yaprlan uluslaraingiliz Mahkemesi tarafrndan Ttrkiye'deki davahya
rasr tef,Iigata iliqkin mahkeme karanmn terctimesidir'
(Qeuiren: Ar' Gan Deniz Ktrh AYDEMLR).

SHIBI,AQ

V SADIKOGLU

ingitiz yiiksek Mahkemesi, Queen's Bench Bdliimti'
Ticaret Mahkemesi
30 Temmuz2OO4

GrYabi Hiikiim;

Tebligat;

TtirkiYe

HlYargrlamayailiqkinbelgelerinteblili-TebligatrlJ<abulo-Yok- cPRl 6.24 - Gegerli tebligat usulleri
lukta htikii* ,r"ril*"ri-lg6sHukukiveficariKonulardaAdliBelgelerinYabancrMemlem1$ae kapsaketlerde Teblifine Dair La Haye Stizleqmesi f!'
iilkenin ihtigiinderildifi
mrndaki tebligat usullerinin, tebligatrn
yorumlanmasr
razi kaydr gergevesindegegersizligi 15'maddenin
_ 10. madde ile olan bafi1antr - tebligattaki eksiklerin giderilmesi
- CpR 3.10 - Amag - CPR 6.9 - istisnai durumlarda gegmiqeyiirtirlii]iik_Yurtdrqrtebligatlanngegmiqeyiiriirltiitiniinsrnrrlandrnlmasr - Hiikmiin iptatine yiinelik baqvuru'
:gI2Verilenhiikmtim,tebligatrntanrnmamasrsebebinedayalrolarak
iptali baqvurusu.
HsMahkemeninyarglamayetkisidrqrnayaptr[rtebliga|Tiirkiye,decPR 12 kapsaki davah hakkrnda netice doiurmuqtur. Mahkeme,
mrndakabulgtirmeyentebligatagiirehiikiimvermiqtir.Davalr,gegerlibirtebligatyaprlmadrfngerekgesiileverilenhiikmi.iniptalini
geqerli olduiunu
istemiqtir. Davacr,lebHgatrn CPR 6'24 altrnda
ileristirmiiq,bunaalternatifolarakdaeksikveyakusurluolarak
yaprlan tebiigatrn, CPR 3'10 altrnda, mahkemenin kendi takdir
Dah Araqtrrma Gdrevlisi'
Krnkkale universitesi Devletler ozel Hukuku Anabilim
Ttirkgeye, "Medeni usul KuRule
"diir.
Proced.ure
"civil
Bu krsaltmamn ingilizce agrhmr,
rallan" olarak terctime etmemiz mtimktindiir'
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yetkisi gergevesindegdztimekavugturulacaflm ya da bu tebligatrn,
CPR 6.9 altrnda gdziimlenmesi gerektipini belirtmiqtir.
Htikiim:
1965 Hukuki ve ficari konularda AdIi Belgelerin Yabancr
Memleketlerde Tebli!'ine Dair La Haye SiizleEmesi2 gergevesinde gegersiz olan Tebligat Usulleri
H4

(a) Mahkemenin bu davayr, Tiirk hukukunu esas alarak giiziime
kavuqturdu[u ileri sririilmtiqttir grinki.i, davacr tarafrndan kullamlan tebligat usulii, Tiirk hukukundaki dava iqlemleri agrsrndan gegerli olan usuldiir. Bunun yamsrra Tiirkiye, yabancr dava iqlemlerinin; 1965 La Haye Teblig Siizleqmesi'nin 1.0.maddesinin (a), (b)
ve (c) bentlerinde belirtilen usuller gergevesinde,doirudan tebli[ini kabul etmemektedir.

H5

(b) 1965 La Haye Tebli!'Siizleqmesi'nin15. maddesi bu duruma etki etmemektedir. Bu madde; "Scizleqmehtiktimleri qergevesinde"
miizekkere, davetiye vb. belgelerin, yurtdrqrna tebli!,i amacryla
giinderilmesine iliqkindir. 1965 La Haye Teblif Sozleqmesi'nin,
herhangi bir itiraz olmadr$ siirece, 10. maddede belirtilenleri de
kapsayan geqitli tebligat usulleri igermektedir. Ozellikle 15. madde, belgelerin yurt drqrna teblifinde belirlenmiq olan tebligat usullerinin kullamlmamrq olmasr halinde bile mahkemenin hiikiim verebilmesine imkdn saflamaktadrr. Bu maddede, gegerli tebligat
usullerini agrklamamrq ancak htikiim verilebilmesi igin gerekli
olan asgari unsurlarr belirtmiqtir. Her zaman igin, 1965 La Haye
Tebli$ Stizleqmesi'nin hiikiimleri gergevesinde belirlenmiq olan
tebligat usulleri dikkate ahnacaktrr. Ancak, tebligatrn g<inderildifi
tilkenin 10. madddeye agrk bir itirazrmn sdz konusu olduiu durumlar, bu maddenin kapsamr drqrnda brrakrlmrqtrr.

HG Buradan anlaqrlmaktadrr ki, kullamlan tebligat usulti CPR 6.24
(a) kapsamrnda Tiirk hukukunca kabul edilmemektedir. Bu usuliin, Tiirk ig hukukundaki dava iqlemlerinin tebliginde kabul edilse bile, yabancr dava iqlemlerinin tebliginde kabul edilmesi scizkonusu deiildir. Aynca bu usul, dava dilekqesinin 1965 La Haye Teblif Siizleqmesi'netaraf iilkelerden birinde bulunan davahya tebliiinde, CPR 6.25 (1) kapsamrndabelirtilen usullerden biri deflildir.
Bu agrdan, kabul giirmeyen bir tebligata dayanarak verilen hiikmiin, hatah tebligat CPR 3.10 kapsamrnda diizeltilmedifi stirece,
CPR 13.2 bailamrnda iptal edilmesi gerekir.
2

tgOSHukuki veya Ticari KonulardaAdIi BelgelerinYabancrMemleketlerde Tebli!,ine Dair La
Haye Siizlegmesi,bundan sonra "1965 La Haye lbbli!'Siizleqmesi" olarak ifade edilecektir.

