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Mahkememizde görülmekte bulunan Elatmanın Önlenmesi (Muarazanın Önlenmesi)
davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili 25/07/2014 havale tarihli dilekçesi ile; Davalıların ortak kullanım
alanları olan İzmir ili Dikili ilçesi Çandarlı Köyü Konuç Mevkii 244 ada 15 parsel, 284 ada 7
parsel, 821 ada 1 parsel, 862 ada 1 parselde kayıtlı ortak kullanım alanı olan taşınmazlara ve
üzerindeki muhtesatlara yapmış oldukları haksız el atmanın önlenmesine, davalıların bu
taşınmazlardan tahliyesine, tapu kayıtları bildirilen gayrimenkullerin boş olarak davacı
müvekkil Bimeyko Toplu Yapı Yönetimine teslim edilmesine, davalılar tarafından ortak
kullanım alanlarına haksız tecavüzün yapıldığı 22/02/2014 tarihinden itibaren dava tarihine
kadar işleyen haksız kullanım bedeli olarak fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak ve dava
tarihinden sonra da işleyecek haksız kullanım bedeli ve tazminat hakları saklı kalmak kaydı
ile şimdilik 20.000,00-TL haksız kullanım bedelinin davalılardan müştereken ve müteselsilen
alınarak davacı Bimeyko Toplu Yapı Yönetimine verilmesine, davalıların davacı müvekkil
Bimeyko Toplu Yapı Yönetiminin defter ve belgelerine, banka hesaplarına, PTT hesaplarına,
SGK sicil dosyalarına ve şifrelerine, elektrik ve su aboneliklerine yapmış oldukları haksız el
atmanın önlenmesine, davacı Bimeyko Toplu Yapı Yönetimine ait tüm defter ve belgelerin
davacı müvekkile teslim edilmesine, muarazanın önlenmesine, yargılama giderleri ile vekalet
ücretinin müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsili ile davacı Bimeyko Toplu Yapı
Yönetimine verilmesine karar verilmesin talep ve dava etmiştir.
Bir kısım davalılarvekili 05/09/2014 havale tarihli dilekçesi ile; Davacının aktif dava
ehliyetinin olmadığını, davacının bu davayı açamayacağını, çünkü davacıyasal bir yönetim
olmadığı için bu davayı açamayacağını, SS Bimeyko Konut ve Yapı Kooperatifinin imarsız
olan arsaya imar uygulaması yaptığını ve 2422 bağımsız imar parselli arsayı kura çekerek
kooperatif ortaklarına dağıttığını, 2009 yılında yapı kooperatifi fesh edilerek tasfiye edildiğini,
yaklaşık 3-4 yıl Bimeyko Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu adı verilen site yönetim tarzı bir
yönetim ile yönetildiğini, ancak alınan kararların bir deftere yazılmadığını, ancak sanki
kooperatif genel kurul toplantısı yapılıyormuş gibi divan başkanı seçildiğini ve toplantı
tutanaklarının altına divan başkanı ve katiplerin imzalarının atıldığını, bu toplantılara hangi
maliklerin ve kaç malikin katıldığının belli olmadığını, resmi kurum yazışmaları sonucunda
sonucunda davalı Bimeyko Toplu Yapı Site Yöneticilerinin yasal yönetici olmadıklarını kabul
ederek istifa ettiklerini, 14/09/2013 tarihinden yeniden maliklerin toplandığını ve bu
toplantıda yeni yöneticileri seçtiklerini, davalı Reşat Ercan ın bu toplantıda başkan seçildiğini,
bu toplantıda alınan kararların karar defterine yazılarak toplantıya katılan malikler tarafından
imzalandığını, bu karara dayanarak imza sirküleri çıkarıldığını, eski yöneticilerin yaptıkları iş
ve işlemlerin suç oluşturduğunu anlayınca 2014 yılı Ocak ayında, kış olması nedeniyle sitede
kimsenin bulunmadığı bir dönemde alelacele bir toplantı düzenlediklerini ve kendilerini
yeniden yönetici seçtiklerini, Hasan Hüseyin Tunçdemir ve arkadaşlarının istifasının ardından
davalı Reşat Ercan ve arkadaşlarının yönetici seçilerek, yönetim boşluğunun doldurulduğunu
ve Bimeyko da süreklilik sağlanmaya çalışıldığını, davacı yönetimin sonradan oluşturulmuş
ve dava konusu PTT hesabı ile ilgisi bulunmayan bir yönetim olduğunu, 862 ada 1 parsel, 284
