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İsteıvnuı, BÖLGE ADLiyE MAHKEMEsİ HuKuK DA1RESİ neşxeıvLIĞINA
GÖNDERİLMEK ÜZBRB
BAKIRKÖY 5 SULH HUKUK MAHKEMESİ,NE
isriı,ıan,, TALEBİNDE

DOSYA NO: 20

BULUNAN DAVACILAR

1- Ömer Faruk Çağlar
2- Dursun Eker

VEKİLİ

Av. Talat Ak

DAVALI

Ihlas yuva sitesi yönetimi

ARA KARAR TARİHİ
ARA KARAR TEBLİĞ TARİHİ
isriıvep BAşvuRu TARiHi

I8.o7.2oI7
26.07.2oI7
26.07.2oI7

KONUSU

17

l7OO E.

:

BakırköY 5 Sulh Hukuk Mahkemesinin 2ol7l7ao E. sayılı dosyasrnrn
18.07.2OI7 tarihli Tensip Zaptı ile, dava konusu İtılas Yuva Sitesi
Yönetiminin 15.05.2OI7 tarihli k_arai,ınrn uygulanmaslnln TEDB|REN
DURDURULMASI TALEBİMİZİN REJDİNE l<araİ verilmiştir. iş bu karar
karŞı HMK: m. 39415 gereği İstinaf Kanun Yoluna başvurma gereği hasıl
olmuŞtur.18.07.2OI7 tar{hLi Tensip Zaptının 19. Maddesinde yazılm-ış olan
ara karartnln istinaf incelemesi yoluyla kaldırilarak ta1ebirİz gibi karar
verilmesi talebimizdir.
KARAR

Özpri

:

BakırköY 5 Sulh Hukuk Mahkemesinin 2Ot7 l7OO E. sayılı dosyasrnrn
|8-07.2a17 tarihli Tensip Zaptı ile, dava konusu İhlas yuva Sitesi
Yönetiminin 15.05.2017 tarihli kararrnrn uygulanmaslnln TEDBİREN
DURD URULMASI TALEBİ Mİzİ

isriNap sEBEpLERi

ıı nBn

Dİ

NE karar verilmiştir.

:

1. Yerel mahkemenin İhtiyati Tedbir Talebimizin reddine ilişkin kararr
usul Ve YasaYa aYkrrrdrr. Yerel:rnahkeme 'davacrların binek araçlarının
olduğundan bahisle, mülkiyet hAklarrna tecavüze ilişkin bir durumun
bulunmadığı anlaşılmakla' mealinde bir cümle yazarak tedbir
talebimizin reddine karar vermiştir.

2. Müvekkillerimin ortağı oldukları

File Prodiksiyon Turiz11- İ.rş.
YaYıncılik Bilg. Rekl. Org. Ltd. Şirketine ait araçlaİ olan 34 Ep 151d,

34LKS 70,34 TN 5715,34 HC 1438,34TJ 8977,34 UE 9359 plaka
sayilı araçlar olup, HEpSİ CANLI yAyIN YAPILMASI içİıv özer
DONATILMIŞ araçlardır. Her yere girebilmesi ve her yere ulaşılabilmesi
iÇin ise bir tercih olarak küçük boyutlu araçlar donatrlmıştır. Bu
araçlar ebat itibarı ile binek araçlardan çok büyük araçiar
olmadığından ve haberin nerde, ne zamarr çıkacağı belli olmadığından
Çoğu zarnafl şirket ortaklarr ve çalışanlan tarafindan binek araç olarak
da kullanılmakta olan araçlardır.

3. Nitekim

yılı

15 Temmuz akşamr meydana gelen darbe

kalkışması
sırasrnda bu araç müvekkillerimin Yenibosnada oturdukları site olan
İhlas Yuva Sitesinde olduğu için hava limanrna kolayca ulaşabilmişler
ve cumhurbaşkanının İstanbula gelişini canlr olarak tüm
televizy onlara ulaştırabilmişlerdir.
2O16

4. Ayrıca tedbir talebimizin reddinin sadece müvekkillerimin binek
araçlarınrn olmasına bağlamak doğru değildir. Ortada site yönetim
planrna ve kat mülkiyeti kanununda belirtilmiş olan usullere aykırı
oiarak alınmrş bir karar vardır ve dosya içerisinde yar alan yönetim
planrndan bu husus açıkça anlaşrlmaktadır. Yerel mahkeme ya bu
hususu göz ardı etmiştir ya da usul ve kanuna ve yönetim planına

aykrrr olarak alınmış bir kararrn hem de subjektif olarak
uYgulanmasında (18.07.2Ol7 günlü dilekçemizde ayrıntrları
mevcuttur) bir sakrnca görmemektedir.

NETİCEİ TALEP :Yukarrda arzve izah et]ilen sebeplerle;
. İstinaf talebimizin kabulüne,

ı Usul Ve kanuna ve dosya münderecatrna aykrrr ata kararrnrn
kaldırılmaslna ve İhtiyati Tedbir Talebimizin kabulüne karar
verilmesini bilveka|e arz ve talep ederiz. 26.07.2OI7
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