
TEBLİGAT KANUNU (İlgili Maddeler) 

Bilinen adreste tebligat: 

Madde 10 - Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır.  
Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartiyle her yerde 
tebligat yapılması caizdir.  

Vekile ve kanuni mümesile tebligat:  

Madde 11 - (Değişik birinci fıkra : 6/6/1985 - 3220/5 md.) 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 Usulu Kanununun, kararların sanıklara tebliğ edilmelerine 
ilişkin hükümleri saklıdır.  

Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması gerekenlere yapılacak tebligat kanunlara 
göre bizzat kendilerine yapılması icabetmedikçe bu mümessillere yapılır.  

Hükmi şahıslara ve ticarethanelere tebligat:  

Madde 12 - Hükmi şahıslara tebliğ, salahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise, 
yalnız birine yapılır. Bir ticarethanenin muamelelerinden doğan ihtilaflarda, ticari mümessiline 
yapılan tebliğ muteberdir.  

Hükmi şahısların memur ve müstahdemlerine tebligat:  

Madde 13 - Hükmi şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler her hangi bir 
sebeple mütat iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat 
alamıyacak bir halde oldukları takdirde tebliğ, orada hazır bulunan memur veya 
müstahdemlerinden birine yapılır.  

Aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçiye tebligat:  

Madde 16- (Değişik: 19/3/2003-4829/2 md.)  
Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta oturan 
kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.  

Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina:  

Madde 21 - (Değişik : 6/6/1985 - 3220/7 md.)  
Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat 
yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina 
ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından 
birine veyahut zabıta amir ve memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin 
adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, 
adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün 
oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. 
İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. (1)  

(Ek: 19/3/2003-4829/5 md.) Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları 
yukarıdaki fıkra uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.  



Usulüne aykırı tebliğin hükmü:  

Madde 32 - Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise 
muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.  

Adres değiştirmenin bildirilmesi mecburiyeti:  

Madde 35 - Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan 
kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye 
mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır. 

(Değişik: 19/3/2003-4829/11 md.) Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve yeni 
adres tebliğ memurunca da tespit edilemediği takdirde tebliğ olunacak evrakın bir nüshası 
eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi, tebliğ tarihi sayılır.  

(Değişik: 19/3/2003-4829/11 md.) Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba 
yapılmış sayılır.  

Ek Madde 1 - (6/6/1985 - 3220 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gelen numarasız ek madde 
olup teselsül için numaralandırılmıştır.)  
Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız 
bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak 
üzere, Türkiye'de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır.  

Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır. Bağımsız bölüm 
sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması 
hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana 
yapılır. Tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız 
bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış 
sayılır.  

(Ek: 19/3/2003-4829/17 md.) Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan 
tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. 

 