ada 7 parsel, 244 ada 15 parsel, 821 ada 1 parsellerin diğer 2422 bağımsız parselin ortak
yerleri olduğunu, bu parsellerin maliklerinin 2422 parselin malikleri olduğunu, yani dört
bağımsız parsel olmayıp diğer taşınmazların eklentileri olduğunu, en önemli ve zorunlu
hizmetin içme suyunun temini olduğunu, kuyuların elektrik aboneliğinin işletme kooperatifi
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adına olduğunu, tasfiye halindeki SS Bimeyko Bahçeli İmarlı Müstakil Evler Konut Yapı
Kooperatifinin genel kurul kararlarının yok hükmünde olduğunu, ayrıca davacı vekilinin
hangi davalının hangi nedenle ve hangi fiili ile el atmada bulunduğunu açıklamadığını,
mülkiyet ya da zilyetlik hakkı bulunmayan kimsenin el atmanın müdahalesi davası
açamayacağını, davacıların kötü niyetli olduklarını, bu nedenlerle davacının dava ehliyeti
olmadığı için davanın usulden reddine, aksi halde davanın esastan reddine, yargılama giderleri
ve avukatlık ücretinin de davacıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Fen bilirkişisi 28/04/2015 tarihli raporunda; mahkeme heyeti ile birlikte davaya konu
Dikili Çandarlı Mahallesi 862 ada 1, 284 ada 7 ve 283 ada 4 nolu parsellerin keşfine
gelindiğini, beraberinde getirdiği pafta örneğinden hareketledoğru yerlerde keşif yapıldığını
tespit ettiğini, davaya konu 862 ada 1 nolu parsel sınırları içerisinde Bimeyko ya ait ve
paftasına işli sosyal tesis bulunduğunu, 284 ada 7 nolu parsel içerisinde yönetim binası
bulunduğunu, 283 ada 4 nolu parsel içerisinde de kiralık olan ikinci yönetim binasının
bulunduğunu tespit ettiğini, davaya konu parsellerin zemin durumunu gösterir uçuş foto
görüntüsünü ve pafta örneğini krokisinde gösterdiğini, zeminde doğru yerde keşif yapıldığını
ve paftasının zemine aynen uyduğunu bildirmiştir.
1 hukukçu, 1 mali müşavir bilirkişiden oluşan bilirkişi heyeti 04/05/2015 tarihli
müşterek raporlarında; İzmir ili Dikili ilçesi Çandarlı Köyü Konuç Mevkii 244 ada 15 parsel,
284 ada 7 parsel, 821 ada 1 parsel, 862 ada 1 parselde kayıtlı ortak kullanım alanı olan
taşınmazlar ve üzerindeki muhtesatların davacı Bimeyko Toplu Yapı Yönetim Kurulunca
yönetilmesi gerektiğini, davalı SS Bimeyko Site İşletme Kooperatifi yöneticilerin birinci
maddede belirtilen taşınmaz ve üzerindeki muhtesatlar üzerinde hak ve yetkileri olmadığını,
belirtilen ortak yerlere davalının el atmalarının önlenmesi ve Bimeyko Toplu Yapı
Yönetimine ait tüm defter ve belgelerle birlikte davacı yönetime teslim etmeleri gerektiğini,
davacının talebiyle bağlı kalınarak 22/02/2014 tarihinde dava tarihine kadar davalılarınelde
ettiği 3.250,00-TL kira bedelinin sebepsiz zenginleşme nedeniyle kâr mahrumiyetine uğrayan
davacı yönetime ödenmediği gerektiğini bildirmişlerdir.
Gediz Elektrik Dağıtım AŞ nin 24/02/2015 tarihli yazıları ile 24425420 tesisat
numaralı aboneliğin 01/01/1992 tarihinden beri Bimeyko Toplu Yapı Yönetimi İçme Suyu
adına, 24425310 tesis numaralı aboneliğin 01/01/2002 tarihinden beri Bimeyko Toplu Yapı
Site Yönetimi adına, 24426517 tesisat numaralı aboneliğin 17/08/2004 tarihinden beri
Bimeyko Toplu Yapı Site Yönetimi İçme Suyu adına, 24425411 tesisat numaralı aboneliğin
01/01/1992 tarihinden beri tarihinden beri Bimeyko Toplu Yapı Site Yönetimi İçme Suyu
adına, 24424722 tesisat numaralı aboneliğin 01/01/1992 tarihinden beri Bimeyko Toplu Yapı
Site Yönetimi Yönetim Binası adına kayıtlı olduğunu bildirilmiştir.
Dikili Mal Müdürlüğünün 19/03/2015 tarihli yazıları ile; Çandarlı Mahallesi 862 ada 1
parsel, 284 ada 7 parsel, 244 ada 15 parsel ve 821 ada 1 parsele ait taşınmazların ortak
kullanım alanlarının bildirimlerinin Bimeyko Toplu Yapı Yönetimi adına olduğunu ve
vergilerinin Bimeyko Toplu Yapı Yönetimi tarafından ödendiği bildirilmiştir.
