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T.C. KADIKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ E**i No : 2012/1139 Esas

M üdahil A v. M üge O rbay Sağlam  ; şirketin ödenm em i? serm aye borcu vardır. 
Y argıtay içtihatına göre serm aye borcu varsa iflas ertelem e istem ene/ taahhüt edilm esi 

'  şirketin ödenm em i? serm aye borcu olm adığını gösterm ez böylece iflas ertelem e talebinde 
bulunm ası kötü niyetli o lduğunu gösteriz. dava şartıdır, dedi.

Davacı vekili ; m üvekkilim in taahhüt edilen serm aye den ödenm eyen borcum uz 
vardır, bunu da l yıllık  sürede ödeyeceğiz dedi.

M üdahil Av. Em ine Y ıld ın n ı , davacı şirketin K jnkkalede de projeleri vardır orda da 
daire satıyorlar, davacının farklı isim deki şirketlerine ödem e yapılıyor, bunların ödem eleri ne 
yapılıyor açıklansın dedi

D avacı v e k i l i ; m üvekkilim in K ırıkkale de projesi yoktur, benzer isim de bir şirkettir, 
aynı yerde m erkezlerinin olup olm adığını bilm iyorum  dedi.

Dosya incelendi.
G . P 1-Celse arasında m üdahale talebinde bulunan tüm  m üdahillerin m üdahilliklerm in 

kabulüne,
2-M üdahale talebinde bulunan Fi Side D aire Sahipleri Dem eği B alkanına da celse 

arasında m üdahale dilekçesi sunduğunda m üdahalesinin kabul edilip edilm eyeceğinin 
gelecek celse kararlaştırılm asına,

3- M azeret bild iren  tüm  m üdahillerin m azeretlerinin kabulüne, d u n u m a  gününü 
uyaptan öğrenm elerine, tel cckcnlerin cevap ile tebliğine,

4- Bu celse davacı vekilince sunulan dilekçe ve ekindeki belgeler duru lm a zaptı ve 2 
klasör halinde sunulan m üdahil dilekçeleri hem en kalem ce bilirkişilere ulaştırılm asına, ve 
bilirkişilerin bu dilekçeleri de inceleyerek itirazları da karşılam ak için ek raporlarını gelecck 
duru lm a gününe kadar m utlaka sunm aları yönünde sunm alarına, bilirkişilerin uyarı İmalarına,

5-M üdahil vekilinin araç konusundaki talebinin davacı vekilince açıklam ada 
bulunulduktan sonra birdahaki celse kararlaştırılm asına,

6-M üdahil vekilinin kalem e açıklam ada bulunup BDDK ya elden takıpli olarak vazı 
yazdırm ası için yetki ve mehil verilm esine,

7-B ır kısım  m üdahillerin tedbire yönelik taleplerinin bu aşam ada reddine.
Bu nedenle duruşm anın taşınm a işlem leri göz önüne alınarak 05/03/2013 .günü saat 
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