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T Ü R KM İ L L E T İA D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

BAŞKAN : VEDAT YILDIRIM(33210)
ÜYE : NURTEN MERCAN(36108)
ÜYE : EMEL KARABAĞ(37954)
KATİP : ONUR ERCAN(185872)

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ      : ANKARA 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ      : 13/11/2019 (Ara Karar)
NUMARASI      : 2017/593 Esas

DAVACI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI - Devlet Mahallesi 
Çankaya/ANKARA

VEKİLİ : Av. BERNA BALDEMİR-Milli Savunma Bakanlığı Yahya Galip 
Caddesi   Çankaya/ ANKARA

DAVALI/
İSTİNAFA BAŞVURAN : SEZER GÜLŞEN-TCKN

VEKİLİ  : Av. BETÜL GÜVEN
DAVANIN KONUSU      :Tazminat/İhtiyati Tedbir-İhtiyati Haciz

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan davanın yapılan yargılaması sırasında 
tesis edilen ihtiyati hacze ve tedbire itirazın reddine dair hükme karşı davalı Sezer Gülşen vekili 
tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

İlk derece mahkemesince verilen yukarıda tarihi yazılı ara kararına karşı, istinaf kanun 
yoluna başvuran davalı dışında diğer davalılar karar başlığında gösterilmemiştir. 

İDDİA: Davacı  vekili  dava  dilekçesinde  özetle;  davalıların  gerçekleştirdikleri  15 
Temmuz  2016  tarihli  darbe  girişiminde  Milli  Savunma  Bakanlığına  ait  Mürted  Hava  Meydan 
Komutanlığında 3.729.548,33TL ve 211.020,26 USD maddi zarar meydana geldiğini ileri sürerek, 
fazlaya  ilişkin hakları  saklı  kalmak üzere 3.729.548,33TL ve 211.020,26USD maddi  tazminatın 
davalılardan olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen 
tahsiline, davalıların mal kaçırma ihtimaline binaen taşınır ve taşınmaz malları ile 3. kişilerdeki hak 
ve alacakları üzerine teminatsız olarak ihtiyati haciz konulmasına ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu’nun  20/A  maddesi  uyarınca  soruşturma  ve  kovuşturma  aşamasında  davalıların 
taşınmazlarına,  kara,  deniz ya  da ulaşım araçlarına,  yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan 
alacaklarına  konulan  tedbir  kararlarının  devamı  niteliğinde  teminatsız  olarak  ihtiyati  haciz 
konulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA: Davalı Sezer Gülşen vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın ve ihtiyati 
haciz talebinin reddi gerektiğini savunmuştur. 

İLK  DERECE  MAHKEMESİ  TARAFINDAN  VERİLEN  İHTİYATİ  HACZE 
İLİŞKİN ARA KARARININ ÖZETİ:  Mahkemece,  08/12/2017  tarihli  ara  kararı  ile  “Davacı  
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tarafın ihtiyati haciz talebine, yönelik; davalıların mal kaçırma ihtimali kuvvetli bulunduğundan  
2004 Sayıı İİK'nun 257 ve 264/3 maddeleri uyarınca davacı kurumun Milli Savunma Bakanlığı  
olması da değerlendirilerek teminatsız şekilde davalılara ait taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü  
kişilerdeki  hak  ve  alacakları  üzerineihtiyati  haciz  konulmasına,,  davalılar  hakıkında  yürütülen  
soruşturma  ve  kovuşturma  süresince  3713  sayılı  Terörle  Mücadele  Kanunu'nun  20/A  maddesi  
uyarınca  davalılara  ait  taşınmazlara,  kara,  deniz  ya  da  hava  ulaşım  araçlarına,  yardımlaşma  
kurum ve sandıklarından olan alacaklarına konulan tedbir kararının devamı niteliğinde teminatsız  
olarak ihtiyati haciz konulmasına” karar verilmiş, bu ara kararına karşı davalı Sezer Gülşen vekili 
tarafından itiraz edilmesi üzerine mahkemece 13/11/2019 tarihli ara kararı ile, davanın niteliği ve 
delillerin henüz toplanmamış olması ve mevcut delil durumu gözetilerek ihtiyati hacze ve tedbire 
yönelik itirazların reddine karar verilmiştir. 