Yapılan yargılama, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte
değerlendirildiğinde; davacı Bimeyko toplu yapı site yönetiminin; 13/01/1975 tarihinde
Ankara Ticaret Siciline 29385 sayı ve SS Bimey-bakır işletmeleri müstakil (bahçelievlerkaloriferli)ünvanı ile tescil edilen, 31/01/1976 tarihli olağan genel kurul toplantısında yapılan
değişiklik sonucu SS Bimey-ko Bahçeli imarlı müstakil evler konut kooperatifi ünvanı alan
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kooperatifin; 02/08/2008 tarihinde yapılan malikler toplantısında geçici yönetim ve denetim
kurullarının oluşturulduğu, ancak yönetim planı hazırlanıp tapu müdürlüğüne tescil edilmediği
anlaşılmıştır. Mevcut yönetim 2009 yılından 30/06/2013 tarihine kadar görev yapmıştır. Her
ne kadar davalı Bimeyko site işletme kooperatifi yöneticilerinin, 14/09/2013 tarihli ve 32 kat
malikinin katıldığı toplantıda Bimeyko Toplu Yapı Yönetimi kat malikleri tarafından site
yöneticiliğine seçildikleri savunulmuşsa da, toplantıya kaç ortağın davet edildiğinin belirsiz
olması, sadece 32 üyenin toplantıya katılmış olması, toplantı tarihi itibariyle görevde
bulunduğu için genel kurul toplantısına çağırma yetkileri elinde bulunan toplu yapı site
yönetimi üyelerinin toplantıda bulunmamaları hususları birlikte değerlendirildiğinde kat
malikleri toplantısına katılan 32 kişinin oluşturduğu toplu yapı kat malikleri kurulunun, toplu
yapı site yönetimini temsil etmediği, toplu yapı sitesi adına yetki kullanamayacağı kanaatine
varılmıştır. Açıklanan gerekçelerle, yönetim yetkisinin davacı Bimeyko Toplu Yapı
Yönetimine ait olduğunun tespit ile davalıların İzmir ili Dikili ilçesi Çandarlı Köyü Konuç
Mevkii 244 ada 15 parsel, 284 ada 7 parsel, 821 ada 1 parsel, 862 ada 1 parsel sayılı
taşınmazdaki ortak alanlara yönetim ile ilgili olarak yapılan el atmalarının önlenmesine,
yönetim ile ilgili olarak tüm defter ve belgelerin davacı tarafa teslim edilmesine karar vermek
gerekmiş, davalı yönetimin davacı yönetimin sosyal tesis için yaptığı kira sözleşmesi devam
etmekte iken sözleşme fesh edilerek 27/03/2014 tarihinde aylık 650,00-TL bedelle
davalılardan Ferhat Özel ile kira sözleşmesi imzaladığı, ancak yukarıda belirtildiği üzere
davalı yönetimin yetkisiz bulunduğu, bu nedenle dava tarihine kadar olan tahsil edilen kira
bedelinin ecrimisil olarak iadesinin gerektiği nazara alınarak ecrimisil talebinin de kısmen
kabulü ile aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM; Gerekçesi, yukarıda açıklandığı üzere;
Davanın KISMEN KABULÜNE, KISMEN REDDİNE,
1-Yönetim yetkisinin davacı Bimeyko Toplu Yapı Yönetimine ait olduğunun tespit ile
davalıların İzmir ili Dikili ilçesi Çandarlı Köyü Konuç Mevkii 244 ada 15 parsel, 284 ada 7
parsel, 821 ada 1 parsel, 862 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki ortak alanlara yönetim ile ilgili
olarak yapılan el atmalarının önlenmesine, yönetim ile ilgili olarak tüm defter ve belgelerin
davacı tarafa teslim edilmesine,
2-3.250,00-TL ecrimisilin dava tarihi olan 25/07/2014 tarihinden itibaren işleyecek
yasal faizi ile birlikte davalı Ferhat Özel dışındaki müştereken ve müteselsilen davalılardan
alınarak davacı tarafa verilmesine,
3-Alınması gerekli 222,01-TL harcın peşin olarak yatırılan 853,90-TL harçtan
mahsubuyla fazla yatan 631,89-TL harcın talebi halinde davacıya iadesine,
4-Davacı tarafından peşin olarak yatırılan 222,01-TL harcın Ferhat Özel dışındaki
davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
5-Davacı taraf kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte
bulunan AAÜT uyarınca 1.500,00-TL vekalet ücretinin davalı Ferhat Özel dışındaki
müştereken ve müteselsilen davalılardan alınarak kendisine verilmesine,
6-Bir kısım davalılar kendilerini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde
yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 2.010,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak
kendilerine verilmesine,
7-Davacı tarafından karşılanan 5 müzekkere gideri 53,00-TL, 22 tebligat gideri
198,00-TL, 3 bilirkişi gideri 925,00-TL, keşif gideri 395,40-TL olmak üzere toplam 1.571,40/
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TL yargılama giderinin Ferhat Özel dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen
alınarak davacıya verilmesine,
8-Karar kesinleştikten sonra kullanılmayan gider avansının re'sen yazı işleri
müdürünce sahibine iadesine,
Dair, davacı vekili ile davalı vekilininyüzüne karşı, tebliğden itibaren 15 günlük yasal
süresi içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyan ile
Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. 10/09/2015
Katip 102948
(e-imzalıdır)

Hakim 107640
(e-imzalıdır)
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