Armapan
AntstnaArmaPan
Sorney'inAnr'sr.na
MehrnetSomey'in
Dr. Mehmet
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CPRs.lo,hatalrhiikmiinverilmesinihaklrgiistermekigin
izin vermemektedir
tebligatrn gegniEe yiiriirliiptine
H7

H8

CPR 6.8'de belirtilen alternatif usullerden birinin kullamlmamrg
olmasr sebebiyle ortaya grkan sonuglardan kagrnmak amacr ile,
cPRs.lo,iingegmiqeetkiliolacakbigimdeuygulanmasrsrizkonusu olamaz. Bu madienin, usulsiiz tebligat sonucunda verilen hatah hiikmii, hakh krlmak igin gegmiqeytiriirliigii stiz konusu olamaz'
Mahkemenintercihettiliyaklaqrm,b6ylebirusuliincPRS.l0
(l)'in amacr iginde olmadr$drr. Normalde mahkemelerin usulsiiz
tebligatrn giderilmesine yiinelik takdir hakkr olmamasrna rasmen
burada, tebligatrn muhattap iilke hukukunca kabul edilmedigi duiqrumlarda, yargilama yetkisi drgmdaki davahya ytinelik dava
lemlerininbirsonucuolarakortayagrkmaktadrr.Tebligatrkabul
etme yiikiimltiliiE'ti olmayan davahmn bu tebligatr kabul etmesi,
onun tebligatrn legmiqe yiirtirliigii sebebiyle, gyabrnda verilmiq
hiikme bafih hall gelmesine sebep olamaz'Bu durum' davahmn
tebligatr kabul stiresi igerisinde davacrmn iddiasrndan haberdar
olsa bile sbz konusu olmamaktadrr'
CPR6.9'ningegmiqeytiriirlii$Oniinsiizkonusuoldu!'udu'
rumlar
cPR 6.9'un gegmiqeyrirtirhifti, ijzellikle tebligat siiresinin uzatrlmasrnda veya dava dilekgesinin teblilinden vazgegilmesinde oldugu Sibi yalnrzca ola$aniistii durumlarda sdz konusu olmaktadrr'
Hu^gi durumlarrn isiisnai oldulu iinceden aqrklanmamrqtrr' Ancak
haretet noktasr, davalmn tebligat siiresi iqerisinde sanki tebligat
yaprlmrqgibikendisineyiineltileniddialarkonusundatamamryla
bilsi sahibi olmuq olmasrdrr'

H9

YurtdrgrnatebligattaCPR6.g,ungegmiqeyiirtirliisiinege.
tirilen srmrlandrrmalar
cPR 6.8 ve CPR 6.9'un, bir tebligatrn yerine gegmekveya Birlegik
Krallrkiletebligatrnyaprlacasi.ilkearasrndakianlaqmayaaykrrr,
usulsiiz bir tebligattan kagrnmak amacryla uygulanmasr sriz konusu olmamahdu. bpn 6.9'un gegmiqeetkili olacak bigimde uygulanmasrdavahyr,tebligattanvazgegilmesiyadatebligatrnsozleqme
agrsrndan gegerli olan bir usulde yaprlmasr hali ile aym konuma
gerek
diiqtirecekse, mahkemenin bu konuda bir karar vermesine
ulusolan
imzalanmlq
dava,
agrlan
aleyhine
yoktot Yabancr davah
getirilen
amacryla
kaqrnmak
qartlarrndan
anlaqmamn
it"ur.rt
te.
tedbirden etkilenmemelidir. Bu durum, uluslararasr nezaketin
dikkapsamrnda
1'1
CPR
ve
mel prensibi olarak ortaya grkmakta
kate ahnmamaktadrr.
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H10 CPR 6.9 usulstiz tebligatr gidermek iizere, geqmiqeetkili olacak bigimde uygulansa bile, bu durum davahmn tebligatr gegmigeetkili
olacak bigimde kabul etmesini gerektirmez.
Hiikmiin
Hll

iptaline

yiinelik

bagvuru

Gryapta verilmiq karann iptaline ydnelik talep, CPR 13.2 kapsamrnda kabul edilmigtir. Davacrmn, CPR 3.10 ve CPR 6.9 kapsamrnda yaptrlr talep reddedilmigtir.

H12 Atrf yaprlan davalar:
ingiliz Mahkemelerinde giiriilmiiq olan davalar:
Anderton u Clwyd CC, 3 Temmuz 2002: (2002) EWCA Civ 933;
(2002) 1W.L.R.3174BASCapital Funding Corp u Medfinco Ltd.,25
Tbmmuz 2003: (2003) EWHC L798;(2004)I.I.Pr.16
Chambers u Southern Domestic Electrical SeruicesLtd, 3 Temmuz
2002: (200DEWCA Civ 933; (2002)LW.L.R. 3174
Cranfieldu BridgegroueLtd.,14 Mayrs 2003: (2003)EWCACiv 656;
(2003)1W.L.R.2441
Elmes u Hygrade Food Products Plc, 24 Qcak 2001: (2001)EWCA
Civ 121; (2001)C.PRep.71
Godwin u Swindon BC, 70 Ekim 2001: (2001)EWCA Civ 1478;
(2002)LW.L.R.997
Golden Ocean Assurance and World Mariner Shipping SA u Martin (The Gold.eanMariner), L4 Haziran 1990: (1990)2 Lloyd's Rep.
215
'

Knauf UK GrnbH u British Gypsum Ltd (No.I), 24 Ekim 2001:
(2001)EWCACiv l57O; (2002) I.L.Pr. 30
H13 David Quest, davah adrna Lawrence Jones.
Joe Smouha Q.C. ve Jessica Mance, davacr adrna Addleshaw Goddard.

ntirtiu No:z
I

Bu karar, benim bu konuyla ilgili olarak 25 Temmuz 2003 tarihinde
vermiq olduium ilk karars ile baqlamaktadr. Burada temel 2 mesele vardrr:
a. Tebligat sdylendi!'i gibi, Ttirkiye'deki davah hakkrnda 7 Eyliil
2001 tarihinde sonug dofurmuq mudur yoksa CPR 12.3 kapsa-

