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VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN  

İŞLERDE TEBLİGAT
*
 

      

    

   Av. Gizem YÖNDER

 

 

Özet 

 

Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması 

asıldır. Kişinin birden fazla vekili varsa, tebligatın bunlardan birine 

yapılması yeterlidir. Birden fazla vekile tebligat yapılması halinde ise ilk 

yapılan tebliğ esas alınır. Avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, resmi 

çalışma gün ve saatleri içinde yapılır. Vekil adına çıkarılan bir tebligat 

varsa ve bu Tebligat Kanunu’na aykırı olarak tebliğ edilmişse, burada 

usulsüz tebliğ söz konusudur. Eğer vekil adına yapılmış bir tebligat 

mevcut değilse burada geçersiz tebliğ söz konusu olmaktadır. Tebligatın 

vekile tebliği asıl olmakla birlikte, İİK, HMK ve CMK’da tebligatın 

bizzat asıla yapılması gerekli durumlar belirtilmiş olup, Tebligat 

Kanunu’nda da vurgulanmıştır. Belirtilen durumlar çalışmada ayrıntılı 

olarak incelenecektir.  

 

Anahtar Sözcükler: Vekil, Tebligat, Usulsüz Tebligat, Geçersiz 

Tebligat. 
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THE WRITTEN NOTİCE IN AFFAIRS 

PROSECUTED BY PROXY
*
 

 

Gizem YÖNDER
*
 

 

Abstract 

 
It is essential that the written notice be given to the attorney in 

affairs prosecuted by proxy. If the person has one more than the attorney, 

it is sufficient to notify one of them. In the event of giving notification to 

more than one attorney, the first written notification is taken into account. 

The written notifications to be made in lawyer’s office are made within 

the official working hours and days. If there is a written notification on 

behalf of the attorney and this has been made in defiance of the 

Notification Law, hereby it is in question that there is an inadequacy of 

notice. If there does not exist any notification made on behalf of the 

attorney, it is in question that there is a null and void notification. As well 

as it is essential that the notification be made to the attorney; it is also 

indicated that in some circumstances, the notification has to be made 

personally to the royal in İİK, HMK and CMK, it is also underlined in the 

Notification Law. The stated stuations are to be analyzed in detail in the 

study. 

Key Words: The Attorney, Notification, İnadequacy of Notice, 

Null And Void Notification. 
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GİRİŞ 

 

Tebligat Hukuku’nun en önemli konularından biri vekile 

tebligattır. Bu husus Tebligat Kanunu’nun 11. maddesinde ve Tebligat 

Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 18. maddesinde 

ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu hükümler çerçevesinde kural, vekil 

vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılmasıdır. Bu 

kuralın istisnası, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun, kararların bizzat 

sanıklara tebliğ edilmelerine ilişkin hükümleridir. 

Çalışmamızda vekil varken vekile tebligat yapılmasının asıl 

oluşu, tebligatın vekile değil de bizzat asıla yapılması gereken 

durumlar ve vekile tebligat yapılması gerekirken yapılmamasının 

hukuki sonuçları üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır. 

 

I. GENEL OLARAK 

             

Hukukumuzda fiil ehliyetine sahip olan bir kimse, davasını 

bizzat takip edebileceği gibi, kendisini davada bir vekil ile de temsil 

ettirebilir. Vekil dava ile ilgili işlemleri müvekkili nam ve hesabına 

yapar. Ayrıca, bu vekilin baroya kayıtlı
1
 bir Avukat olması gerekir

2
. 

                                           
1
 1136 S. Avukatlık Kanunu, RG. 07.04.1969, S. 13168, m. 35. 

2
 Timuçin Muşul, Gerekçeli Notlu İçtihatlı Açıklamalı Tebligat Kanunu ve İlgili 

Mevzuat, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2005, s.55; Ejder Yılmaz / Tacar Çağlar, 

Tebligat Hukuku, Ankara, 2007, s.303; Ahmet Cemal Ruhi, Tebligat Hukuku, 

Ankara, 2011, s.129; Kemal Reisoğlu, Notlu ve İzahlı Tebligat Kanunu, Ankara, 

1954, s.35; Yazarlara göre Av. K.’nın geçici 13 ve 17. maddelerinde sayılan 

kişiler de belirli unsurların varlığı halinde bu gruptadır.  
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Vekile vekâletname ile kanunda özel yetki verilmesini gerektiren 

hususlar saklı kalmak üzere, hüküm kesinleşinceye kadar davanın 

takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına, hükmün yerine 

getirilmesine, yargılama giderlerinin tahsili ile buna ilişkin makbuz 

vermesine ve bu işlemlerin tamamının kendisine karşı da 

yapılabilmesine ilişkin yetki verilir
3
. 

 

Vekil
4
 vasıtası ile takip edilen işlerde tebliğin asile değil vekile 

yapılması gerekir. Bu bağlamda, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun
5
 

11. maddesi, “vekile ve kanuni mümessile tebligat” başlığını 

taşımakta olup, maddeye göre:  

Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. 

Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. 

Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan 

tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak, Ceza Muhakemeleri 

Usulû Kanunu'nun
6
, kararların sanıklara tebliğ edilmelerine ilişkin 

hükümleri saklıdır.  

Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda 

yapılacak tebligatlar, resmi çalışma gün ve saatleri içinde yapılır
7
. 

                                           
3
 6100 S. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK), RG. 04.02.2011, S. 27836, m. 73. 

4
 “Vekil” kavramının “müdafii”yi de kapsadığı yönünde bkz. Yılmaz / Çağlar, dn. 

4, s.271. 

5
 RG. 19.02.1959, S. 10139. 

6
 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 5320/18 sayılı Kanunla mülga edilmiş, yerine 

01.06.2005 yürürlük tarihli 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK), RG. 

17.12.2004, S. 25673 getirilmiştir. 

7
 Eklenmiş fıkra: 6099 S. Kanun, RG. 19.01.2011, S. 27820. 
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Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması gerekenlere 

yapılacak tebligat kanunlara göre bizzat kendilerine yapılması icap 

etmedikçe bu mümessillere yapılır. 

 

Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in
8
 18. 

maddesi de “vekile tebligat” başlığını taşımakta olup, maddeye göre; 

Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. 

Vekile bürosunda yapılacak tebligat, resmi çalışma gün ve saatleri 

içinde yapılır.   

Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması 

yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise bunlardan 

ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak, 04.12.2004 

tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun, kararların 

sanıklara tebliğ edilmesine ilişkin hükümleri saklıdır.    

 

İlgili maddelerden de anlaşıldığı üzere, vekil vasıtasıyla takip 

edilen işlerde tebligatın vekile yapılması asıldır. Bunun aksi hali ağır 

sonuçlar doğurabilir. 

“İİK’ya göre yapılacak satış ilanının borçlunun icra takibine 

yetkili vekiline tebliğ edilmemesi ihalenin bozulmasına neden 

olur…
9
.”  

Asil duruşmada bizzat hazır bulunsa dahi, tebligat ona değil, 

vekile yapılır
10

. Ayrıca, vekilin tebligatların kendisine yapılması 

konusunda bir bildirimde bulunması gerekmez
11

. 

                                           
8
 RG. 25.01.2012, S. 28184. 

9
 Y12HD. 21.06.1977, E. 6268, K. 6275, Yılmaz / Çağlar, dn. 6, s. 272. 

10
 Ruhi, s. 129. 

11
 Seyithan Deliduman, Tebligat Hukuku Bilgisi, Ankara, 2012, s. 55. 
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Kişinin birden fazla vekili varsa, tebliğin bunlardan birine 

yapılması yeterli olup; tebliğin birden fazla vekile yapılması halinde, 

ilk yapılan tebliğ esas alınır. Yani, kanunun tebliğe bağladığı hukuki 

sonuçlar ilk tebliğin yapıldığı tarihten itibaren doğar
12

. Aksinin kabulü 

sürenin uzamasına sebebiyet verir ve bu da diğer tarafın yararına 

doğmuş olan hakların zedelenmesine yol açar
13

.  

“…vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması 

yeterli olup birden fazla vekile yapılan tebligat varsa ilkine yapılan 

tebliğ tarihinin asıl tebliğ tarihi sayılacağı cihetle…
14

.” 

 

Eğer, birden fazla vekilin değişik tarihlerde görev yapması söz 

konusu ise, bu durumda tebligatın en son tarihte, yani tebligat 

zamanındaki görevli vekile yapılması gerekir
15

. 

 

Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 54. 

ve Postada Tebligat İşlemleri Rehberi’nin 42. maddesine göre de, 

tebligat mesai saatleri içerisinde (gündüz vakti) yapılabileceği gibi, 

mesai saatleri dışında (gece vakti) da yapılabilir. Ancak Tebligat 

Kanunu’nun 11. maddesinin 2. fıkrasında bu hususa ilişkin bir istisna 

öngörülmüş olup, maddeye göre, avukat tarafından takip edilen 

işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, resmi çalışma gün 

ve saatleri içinde yapılır. Avukatlık, serbest meslek olup, gün ve saati 

                                           
12

 Y2HD. 06.06.1978, E. 4236, K. 4546, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

13
 Deliduman, s.56. 

14
 Y7CD. 27.01.1999, E. 1998/7128, K. 1999/125, Sinerji Mevzuat ve İçtihat 

Programı. 

