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İhtiyati Tedbir Kararı İle Geminin Seferden Men EdilmesiGeminin Seferden Men Edilmesine Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi

DENİZ İHTİSAS MAHKEMESİ’NE
  ……../İZMİR

ÝHTÝYATÝ TEDBÝR 
ÝSTEYEN	: …Ltd. Þti.
	  Adres

VEKÝLÝ	: Avukat Adý ve Soyadý
	  Adres

KARÞI TARAF	: … gemisi donataný … izafeten iþletmecisi/acentesi … Tanker iþletmeciliði ve Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Þti.
	  Adres

TEDBÝR KONUSU	: HUMK. 103. maddesi gereðince, müvekkilin 37.000 USD Dolarý alacaðýnýn teminatý olmak üzere … gemisinin ihtiyati tedbir yolu ile seferden menine karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR	:
1- Müvekkil petrol ticareti ile iþtigal eden gemilere yað ve yakýt tedarik eden bir þirkettir. Müvekkil þirket ile davalý arasýnda yað ve yakýt alým satýmý gerçekleþmiþ, iþbu kapsamda davalýnýn…. Aral isimli tankere, ……..tarihinde Yenikapý’da 37.000 USD dolarý tutarýnda yakýt verilmiþtir.
2- Müvekkil verilen yakýtý piyasada tedarikçi þirket Petrol Ofisinden bedelini ödeyerek temin etmiþtir ve … isimli gemiye yüklemiþtir (EK. 1 Petrol Ofisinden alýnan yakýtýn faturasý ve ödeme dekontu) … isimli gemiye müvekkil tarafýndan teslime dildikten sonra, gemi kaptanýndan yakýtýn teslim edildiðine dair mührünü havi ayný tarihli yakýt ve yað teslim belgeleri alýnmýþtýr. Yakýt alýmlarý için davalý acentesi tarafýndan verilen imzalý ve tasdikli yakýt teyitleri Sayýn Mahkemeye ibraz edilmiþtir.
3- Gemiye verilen bu yakýt nedeniyle doðan alacak TTK. 1235/6 maddesi uyarýnca müvekkile gemi alacaklýsý ve kanuni rehin hakký da vermektedir. Davalý þirket küresel ekonomik kriz sonucu ödeme güçlüðü içine girdiði gemilerinin tutuklandýðý bu nedenle elindeki mevcut gemilerinde bayraklarýný deðiþtirerek malvarlýðýný kaçýrma giriþimlerinde bulunduðu öðrenilmiþtir. Bu þartlar karþýsýnda, davalýnýn maliki bulunduðu ve alacaðýn doðumuna neden olan yakýtýn verildiði … isimli tankerin/geminin Ýstanbul’a geldiði öðrenildiðinde acilen Sayýn Mahkemenize baþvuru ile ÝHTÝYADÝ TEDBÝR kararý talep etmek zarureti hasýl olmuþtur.

DELÝLLER 	: Ýbraz edilen faturalar, iþ bu faturalara ait yakýt teslim belgesi, yakýt sipariþ ve onay yazýsý ve her tür delil.

HUKUKÝ NEDENLER 	: HUMK. 103 ve devamý, TTK. ilgili mevzuat.

SONUÇ VE ÝSTEM	: Yukarýda arz edildiði üzere ihtiyati tedbir kararý alýnmamasý ve geminin Türkiye’den ayrýlmasý halinde alacaðýn tahsilinin imkansýzlaþacaðý göz önüne alýnarak açacaðýmýz KANUNÝ REHÝN HAKKI TESÝSÝ VE ALACAK DAVASINA öncü olarak Sayýn Mahkemenin takdir edeceði teminat karþýlýðýnda … IMO numaralý, Malta Bayraklý, … isimli geminin ÝHTÝYATÝ TEDBÝR YOLU ÝLE SEFERDEN MEN’ÝNE, kararýn gemi Ýstanbul boðazýndan uðraksýz geçiþ yapsa dahi infazýna yargýlama giderleri ile ücreti vekaletin karþý tarafa yükletilmesine, iþin aciliyetine binaen talebimizin dosya üzerinden incelenerek karar verilmesini, davacý vekili olarak saygýlarýmla arz ve talep ederim. …/…/…

Ýhtiyati Tedbir Ýsteyen Vekili
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