
Yargıtay Kararları – Çalışma ve Toplum, 2014/4 

 
295 

İlgili Kanun / Madde 
6099 S. TebK. /21  

 
T.C 

YARGITAY 
7. HUKUK DAİRESİ 
 
Esas No. 2013/21861 
Karar No. 2014/3870 
Tarihi: 13.02.2014 
 

 TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN YAPILMIŞ 
OLMASININ GEREKMESİ 
 MUHATAP ADRESİNİN ADRES KAYIT 
SİSTEMİNDEKİ ADRESİ OLDUĞU 

 
ÖZETİ: Davanın tarafları ile vekillerinin davaya ilişkin 
işlemleri öğrenebilmesi için, tebligatın usulüne uygun 
olarak yapılması, duruşma gün ve saatinin kendilerine 
bildirilmesi gerekmektedir. Duruşma günü ile 
tebligatın yapıldığı tarih arasında makul bir süre 
olmalıdır. Aksi takdirde tarafların hukuksal hakları 
kısıtlanmış olur.  
Tebligat Yasasının 10 uncu maddesi gereğince 
tebligat, tebliğ yapılacak şahsın bilinen en son 
adresinde yapılır. Bununla birlikte, kendisine tebliğ 
yapılacak kişinin müracaatı veya kabulü şartıyla her 
yerde tebligat yapılması olanaklıdır. 6099 Sayılı 
Yasayla bu maddeye eklenen ikinci fıkraya göre, 
bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının 
anlaşılması veya herhangi bir nedenle tebligatın 
yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt 
sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en 
son adresi olarak kabul edilip tebligat buraya 
yapılacaktır. 
Adreste tebligatın, gerçek veya tüzel kişinin bilinen en 
son adresinde yapılması gerekir. Burada kastedilen 
kişinin oturduğu veya çalıştığı yerdir. Asıl olan 
tebligatın, tebligat evrakında belirtilen adreste 
muhatabın kendisine yapılmasıdır. Adres niteliğinde 
bulunmayan yerlerde, örneğin inşaat halindeki 
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binalarda tebligat yapılamaz. Tebligat evrakına 
adresin doğru ve okunaklı olarak yazılması gerekir. Bir 
kişinin adresinden başka bir yerde tebligat 
yapılabilmesi o kişinin tebligatı kabul etmesine 
bağlıdır. Ev adresine çıkarılan tebligatın herhangi bir 
nedenle yapılamaması nedeniyle iş adresinde 
yapılması durumunda, tebligat geçerli kabul 
edilmelidir. 
6099 Sayılı Yasa ile Tebligat Kanununun 21 inci 
maddesinde yapılan değişiklik gereğince, gösterilen 
adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, 
kendisi o adreste hiç oturmamış veya sürekli olarak 
ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak 
evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından 
birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza 
karşılığında teslim edecek ve tesellüm edenin adresini 
ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın 
kapısına yapıştıracaktır. Bu durumda ihbarnamenin 
kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi sayılacaktır 

 
DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, 

Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin 
süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: 

Davacı vekili, davacının davalılar işveren nezdinde 2005 Ocak-12/05/2011 
tarihleri arasında çalıştığını, iş akdinin davalı işveren tarafından haksız olarak 
feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin, fazla çalışma, 
hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil ve ücret alacaklarının davalıdan tahsiline karar 
verilmesini talep etmiştir. 

Davalılar 23.10.2012 tarihli dilekçeleri ile ikametgah adreslerinin "Ziyapaşa 
mah., 67132 sok., 42/2, Seyhan Adana" olduğunu, ancak dava ve ıslah dilekçesi ile 
bilirkişi raporunun "Çiçekli Köyü, Yenice, Tarsus, Mersin" adresine gönderildiğini 
ıslah dilekçesi ile bilirkişi raporundan tesadüfen haberdar olduklarını savunmalarını 
yapamadıklarını, delillerini bildiremedikleri gerekçesiyle davanın reddine karar 
verilmesini istemiştir.  

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. 
Davalıya yapılan tebligatların usulüne uygun olup olmadığı ihtilaflıdır. 
Yargılamanın hukuka uygun ve sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, iddia ve 

savunmanın özgürce ileri sürülebilmesi ve delillerin eksiksiz olarak toplanıp 
tartışılabilmesi, öncelikle tarafların yargılamadan haberdar edilmeleri ile olanaklıdır. 
Hasımsız davalar hariç olmak üzere, dava dilekçesi ile duruşma gün ve saati karşı 
tarafa tebliğ edilmeden ve taraf teşkili sağlanmadan davaya bakılamaz ve yargılama 
yapılamaz.  
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Davanın tarafları ile vekillerinin davaya ilişkin işlemleri öğrenebilmesi için, 

tebligatın usulüne uygun olarak yapılması, duruşma gün ve saatinin kendilerine 
bildirilmesi gerekmektedir. Duruşma günü ile tebligatın yapıldığı tarih arasında 
makul bir süre olmalıdır. Aksi takdirde tarafların hukuksal hakları kısıtlanmış olur.  

Tebligat Yasasının 10 uncu maddesi gereğince tebligat, tebliğ yapılacak 
şahsın bilinen en son adresinde yapılır. Bununla birlikte, kendisine tebliğ yapılacak 
kişinin müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması olanaklıdır. 6099 
sayılı Yasayla bu maddeye eklenen ikinci fıkraya göre, bilinen en son adresin 
tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya herhangi bir nedenle tebligatın 
yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri 
adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilip tebligat buraya yapılacaktır. 

Adreste tebligatın, gerçek veya tüzel kişinin bilinen en son adresinde 
yapılması gerekir. Burada kastedilen kişinin oturduğu veya çalıştığı yerdir. Asıl olan 
tebligatın, tebligat evrakında belirtilen adreste muhatabın kendisine yapılmasıdır. 
Adres niteliğinde bulunmayan yerlerde, örneğin inşaat halindeki binalarda tebligat 
yapılamaz. Tebligat evrakına adresin doğru ve okunaklı olarak yazılması gerekir. Bir 
kişinin adresinden başka bir yerde tebligat yapılabilmesi o kişinin tebligatı kabul 
etmesine bağlıdır. Ev adresine çıkarılan tebligatın herhangi bir nedenle 
yapılamaması nedeniyle iş adresinde yapılması durumunda, tebligat geçerli kabul 
edilmelidir. 

6099 sayılı Yasa ile Tebligat Kanununun 21 inci maddesinde yapılan 
değişiklik gereğince, gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi 
olup, kendisi o adreste hiç oturmamış veya sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ 
memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine 
veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim edecek ve tesellüm 
edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına 
yapıştıracaktır. Bu durumda ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi 
sayılacaktır. 

Davalılara dava dilekçesi ve ıslah dilekçesinin usulüne uygun tebliğ edilip 
edilmediği, gerek dava dilekçesinin gerek ıslah dilekçesinin tebliğ edildiği adreste bu 
tebligatların yapıldığı tarihlerde davalıların bu adreste mi yoksa itiraz dilekçesinde 
belirtilen "Ziya Paşa Mahallesi, 67132. Sokak, 41/2, Seyhan Adana" adresinde mi 
ikamet ettikleri Mernis'ten ayrıntılı olarak araştırılmak suretiyle davalı tarafın 
itirazlarının değerlendirilmesi gerekirken, bu hususlar değerlendirilmeksizin eksik 
incelemeyle karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, 
bozma nedenine göre davalıların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer 
olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 
13.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 
 


