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T.C. KADIKÖY 4. ASLİYE TİCARET M AHKEM ESİ Eı»s No : 2012/1139 Esas

bir süreye ihtiyaç vardır, b ir diğer Fi Side projem iz ise burada 3.200 D airem iz vardı, burada 3 
blok yapılm am ıştır, belediye bize yapılm ayan sitelerin diğer yapılan seviyesinden 5 kat daha 
düşük seviyede yapılm ası kaydı ile ruhsata izin verecektir, bu görüşm eler tam am lanm a 
aşam asındadır. Fi Tow er projesinin teslim inden sonra nakit sıkıntısı ortadan kalkacaktır. 
Tedbir talebinden bu yana 4,5 m ilyon TL civarında da borç ödenm iştir, son dilekçem  ekinde 
bunun belgelerini sundum , kaldırılan haciz yazılarını sundum , proje ayağa kalkabilecek 
projedir, m ühdet tanınm asını talep ediyoruz, rapor beklensin, bizim  satışa arz edeceğim iz 
adam ız vardı. M üdahı! Deste Başı şirketi 45 milyon TL ye biz alırız dem işlerdi, b izde buynın 
alın diye ihtar çektik ancak kabul etm ediler, biz bu adayı belirtilen değer daha da altında 
talep eden her şahsa m üdahılc satabiliriz, itirazlar vc m üdahiller çok olduğu için rapor 
gecikm iş olabilir, yeni m üdahil dilekçelerini dosyadan alın gerekirse beyanda bulunurum  
dedi.

M udahıl Av. Yasin Özkan ; ben 200 civarında daire sahibinin vekiliyim , yıkılacak 
blokta m üvekkillerim in daireleri vardır. Bu yapılam ayan yıkılacak binalar karşılığı 
m üvekkilim e ne gibi hak tanıncak bunu açıklasınlar dedi.

Davacı vekili ; öncelikle hak sahiplerine yapılacak başka projelerden veya bu 
projelerde yer varsa yer tek lif edeceğiz, anlaşam adığım ız takdirde parasını tek lif edcceğiz 
dedi.

M üdahil vekili Av. Rabia S e v e r ; m üvekkilim in 34 AB 4284 ve 34 AD 5067 plakalı 
tıcan  araçları davacıya verilm işti, b izde bu araçların bize teslim  edilsin dedi

M üdahil vekili Av. Tuba Özek; tedbir kararı çok kısa sürede yani dosyayı cum a günü 
pazartesi günü yani 2 günde rapor hazırlayan bilirkişilerin raporuna istinaden verilm iştir, ek 
inceleme 14/11/2012 de yapılm ıştır, yaklaşık 40 gün geçm iş olm asına rağm en raporlarını 
sunm am ışlardır. bu durum  m üvekkilim in ve diğer m üdahillerin haklarının kaybına sebep 
olm aktadır, ve tedbire dayanak raporun yüzeysel olarak hazırlandığı görülüyor yasanın iyi 
niyetli kişilere tanıdığı tedbir hukukundan davacı kötü niyetli olarak yararlanm aktadır, bu 
durum  hukukun tem el ilkelerine aykırıdır tedbir kaldırılsın dedi.

M üdahil vekili Av. O rhan Boran ; şirket sahibi m üşterilere hitaben internette ek bir 
ücret talep edeceğini belirtti, böyle b ir husus olup olm adığı davacı vekilince açıklansın dedi

M üdahil vekili Av. A lparslan Arık ; bize göre davacı iyi niyetli değildir boş 
senedim izi bile verm iyor tedbir kaldırılsın. 4,5 trilyon ödem e konusunda kayyım lar da 
beyanlarını bildirilsin dedi.

M udahıl vekili Av. Zahit Emre Y ıld ınm  ; önceki dilekçem i tekrarlarım  öncelikle 
BDDK den Fi Yapı Y önetim  Hizm etleri A .Ş.nın hangi bankada hesabı olduğu sorulsun, 
hesap hareketlen  sorulsun, bize göre burda suç işlenm ektedir, bizim  Y argıtay aşamasında 
olan 8 dosyam ızdan 4 tanesi ödenm iştir, d iğerlen  halen ödenm em iştir, davacının maliki 
olduğu adanın değer çok kıym etlidir, yani şirket borca batık olm adığı ortaya çıkar, borca 
batık değildir dedi.

M üdahil Av. Fahrettin Kaya ; biz ayrıca iflas davası devam  ederken açılan iflas 
ertelem e davasının iflas davasını beklem esine dair hukuki m ütala b ildirm ışnr. bu konuda 
karar verilsin, b iz bilirkişilerin yeterli incelem e yapam ayacağı kanaatindeyiz, bağım sız bir 
denetim  vasıtasıyla incelem e yaptırılsın dedi.

Davacı vekili ; biz m üdahillerin 4 dosyanın borcunu kapattık, diğer 4 dosyanın 
borcunu kapatm ak zorundayız tapu verebilm ek için hacizlerin kalkm azı gerekir biz adayı 
kendilerinden aldık, diğer m üdahilın araç konusuna ve boş senetler konusundaki iddiaları 
m üvekkille konuşup açıklayacağım  dedi.
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