedir. 

Bu  durumlar,  kendisinin,  savurgan  olduğunu,  ayrıca,  taşınır  ve  taşınmazlarını  gereği  gibi
yönetemediğini göstermektedir.

2-) Bir kimsenin başkalarının derdine derman bulmak, çare olmak için gayret sarfetmesi insanî
özelliklerdir.  Ama burada,  vasi  tayini  talebime konu …………6………..     …………7………..  bu  duyguları
kötüye kullanılarak başkaları tarafından istismar edilmeye müsait bir duruma düşmüştür. 

Ayrıca  kişilere  genel  bir  kanaat  bile  edinmeden  aşırı  güveninden dolayı  da  bir  tehlikeyle
karşılaşma ihtimalini sürekli düşünerek endişelenmemize sebep olmaktadır. 

* * Bu dilekçe formunu, aşağıdaki dipnotları ve yine bu sitede yayımlanan/yayımlanacak “Vasi 
ya da Yasal Danışman Tayini” adlı açıklayıcı makaledeki hususlarla birlikte incelemenizi
tavsiye ediyoruz.

1  “BAŞKANLIĞINA” yerine“HAKİMLİĞİNE” kelimesi de kullanılmaktadır. Hâkimlik, “icra tetkik 
hakimliği” ya da “sulh ceza hakimliği”nde olduğu gibi, bazı yargı mercileri için “mahkeme” 
anlamındadır. Bu nedenle bizim kullandığımız başlık kanaatimizce daha uygundur. 

2  Başvuru yapılan il veya ilçe adı

3  Başvuruyu yapanın adı soyadı adresi ve vatandaşlık numarası

4  Vesayet altına alınması istenen kişinin vatandaşlık numarası 

5  Vesayet altına alınması istenen kimsenin doğum tarihi

6  Yasal temsilci atanacak kişinin davacıya varsa, (annem/babam/kardeşim/oğlum gibi,) 
yakınlığı 

7  Vesayet altına alınacak kimsenin adı ve soyadı 

8  Vesayet altına alınacak kimsenin yaşı



2

3-)  Vasi  tayini  talebime  konu  …………6………..       …………7………..  hakkında,  ekteki  sağlık
raporundan9 da anlaşılacağı üzere, …………10……….. tanısı konmuştur.  

4-) Tüm bu sebepler dava konusu yakınım ..…….7..…….. için vasi tayinini gerekli kılmaktadır.
Kendisinin  babası/annesi  veya  ben  ya  da  kardeşleri  vasilik  görevini  yapabilecek,  yükümlülükleri
üstlenebilecek durumdadırlar  ve  gönüllüdürler.  Ayrıca  bunların  kendisine vasi  tayin  edilecek olan
…….7..…….. ile hiçbir menfaat çatışmaları da yoktur.  

5-)  Bu  nedenlerle   …….7..……..’e,  vasi,  bu  talebimin  kabul  görmemesi  halinde,  bir  yasal
danışmanın tayini istenmiştir.       

HUKUKİ   SEBEPLER                        :  Medeni Kanun ve sair mevzuat….11…. 

DELİLLER                                           : Sağlık kuruluşu kayıtları, sağlık raporu, nüfus kayıtları, vasi atanmada
sakınca  olmadığını  belirten  yazılı  beyanlar,  tanık  beyanları  ve  takdir  edilecek  lehe  olan  diğer
deliller…..12…….

NETİCE     VE TALEP                                  : Yukarıda açıklanan gerekçelerle, bu davanın kabulüne; ayrıca, ………7.……..’a
tarafımın,  bu  mümkün  olmazsa  yukarıda  uygun  görülecek  yakını  veya  başkasının  vasi  tayin
edilmesine, bu vasi tayini talebimiz kabul görmezse adı geçen için bir yasal danışman tayinine karar
verilmesini arz ve talep ederim. ../../20..        

                               

                                                                                                

                                                                                                                                  ……… 13……..
                                                                                                                                        ………… 14..……….                
                                                                                                                             Başvuran (Davacı)
Ek: 1-)………………15………………….

9  Sağlık kuruluşunun durumu bildiren raporu

10  Konulan örneğin alzheimer hastalığı, bunama gibi psikiyatrik ya da psikolojik tanı yazılacak. 

11  Burada sayılanlar zorunlu değildir; sadece örnektir. Varsa, sebep olabilecek diğer kanun, 
tüzük, yönetmelik, genelge veya sözleşme ve benzerleri de buraya eklenebilir. 

12  Burada sayılanlar zorunlu değildir; sadece örnektir. Elde olan deliller yazılmalıdır. 

13  Başvuruyu yapanın ıslak ve silinmeyen kalemle imzası 

14  Başvuruyu yapanın adı soyadı 

15  Dava dilekçesine eklenmesi öngörülen, kimlik fotokopisi ve diğer gerekli belgeler. 