15
 Yılmaz / Çağlar, s.309 ve YCGK. 04.10.1976, E.9–411, K.407, dn.114, s.309 –

311.  
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olmadığı için resmi gün ve saatten kastedilen şey tebliğ memurunun 

mesai gün ve saatidir, yani Cumartesi ve Pazar günleri avukatlık 

bürosuna tebligat yapılmayacaktır. PTT Genel Müdürlüğü, 

Türkiye’deki bütün PTT Başmüdürlüklerine, 25 Ocak 2011 tarih ve 

671 sayılı Tebligat Kanunu konulu bir emir yazısı göndermiştir. Bu 

yazıda, avukatlık bürolarına tebligatların çalışma gün ve saatlerinde 

yapılmasının kanunun emredici hükmü olduğu, bu konuda gerekli 

özenin gösterilmesi gerektiği şeklinde bir uyarı yer almaktadır
16

.  

 

Tebligat Kanunu’nun 33. maddesine göre, resmi ve adli tatil 

günlerinde de tebligat yapılabilir. Kanunda resmi günlerde avukatlara 

tebligat yapılmayacağı istisnası öngörülmüş olmakla, adli tatilde 

tebligat yapılmasıyla ilgili herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. 

Zira HMK’nın 104. maddesine göre, adli tatile tabi olan dava ve 

işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına 

rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin 

bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılacağından, avukatlar 

adli tatilde bürolarında bulunmasalar bile sekreter veya katipleri 

tarafından alınan tebligatlarla ilgili süre yönünden herhangi bir hak 

kaybına uğramayacaklardır. Elbette, avukatlar bürolarında 

bulunmadıklarında kendilerine gelen tebligatlarla ilgili derhal bilgi 

vermeleri konusunda katip ve sekreterlerini uyarmalıdırlar.   

     

Avukat, bürosunda değilse veya tebligatı alamayacak durumda 

ise, tebligat sekreterine, kâtibine veya stajyerine
17

 yapılabilir
18

.  

                                           
16

 Canan Ruhi / Ahmet Cemal Ruhi, Tebligat Hukuku Bilgisi, Ankara, 2012, s.113. 

17
 Tebligat Kanunu’nun 37. maddesine göre, celse esnasında kazai merci tarafından 

sıfatları tespit edilen avukat kâtiplerine ve stajyerlerine müteakip celse gün ve 

saatinin bildirilmesi avukata tebliğ hükmündedir. 
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“Vekâletname sunulduktan sonra tebligatların vekile yapılması 

gerekir. Vekil ile takip edilen davada, asıl duruşmada bizzat bulunsa 

dahi tebliğin vekiline yapılması zorunludur. Vekile çıkarılan tebligat, 

kendisine veya kendisi yerine sekreteri veya kâtibine tebliğ 

edilmelidir
19

.” 

 

 Avukat adına çıkarılan tebligatın, onun yerine komşusu olan 

diğer avukata yapılması halinde tebligat usulsüz olur
20

. Zira Yargıtay 

bir kararında, komşu avukata yapılan tebligatın Tebligat Kanunu 

hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle, vekilin kararı öğrendiğini 

beyan ettiği tarihi esas alarak işlemin süresinde olduğuna karar 

vermiştir; 

“… Mahkemece, her ne kadar temyiz süresi geçirildiğinden 

bahisle 1.6.1994 tarihli kararla temyiz isteğinin reddine karar 

verilmiş ise de, davalı vekiline usulüne uygun karar tebliğ edilmediği 

ve komşusu avukata yapılan tebligatın 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

hükümlerine uygun olmadığı anlaşıldığından, 1.6.1994 tarihli temyiz 

isteğinin reddine dair kararın kaldırılarak temyiz incelemesi 

yapılmasına karar verildikten sonra, temyiz isteminin süresi içinde 

                                                                                                   
18

 C. Ruhi / A. C. Ruhi, s. 117; Tebligat Kanunu’nun 20. maddesine göre, 13, 14, 

16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı şahıslar, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin 

muvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunanın adı 

ve soyadı tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyan yapan tarafından imzalanır ve 

tebliğ memuru tebliğ evrakını bu kişilere verir. Bu kişiler tebliğ evrakını kabule 

mecburdurlar.  

19
 Y19HD, 04.07.2012, E. 2011/50571, K. 2012/26227, Sinerji Mevzuat ve İçtihat 

Programı. 

20
 Yılmaz / Çağlar, s. 292; Komşu avukata yapılan tebligatın geçersiz olduğu 

yönünde bkz. C. Ruhi / A. C. Ruhi, s.117.  
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olduğu kabul edildikten sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup, 

gereği düşünüldü…
21

” 

 

Vekil eğer umumi bir vekilse, her davada asilini temsil etmek 

zorunda olmadığından, dava dilekçesinin, henüz vekâletnamesini ibraz 

etmeyen vekile değil de, bizzat asile tebliği gerekir
22

. Aksi halde, 

umumi vekil tebligatı almaya zorlanamaz
23

.  

 

Devletin ve ilgili tüzel kişiliklerinin kendilerini Hazine 

Avukatı ile temsil ettirmeleri durumunda tebligat, davayı takip eden 

Hazine Avukatına yapılır
24

. 

“Takip dayanağı ilamda Kocaeli Valiliği ve Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığının hazine vekili tarafından temsil edildiği 

anlaşıldığından ödeme emrinin hazine vekiline tebliği gerekir
25

.” 

 “Hukuk Genel Kurulunun 17.3.1999 tarih ve 1999/14–165–

149 sayılı kararında da belirtildiği gibi Tapu Sicilindeki 

yanlışlıklardan kaynaklanan davalarda yasal hasım, bunları tutmakla 

görevli ve sorumlu Tapu Sicil Müdürlükleridir. Bu nedenle Tapu Sicil 

Müdürlüğü hasım gösterilerek dava açılması gerekir ve varsa o 

yerdeki Hazine vekili 4353 sayılı Kanunun 18. maddesine göre kanuni 

temsilci sıfatıyla yönetimi temsil eder. Ancak, Tapu Sicil Müdürlüğüne 

                                           
21

 Y3HD, 19.09.1994, E.10735, K.11486, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

22
 Timuçin Muşul, s. 131; Akcan, “İcra İşlerinde Tebligat”, SÜHFD, C. 7, S. 1-2, 

Konya, 1999, s.79;Baki Kuru / Ramazan Arslan / Ejder Yılmaz, İcra ve İflas 

Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2012, s.89.  

23
 Akcan, s. 79; Yılmaz / Çağlar, s.292; Ahmet Uğur Turan, Tebligat Hukuku 

(Tebligat Suçları ve İlgili Mevzuat), Ankara, 2006, s. 111. 

24
 Yılmaz / Çağlar, s.294; Turan, s. 111. 

25
 Y12HD. 02.07.2004, E. 13387, K. 17525, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 
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izafeten hazine hasım gösterilerek dava açıldığında da davanın 

husumet yokluğundan reddi yerine dava dilekçesinin doğru hasım 

olan Tapu Sicil Müdürlüğü’ne tebliğinin sağlanması ve bundan sonra 

davaya devamla bir hüküm kurulması gerekir. Somut olayda, dava 

Tapu Sicil Müdürlüğüne izafeten Hazine vekiline yöneltildiği halde 

mahkemece Tapu Sicil Müdürlüğüne dava dilekçesi tebliğ 

edilmemiştir. Bu yön doğru görülmediğinden yukarıda değinildiği 

şekilde dava dilekçesinin yönetime tebliği ile taraf teşkili sağlandıktan 

sonra yargılamaya devamla bir karar verilmek üzere hükmün 

bozulması gerekmiştir
26

.”  

 

Tebligat Kanunu’nun 47. maddesine göre, birden fazla kimseyi 

temsil eden vekile, tebliğ edilecek evrakın sadece bir nüshası verilir; 

ancak sadece evrakı tebellüğ için vekile yetki verilmişse, temsil ettiği 

kişi sayısı kadar tebliğ konusu evrak nüshası verilir. 

 

Talimat dosyalarıyla ilgili olarak, mahkemenin yargı çevresi 

dışında bulunan vekile kazaî tebliğler istinabe yoluyla yapılır. 

“Açıklamalı duruşma davetiyesinin yargı çevresi dışında 

bürosu bulunan katılan vekiline istinabe mahkemesince tebliği 

sağlandıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri 

gerekir
27

.” 