3

25 Temmuz 2003 tarihli karar, metin iginde "ilk Karar" olarak anrlmaktadr.

Armapan
AnrstnaArmaPan
Somet'inAntstna
Mehmet
Mehmet Somet'in
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kapsamrnda
mrnda gegerli bir tebligat 6ncesi, davacrya cPR L2
haklu veralma
hiikiim
tanrnmiyunbir tebligui it. mahkemeden
mekte midir?
ytiniinde ise,
b. Eier (a)'ya verilen cevap tebligatrn gegerli olmadtgr
ile
baqvurularr
g.10
davacrnrn
kapsamrnda,
bu mahkemenin CpR
verhtikiim
qekilde
ilgili olarak aEagdaki hususlan kapsayacak
mesi gerekir:
"IJsuIi bir hatamn varhgt halinde,
(a) mahkeme karar vermedigl stirece, usuli hata yargrlamanrn
herhangi bir aqamaslm hiikiimsiiz krlmaz;
(b) ve mahkeme, bu usuli hatayr giderme ydntnde bir karar alabilir."
G. Mahkeme, CpR 6.9 kapsamrndabelgelerin tebliginden
Iir.
(a) hususu kendi igerisinde iki alt btiltime ayrrlabilir:

p

D

Yazgegebi-

benimsenen
8. bu davada, yabancr dava iqlemlerinin tebliginde
mi?
edilebilir
kabul
usul, Tiirk hukuku agrsrndan
de Birleqik Iftalhgn
b. alternatif olarak, bu usul hem Tiirkiye hem
maddesi altrnda
taraf olduiu La HayeTebligat Stizleqmesi'nin15.
kabul goren bir tebligat usulii miidtir?
gegerliligine iliqkin
AEagrda, Ttirk hukuku kapsamrnda tebligatrn
olarak bilirkiqi gtiriiqlerinin tizeti yer almaktadrr.
Hukuk FakiilDaval adrna gtrriiq.beyaneden istanbul Universitesi
Ka-bu konudaki dtiquncesini,
tesi,nden prof. Dr. Ilhan Helvacr
Jlk
Ti.irkiye ile Ingilterarln zb. paragrafrnda belirtmiqtir- Ig32 yrhnda
gegerli tebgergevesinde
Stizleqme
re arasrnda imzalanan iki taraflr
s6z konusu
durumunda
yaprlmasr
Iigatrn, ancak diplomatik yollarla
raffmen
Siizleqmesi'ne
olacagnr belirtmektedir. 1g6b La Haye Teblifi
Bununla
bu Scizleqmeninhalen yrirtirhikte otdugunu belirtmektedir'
tarafrndan yaprlan
berab", pror. Dr. ilhan Helvacr, bu davada noter
gegersizolsa bile, Tiirkitebligatrn yabancr dava iqlemleri agrsrndan
etmektedir'
ye,deki dava iqlemleri agrsrndangegerli oldufiunu ima
Hukuk FakiilDavacr adrna gdrtiq beyan eden Marm araUniversitesi
Aysel
Dr.
Prof.
Qelikel ve
tesi,nden prof. Dr. Cevdet Yavuz tlebirlikte
L932
Silzleqmesi'nin,
prof. Dr. Kamil yrldrnm, 1965 La Haye Teblii
Sdzleqtaraflr
iki
yrlrnda Ttirkiye ile ingitiere araslnda im zalanan
bir Tiirk yargrlame,nin yerine gegmiqolduiunu ve efer yargllama,
uyarrnca, bu davadamasr olsayd, Not"rlik Kanunu'nun 70. maddesi
belirtmektedirler' Bu
ki gibi, noter kanahyla tebligatrn yaprlaca$-nr
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davada, yabancr dava iqlemlerinin gegerli olarak noter kanahyla tebli[' edilmesi miimkiindiir.

6 Davah adrna giiriiqii beyan eden Galatasaray Universitesi Uluslararasr Ozel Hukuk ve Uluslararasr Ticaret Hukuku Profesdrlerinden,
Prof. Dr. AtA Sakmar, yabancr dava iqlemlerinin, karqrhkhhk ilkesi
gere$, Ttirkiye'deki davahya do[rudan teblif edilemeyecelini belirtmiqtir. Tiirkiye'deki yargrlama stirecinde noterlerin, adli belgelerin
teblifi hususunda sonuca etkili bir yetkisinin bulunmadrlr qtinkii bu
belgelerin, yetkili mahkemelerce Tiirk postasrmn kullamlmasr doirultusunda sonug do!'urduiunu ifade etmiqtir. Prof. Dr. Atd Sakmar
da, 1965 La Haye Teblif Stizlegmesi'nin 1932 yrhnda imzalanan iki
taraflr Siizleqmeyi hiikiimsiiz krldrlr frkrini savunmaktadrr. Bununla beraber, noterin herhangi bir adli iqlemi do!-rudan tebli!'edememesi sebebiyle,1965 La Haye Teblif Stizlegmesiyabancr dava iqlemlerinin bu anlamda tebli[ine etki tammamaktadrr.
Universitesi Hukuk Fakriltesi eski dekanr Prof. Dr. Aysel
Prof.
Dr. Cevdet Yavuz ve Prof. Dr. KAmil Yrldrnm tarafinQelikel,
dan ortaklaqa hazrrlanan bir diier rapor, yabancr dava iqlemlerinin
noter tarafrndan davahya doirudan tebliginin gegerli olacafrnr belirtilmektedir. Bu tebligat, Trirk hukukunun aradtgr qartlan taqrmasa
bile, kiqinin gegersiz bu tebligat ile kendisine yrineltilen dava iqleminden haberdar olmasr ve bu tebligatrn usuhine uygun bir tebligatmrq grbi sonug do$urmasl bakrmrndan Tebligat Kanunu'nun 32.
5 1. maddesi hrikrimlerini gergekleSmaddesi ve Teblig at Tizrifii'ntin
tirmiqtir. Burada, noter kanahyla davahya ula$masr istenen tebligatrn kaprya srkrqtrnlmaslnln hemen sonrasrnda, davahnrn bu giriqimden ve ingihz mahkemesinin dava iqleminden haberdar olmasr sa$lanmrq olacaktrr. Bu baflamda, gegerli oldu$una inanrlan bir tebligatrn varhfr sciz konusudur. 1965 La Haye Teblig Scizleqmesi'nin 10.
maddesi kapsamrnda gegerli bir tebligat sdz konusudur.
Istanbul

