
 

HKUK 371 TEBLİGAT HUKUKU DERSİNİ ALAN 
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 

 

13.12.2017 Çarşamba günü yapılacak derste aşağıda 
belirtilen yargı kararları incelenecektir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. HUKUK DAİRESİ E. 2016/10880 K. 2017/21172 T. 5.10.2017 

DAVA : Taraflar arasındaki 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. 
maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına 
tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Davanın kabulüne dair verilen yukarda gün ve 
sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçeyle istenilmiş 
olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 

KARAR : 1-)Değerlendirme tarihi olan 2013 yılında, dava kosunu taşınmaz ve hükme esas alınan 
bilirkişi raporunda somut emsal kabul edilen taşınmazın Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir 
Komisyonu tarafından resen belirlenen emlak vergisine esas olan m² değeri, ilgili Belediye Başkanlığı 
Emlak Dairesinden istenildikten, 

2-)Dava konusu taşınmazın değerlendirme tarihi (08.01.2013) itirbariyle; hükme esas alınan bilirkişi 
raporunda somut emsal kabul edilen... Mahallesi 166 ada 4 parsel sayılı taşınmazın ise bilirkişilerce 
değerlendirmeye esas alınan satış tarihi (26.07.2012) itibariyle, fiili imar uygulaması sonucu oluşan 
imar parselleri mi yoksa imar planına dahil olmakla birlikte olduğu gibi bırakılan kadastro parselleri 
mi olduğunun bildirilmesi halinde düzenleme ortaklık payının hangi oranda kesildiği ilgili Belediye 
İmar Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğünden ayrı ayrı sorulduktan, 

3-)Bilirkişi kurulunca incelenen ve değer biçmeye esas alınan ... Mahallesi 166 ada 4 parsel sayılı 
taşınmazın, bilirkişi raporunda belirtilen tarihteki satışına dair alıcı, satıcı, satış bedeli ve yüzölçümü 
gösterir şekilde tapu kaydı Tapu Müdürlüğünden istenildikten, 

4-)Şehir Hali Hazır Haritası üzerinde davaya konu taşınmaz ile emsal kabul edilen taşınmazın 
birbirlerine olan mesafeleri ve bu taşınmazların ilçenin merkezi yerlerine (Adliye, Hükümet Konağı, 
Belediye Binası, ticari nitelikte olan yerler gibi) olan uzaklıkları fen bilirkişiye işaretletirildikten, 

5-)Davalı ...'ya mahkemenin gerekçeli kararı tebliği edilmemiş; ...'ye ise mahkemenin gerekçeli 
kararının usulüne uygun tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. 

Adı geçenlerin adresi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesi ve Tebligat Kanununun 28. 
Maddesinde yazılı tapu vergi ve nüfus kayıtları üzerinden, resmi ve özel müessese ile dairelerden ve 
ayrıca zabıta marifetiyle araştırılarak tespit edilen adresine; mümkün olmaması durumunda Teblgat 
Kanununun 10/2 maddesi gereğince adres kayıt sisteminde bulunan adresine gerekçeli kararın tebliğe 
çıkartılması, adresinin tespit edilmemesi halinde ilanen tebligat yapıldıktan ve temyiz süresi de 
beklendikten, 

SONUÇ : Sonra, alınacak cevaplarla birlikte gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine GERİ 
ÇEVRİLMESİNE, 05/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

10. HUKUK DAİRESİE. 2016/15591K. 2017/6061T. 25.9.2017 

DAVA : ...'e velayeten babası ... ve annesi ... adına Av..... ile 1-SGK Başkanlığı adına Av. ... 2-... 
aralarındaki dava hakkında ..... İş Mahkemesinden verilen 20.01.2016 tarihli ve 2010/578-2016/8 
Sayılı hükmün ve temyiz talebinin reddine dair ek kararın temyizen incelenmesi davacı avukatı 
tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 