İLERİ  SÜRÜLEN  İSTİNAF  SEBEPLERİ: Davalı  Sezer  Gülşen  vekili  istinaf 
dilekçelerinde özetle;koşulları oluşmadığı halde ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı verilmesinin 
usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek ret ara kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep 
etmişlerdir.

UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN HUSUSLAR: İhtiyati haciz ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele  Kanunu'nun  20/A  maddesi  uyarınca  şerhin  devamı  yönünde  ihtiyati  tedbir  kararı 
verilmesi koşullarının oluşup oluşmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 

DELİLLERİN TARTIŞILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
            Talep, haksız fiilden kaynaklandığı ileri sürülen maddi zararın tahsili istemi ile  

açılan davada ihtiyati haciz ve tedbir kararlarının devamı niteliğinde ihtiyati haciz kararı verilmesi 
istemine ilişkindir. 

          Davacı vekili, davalıların da karıştığı darbe girişimi sırasında eylemleri nedeniyle  
davacı kuruma ait bina ve eşyalarda meydana gelen zarar nedeniyle şimdilik 3.729.548,33TL ve 
211.020,26USD  maddi  tazminatın,  zarara  neden  olan  davalılardan  müştereken  ve  müteselsilen 
ödetilmesini ve davalıların taşınır ve taşınmazları ileüçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine 
ihtiyati  haciz konulmasını ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 20/A maddesi uyarınca 
soruşturma ve kovuşturma aşamasında davalıların taşınmazlarına kara,  deniz ya da hava ulaşım 
araçlarına,  yardımlaşma  kurum  ve  sandıklarından  olan  alacaklarına  konulan  tedbir  kararlarının 
devamı niteliğinde teminatsız olarak ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini talep etmiştir. İlk 
derece mahkemesi tarafından tensip ara kararı ile, davalıların tespit edilecek taşınmaz ve taşınır 
mallarına, 3. şahıslarda bulunan hak ve alacaklarına ihtiyatı haciz konulmasına ve ayrıca 3713 sayılı 
Kanun’un 20/A maddesi uyarınca tedbir kararının devamı niteliğinde ihtiyati  haciz konulmasına 
karar verilmiş, davalı tarafından yukarıda yazılı ara kararına itiraz üzerine verilen 13/11/2019 tarihli 
ihtiyati hacze ve tedbire itirazın reddine dair ara kararına karşı davalı Sezer Gülşen vekili tarafından 
istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

İstinaf kanun yoluna başvuran davalının da dahil olduğu kişiler hakkında Ankara Ağır 
Ceza  Mahkemelerinde  “Anayasal  düzeni  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs,TBMM’ni  ve  Türkiye 
Cumhuriyeti  Devletini  ortadan  kaldırmaya  teşebbüs,  silahlı  terör  örgütüne  üye  olmak  vs.” 
suçlarından kamu davası açıldığı, bir kısım davalılar hakkında mahkumiyet kararları verildiği ancak 
bu kararların henüz kanun yolu aşamasında bulunduğu ve kesinleşmediği anlaşılmıştır. 

İhtiyati  haciz  müessesesi,  2004  sayılı  İcra  ve  İflas  Kanunu'nun  257  ve  devamı 
maddelerinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesi şu şekildedir;

"İhtiyati haciz şartları" başlıklı Madde 257 – "Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş  
bir  para borcunun alacaklısı,  borçlunun yedinde  veya üçüncü şahısta  olan taşınır  ve taşınmaz  
mallarını ve alacaklariyle diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir.

Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz istenebilir:
1 -Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa;
2 -Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya  

kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli  
işlemlerde bulunursa;
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Bu suretle ihtiyati haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder." 
"İhtiyati haciz kararının muhtevası" başlıklı Madde 260–"Değişik: 18/2/1965-538/100 

md.
İhtiyati haciz kararında :
1. Alacaklının ve icabında mümessilinin ve borçlunun adı, soyadı ve yerleşim yeri,
2. Haczin ne gibi belgelere müsteniden ve ne miktar alacak için konulduğu,
3. Haciz konulmasının sebebi,
4. Haczolunacak şeyler,
5.Alacaklının zararın tazminiyle mükellef olduğu ve gösterilen teminatın nelerden ibaret  

bulunduğu,
Yazılır" hükmünü içermektedir.
Vadesi  gelmiş  ve  rehinle  temin  edilmemiş  alacakların  zamanında  ödenmesinin 

sağlanması  amacıyla  borçlunun  mallarına  geçici  olarak  hukuken  el  konulması  şeklinde  ifade 
edilebilecek olan ihtiyati haczin, kanunda düzenlenen istisnai hallerde vadesi gelmemiş alacaklar 
için tatbiki de mümkündür. Bu istisnalardan biri de 2004 sayılı İİK'nun 257/2. maddesinde yer alan, 
borçlunun  taahhütlerinden  kurtulmak  amacıyla  mallarını  gizlemesi,  kaçırması  veya  kendisinin 
kaçmaya çalışmasıdır.

3713  sayılı  Terörle  Mücadele  Kanunu’nun  “Zararların  tazmini  amacıyla  tedbir 
konulması” kenar başlığını taşıyan 20/A maddesi 1.fıkrası şu şekildedir:

“Türk Ceza Kanununun İkinci  Kitap  Dördüncü Kısım Dördüncü,  Beşinci,  Altıncı  ve  
Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ve bu Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle gerçek veya 
tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini amacıyla, soruşturma  
aşamasında  Cumhuriyet  savcısının  talebi  üzerine  sulh  ceza  hâkimi,  kovuşturma  aşamasında  
mahkeme tarafından, şüpheli veya sanıklara ait taşınmazların veya kara, deniz ya da hava ulaşım  
araçlarının devir ve temlikini  veya bunlarla ilgili  hak tesisini  önlemek ya da tasarruf  yetkisini  
kısıtlamak  için  şerh  düşülmesine  ve  bu  kişilerin  yardımlaşma  kurum  ve  sandıklarından  olan  
alacaklarına tedbir konulmasınakarar verilebilir. Taşınmazlarla ilgili karar tapu kütüğüne; kara,  
deniz ve hava ulaşım araçlarıyla ilgili karar ise bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilmek  
suretiyle icra olunur. Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi halinde veya şerhin  
konulduğu tarihten itibaren iki yıl içinde, şerhin devamı yönünde hukuk mahkemesinden verilmiş  
ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı ibraz edilmediği takdirde şerh kendiliğinden terkin edilir. ” 
hükmü yer almaktadır.

Somut olayda,  davalının  haksız  fiil  niteliğindeki  eylemleri  ile  davacı  kurumu zarara 
uğrattığı iddiasına dayalı olarak açılan tazminat davasında ihtiyati haciz talebinde bulunulmuştur. 
Yargıtay  4.  Hukuk  Dairesinin  istikrar  kazanmış  içtihatlarına  göre;  zarar,  haksız  eylemden 
kaynaklandığında,  tazminat  da  haksız  eylemin  gerçekleştiği  tarihte  muaccel  hale  gelmektedir. 
Buradaki "muaccel alacak" kavramı, alacaklı tarafındanbelli durumlarda bir ekonomik değer veya 
icrası mümkün bir alacak iddiasını elde etmeye yönelik, makul bir şekilde ortaya konulmuş icra 
edilebilir  bir  iddianın doğurduğu, ulusal mevzuatta bir kanun hükmüne veya yerleşik içtihatlara 
dayalı başarılı olma şansı yüksek, yeterli somutluğa sahip niteliktekitalep ve dava edilebilir hale 
gelmiş alacakları ifade etmektedir. 