Prof. Dr. Ata Sakmar, daha cince de sciyledigt Sbi, noterin ig yargrlama ile ilgili olarak do$rudan tebligat yapma yetkisi bulunmadrsnr
tekrar etmektedir. Tebligat Kanunu'nun 32. maddesinin yalrrrzea,
usulsriz tebligat yaprlan kiqinin bu durumun farkrnda oldu$unu resmi olarak agrkladrgt veya kabul ettigi durumlarda uygulanabilecegini belirtmiqtir. Davacrnrn, belgenin muhattaba gtinderildigini ispat
etmesi scizkonusu degildir. Yalmzca muhattabrn bu belgeyi kabulu
ile, kendisinin bu durumdan haberdar oldugu anlaqrlmakta, tebligatrn alrndr$ tarih kesinlik kazanmaktadrr. 1965 La Haye Teblii Scizleqmesi'nin arnaglan dikkate ahndrfi-rnda 32. maddenin geniqletilmesi mtimktn de$ldir. Bu ba$lamda, 1965 La Haye Teblii Scizleqmesi'nin l0.maddesine dayanrnak mrimktin olmamaktadrr.

DoQ.Dn Mehmet Somer'in Aru'slna Armapan
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gProf.Dr.AtAsakmar,dahatincekifrkirleriiletirtiiqenbiragrklama
Atd Sakgetirmektedir.. Davacrmn hukuki damqmanlan' Prof' Dr'
madrn32.maddeyorumunureddetmektedir.Prof.Dr.AtASakmat'a
qartr olagtire bu madde; geg"r"i, tebligatr, gegerli hale getirmenin
dayamsrra,
bunlann
Biittn
iak muhattap kabuliinii aramaktadrr.
reddetmebelgeleri
olan
davada kendisine teblif edilmiq
;;;"
tarafrndan yasi, tebligatrn yaprlmrq olmasrna iliqkin olarak davah
prlmrg bir ikrardrr.
ne iilgiide geqerli
10 fiirk profestirlerinin, Tiirk hukukunun tebligatr
yaptr$hususundakianlaqmazlr[rnrqaqrrtrcrbulmaktay:m.Birgd.
iqlemlerinin - ye,tii, itirt mahkemelerinirruzun siireden beri dava
ge-gerlili[i yti,"f durnuiqlemleri - noter kanahyla doirudan teblipinin
karqrlaqtr[r
ntinde defierlendirme yapmaktadrr' Bu mahkemenin
ortaya
gugliiklerJen biri, ihtilafl; hususla'n def'erlendirilmesinde
terg:rkanbilirkiqi raporlan ve Tiirk hukukunun ilgili maddelerinin
tiir
Bu
ciimesinde kullamlan ingilizcenin net ifadeler igermemesidir'
giizbu meseleyi
bir ihtil6flr durumla t<arqtla'an ingiliz hakiminin,
kolay olmamakg6rmesi
gibi
mahkemesi
mek iizere kendisini Tiirt
tadrr.Ttirkhukukundakidiizenlemelerinigeri[,inevebunlarrnsonuglannailiqkinifadelerileterctimelervekanundakidiizenlemelerinamacrdikkatealrndr[rnda,grkarrlananlamlardanbirinindiseri.
sdzlii delillerin drrle rtazararTdahamuhtemel olmasr miimkiindiir.
mahkeme' kaqrnda yalm zca yazrlt delillere dayanan baqvurularda
gerekgesini
hukuki
rar vermeden iince mutlaka ispat iistiinliiiiiniin
dikkate almahdrr.
llMevcutraporlarveterciimesiyaprlmrqusul.kurallanqergevesinde
Helvacr, Prof. Dr'
benimsemiq oldulum yaklaqrmf Profesiir Dr. ilhan
Yrldrnm taKimil
Dr.
p".
getit<el
pior.
ve Prof.
eyset
cevdet yavuz,
rafrndanilerisiiriilenveTtirkiye'dekidavalrya,noterkanalrylayaBuradaki
prlan tebligatrn sonug do[-uraca[r y-tintindeki yaklaqrmdrr'
tebligat
bir
usul, davacrmn Ttirk avukatr tarafrndan da uygulanan
usuliidiirveiqlemiyapannoter,kendinibuqekildetebligatyapmaya
kiqi, Prof.
yetkili giirmtiqtiir. iu-tebligat usuliinii gegersizbulan tek
bu yaklaqrmr, NoDr. Atd Sakmay'drr.Ancak Frof. Dr. Atd Sakmay'rn
anlayrq olarak
bir
krlan
htikiimstiz
terlik Kanunu,nun 70'maddesini
ikna edicilikten uzaktrr.
varmaya gahq12 Tiirk hukuk anlayrgr esaslan qergevesindebir karara
ile ilgili olarak datrm. Bu kapsamdi, noterlerin y""Lt du,ru iqlemleri
doEurvahya yapirklan doirudan tebligat, gegerli bir tebligat-etkisi
maktadrr.Buradakimesele,aynresaslnyabancrdavaiqlemlerineuygulamp-uygulanmayaca$ hususundan kaynaklanmaktadr'
13Prof'Dr.Atdsakmartarafindansavunulangiiriiq;yabancrdavaiq-