KARAR : 1-) Mahkemece, gerekçeli kararın davalı ...'a ilanen tebliğin gereğini sağlamak üzere 
yatırmaları için 1 haftalık kesin süre verildiği, ancak davacı tarafından muhtıra gereğinin yerine 
getirilmemesi sebebiyle 13.07.2016 tarihli Ek Karar ile temyiz başvurusunun yapılmamış sayılmasına 
karar verildiği ve davacının ek kararı ve asıl kararı temyiz ettiği anlaşılmıştır. 
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Mahkemece her ne kadar mirasçılar davacının davalı ...'a ilanen tebligata dair muhtıra gereğinin 
yerine getirilmemesi sebebiyle temyiz başvurusunun yapılmamış sayılmasına karar verilmiş ise de, 
dosyada davalı ...'ın talimatla Yozgat ilinde bilinen adresine tebligat yapılarak beyanının alındığı, 
buna göre davalının bilinen adresine bulunmadığı takdirde mernis adresine gerekçeli kararın tebliğ 
edilmesi gerekirken davalıya gerekçeli kararın ilanen tebliğ edilmesi için davacıya muhtıra çıkarılması 
usulsüz olup buna göre muhtıra gereğinin yerine getirilmediği gerekçesiyle davacının temyiz 
başvurusunun yapılmamış sayılmasına dair Mahkemece verilen 13.07.2016 tarihli Ek kararın 
açıklanan sebeplerle bozularak KALDIRILMASINA, 

2-)19.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 Sayılı Kanun'un 3. maddesiyle değişik 7201 
Sayılı Tebligat Kanunu'nun 10/2. maddesine göre “Bilinen en son adresin tebligata elverişli 
olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde 
bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.”; 
Yine, 6099 Sayılı Kanun'un 5. maddesiyle 7201 Sayılı Kanun'un 21. maddesine eklenen ikinci 
fıkrasına göre,“Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç 
oturmamış veya o adresten 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 eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki 
binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.” 
düzenlemelerine yer verilmiştir. 

Tüm bu düzenlemeler gözetildiğinde, artık, adres kayıt sisteminde yazılı adresi bulunanlara, bilinen en 
son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, adres kayıt 
sisteminde yazılı adresine, 21. maddenin ikinci fıkrasına göre tebliğ yapılması gerekecektir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 16. maddesine göre, “Kendisine tebliğ yapılacak kişi adresinde 
bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.” Yine, 
anılan Kanunun 17. maddesine göre, “Belli bir yerde devamlı olarak meslek ve sanatını icra edenler, o 
yerde bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine, 
meslek ve sanatını evinde icra edenlerin memur ve müstahdemlerinden biri bulunmadığı takdirde aynı 
konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır 

Kanunun 16 ve 17. maddelerine göre yapılan tebligatın geçerli olabilmesi için, muhatabın adreste 
bulunmama sebebinin tespiti, yine, muhatap ile muhatap adına tebligatın yapılacağı kimsenin aynı 
konutta birlikte oturan kişi veya hizmetçi/daimi çalışan olması gerekir. 

SONUÇ : Gıyabi hükmün, davalılardan ...'a gerekçeli karar yöntemince tebliğ edildikten sonra ve 
temyiz süresi geçtikten ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesindeki 
düzenleme gereği, gerektiğinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 432. maddesindeki prosedür 
işletildikten sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, temyiz itirazlarının 
bu noksanlıklar giderilip dosya geldikten sonra incelenmesine, 25.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi. 

19. HUKUK DAİRESİ E. 2016/12767K. 2017/7351 T. 26.10.2017  

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden 
dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz 
edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 