Bu açıklamalar ışığında somut olaya gelince, davalı hakkındakiceza dosyasınınkapsamı 
ve içeriği, kesinleşmemiş olsa da davalının üzerine atılı bir kısım eylemlerden mahkumiyetine karar 
verilmiş  olması  ve  dosyadaki  diğer  deliller  nazara  alındığında,  ilk  derece  mahkemesince,  bu 
aşamada  davalının  menkul  ve  gayrimenkul  malları  ile  3.  kişilerdeki  hak  ve  alacakları  üzerine 
ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak;

1)İlk derece mahkemesi tarafından, dava konusu edilen alacak tutarı ile sınırlı olarak 
ihtiyati haciz kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde herhangi bir tutar gösterilmeksizin ihtiyati 
haciz kararı verilmesi doğru olmadığı gibi,

2)Davacı tarafından kurum zararının ödetilmesi istemiyle açılan davada ihtiyati haczin 
yanı  sıra  3713  sayılı  Terörle  Mücadele  Kanunu’nun  20/A maddesi  uyarınca  da  verilen  tedbir 
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kararının ihtiyati haciz olarak devamına karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmış olup, öncelikle 
ilk derece mahkemesi tarafından tensiben verilen ihtiyati haciz kararına yapılan itiraz üzerine, 3713 
sayılı  Kanun’un  20/A maddesine  dayalı  talep  yönünden  de  anılan  madde  koşullarının  oluşup 
oluşmadığı,  HMK'nın  389  ve  devamı  maddeleri  de  dikkale  alınarakaraştırılıp  koşulların 
oluştuğunun  tespiti  halinde  ise  dava  dilekçesindeki  talep  tutarı  ile  sınırlı  olarak  geçici  hukuki 
koruma  tedbirleri  uygulanmasına  karar  verilmesi  gerekirken,  ilk  derece  mahkemesi  tarafından 
anılan düzenleme ile ilgili olarak araştırma ve değerlendirme yapılmadan yazılı şekilde hüküm tesis 
edilmesi doğru görülmemiştir.

HMK'nın 353/1-a-6 maddesinde; mahkemece, tarafların davanın esası ile ilgili olarak 
gösterdikleri  delillerin  hiçbiri  toplanmadan veya  gösterilen deliller  hiç  değerlendirilmeden karar 
verilmiş  olması  halinde,  bölge  adliyemahkemesi  tarafından  esası  incelemeden  kararın 
kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı verenmahkemeye gönderilmesine 
duruşma yapılmadan kesin olarak karar verileceği hususu düzenlenmiş olup, yukarıda açıklanan 
nedenlerle; davalı Sezer Gülşen vekilinin istinaf kanun yolu başvurusunun 6100 sayılı HMK’nın 
353/1-a-6 maddesi uyarınca kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına dair aşağıdaki 
hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
      1)Davalı  Sezer  Gülşen  vekilinin  istinaf  başvurusunun  esası  incelenmeksizin 

duruşma yapılmadan KABULÜ ile Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/11/2019 gün ve 
2017/593  Esas  sayılı  ara  kararının  HMK'nın  353.maddesinin  1.fıkrası  (a)  bendinin  6.  maddesi 
uyarınca KALDIRILMASINA, 

2)Davanın  yeniden  görülmesi  için  dosyanın  kararı  veren  Ankara  26.  Asliye  Hukuk 
Mahkemesine gönderilmesine, 

3)Davalı Sezer Gülşen vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvuru sırasında yatırılan 
istinaf karar ve ilam harcının talep halinde yatıran davalıya iadesine,

4)Temyizi kabil olmayan bu kararın, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 359/3.maddesi 
gereğince; ilk derece mahkemesi tarafından tebliğe çıkarılmasına,

        Dair,  6100  sayılı  HMK'nın  353.maddenin  (1).fıkrasının  (a)  bendinin  (6). 
maddesiuyarınca  kesin  olmak  üzere,dosya  üzerinde  yapılaninceleme  sonucunda18/02/2020 
tarihinde oy birliği ile karar verildi.

GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 24/02/2020
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