206

An GdnDenizKtrh.Aydemir
lemlerinin bu gekilde tebli!'inin miimkiin olmayacag ytiniindedir.
Prof. Dr. AtA Sakmay'rn bu konudaki anlayrqrna dayanak tegkil eden
husus, noterin yalmzca yerel dava iqlemlerini tebli!'edememesi de$1, aym zamanda Ttirkiye'nin 1965 La Haye TebliS Siizleqmesi'nin
lO,maddesine koymuq oldulu ihtirazi kayrttrr. Bu madde agaprdaki
hususlan igermektedir:
"Tebligatrn gidece!'i tilkenin herhangi bir itirazrmn olmamasr kaydryla bu Sdzleqme:
(a) adli belgelerin, yurt drqrndaki muhattaba posta yoluyla do[rudan
teblifi serbestisine
(b) bu adli belgelerin teblif'inin, tebligatrn grkanldrg iilke adli memurlan, gahqanlan ve ilgili personeli tarafrndan gideceli iilkedeki adli memur, gahqan ve ilgili diper personeline do!'rudan tebli$ serbestisine,
(c) yargrlama ile ilgisi olan herhangi bir kiqinin, yargrlamaya iliqkin
adli belgeleri tebligatrn gideceli tilkedeki adli memur, gahqan ve
ilgili personele doirudan tebli!'etme serbestisine miidahale etmemektedir."
14 Tiirkiye'nin 1965 La Haye Teblii Siizleqmesi'nebu yiinde bir ihtirazi kayrt koyduiuna kuqku yoktur.
15 Bu madde ile; (a), (b) ve (c)'de belirtilen tebligat usulleri ile madde
3-6 (ilgili iilkenin yetkili mercii aracrhfryla tebligat), madde 8 (diplomatik yolla veya konsolosluk aracrh[ryla tebligat) ve madde 9'da
(konsolosluk kanah veya bu tebligatr kabul etmeye yetkili akit devlet merciince yaprlan tebligat) diizenlenen tebligat usulleri arasrnda
paralellik saplanmak istenmiqtir. Akit devletlerin (a), (b) ve (c)'deyer
alan usullerden birine yrinelik itirazr, Siizlegme'nin (a), (b) ve (c)
bentlerindeki bu usulleri gegersiz krlacaktrr. Prof. Dr. Atd Sakmar
10. maddeye ihtirazi kayrt koyulmasr ile, akit devlet mahkemelerindeki yabancr dava iqlemlerinin, Tiirkiye'de noter kanahyla doirudan
tebliiinin kabul edilemeyecegiyorumunu yapmrqtrr.
16 Davacrmn bilirkiqileri tarafrndan hazrrlanmrq olan son rapora g6re,
karqrhkhhk ilkesi doirultusunda, madde 10(a)kapsamrnda bir tebligatrn varhlr sijz konusudur. Britanya, madde 10(a) kapsamrndaki tebligat usullerine ihtirazi bir kayrt koymadrgr igin Ttirkiye'de yaprlmrq
olan tebligatrn gegerli olmasr gerekmektedir. Ben bu yaklaqrmr kabul
etmemekteyim. Bu anlayrq, uygulamada, ihtirazi kayrt koymamrq olan
akit tarafrn, diier tarafin itirazrm ortadan kaldrrmak amacryla kullamlmaktadrr. Agrkgasrbu durum, 1965 La Haye Teblii Srizleqmesi'nin
amacrna ve ilkelerine ters bir durum yaratmaktadrr. Dtizenlenen son
rapordaki higbir husus, Prof. Dr. Atd Sakmafrn Ttirkiye'nin lO.madde-