KARAR : Davacı vekili, davalılar ile müvekkili şirket arasında 09/06/2008 tarihinde akdedilen satım 
sözleşmesinde yer alan...ya düzenlenecek ilk geziye ... ve eşi dahil edilmiştir." hükmü uyarınca ...12. 
İcra Müdürlüğü'nün 2013/10408 E. sayılı dosyasıyla takip başlatıldığı, usulsüz tebligat yapılmış 
olmasına rağmen, takibin kesinleştirildiğini, 13/12/2013 tarihinde...4. İcra Müdürlüğü'nün 2013/233 
Tal. sayılı dosyasıyla müvekkili şirkete hacze gelindiğini, müvekkili şirket yetkilisinin haciz 
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tutanağına ihtirazı kayıt koyarak dosya borcu olan 12.925.-TL' yi cebri icra tehdidi altında talimat 
dosyasına yatırdığını, haksız ve hukuka aykırı olarak yapılan tahsilat sebebiyle esas icra dosyasında, 
yetkiye ve borca itiraz edildiğini, aynı zamanda da ... 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2013/886 E sayılı 
dosyasıyla usulsüz tebligat sebebiyle yapılan şikayet neticesinde Mahkeme'nin 2014/159 K. sayılı 
kararı uyarınca "Davalı borçlunun şikayetinin kabulüyle 14/11/2013 olan ödeme emri tebliği tarihinin 
13/12/2013 olarak düzeltilmesine'' karar verildiğini, dolayısıyla dosyaya cebri icra yoluyla, tahsilat 
yapıldığı tarihin tebligat tarihi sayılmasına karar verildiğini, 18/12/2013 tarihinde ise esas icra 
dosyasına itiraz edildiğinden takibin durduğunu, takibe konu zamanaşımına uğramış ve 
gerçekleştirilmesi mümkün olmamış, dahası sözleşme tarihinden itibaren ...ya herhangi bir gezi 
yapılmamış olmasından dolayı mümkün olamayacak olan alacak sebebiyle, usulsüz tahsil edilen 
12.925.-TL'nin tahsilat tarihi olan 13/12/2013 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte 
müştereken ve mütelsilen davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalılar vekili; icra dosyasına davacının 13/12/2013 tarihinde ödeme yaptığını, davanın 01/04/2015 
tarihinde açıldığını, istirdat davası açmak için gerekli olan 1 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiğini, 
davacı tarafın 09/06/2008 tarihli satım sözleşmesinin 16. maddesinde yer alan Japonya gezisi 
taahhüdünü davacının yerine getirmeyerek, yapmaktan kurtulduğu gezi bedelinin müvekkilleri 
tarafından davacı şirkete keşide edilen...19. Noterliği'nin 04/10/2013 tarih ve 15373 yevmiye numaralı 
ihtarnamesi ile ödenmesini talep ettiklerini, ödenmemesi üzerine...12. İcra Müdürlüğü'nün 2013/10408 
E. sayılı dosyası ile takip başlatıldığını, yapılan icra takibi neticesinde müvekkilleri tarafından talep 
edilen alacak miktarının, borçlu davacı şirket tarafından icra dosyasına 17/12/2013 tarihinde 
ödendiğini ve bu bedelin icra müdürlüğünden tahsil edildiğinden bahisle davanın reddine karar 
verilmesini talep etmişlerdir. 

Mahkemece yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davacının sebepsiz zenginleşme 
hükümlerine dayalı olarak açtığı iş bu davayı, zamanaşımı süresi içerisinde açtığı, davacı şirket ile 
davalılardan ...Ltd şti arasında addedilen 23.07.2008 tarihli sözleşmenin 16. maddesine el yazısı ile 
ekli olarak; ...ya düzenlenecek ilk geziye ... ve eşi dahil edilmiştir.'' hükmü konulduğu, sözleşmedeki 
bu hükmün BK 111. maddesi (TBK 129.) kapsamında üçüncü kişi yararına kayıt niteliğinde 
olduğunun anlaşıldığı, ve bu kaydın kesin taahhüt içermediği, davalıların hiçbir şekilde davacı 
tarafından ...ya gezi düzenlendiğini ve kendilerinin bu geziye dahil edilmediklerini iddia etmedikleri, 
dolayısıyla bu madde hükmünün ancak ve sadece gezi yapılması halinde devreye girebileceği, kaldı ki 
sözleşme ile taahhüt edilmesi sebebiyle henüz 10 yıllık zamanaşımı süresinin dahi dolmadığı, 
sözleşmenin 16. maddesi uyarınca üçüncü kişiler yararına olan kaydın mutlak surette davacı... Ltd. 
Şti'ni borçlu kıldığının kabul edilemeyeceği, dolayısıyla, davacının TBK 77. madde kapsamında haklı 
bir sebep olmaksızın, davalılara ödediği parayı geri isteme hakkı olduğu, davalı şirket ile üçüncü 
kişiler olarak ... ve ...'ın birlikte takibe giriştiği ve davacı tarafından ödemenin bu üç alacaklıya 
yapıldığı anlaşılmış olmakla, ödenen miktarın her üç davalıdan müştereken ve müteselsilen tahsiline 
karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

İ.İ.K.'nun 361. maddesi uyarınca yanlışlıkla bir tarafa para tevdi olunduğu anlaşıldığında, para başkaca 
hükme hacet kalmaksızın o kimseden geri alınabileceğinden, davacı tarafından icra dairesi aracılığıyla 
ödenen paranın tahsili istemi yoluna gidilmesi gerekmekte olup, davacının dava açmakta hukuki yararı 
olmadığından davanın reddi gerekirken yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı 
gerektirmiştir. 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istenmesi halinde 
iadesine, 26/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
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