 

Adresini değiştirdiği için vekile tebliğ yapılamaması halinde, 

mahkemece vekilin yeni adresinin araştırılıp, ilgili barodan sorularak 

                                           
26

 Y14HD. 19.02.2002, E. 974, K. 1277, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

27
 Y10CD. 24.09.2007, E. 2005/18414, K. 2007/10423, Sinerji Mevzuat ve İçtihat 

Programı. 
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vekile tebligat yapılması gerekir
28

. Günümüzde Ulusal Yargı Ağı 

Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla da vekilin tebligat adresine 

ulaşılabilmektedir. Eğer vekil UYAP’a da yeni adresini 

bildirmemişse, vekilin adres kayıt sistemindeki (MERNİS) yerleşim 

yeri adresine tebligat yapılır
29

. Bu da mümkün olmazsa Tebligat 

Kanunu’nun 35. maddesinin 2. fıkrasına göre işlem yapılır
30

.  

“Vekil vasıtası ile takip edilen işlerde, tebligat vekile yapılır. 

Yerel mahkeme kararının davalı vekilinin adres değişikliği nedeniyle 

kendisine tebliğ edilmemiş olması, anılan yasa hükmüyle konulan 

kuralı değiştirmez. Mahkemece davalı vekilinin yeni adresi araştırılıp, 

ilgili barodan sorularak vekile tebligat yapılması gerekirken, hükmün 

asıla tebliğ edilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır
31

.” 

 

Eğer tebligat hem vekile hem de asile yapılmışsa, tebliğe 

bağlanan hukuki sonuçlar vekile tebliğden itibaren doğar
32

.  

“…vekile 6.4.1982 tarihinde usulen tebliğ edilmiş ve ayrıca 

asile de tebligat yapılmıştır. Yasal süreler de vekile yapılan tarihten 

                                           
28

 Timuçin Muşul, Tebligat Hukuku, İstanbul, 2010, s.57; Tebligat evrakının, davacı 

vekilinin eski adresine gönderilmiş ve muhatabın adresten ayrıldığı gerekçesi ile 

mahkemeye iade edilmiş olması durumunda, geçersiz bir tebliğ söz konusu 

olduğu ve yeniden tebligat çıkarılması gerektiği hakkında bkz. Y19HD. 

11.03.2010, E. 2009/12802, K. 2010/2570, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı.  

29
 C. Ruhi / A. C. Ruhi, s.115. 

30
 Tebligat Kanunu’nun 35. maddesinin 2. fıkrasına göre, adresini değiştiren kimse 

yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit 

edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın 

kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.   

31
 Y19HD. 18.02.2008, E. 2007/10648, K. 2008/1394, , Sinerji Mevzuat ve İçtihat 

Programı. 

32
 Muşul, Tebligat Hukuku, s. 68; Yılmaz / Çağlar, s.366. 
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itibaren işlemeye başlar. Bu itibarla, süresi içerisinde dava açıldığına 

göre, işin esasına girilip tüm deliller toplandıktan sonra esastan karar 

verilmesi gerekirken, asile yapılan tebliğ tarihi esas alınarak, süre 

geçirildiğinden ve tutanağın kesinleştiğinden söz edilerek yazılı 

şekilde görevsizlik kararı verilmesi isabetsiz ve temyiz itirazları bu 

nedenle yerinde görüldüğünden…
33

.” 

“…kararının da davacıya 18.3.2006 tarihinde tebliğ edildiği, 

davacının 18.4.2006 tarihli temyiz talebinin 27.4.2006 gün ve 

E.2005/1106, K.2006/155 sayılı karar ile süre aşımı nedeniyle 

reddedildiği anlaşılmaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere 7201 sayılı 

Tebligat Kanununa göre, vekil vasıtası ile takip edilen işlerde 

tebligatların vekile yapılması gerektiği hükmü çerçevesinde Mahkeme 

kararının doğrudan davacıya değil davacı vekili Avukat'a yapılması 

gerekmekte olup, temyize ilişkin sürenin de vekile tebliğ tarihinden 

başlaması gerekmektedir
34

.” 

Ancak, tebliğ konusu işlem asil bakımından ağır hukuki 

sonuçlar doğuracaksa, örneğin cezai sonuç doğuracaksa, tebliğin -

vekile yapılsa da- asile de yapılması gerekir.  

“İlamlı takipte hukuki sonuç doğurması bakımından ilamda 

yazılı borçlu vekiline tebligat yapılması yasal ise de cezai sonuç 

doğurması yönünden şikâyet olunan asıl borçluya icra emri tebliğ 

edilmeden ve vekilin ihmalinden sanığın sorumlu tutulamayacağı da 

gözetilmeden…
35

.” 

                                           
33

 Y16HD. 22.06.1992, E. 1991/15468, K.1992/8645, Sinerji Mevzuat ve İçtihat 

Programı. 

34
 D8D. 06.10.2006, E. 4397, K. 3398, , Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

35
 Y8CD. 26.01.1993, E. 297, K.1133, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 
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II. TEBLİĞİN BİZZAT ASİLE YAPILMASI 

GEREKEN DURUMLAR 

 

Vekil varken vekile tebligat yapılması asıldır. Ancak bazı 

istisnai hallerde tebligatın bizzat asile yapılması gerekir. Bu hallere 

aşağıda kısaca değinilecektir.  

1- İcraya konulan ilamın verildiği davada borçlu (asil) 

kendisini bir vekil ile temsil ettirmiş ise, icra emrinin vekile mi yoksa 

borçluya (asile) mı tebliğ edileceği noktasında uygulamada farklı 

görüşler bulunmaktadır.  

Birinci görüş; tebligatın borçluya (asile) yapılması gerektiğini 

savunmaktadır. Bu görüşe göre vekalet ilişkisi hükmün kesinleşmesi 

ile son bulduğu için tebligatın borçluya yapılması gerekir
36

.  

İİK’nın 32. maddesine göre, para borcuna veya teminat 

verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru 

borçluya bir icra emri tebliğ eder. Madde içerisinde “veya varsa 

vekiline tebliğ edilir” şeklinde bir ibare bulunmamaktadır. Oysa 

HMK’nın 73. maddesinin 1. fıkrasında, davaya vekâletin, kanunda 

özel yetki verilmesini gerektiren hususlar saklı kalmak üzere, hüküm 

kesinleşinceye kadar, vekilin davanın takibi için gereken bütün 

işlemleri yapmasına, hükmün yerine getirilmesine, yargılama 

giderlerinin tahsili ile buna ilişkin makbuz vermesine ve bu işlemlerin 

tamamının kendisine karşı da yapılabilmesine ilişkin yetkiyi kapsadığı 

şeklinde bir düzenleme mevcuttur. Buradan iki maddenin çeliştiği 

görülmektedir.  

                                           
36

 Recep Akcan, “İcra Emrinin Vekile Tebliği”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş 

Günü Armağanı, C. 2, İstanbul, 2002, s.864, dn. 36’daki yazar (Belgesay M.R.); 

Bu görüşe katılmayanlar: Akcan, İcra Emrinin Vekile Tebliği, s.865. 
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Hükmün icra edilebilmesi için kesinleşmesi şart olmadığı 

dikkate alındığında, icra emrinin vekile tebliğ edilmesinin HMK’nın 

73. maddesi ve Tebligat Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında geçerli 

kabul edilmesi gerekir
37

.      

İkinci görüş; icra emrinin borçluya (asile) değil, vekile tebliğ 

edilmesi gerektiği görüşünü savunmaktadır
38

.   

Yargıtay, ikinci görüşü kabul ederek icra emrinin, borçlunun 

(asilin) davayı takip etmiş olan vekiline tebliğ edilmesinin zorunlu 

olduğu, icra emrinin yalnız borçlunun (asilin) kendisine tebliğ 

edilmesi ile ilamlı icra takibinin kesinleşmiş sayılamayacağı görüşünü 

benimsemiştir
39

. 

“Takip dayanağı ilamda borçlunun kendisini vekille temsil 

ettirdiği ilam kapsamından açıkça belli olmasına karşın icra emri 

vekil yerine asile gönderilmiştir. Takip dayanağı ilam kapsamında 

davacı borçlunun kendisini vekille temsil ettirdiği belirginken, vekil 

yerine asile yapılan tebligat usulsüzdür
40

.” 

                                           
37

 Yılmaz / Çağlar, s.382. 

38
 İlhan E. Postacıoğlu, Medeni Usul Hukuk Dersleri, İstanbul, 1975, s.344. Bu 

görüşe katılmayanlar: Akcan, İcra Emrinin Vekile Tebliği, s.870; Yılmaz / 

Çağlar, s.383. 

39
 Kuru / Arslan / Yılmaz, s.89. 

40
 YHGK, 02.07.2003, E. 2003/12–442, K. 2003/445, Sinerji Mevzuat ve İçtihat 

Programı. Kararda her ne kadar “tebligat usulsüzdür” denilmiş olsa da, “vekile 

çıkarılmış ve usule aykırı bir tebligatta bulunmadığına, eş söyleyişle vekile hiç 

tebligat yapılmadığına göre ‘usulsüz tebliğ’ ile ilgili 7201 sayılı Tebligat 

Yasası'nın 32. maddesinin de somut olayda uygulama yeri yoktur” şeklinde bir 

ibare de mevcuttur. Zira ortada vekil adına çıkarılmış bir tebligat yoksa geçersiz 

tebligat söz konusudur. 
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 Yani, kişi kendisini vekille temsil ediyorsa, dava devam 

ederken veya sonunda yapılan icra takibinin de sadece vekile 

yapılması gerekir.  

