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• YABANCI HAKEM KARARININ TEMYİZİ ( Tenf z Kararı Kes nleşmeden İfa Ed lemez İse de Bu Karara
Dayanarak İht yat Hac z İstenmes ne Yasal B r Engel Bulunmadığı )
• TENFİZ KARARI ( Kes nleşmeden İfa Ed lemez İse de Bu Karara Dayanarak İht yat Hac z İstenmes ne
Yasal B r Engel Bulunmadığı )
• İHTİYATİ HACİZ ( Tenf z Kararı Kes nleşmeden İfa Ed lemez İse de Bu Karara Dayanarak İht yat Hac z
İstenmes ne Yasal B r Engel Bulunmadığı )
2675/m.43
ÖZET : Yabancı hakem kararının temy z ne l şk n karara dayanarak alacaklı tarafından ht yat hac z stenm ş, ver len ht yat hac z
kararı borçluların t razı üzer ne kaldırılmıştır. Tenf z kararı kes nleşmeden fa ed lemez se de, bu karara dayanarak ht yat hac z
stenmes ne yasal b r engel bulunmamaktadır. İht yat hacz tamamlayan meras m n gerçekleş p gerçekleşmed ğ sonrak b r aşama
olup hükme gerekçe yapılamaz.
DAVA : Taraflar arasındak ht yat hac z taleb n n ncelenmes sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı taleb n kabulüne yönel k
olarak ver len hükmün süres ç nde alacaklı Bredamenanh bus S.P.A vek l nce temy z ed lmes üzer ne dosya ncelend , gereğ
konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı Bredamenanh bus SPA vek l müvekk l f rmanın d ğer taraftan 28.175.104.463.136.TL alacağı bulunduğunu,
Uluslararası T caret Odası Tahk m Kurallarına göre teşekkül etm ş Hakem mahkemes nce ver len 22.9.1998 tar hl kararın 24.2.2004
tar h nde temy z ne karar ver ld ğ n , ekonom k bunalım ç nde bulunan borçluların mal kaçırma ht mal olduğunu ler sürerek ht yat
hac z taleb nde bulunmuştur.
Mahkemece temy z ne karar ver len alacak neden yle ht yat hac z taleb tem natsız olarak kabul ed lm şt r.
Borçlu BMC A.Ş ve Çukurova A.Ş. vek l , tenf z kararının temy z ed lmes neden yle kes nleşmed ğ n , bu nedenle ht yat hac z talep
ed lemeyeceğ n , borçluların mallarını kaçırma veya g zleme yönünde eylemler bulunmadığını, tem natsız olarak ht yat hacze karar
ver lemeyeceğ n ler sürerek ht yat hacz n kaldırılmasını talep etm şt r.
Mahkemece tenf z ne karar ver len hakem kararı kes nleşmeden tak p konusu yapılamayacağı ht yat hacz tamamlayan meras m
tamamlanamayacağından ht yat hacze t razın haklı olduğu gerekçes yle ht yat hacz n kaldırılmasına karar ver lm ş, hüküm
alacaklı vek l nce temy z ed lm şt r.
Yabancı hakem kararının temy z ne l şk n karara dayanarak alacaklı tarafından ht yat hac z stenm ş, ver len ht yat hac z kararı
borçluların t razı üzer ne kaldırılmıştır. Tenf z kararı kes nleşmeden fa ed lemez se de, bu karara dayanarak ht yat hac z
stenmes ne yasal b r engel bulunmamaktadır. İht yat hacz tamamlayan meras m n gerçekleş p gerçekleşmed ğ sonrak b r aşama
olup hükme gerekçe yapılamaz. Mahkemece bu yön gözet lerek t razın redd gerek rken, yazılı gerekçeyle kabulünde sabet
görülmem şt r.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, peş n harcın stek hal nde ades ne, 30.12.2004 gününde
oyb rl ğ yle karar ver ld .
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