Artnapan
slna ArmaPan
Aru.una
Somey'inAnt
)n MehmetSomer'in

2O7

ye getirmis oldu[u ihtirazi kaydrn, yabancr dava iqlemlerinin olayrmrzia[i nsot iergevesinde teblifini engelleyecefli ytiniindeki gtirtiqiinti deiqlemlerinin bu usuller
liqtirmemektldir. fiirkiye'nin, yabancr dava
ihtirazi kayrt sebebiyle, bu
ie"gevesinaeki teblifine getirmiq oldufu
ieUiigat kati suretle tesis edilmemiq olmaktadrr. Ancak, bu anlayrq ko,rorron baqh baqrna bir sorun haline gelmesineyiinelik kanaatleri arttrracaktrr. Davacrmn bilirkiqileri tarafrndan diizenlenen son raporda
bulmayrarzuettifimbirhususda;tutarlrbirraporda,nedenvanlan
yargdan hig bahsedilmemiq oldu[u hususudur' Bu rapor, karqrhkhhk
ilkesi ile ilgili mantr!'a aylan iddialan igermektedir'
17 Davacrmn bilirkigileri tarafrndan ileri strtilen agrklamalar, Tiirki(a), (b) ve
ye'nin ihtirazi t<ayar sebebiyle yabancr dava iqlemlerinin
kaynaklanan
gegersizlilinden
ic)'de belirtilen usullerdeki tebliginin
neticelerin yerine geqmeyecektir.
18 Bununla birlikte davacr, 1965 La Haye Teblif'stizleqmesi'nin S.madyerel
desinde belirtilen ve Ttirkiye'deki davahya bu tilke hukukunun
tamnmatebligatrn,
giinderilen
usulle
dava iglemlerinin izin verdiiiL
yan bir tebligat olmasrna rafmen mahkemenin htiktim alabilmesi
Igin gegerli bir teuligatrn sonuglanm do!.urduiu esasrna dayanmaktadrr.
19 1965 La Haye Tebli!'siizlegmesi'nin lS.maddesi agagdaki hususlan igermektedir:
,,Mahkemenin davetiyeyi veya benzeri bir belgeyi, 1965 La Haye Tebli!,stizleqmesi,ningetirmigolduluhiiktimlergergevesindeyurbdrqrna
teutig etmesi g"r"k"r, hallerde, davahmn mahkemede hazr.r bulun-.atgt durumlarda, aqalrdaki hususlar gergekleqenekadar hiikiim
verilmeyecektir:
a) belgelerin, teblifi tilkesindeki i9 usul qergevesindeteblig edilmesi veYa
b) belgelerin davahya veya onun ikametgAhrna, 1965 La Haye
reltig siizleqmesi'ndebelirtilen baqka bir usulle giinderilmesi
Her iki durumda da yaprlan tebligat, davalrnrn kendisini savunulabilmesi aqrsrndanyeterli zaLmar'iginde etki do$urur'
Her bir akit devlet, bu maddenin ilk paragrafrnda yer alan gartlara
raimen hakimlerin, herhangi bir tebligat veya teslimat vesikasr
getialrrrmamrq olmasrna rasmen, aqafrdaki biitiin qartlann yerine
etmekte
ilan
rilmiq olmasr kay&yla htiktim verebilmeleri konusunu
serbesttir:
a) belgeler,1965 La Haye Tebli!'siizleqmesi'nin igerdi$ usullerden biri ile gOnderilmiq olacak,
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b) belirli bir olayda, hakim tarafindan uygun gdriilmesi halinde, belgenin gtinderildiii tarihten itibaren altr aydan daha az
olmayan bir stire gegmiq olacak,
c) belirtilen tilke merciileri aracrhfryla elde edilmesine yiinelik
gerekli tiim gabalann gdsterilmig olmasrna raimen, herhangi bir belge ahnmamrq olacak.
Bundan dnceki paragrafta yer alan qartlara rafmen hakimin, acil
durumlarda, herhangi koru5rucuveya gegici bir tedbir almasr miimkiindrir."
20Bay Joe smouha Q.c. bu qartrn etkisinin;tebligatrn, muhattap iilkenin ig hukukunca kabul edilmeyen bir usulle yaprlmrg olduflu hallerde, davacrmn bir mahkeme hiikmiine ulaqmasrm miimktin krlmak
oldu['unu ileri stirmektedir.Aynca kendisi bu olayda, yaprlan tebligatrn Tiirk ig hukukuna uygun olan bir usulle yaprldrlrm ve tebligatin,
davahmn yeterli siirede kendi savunmasrna imk6n sa!.layacak biqimde sonug doiurdulunu ileri stirmektedir.
2lBay David Quest, davah adrna giiriig beyan etmiqtir, 1b. maddenin;
15 (b)'de belirtilen usulden veya yerel dava iqlemlerinin tebliii usuliine aykrn bir tebligatrn stizkonusu olmasr halinde, iqleme konan gryapta verilen htikme engel olunmak suretiyle davah lehine asgari
bir koruma sa['lanmak tizere getirildilini belirtmektedir. Baqka bir
deyiqle 15.madde;gyabi htikiim verilmesine sebep olan tebligat usulrinri bulmak amacrm tagrmamakta yarmzca agrkga belirtilmig olan
usullerden birinin kullamlmasr drqrnda baqka higbir usultin kullaml_
mayacaSm igermektedir.
22 l-5.madde.'nin dosru olarak uygulanmasr ve bunun sonuglan, konu
ile ilgili ilk Karafrn 28. paragrafrnda agrkga belirtilm"kt"dir. Bo
maddenin etkisinin, yabancr dava iqremlerinin teblili igin getirilen
usuhin, ig hukuku,n dava iglemleri igin getirilen usul yerine gegmeyeceii bigiminde oldulu diiqi.iniilmektedir.
23 Birgok g<irtiqortaya atrlmasrna rasmen bu noktada, inandr[rm gegici gtiziimiin dolru olmadrgrm ikna edici bulamadrm. 1g6b r,a rraye
TebliS stizleqmesi'nin htikiimleri gergevesinde1b. madde; miizekkere veya benzeri belgelerin yurt drqrna tebli[ine iliqkindir. Anlaqmadaki diizenlemeler, tebligatrn yaprrmasr agrsrndan farkh usull", g"tirmektedir. Bu usuller; tebligatrn, tilkenin merkezi bir otoritesi kanahyla yaprlmasr (madde 5), konsolosluk veya diplomatik kanah ile
yaprlmasr (madde 8) ve o iilke yetkili merciilerince belirlenecek bigimde yaprlmasr (madde 9) qeklindedir. Ayr.rca,herhangi bir ihtirazi
kaydrn olmamasr halinde, 10. madde de oldukga liberal bir tebligat
rejimi getirmektedir.