 “Vekil ile takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması 

zorunludur. İcra emri, borçlunun kendisini vekille temsil ettirdiği ilam 

kapsamından açıkça belli olmasına karşın, vekil yerine asile 

gönderilmiş olup, bu durum, anılan yasa hükümlerine aykırıdır. O 

halde, her davanın, açıldığı tarihteki koşullara ve hukuki duruma göre 

hükme bağlanacağı kuralı da dikkate alınarak, icra emri tebliğ 

işleminin iptaline karar verilmesi gerekir”
41

. 

Ayrıca, 10.07.1940 tarihli içtihadı birleştirme kararı, ilamın 

davayı takip eden vekile tebliği mümkün oldukça, asile yapılacak 

tebligatla kanun yollarına başvurma süresinin geçmeyeceğini kabul 

etmiştir
42

. 

Yargıtay’a göre bu hükümlerin amacı, hukuki yardıma ihtiyaç 

duyan ve bu nedenle vekil tutan kişilerin şahıslarına tebligat yapılarak 

onların vekillerinin yardımından uzak kalmamalarını sağlamaktır.  

İcra emrinin mutlaka vekile tebliğ edilmesi gereği bazı 

sakıncalar doğurabilir. Mahkeme ilamı lehine olan taraf, bu ilamı on 

yıllık zamanaşımı
43

 süresi içerisinde bir zaman icraya koyabilir ve bu 

sırada vekil halen borçlunun (asilin) vekili olmayabilir
44

.  Ayrıca, bu 

zorunluluk nedeniyle, icra emrini tebellüğ eden vekilin, bunu borçluya 

ulaştırması noktasında süre kaybı yaşanabileceği gibi, esasen icra 

                                           
41

 Y12HD. 28.09.2010, E. 8661, K. 21536, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

42
 RG. 30.09.1940, No. 4625, Postacıoğlu, dn. 6a, s.344. 

43
 TBK’nın 156. maddesine ve İİK’nın 39. maddesinin 1. fıkrasına göre borç 

mahkeme ilamına dayalı ise zamanaşımı süresi 10 yıldır.  

44
Yılmaz / Çağlar, s.384.  
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takibinde belirtilen ilamın sonuçlarını gerçekleştirecek olan vekil 

değil, borçlu (asil) olduğundan sadece vekile icra emri gönderilmesi 

zorunluluğu burada borçlunun (asilin) menfaatlerini 

zedeleyebilmektedir.  

 

Üçüncü görüşe göre ise, icra emri borçluya veya vekiline 

tebliğ edilebilir
45

. Zira İİK’nın 24. ve devamındaki maddelere göre, 

icra emri kural olarak borçlunun kendisine, HMK’nın 73. maddesi 

uyarınca da vekile de tebliğ edilebilmelidir. Bu halde, özellikle icra 

emri hemen gönderilecekse ve örneğin ilam henüz kesinleşmemişse ve 

vekalet ilişkisinin devam ettiği biliniyorsa tebligat vekile yapılmalı; 

vekalet ilişkisinin sürdüğü şüpheli ise (örneğin, ilamın 

kesinleşmesinin üzerinden uzun bir süre geçmişse) icra emri vekile 

değil borçluya (asile) gönderilmelidir
46

.  

  

2- İİK’nın 68/A. maddesinin 2. ve 5.
47

 fıkralarında yazılı 

işlemlerin muhatabı bizzat borçludur. Bu hükümlerle ilgili 

tebligatların vekile değil, asile (borçluya) tebliğ edilmesi gerekir
48

.   

                                           
45

 Yılmaz / Çağlar, s.384; Akcan, İcra Emrinin Vekile Tebliği, s.874. 

46
 Yılmaz / Çağlar, s.384. 

47
 İİK’nın 68/A. maddesinin 2. fıkrasına göre, senet altındaki imzayı reddeden 

borçlu takibi yapan icra dairesinin yetki çevresi içinde ise, itirazın kaldırılması 

için merci önünde yapılacak duruşmada, mazeretini daha önce bildirip tevsik 

etmediği takdirde, bizzat bulunmaya mecburdur; 68/A. maddesinin 5. fıkrasına 

göre ise, yapılacak duruşmada, yukarıda yazılı mazerete dayanmaksızın, 

borçlunun hazır bulunmaması halinde mercice başka bir cihet tetkik edilmeksizin 

itirazın muvakkaten kaldırılmasına ve borçlunun sözü edilen senede dayanan 

takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûmiyetine karar 

verilir; duruşmaya gelmeyen borçlunun itirazının muvakkaten kaldırılmasına ve 

hakkında para cezasına karar verilebilmesi için keyfiyetin davetiyeye yazılması 

şarttır. 
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3- İİK’ya göre yapılacak satış ilanının tebliğinin, borçlunun 

icra takibine yetkili vekiline yapılmaması, ihalenin bozulmasına neden 

olur
49

. 

4- Borçlu, vekili aracılığıyla ödeme emrine itiraz etmişse, icra 

mahkemesi borçlunun vekilini duruşmaya çağırır; fakat itirazın geçici 

kaldırılmasında borçlunun (asilin) kendisinin de duruşmaya çağrılması 

İİK’nın 68/A. maddesinin 2.
50

 fıkrası uyarınca zorunludur
51

.  

5- Yapılan icra takibinde borçlu, vekili aracılığıyla itiraz 

ederse, alacaklının itirazın iptali davası açması halinde tebligatın 

borçluya (asile) yapılması gerekir
52

. 

“Dava, takibe yapılan itirazın iptaline ilişkin olup, dava 

dilekçesi davalının takipteki vekiline tebliğ edilerek taraf teşkili 

yapılmıştır. Oysa davalının takipteki vekili bu davada vekil olduğunu 

belirtmediği sürece, dava dilekçesinin vekile değil, asıla tebliği 

gerekmektedir
53

.”  

6- Borçlu açısından cezai sorumluluk doğuracak olan icra 

emirlerine dayalı dava dilekçelerinin, şikâyetlerinin de bizzat borçluya 

(asile) yapılması gerekir; 

“İcra ve İflas Kanunu'nun cezaya ilişkin hükümlerinin 

uygulanabilmesi için, Ceza Hukuku açısından ve cezaların şahsiliği 

prensibinin bir gereği olarak öncelikle icra emrinin borçlu sanığa 

                                                                                                   
48

 YİİD. 28.12.1979, E. 13001, K. 13269, ABD., S.1, Ankara, 1971, s.113. 

49
 Y12HD. 21.06.1977, E. 6268, K. 6275, Akcan, dn. 72, s.77. 

50
 Bkz. dn. 37. 

51
 Akcan, s.78. 

52
 Y3HD. 03.03.2008, E. 960, K. 3381, Ruhi, s.130; Yılmaz / Çağlar, s.293.  

53
 Y11HD. 27.09.2010, E. 2009/2855, K. 20120/9270, Sinerji Mevzuat ve İçtihat 

Programı. 
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tebliğinin gerekmesi karşısında, Adıyaman/Gölbaşı İcra 

Müdürlüğü'nün 2010/1365 sayılı dosyasında yalnızca borçlu sanık 

vekiline icra emrinin tebliği ile yetinildiği gözetilmeden, sanığın 

nafaka hükümlerine uymamak suçundan 2004 sayılı İcra ve İflas 

Kanunu'nun 344/1. maddesi uyarınca mahkûmiyetine karar 

verilmesinin yasaya aykırı olması nedeniyle itirazın kabulü yerine 

reddine karar verilmesi isabetsizdir
54

.” 

7- HMK’nın 172. maddesine göre, isticvap olunacak kimsenin 

mahkemeye bizzat gitmesi gerektiğinden, tebligatın yine asile 

yapılması gerekmektedir. 

8- HMK’nın 228. maddesine göre, yemin teklif edilen 

kimsenin duruşmada bizzat hazır bulunması gerektiğinden, tebligatın 

da yine asile yapılması gerekir. Zira bu haller asilin şahsına sıkı sıkıya 

bağlıdır. 

“Somut olayda davacı vekili yemin metnini düzenleyerek 

davalı asıla tebliğe çıkartmış, mahkemenin de kabulünde olduğu 

üzere, usulüne uygun bir tebligat yapılmamış, ayrıca tebligat üzerine 

verilen meşruhatın da yasada açıklanan şekilde olmadığı anlaşılmış, 

davalı vekilinin yemin teklifini kabul etmiyoruz şeklindeki beyanı 

üzerine yemin davetiyesi çıkartılmasından vazgeçilerek davanın 

kabulü yönüne gidilmiştir. Yeminin kabul veya reddini beyan için 

ancak yemin edecek kimse tarafından yemin teklif olunan meseleye 

ıttıla kesbettikten sonra verilebilir. Davacı vekilinin vekâletnamesinde 

teklif edilen yemini kabul veya redde özel yetkisi varsa da; davalı 

asılin davadan önce düzenlenen böyle bir vekâletnameyle yemin 

konusunu bilerek özel yetki verildiğinin kabulü mümkün olmadığı gibi, 

onay verdiğine dair bir bilgi veya belgede mevcut değildir. Yetkisiz 

                                           
54

 Y16HD. 13.12.2011, E. 6583, K. 8833, Sinerji mevzuat ve İçtihat Programı. 
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vekilin duruşmadaki bu beyanı bağlayıcı olmayıp, bu beyana dayalı 

hüküm tesisi de mümkün değildir. Dairemizin ve Yargıtay’ın yerleşik 

uygulamaları bu yöndedir”
55

. 

9- “Hâkimin reddi” gibi vekilin yetkisi bulunmayan konularla 

ilgili kararlar, asilin talebi üzerine alınmışsa, tebligat vekile değil, 

asile yapılmalıdır
56

. 

10- Tebligat Kanunu’nun 11. maddesinin 1. fıkrasında yer 

aldığı üzere, CMK’nın, kararların sanıklara da tebliğine ilişkin 

hükümleri saklı tutulmuştur. Yani, bu durumda müdafiye yapılan 

tebliğle yetinilmemelidir
57

.  

                                           
55

 Y13HD. 09.02.2007, E. 2006/13319, K. 2007/1624, Sinerji Mevzuat ve İçtihat 

Programı. 

56
 Yılmaz / Çağlar, s.302; HMK’nın 74. maddesine göre, açıkça yetki verilmemiş 

ise vekil; sulh olamaz, hakimi reddedemez, davanın tamamını ıslah edemez, 

yemin teklif edemez, yemini kabul, iade veya reddedemez, başkasını tevkil 

edemez, haczi kaldıramaz, asılinin iflasını isteyemez, tahkim ve hakem 

sözleşmesi yapamaz, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin 

uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunamaz ve bunlara 

muvafakat veremez, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuramaz, davadan 

veya kanun yollarından feragat edemez, karşı tarafı ibra ve davasını kabul 

edemez, yargılamanın iadesi yoluna gidemez, hakimlerin fiilleri sebebiyle Devlet 

aleyhine tazminat davası açamaz, hangileri hakkında yetki verildiği 

açıklanmadıkça kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açamaz ve takip 

edemez. 

57
 Yılmaz / Çağlar, s.159; Ruhi, s.339. CMK’nın 35. maddesine göre ilgili tarafın 

yüzüne karşı verilen karar kendisine açıklanır ve isterse kararın bir örneği de 

verilir; koruma tedbirlerine ilişkin olanlar hariç, aleyhine kanun yoluna 

başvurulabilecek hâkim veya mahkeme kararları, hazır bulunamayan ilgilisine 

tebliğ olunur; ilgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise tebliğ edilen 

karar, kendisine okunup anlatılır. CMK’nın 291. maddesinin 2. fıkrasına göre de 

hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre 

tebliğ tarihinden başlar. 
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YCGK’nın oy çokluğuyla verdiği aşağıdaki kararı, sanığa 

yapılan tebligatın geçersiz olduğu yönündedir. 

“…hükmün de, Yargıtay'ca incelenmesi sanık Şeref ile 

müdahiller vekili tarafından istenildiğinden dosya, Yargıtay C. 

Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesi ile 1. Başkanlığa 

gönderilmekle Ceza Genel Kurulunca okundu gereği konuşulup 

düşünüldü: 

7201 sayılı Tebligat Yasasının 11. maddesinde, "vekil ile takip 

edilen işlerde tebligat vekile yapılır" hükmüne yer verilmiştir. Hükmü 

temyiz edebilme yetkisi kamu davasının bütün aşamalarında sanığın 

savunmasını üstlenen vekilin yasal görevi içerisinde bulunmaktadır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının açıklanan maddeleri ile 

Tebligat Yasanın 11. maddesi birlikte incelenip değerlendirildiğinde; 

yoklukta tefhim olunan kararın vekile tebliğ edilmesi gerektiği ve 

sanığa ayrıca yapılan tebligatın hukuken geçersiz olduğu sonucuna 

varılmıştır. İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 10.7.1940 

gün 7/75 sayılı Ceza Genel Kurulunun 16.9.1985 gün 178/461 ve 

26.5.1986 gün 561/298 sayılı kararları da bu doğrultudadır.  

Olayımızda 3.4.1989 günlü mahkûmiyet hükmü sanık Şeref ve 

vekillerinin yokluğunda tefhim edilmiş, gerekçeli karar 21.4.1989 

gününde sanık vekili Av. Osman'a tebliğ edildiği halde vekili 

tarafından temyiz yoluna başvurulmamıştır. 

Karar ayrıca, sanığa 1.5.1989 günü tebliğ olunmuş ve sanık 

tarafından temyiz edilmiştir. Vekil marifetiyle kendisini savunan 

sanığa ancak, vekili tebligat olanağı bulunmadığı takdirde tebligat 

yapılabilir ve hükmü temyiz olanağı doğar. Aksi düşünce tarzı 

                                                                                                   
 

  



Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat 115 

Tebligat Yasasının 11. maddesi ile İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu 

Kararına aykırıdır. Bu nedenle sanığın temyiz isteminin reddine karar 

verilmelidir. 

Müdahiller ile vekillerin yokluğunda verilen karar müdahiller 

vekili Av. Namık'a 24.4.1989 tarihinde tebliğ edilmiş ve hüküm temyiz 

edilmemiştir. 

Müdahillerin diğer vekili Av. Polat'ın talebi üzerine 26.5.1989 

günü tebliğ olunan karar 1.6.1989 tarihinde geçen 2. vekil tarafından 

temyiz olunmuştur. 

Sanığın temyiz isteminin reddine ilişkin çoğunluk görüşüne 

katılmayan Kurul Başkanı ve Üyeler: 

Konuya daha sağlıklı yaklaşabilmek bakımından "vekil" ile 

"müdafii" kavramları arasındaki farka değinmekte yarar vardır. Zira 

kanımızca; uyuşmazlığın temelindeki neden budur. 

Konuya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu açısından 

bakıldığında, aşağıda belirtilecek istisnalar dışında "vekil"den çok 

farklı hukuki durumda ve farklı fonksiyonu olan, kanunumuzun tanımı 

ile "Müdafii" ile karşılamaktadır. Nitekim CMUY.nun "müdafaa" 

başlığını taşıyan onbirinci faslının ilk maddesi olan 136. maddesinde 

"maznun tahkikatın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla 

müdafiin yardımına müracaat edebilir. Maznunun kanuni 

mümessilleri varsa onlar da maznuna bir müdafi intihap edebilirler" 

denilmektedir. Kuşkusuz istisnalar dışında diğer maddelerinde kanun 

"vekil'den değil, "Müdafii"den söz etmektedir. Gerçekten CMUK.nun 

kural olarak benimsediği kurum "vekil" ya da "vekalet" değil 

"müdafii" ya da "müdafiiliktir" 

CMUK.nun "kararın tefhim ve tebliği" başlığını taşıyan 33. 

maddesinde, ilgililerin yüzüne, karşı verilen kararların tefhim 

olunacağı ve diğer kararların tebliğ edileceği esası kabul edilmiştir. 
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Bu maddenin gerekçesinde de; "İttihaz olunan kararlar, maznun 

vicahında ise, tefhim, talebi halinde bir sureti verilmek ve gıyabında 

ise, kendisine tebliğ olunmak dahi mükarraratın muhtevasına ittila 

noktasından lüzumlu görülerek madde o yolda tertip olunmuştur" 

denilmiştir. "Hüküm ne suretle tefhim olunacağı" başlığını taşıyan 

261. maddesinde tefhimin yapılan şekli belirtildikten sonra, hükmün 

tefhimi sırasında sanığın hazır bulundurulacağı ve hükmün aleyhine 

kanun yolları varsa kendisine haber verileceği ilkesine yer verilmiştir. 

Temyiz talebi ve süresi başlığını taşıyan 310. maddesinde ise, hükmün 

tefhimi sanığın yokluğunda olmuşsa bu sürenin tebliğ tarihinden 

itibaren başlayacağı kabul edilmiştir. 

Öte yandan, 3220 sayılı Kanunla değişik 7201 sayılı Tebligat 

Kanununun 11. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, "Ancak 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun, kararların sanıklara tebliğ 

edilmelerine ilişkin hükümleri saklıdır." 