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24Belgerinyurtdrqrnagtinderilmesinde-1965LaHayeTeblif,Stizleqmeoldu!"u durumlar
si,nin igerdiii bir tebiligat usuliiniin kullamlmamrq
hiikiim vermebile
durumda
buagtsrndao 15. madde, maht<emenin
gegerli teblimadde'
bu
deyiqle
sine imkdn sa$lamaktadrr' Baqka bir
verehiiLkiim
bir
lehrtmemekle birlikte, mahkemenin
g"l"""f f
igerniteliklerini
".ini
asgari
f,il-"si igin gerekli olan tebligat usullerinin
sdzleqmesi'nde
Tebli!'
mektedir. Bo .or"tl" belgeleriln, 1g65 La Haye
veya teblisnde,
gtinderilmesi
ile
biri
usulleinden
yer alan tebligat
dayah bir iddia iizerinmahkeme verece$ htikmii tebligat esasrna
(a) veya (b)'de belirden gergekleqtir"m"yecektir. BuLadde, davahyr
yeterli zamamn verildili
t'en usuuer ite t<eniisini savunmak iizere
usullerdenbiriyleyaprlantebligattandahaazlehteqartlarigerenbir
atrnacak bir hiikme karqr korumaktatebligatrn yuprt**'iuretiyle
drr.
_-,iq"'q",,esindebelirlenmiqtebligatusullerindenbiriniuygulamak
2SBuagrdanherzaman,lg6SLaHayeTeblifisiizleqmesi'ninhiikiimle.
akit titt<enin 10' madde'ye getirece$
gerekir. Tebtigatrnlap'Ucl[r
drqr brrakrlmasriihtfuazi kayrt, Urrt.ittti tebligat usuliiniin kapsam
takdirde'
anladr[rmrz
qekilde
na sebep ot.r.Xi,* 15' maddeyi bu
b*aktrfr
etkisiz
kayrtla'
maddenin atit tiit<etercegetirilln ihtirazi
ortaYa qrkmaktadrr.'
iqlemlerinin tebliiindeki
26 Tebligat usuliirriin, Tiirkiye'deki yerel dava
-hiikiim verebilmesine
bir
malkemenin
orlrtJoyg..r, ot-.", durlrLu,
hukuku agrsrndan,
usul
Tiirk
imk6n saflayacathr. Ancak tu usuliin
olmasr halinde'
aykrn
usule
yabaoc, Jarr" iqter,,terinin tebti[indeki
gyamahkemenin
igas LuHaye Teblis stizleqmesi'nin 15.maddesi,
getirmemekteusulii
bi bir hiikiim .rrrruri igi" aiternatif bir tebligat
dir.
CPR 6.24 (a) kapsamrnda
27Bu agrdan olayrmrzdaki tebligat usulii,
Ttirkhukukuncakabuledilmemektedir.Buusul,Tiirkighukukutaiqlemlerinin teblipinde
rafrndan kabul edilse bile, yabancr yarglama
Ttirkiye'nin 1965 La
usul,
kabul edilen bir usul deSidir. Buradaki
HayeTeblipsiizleqmesi'nekoymuEoldufuihtirazikayrtsebebiyle
cPR 6.24 (a) kapsakapsam drqr brakilan bir tebligat usulii olarak
mrnagirmemektedir.Buusul,davadilekgesininlg65LaHayeTebliisiizleqmesi,netarafiilkelerdenbirindekidavalryatebli$ndekulusullerinden biri de deIamlan CPR 6.t; (1) kapsamrndaki tebligat
fildir.
2SDavacrnrn,tebligatkonusundakihatalarrngiderilmesiyiiniindeki
yiinelik cPR 6_.9kapsamrncpR 3.10 ve tebiigattan vazgegilmesine
tateptere bafh olarak, verilen hiikmiin cPR
da mahkem"v"l"ir"us,
13.2 kapsamrnda iptalini gerektirmektedir'
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29 Davacr adrna giiriig beyan eden Bay Smouha, Yiiksek Mahkeme'nin
diizenlemeleri gergevesindeCPR 3.10 ile ilgili gttriiglerini arzetmiqtir.
Tebligatrn amacl, yargilamayr davahmn dikkatine sunmaktrr. Mahkemenin, kendi yargrlama yetkisi drqrndaki bir yere tebligat yapmasr durumunda, tebligata iliqkin olarak ortaya grkabilecek usulsiizliikleri giderme ytiniinde giiziim iiretecektir. Olayrmrzda, davahmn eylemi, mahkemenin miidahalesini gerektirmiqtir. Davah, son duruqmada, kendisinin konuya iligkin herhangi bir iddiada bulunmadan gok
iince yargrlamadan haberdar olduiunu kabul etmiqtir. Davah tebligatr aldrprm kabul etti!'i Arahk 2001 ve Mayrs 2003 tarihleri arasrnda,
bu konuyla ilgili olarak ingiliz avukatlanna herhangi bir talimat vermemig ve neden talimat vermedili konusunda da tatmin edici bir
agrklama getirememiqtir. 17 Mayrs 2003 tarihinde Dubai'deki tenfiz
iqlemlerinin ertelenmesi karanm aldr[rnda, ingiliz mahkeme kararrmn iptali yiintinde baqvuru yapmrqtrr. Buna giire, Ttirkiye'deki yerel
dava iqlemlerine uyan usullerle yaprlan tebligatlann gegerli olduiu
sonucuna vanlabilir ve bu sebeple,mahkeme tebligatta ortaya grkan
kusuru gidermek durumundadrr. Davah hakkrnda, tebligatr almrg olmasr gereken zamandan tince hiikiim verilemez. Tebligattaki hatamn
giderilmesine diiniik olarak mahkemeye yaprlan talep, CPR 13.2 kapsamrndaki haller iqin siizkonusu olmaktadrr. Qiinkii; CPR 3.10'un
Tiirkiye'deki tebligatr gegerli hale getirmek iizere uygulanmasr, mahkeme htikmiiniin yanhq olarak verilmesinden delil bu tebligatrn kabul edilmemiq olmasr ve biiylece, gyapta htiktim verilmesine neden
olmasrndan kaynaklanmaktadrr. Bu durumda, mahkeme tarafrndan
verilmig olan hiikmtin iptaline yiinelik bir zorunluluk bulunmamakla
birlikte, durumu CPR 13.3 kapsamrnda iptali mahkemenin takdir
hakkrna brrakmak gerekir.
30 Bay Smouha, Temyiz Mahkemesi'nin "The Golden Mariner" kararrm, kendi gtiriiglerine dayanak almaktadrr.
Sl Belirtilen giirtiglerin sonucunda; CPR 6.24'iJ;n,yargrlama yetkisi drqrna yaprlacak tebligat usullerini igermesine ra!'men, ingiliz Mahkemeleri'nin farkh bir tebligat usuliinii kullanma yiiniinde bir takdir