Bu maddenin gerekçesinin konumuzla ilgili bölümü de aynen 

şöyledir: 

Her hükmün ilgiliye bildirilmesi, CMUK.nun ana ilkelerinden 

birini oluşturmaktadır. Yasa koyucu bu konuda çok hassas davranmış 

ilgililerin yasal haklarını kullanabilmeleri için sanıkların karar ve 

hükümlerden haberdar edilmelerini öngörmüştür... Bilindiği gibi, 

hukuk yargılamasındaki "vekil" ile ceza yargılamasındaki "müdafi" 

kavramları birbirinden farklıdır. Vekil, asıldan ayrı ve bağımsız bir 

statüye bağlı değildir, bağımlıdır. Temsil ettiği kişinin talimatıyla 

hareket eder ve onun yokluğunda onun yerine geçer. Müdafi ise, 

sadece ceza davasında söz konusudur. Bu itibarla, ceza davalarında 

kararların sanıklara tebliğ edilmesine gerek görmemek, müdafiine 

yapılan tebliği geçerli saymak adalet ilkeleriyle bağdaştırılamayacak 

bir durumdur. 
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CMUK.nun ana ilkeleri (Madde: 33,261, 310.) ve yukarıda 

belirtilen gerekçesi birlikte ele alınıp incelendiğinde, tebligat 

Yasasının 11. maddesi hükmünün aksine bir yoruma elvermeyecek 

biçimde gayet açık olduğu görülmektedir. Gerek CMUK.da ve gerekse 

Tebligat Kanununda kanun koyucu iradesini, amacını gayet açık ve 

net bir şekilde ortaya koymuştur. Kanunun bu sistemi, yukarıda 

değinildiği gibi, doktrin tarafından da ittifakla benimsenmiş ve 

savunulmuştur. Kanımızca bu sistemin başta gelen özelliği, savunma 

hakkının teminatını oluşturmasıdır" gerekçe ve açıklamaları ile 

sanığın temyizinin geçerli olduğu ve işin esasının incelenmesi 

gerektiği yolunda oy kullanmışlardır. 

Sonuç: Açıklanan nedenlerle müdahiller vekilinin temyiz 

inceleme isteğinin reddine oybirliği ile sanıklardan Şeref'in temyiz 

inceleme isteminin reddine oyçokluğuyla ile 06.11.1989 gününde 

karar verildi”
58

. 

Uygulamada, ceza mahkemelerinde verilen kararlar sadece 

müdafiye tebliğ edilmektedir. Müdafi kendisine tebliğ edilen kararın 

gereklerini yerine getirmediği takdirde cezai ve hukuki müeyyidelerle 

karşılaşabilir ancak bu durum sanığın almış olduğu cezanın 

kesinleşmesine ve verilen cezayı çekmesine engel olmayacağından, 

kararın sadece müdafiye değil, sanığa da tebliğ edilmesi, savunma 

hakkına, dolayısıyla adalete daha uygun olacaktır
59

.  

Sanık için mahkeme zorunlu müdafi görevlendirmişse ve 

bundan sanığın haberi yoksa zorunlu müdafiye yapılan tebligat sanık 

açısından hukuki sonuç doğurmayacağından, sanığın öğrenme üzerine 

verdiği dilekçesine istinaden temyiz davasının açılması gerekir.  

                                           
58

 YCGK. 06.11.1989, E. 8-268, K. 338, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

59
 C. Ruhi / A. C. Ruhi, s.128.  
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“Zorunlu müdafie yapılan tebliğ, kendisine zorunlu müdafii 

atandığından haberdar edilmeyen sanıklar açısından hukuki sonuç 

doğurmayacağından, Av. Ö. B.'a 13.02.2008 günü yapılan tebliğle 

sanıklar açısından temyiz süresi de başlamayacaktır
60

.” 

“Atamanın yapıldığı tarih itibarıyla yürürlükte bulunan usul 

hükümlerine göre tayin edilmiş zorunlu müdafie yapılan tefhim ve 

tebliğ, aynen vekâletnameli müdafie yapıldığında olduğu gibi 

hukuksal sonuç doğurur. Ancak bunun ön koşulu, kendisine zorunlu 

müdafi atandığından sanığın haberdar edilmiş olmasıdır
61

.” 

“Sanığa mahkemenin istemi üzerine baro tarafından 

görevlendirilen zorunlu müdafiinin yüzüne karşı yapılmış olan tefhim, 

kendisine zorunlu müdafii atandığından haberdar edilmeyen sanık 

açısından hukuksal sonuç ifade etmediği gibi temyiz süresini de 

başlatmayacağından; sanığın öğrenme üzerine verdiği dilekçesine 

istinaden temyiz davasının açılması gerekir
62

.” 

Önemle belirtmek gerekirse, bu durumda eğer sanığın 

müdafiisi değil de vekili varsa, Tebligat Kanunu’nun 11. maddesine 

göre tebligat vekile yapılacaktır
63

. Zira sanık, vekilini iradi olarak 

seçtiğinden vekile yapılan tebligat sanık açısından hukuki sonuç 

doğuracaktır. 

                                           
60

 YCGK. 12.07.2011, E. 6-155, K. 172, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

61
 YCGK. E. 2011/6-254, K. 2012/32, 14.02.2012, Kazancı Hukuk Mevzuat ve 

İçtihat Programı. 

62
 YCGK. 16.06.2009, E. 6-57, K. 168, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

63
 Yılmaz / Çağlar, s.343; Ruhi, s.132; Y8CD’nin 15.03.2007, E. 2006/6961, K. 

2007/2076 sayılı yayımlanmamış kararında; vekâletnamesi olmayan müdafiin 

hükmü temyiz etmemesi sanığın temyiz hakkını ortadan kaldırmayacağından 

mahkemece verilen temyiz dilekçesinin reddine ilişkin karar isabetsiz 

bulunmuştur.    
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11- Vekâlet, istifa, azil, vekilin ölümü, ehliyetini kaybetmesi 

ve iflası gibi hallerde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun
64

 512 ve 

513
65

. maddeleri, Av. K.’nın 41. maddesi
66

, HMK’nın 81, 82 ve 83
67

. 

maddeleri uyarınca son bulur. Vekil, örneğin, ölüm olayını bilmeden 

tebligatı kabul etmişse veya tebligatı kabul ettikten sonra asıl ölmüşse 

bu tebligat geçerlidir
68

.  

“Davalı (A) vekili Avukatı (Ç)ye ilam 8.4.1976 günü tebliğ 

edilmiş ve davalı bundan sonra 25.4.1976 günü vefat etmiştir. Bu 

                                           
64

 RG. 04.02.2011, S. 27836. 

65
 TBK.’nın 512. maddesine göre, vekâlet veren ve vekil, her zaman sözleşmeyi tek 

taraflı olarak sona erdirebilir. Ancak, uygun olmayan zamanda sözleşmeyi sona 

erdiren taraf, diğerinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. TBK’nın 

513. maddesine göre de, sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça 

sözleşme, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası 

ile kendiliğinden sona ermiş olur. Bu hüküm, taraflardan birinin tüzel kişi olması 

durumunda, bu tüzel kişiliğin sona ermesinde de uygulanır; vekâletin sona ermesi 

vekâlet verenin menfaatlerini tehlikeye düşürüyorsa, vekâlet veren veya mirasçısı 

ya da temsilcisi, işleri kendi başına görebilecek duruma gelinceye kadar, vekil 

veya mirasçısı ya da temsilcisi, vekâleti ifaya devam etmekle yükümlüdür. 

66
 Av. K.’nın 41. maddesine göre, belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile 

çekilen avukatın o işe ait vekâlet görevi, durumu asıline tebliğinden itibaren 

onbeş gün süre ile devam eder. 

67
 HMK’nın 81. maddesine göre, vekilin azli veya istifasının, mahkeme ve karşı 

taraf bakımından hüküm ifade edebilmesi için, bu konudaki beyanın dilekçeyle 

bildirilmesi veya tutanağa geçirilmesi ve gerektiğinde ilgilisine yapılacak tebligat 

giderinin de peşin olarak ödenmesi zorunludur; 82. maddesine göre, istifa eden 

vekilin vekâlet görevi, istifanın asıline tebliğinden itibaren iki hafta süreyle 

devam eder; 83. maddesine göre de, vekil ile takip edilen davada, vekilin azli 

halinde vekâlet veren, davayı takip etmez ve iki hafta içinde bir başka vekil de 

görevlendirmez ise tarafın yokluğu halinde uygulanacak hükümlere göre işlem 

yapılır. 

68
 Yılmaz / Çağlar, s.300; Turan, s.111. 
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durumda temyiz süresi vekile yapılan tebliğ tarihinden itibaren 

işlemeye başlayıp asilin sonradan ölmesi onun mirasçılarına ikinci bir 

tebligat yapılmasını gerektirmez
69

.” 

HMK’nın 81. maddesine göre vekilin azlolunduğu veya istifa 

ettiği tutanağa kaydettirildiğinde, mahkeme bu vekile artık tebligat 

çıkartamaz: 

“… vekilini azleden asıl, icra dosyasına azli bildirilinceye 

kadar tebligat azledilmiş olan vekile yapılır ve bu tebligat ile süreler 

işlemeye başlar. Buna karşılık vekilin istifasının veya azlinin icra 

dairesine ulaşıp karşı tarafa bildirilmesinden sonraki dönemde 

azledilmiş olan vekile tebligat yapılamaz. Tebligat var ise geçersiz 

olur
70

.” 

“Asıl namına bir işlem yapmış olan vekil istifa ettiğini veya 

asili tarafından azlolunduğunu dava zaptına kayıt veya tebliğ 

ettirilmek sureti ile diğer tarafa bildirmedikçe istifa veya azlin o taraf 

hakkında hükmü yoktur
71

.” 

“Vekil, vekâletten azledildiği takdirde asile tebligat 

lazımdır
72

.” 

Vekilin istifa (vekillikten çekilme) durumunun müvekkiline 

(asile) bildirilmesi için gerekli tebligat giderini mahkeme kalemine 

vermesi gerekir, aksi halde vekile bu gideri karşılaması için süre 

verilir; bu süreye de uymazsa Tebligat Kanunu’nun 34. maddesinin 2. 

fıkrasına göre, vekilin talebinden vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir 

ve tebligatlar avukata yapılmaya devam eder.  

                                           
69

 Y14HD. 03.02.1977, E. 516, K. 696, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

70
 Y12HD. 29.03.2005, E. 3897, K. 6568, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 

71
 Y13HD. 27.01.1977, E. 226, K. 643, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı 

72
 TM4HD. 02.12.1943, E. 48/43, K. 3379, Reisoğlu, s.38. 
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 “Duruşmanın muallâk bulunduğu bir zamanda borçlu vekili, 

nefsini azlettiğini bir dilekçe ile bildirmiş ve bu dilekçenin duruşma 

zaptına dercedilmiş olması sebebiyle bu istifa ve azil keyfiyeti diğer 

taraf hakkında HUMK’nın 68. maddesinin tatbikini icap ettirse de 

istifa keyfiyetinden müvekkili borçlunun haberi olmaması dolayısıyla 

tebligat icrası suretiyle duruşmanın devamı lazım gelir
73

.” 

HMK’nın 82. maddesindeki, vekilin istifası halinde 

vekilliğinin iki hafta süreyle devam etmesi, bu süre zarfında gelen 

tebligatları kabul edeceği anlamına gelmez, zira bu süre vekil ve asil 

arasındaki iç ilişkiyi ilgilendirir. Dolayısıyla vekilin istifasını 

bildirmesiyle vekâlet son bulur ve tebligatlar bundan sonra asile 

yapılır.  

“…temyiz süresi 31.5.1991 Cuma günü mesai saati sonunda 

dolmuştur. Davacı vekili ise temyiz süresinin geçmesinden sonra 

5.6.1991 tarihinde vekâletten çekildiğini bildirmiştir. Vekille takip 

edilen davalarda bütün tebligatların asıl adına vekile yapılması temel 

bir usul kuralı olduğu gibi vekâletten çekilen vekilin çekilmeden 

itibaren 15 gün daha vekâlet görevini sürdürmesi de Avukatlık Yasası 

hükmü gereğidir. 

Davacı asılın, eski hale getirme isteğini de kapsadığı kabul 

edilen temyiz dilekçesine eklediği 29.5.1991 tarihli üç günlük doktor 

raporunun verildiği tarihte davacı vekilinin vekâleti fiilen devam 

etmektedir. Bu durumda davacı asılın eski hale getiren isteği yerinde 

kabul edilemez. O halde yasal süre geçtikten sonra yapılan temyiz 

isteme süre yönünden reddedilmelidir
74

.” 
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 İİD. 19.12.1955, E. 6869, K. 6910, Reisoğlu, s.38. 

74
 YHGK. 12.02.1992, E. 12-641, K. 50, Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı. 
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Vekilin ehliyetinin ortadan kalkması halinde, örneğin vekilin 

mahkûm olması halinde, vekil mahkemeye gelemeyeceğinden, 

tebligatın asile yapılmasında yarar vardır
75

. Av. K.’nın 42. maddesinin 

1. fıkrasına göre, bir avukatın ölümü veya meslekten yahut işten 

çıkarılması veya işten yasaklanması yahut geçici olarak iş yapamaz 

duruma gelmesi hallerinde, baro başkanı, ilgililerin yazılı istemi 

üzerine veya iş sahiplerinin yazılı muvafakatini almak şartıyla, işleri 

geçici olarak takip etmek ve yürütmek için bir avukatı görevlendirir ve 

dosyaları kendisine devir ve teslim eder. Bu durumda tebligatın bu 

avukata yapılması gerekir, aksi halde tebligat asile yapılır.  

 

III.  VEKİLE TEBLİĞ YAPILMAMASININ 

HUKUKİ SONUÇLARI 

  

Vekile tebliğ edilmesi gereken ilam, icra emri vb. tebligatlar 

vekil adına çıkarılmış ancak, Tebligat Kanunu’na aykırı olacak şekilde 

yapılmışsa, bu durumda usulsüz tebligat söz konusudur.  

“Avukata dava dilekçesinde gösterilenden başka adrese 

tebligat çıkarılması, tebligatı öğrenim konusunda herhangi bir belge 

ve delil bulunmaksızın duruşma yapılarak davanın reddine karar 

verilmesi yasaya aykırıdır
76

.” 

“… günlü oturumda, davacı vekilinin mazereti kabul edilmiş, 

ara karar gereğince duruşma gününün ekli pul ile bildirilmesine, 

tebligatın yetişmeme ihtimaline binaen ayrıca telefonla duruşma 

gününün bildirilmesine biçiminde karar verilmiştir. Bir sonraki 

celsede “telefonla bilgi verildi” şerhi düşülerek davacı vekilinin 
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 Yılmaz / Çağlar, s.318; Ruhi, s.132; Turan, s.111. 

76
 Y6HD. 18.04.1980, E. 12343, K. 3525, , ABD., S. 3, Ankara, 1980, s.384-385. 
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yokluğunda hüküm kurulmuştur. Davacı vekiline usulüne uygun 

tebligat yapılmadığı, telefonla bilgi verilmesi şeklinde bir yöntemin 

usulde yer almadığı gözetilmeden savunma hakkının kısıtlanmış 

bulunması bozmayı gerektirmiştir
77

.” 

Tebligat Kanunu’nun 32. maddesine göre, tebliğ usulüne aykırı 

yapılmış olsa bile, vekil tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır ve 

vekilin beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.  

“Tebliğ zarfı üzerindeki adresin vekile ait olmaması, tebligat 

yapılan şahsın vekil adına tebligatı almaya yetkili bulunmaması 

karşısında tebligatın usule aykırı olarak yapıldığı anlaşıldığından 

muhatabın tebligata muttali olduğunu belirttiği 15.5.1995 tarihine 

göre 9.6.1995 tarihinde kayda giren dilekçeyle yapılan temyiz 

başvurusunun süresinde olduğunun kabulü gerekirken…
78

.” 

“Tebligatın usulsüzlüğünün şikâyet edilmesi, itiraz süresinin 

işlemesini durdurmaz. Borçlu vekili, tebligata ıttıla üzerine, tebliğ 

işlemini usulsüzlüğünü şikâyet etmekle kalmamış, icra müdürlüğüne 

başvurarak seçilen takip şekline göre yasal süre içinde ve doğru 

mercie borca itirazlarını da bildirmiştir. Bu durumda ödeme emri 

tebliğinin usulsüzlüğünü, dolayısıyla borçlu vekilinin ıttıla tarihi 

olarak beyan ettiği tarihi, ödeme emrinin tebliğ tarihi olduğu 

vurgulanmalı ve böylece borca itirazın süresinde olduğu sonucuna 

varılmalıdır
79

.” 

Vekile tebliğ edilmesi gereken tebligatlar vekile tebliğ 

edilmemişse, ortada vekil adına yapılmış bir tebliğ olmadığından 
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usulsüz tebligata ilişkin hükümler uygulanmaz, zira bu durumdaki 

tebligat geçersiz tebligattır
80

.  

“… Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile 

yapılması gerekir. Eğer tebliğ vekil edene yapılmışsa bu tebliğ yasaya 

aykırı ve hükümsüzdür. Tebliğin yasaya aykırı ve hükümsüz 

olmasından dolayı kanun yoluna müracaat için belli olan müddet 

işlemeyeceği için direnme kararı bozulmalıdır
81

.” 

Yargıtay eski tarihli kararlarında, vekille takip edilen işlerde 

vekil yerine asil adına tebligat çıkarılması durumunda tebliğin usulsüz 

olacağı görüşündeydi
82

.  

“H.A. mahkemede vekili A.Ş. tarafından temsil edildiği ve 

vekâletname ibraz olunduğu halde, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 

11.maddesine muhalif olarak ilam H.A.’nın şahsına çıkarılmış, 

bahçecisi S’ye tebliğ edilmiştir. Aynı kanunun 32. Maddesi uyarınca 

tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile muhatabı tebliğe muttali olmuş 

ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih muteberdir. Temyiz 

müddeti o tarihten itibaren başlar
83

.” 
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“Vekille takip edilen davalarda her türlü tebligat vekile 

yapılır. Ancak asıla yapılan tebligattan vekilin haberi olur ve bu 

tebligat işlemine ıttıladan sonra itiraz etmez ve hatta kabule delalet 

eden beyanda bulunursa tebligat muteberdir ve sonuç doğurur
84

.” 

Yukarıdaki Yargıtay kararında, aslında vekil adına yapılması 

gereken tebligatın usulsüz olmasından değil, mevcut bulunmadığı için 

geçersiz olmasından bahsedilmesi gerekirdi. 

Yargıtay yukarıda bahsedilen hatalı kararlarından bir süre 

sonra vazgeçmiştir: 

“…davacının vekili bulunduğu ve davanın da vekil marifetiyle 

takip edildiği anlaşılmaktadır. Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde 

tebligat vekile yapılır. Mahkemece, bu gerekliliğe uyulmadan kararın 

asile tebliği nedeniyle geçersiz olan bu tebligat işlemine dayalı olarak 

temyiz isteminin reddi doğru değildir
85

.” 

“Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. 

Karar, vekili bulunduğu halde davalı kocaya tebliğ olunmuştur. Bu 

haliyle yapılan tebligat geçersizdir
86

.” 

Tebliğin geçersizliği (yokluğu) halinde, vekil İİK’nın 16. 

maddesinin 2
87

. fıkrası uyarınca süresiz şikâyet yoluna başvurarak, 

icra mahkemesinden tebligatın vekil adına çıkarılmasını isteyebilir
88

. 
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“Alacaklı tarafından borçlular hakkında ilama dayalı olarak 

icra takibi başlatılmış, borçlular vekili, icra emrinin vekil yerine 

borçlu asıllara tebliğ edilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri 

sürerek icra emrinin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurmuş, 

mahkemece, borçluların icra emrinin geri bırakılması gibi taleplerinin 

olması halinde, bu taleplerini de aynı şikâyet dilekçesinde yapma 

imkânları olduğu halde, bunun yapılmadığı, şikâyet dilekçesinde ileri 

sürülen bu sebebe bağlı olarak icra emrinin iptal edilemeyeceği 

gerekçesiyle şikâyetin reddine karar verilmiştir. 

Takip dosyasında icra emrinin vekil yerine asıllara tebliğ 

olunması anılan yasa hükümlerine aykırıdır. Vekile çıkarılmış bir 

tebligat bulunmadığına göre usulsüz tebliğ ile ilgili 7201 sayılı 

Tebligat Yasası’nın 32. maddesinin somut olayda uygulama yeri de 

bulunmamaktadır. O halde mahkemece borçlu asillere çıkartılan icra 

emri tebliğ işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken…
89

.” 

“İcra emrinin asile çıkarılması suretiyle, icra müdürünün 

anılan yasa hükümlerine aykırı bir işleminin mevcut bulunduğu 

açıktır. Yasaya aykırı işlem iptal edildikten ve yeniden icra emri tebliğ 

edilmesinden sonra borçlu vekili esasla ilgili itirazlarını 

bildirebilir
90

.” 

“Somut olayda borçlu vekili ilamdaki vekâleti nedeniyle 

tebligatın kendisine yapılması gerektiğinden bahisle icra emrinin 

iptalini istemiş bu başvurusunda diğer şikâyet nedenlerini 

bildirmemiştir. Bu durumda talep doğrultusunda icra emrinin iptaline 
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karar verilerek borçlu vekiline çıkarılacak yeni icra emri ile şikâyet 

nedenlerini bildirme hakkı sağlanmalıdır
91

.” 

Vekil adına çıkarılan tebligatın vekil açısından usulsüz olup 

olmadığının söylenebilmesi için, ortada vekil adına çıkartılmış bir 

tebligatın mevcut olması gerekir
92

. Esasen tebligat, yetkili makam 

veya onun aracılığı ile bir takım hukuki işlemlerin, bu işlemlerin 

hukuki sonuçlarından etkilenmeleri amaçlanan kimselere kanuna 

uygun şekilde bildirimi ve bildirimin de usulüne uygun olarak 

yapıldığının belgelendirilmesi işlemidir
93

. O halde vekil adına 

çıkarılmış ancak bu tanıma uymayan bir usulle başkasına tebliğ 

edilmiş bir tebligat usulsüzdür. Buradan tebliğin geçersizliği 

(yokluğu) ile usulsüzlüğünün farklı kavramlar olduğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, vekil açısından yok hükmünde olan bir tebligatı vekilin 

sonradan öğrenmesi bu tebliği geçerli hale getirmez
94

. Zira tebligatın 

doğuracağı hukuki sonuçlar, tebliğle başlar, dolayısıyla vekil tebliğ 

konusu işlemi öğrenmiş olsa da, ortada geçerli bir tebliğ işlemi 

olmadığından, hukuki bir sonuç da doğmaz. Buna karşılık, tebligat 

vekile adına çıkarılmış ancak vekile usulüne uygun tebliğ 

yapılamamışsa, ortada bir tebliğ vardır ancak usulsüzdür. Bu durumda 

Tebligat Kanunu’nun 32. maddesinin 2. fıkrasına göre, vekilin 

tebligatı öğrendiğini beyan ettiği tarih itibariyle tebligatın doğuracağı 

hukuki sonuçlar işlemeye başlar.  Yani, vekilin öğrendiğini beyan 

ettiği tarihte tebliğin yapılmış sayılıp, kanunun tebliğe bağladığı 
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hukuki sonuçların doğması, vekil adına mevcut olmayan tebliğe değil, 

vekil adına mevcut fakat usulsüz yapılmış tebliğ hallerine ilişkindir.  

Kanunen, vekille takip edilen işlerde tebligatın vekile 

yapılması gerektiği asıl iken; Yargıtay, tebliğ ile amaca ulaşılmış ise, 

sırf vekile çıkarılmadı diye tebligatın iptal edilemeyeceği yönünde 

kararlar da vermiştir. Bu durumu örnek olarak aşağıdaki kararı 

gösterebiliriz; 

“Takip dosyasında vekil yerine borçlulara ödeme emri 

gönderilip tebliğ edilmesi usulsüzdür. Ancak, borçlular yasal süresi 

içinde vekilleri aracılığı ile icra dairesine başvurarak borcun esası ile 

ilgili itirazlarını da bildirmişlerdir. Borçlu vekili tarafından süresinde 

borca itirazda bulunulduğu için, ayrıca mercie başvurularak ödeme 

emrinin borçlu asıllara tebliğ edildiğinden bahisle iptalinin 

istenmesinde adı geçenlerin hukuki yararları bulunmamaktadır
95

.” 

“Vekille takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması 

gerekir ise de; asıla yapılan tebligat itiraz süresi içinde vekile 

ulaşmış, vekilde yazılı yedi günlük itiraz süresi içinde mercie 

müracaat ederek itiraz nedenlerini de bildirmiş olmasına rağmen 

vekile tebligat yapılmadığından bahisle icra emrinin iptaline karar 

verilmesi doğru değildir
96

.” 

Yargıtay’a göre, ödeme veya icra emri vekil adına tebliğe 

çıkarılıp vekile tebliğ edilmesi gerekirse de, asıl adına çıkarılıp asıl 

adına tebliğ edilmiş olsa bile, eğer asıla tebliğden itibaren 7 günlük 

itiraz süresi içerisinde vekil bu tebliği öğrenip, süresi içinde itirazda 

bulunmuş ise, amaç gerçekleşmiştir. Bu durumda, tebliğin asile 

yapıldığından söz edilerek ödeme veya icra emrinin iptali ile tebliğin 
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bu defa vekil adına çıkarılıp vekile yapılmasının istenmesinde hukuki 

yarar bulunmaz
97

. 

 

 SONUÇ 

 

 Fiil ehliyetine sahip bir kimsenin, davasını bizzat takip 

etmeyip, vekil ile temsil ettirebilir. Bu durumda, istisnai haller dışında 

dava ile ilgili tebligatlar vekile yapılacağından, birçok işlemin 

tamamlanıp hüküm ifade edebilmesi için, söz konusu işlemlerin vekile 

usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi gerekir.  

Tebligat Kanunu’nun emredici 11. maddesi karşısında, vekil 

varken asıla yapılan tebligat geçersiz, yani yok hükmündedir. Tebligat 

vekil adına çıkarılmış ancak usulüne uygun olarak tebliğ edilmemişse 

bu sefer usulsüz tebligat söz konusu olmaktadır. Yargıtay hatalı olan 

eski görüşünden vazgeçerek artık bütün kararlarında usulsüzlük ve 

geçersizlik ayrımına net ve doğru olarak yer vermektedir. 

Ceza kararlarının sanığa mı, müdafiye mi ve vekile mi tebliğ 

edileceği noktasında doktrinde farklı görüşler mevcut olup, 

Yargıtay’ın vekil (müdafi) varsa sanığa değil, vekile (müdafiye) 

tebligat yapılması gerektiği görüşü uygulamada da benimsenmiştir.  

Mevcut kanunlarımızın çoğunda tebliğin asile mi, vekile mi 

yapılması gerektiği hususu açık ve net olarak yer almadığından, 

uygulamada, doktrinde ve Yargıtay kararlarında farklı görüşler 

varlığını sürdürecektir. Esasen, yeni düzenlemelerle, tartışmalı olan 

hususlarda hem vekile hem de asıla tebliğ zorunluluğunun getirilmesi 

isabetli olacaktır. 
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