haklarr oldu['u, ancak bu gerqevedebelirlenen usuliin, tebligatrn yaprldr[r iilke hukukunca gegersiz olabilecefi ifade edilmiqtir. Bu sonug, bir iilkenin kendi srmrlan drqrnda htikiim vermesinin bir sonucudur. Bu durum, ingitiz mahkemelerinin kabul etmekte uzun siiredir tereddiit ettifii ve CPR 6.24(2)'deki yetki esasrna uygun olmayan
bir yaklaqrmrn tiriintidiir.
32 The Golden Mariner davasr, CPR 3.f in selefi olan RSC4 2, kural 1
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kapsamrndakibaqvuruileilgilidir.Aqalrdakihususlanigermektedir:
"1
(1) Dava iqlemlerinin baqrnda veya baqladrfrm giisteren herhangibiraqamadaveyabudavaiqlemleriileilgiliolarak,bir
hatanrnstlzkonusuolmasrdurumundabuhatausulibirhata olarak de!'erlendirilecek, dava iqlemlerinin' bu iElemlerin
herhangibirbiiliimiintinveyabunlarailiqkinherhangibir
belge veya karann iptaline sebep olmayacaktrr'
(2) 3. paragrafa istinaden mahkemenin, hatamn ortaya grkiqletrfir dava if]eminin bir krsmrm veya tamamrm' bu-dava
ewakr,
bir
herhang
ilgili
veya
minin herhangi bir aqamasrnr
hiikiim.,n"yub,..hiiktimigerisindekibiremriiptaledebilir.
Mahkemeninkendiyetkisinikullanarak,gereklioldufutilgiide, usule iliqkin bu diizeltmeyi yapmasr veya dava iqlemieri ile ilgili oiduEunu dtiqiindti[ti bir karan vermesi miimkiindiir."
tebligat ya33 Yargrlama yetkisi drgrndaki davahlara tek taraflr olarak
giindeprlrirq, hepsi aym olan miizekkerelerin altr tanesi davallara
giinderildavalya
yanhq
tanesi,
miizekkerelerden bir
tebliE' edil"imij-"rr*k
*rqtir. Davahlardan yedinci olamna, higbir miizekkere
bir teblioldugu
yazrh
memiq yalntzcabiitii; davahlann isimlerinin
yar$gat iirnefi giinderilmiqtir. Buradaki temel konu, mahkemenin
RSC
I"-u y"tt iri kapsamrnda ortaya grkan bu durum kapsamrnda'
2, kural l gergevesindetakdir hakkrm kullamp kullanamayaca[rdrr'
PhilipsJ.,konuyailigkinaksigiiriiqbeyanetmektedir'TbmyizMahalmamrq
kemesi, aitr daval, ile baglantr kurulduiunu, miizekkereyi
MeJohn
sir
(Mccowan
ve
IJ
ile
ku"u".
olan davahile de go[unlok
olayda,
sonraki
vermigtir.
hiikmtinii
gaw) iligki igerisine girildigi
iqlemdir'
iebligat ti*n"h drqrnda baqka bir belgenin teblifli ihmali bir
kusebebiyle
olmasr
.l,ncat buradaki hata, bir iqlemin yaprlmamrq
IJ.
Lloyd
konuda,
rallarrn gerekleri ile iirtiiqen bir hata de!'ildir. Bu
ve Philips J. aym gdrtiqii paylaqmaktadrr'
qrkan davah hakS4 McCowan lJ. ve Sir John Megaw, sonradan ortaya
bulunulgiriqimde
bir
ilgili
ile
krnda karar vermiqler, dava iqlemleri
du["unuancakhangrevraklngiinderilecefindebirhataortayaqrktr.
grri, tetirtmiglerdir. Rsc 2, kural 1 kapsamrnda getirilen diizenlemei=eteaykttt olmayan hir kusur stiz konusudur'
35RSc2,kural1,CPR3.10'anazarandahaagrkvea5rnntrlrbirbigimvede kaleme ahnmrgtrr. ozettit<te "dava iqlemlerinin baqlangcrnda
yadavaiqlemlerininbaqladrlrnrgiisterenbiraqamada',gibiifadele-
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rin kullamlmasl, mevcut bir hatadan kaynaklanan ve yargrlamarun
devamrm baqarrsrz krlan giriqimleri igaret etmektedir. Bu ifadelerin
kullammr, miizekkere olarak nitelendirilmeyen belgeleri de igerecek
kadar geniq kapsamhdrr. CPR 3.10, usuli olan ve dava iglemlerinin
herhangi bir aqamasrm gegersizkrlan hatalann giderilmesi yiiniinde
iqlev giirmektedir. Dava iqlemleri, mahkemenin dava dilekgesini grkarmasr ile baglamaktadrr.(CPR 7.2 (L)). Dava dilekgesinin iilke igine veya drqrna tebli['i, dava iqlemleri ile ilgili bir agamadrr. Bu sebepIe, CPR 3.10'un ifadesinden, (a) altrnda yaprlan yargrlamada tebligatta ortaya grkan hatamn bu tebligatr gegersiz krlacalr ve (b) altrnda yaprlan yargrlamamn bu tiir hatalan giderecep'i anlamr grkanlmaktadrr.
36 Ancak bu kural nelere uygulanacaktrr? Bu kural, gegerlilik esasrna
dayah dava iglemlerinin hangi aqamasrnda ortaya grkan hatalann
giderilmesine diintik olarak uygulanacaktrr?
37 Bu soruya verilen cevabrn evet olmasr, dikkate deper olacaktrr. Mahkeme tebligatrn gegmiqe yiirtirltipiiniin gegerli oldupu yOntinde bir
karar alacak ve bu durum, davahmn (gegersiz olan) tebligatr kabul
yiikiimliilii$i ile birleqerek, onun bu stireg igerisinde baqka bir ytikiimliiltiirinti gerektirmeyecektir. Biiylece, gegerli bir tebligat igin
mevcut esaslan gegmige etkili olacak bigimde yaratmak ve hatah
olarak verilmiq hiikmii hakh krlmak miimktin olacaktrr.
38 Temyiz Mahkemesinde giirtilen Elmes u Hygrade Food Products plc
davasrnda, CPR 3.10'un uygulanmayaca$ ve bu baflamda geqmige
etkili olacak CPR 6.8 kapsamrnda alternatif bir usuliin uygulanmasr gerekecektir. Bu dava, tebligatrn davahlarrn kendileri yerine, sigortacrlarrna yaprlmasrndan kaynaklanan, tebligattaki usulstizliiSe
iligkin bir davadrr. Dava siiresinin son grintinde dava dilekgesi teblif
edilmiq yani dilekgenin teblifr igin gegerli olan ddrt ayhk stirenin son
giiniinde usulstiz olarak tebli[' edilmigtir. Tebligatrn geqmiqeytirtirliiiii kabul edilmedikge, bu iddia z€rmanaqrmrnau!"ramrg olacaktrr.
Simon Brown IJ.'nin vermig olduiu karardan anlaqrldrS tizere, davanln bu nitelipi, mahkeme karanmn gerekqesindeyer almamrgtrr.
39 Giiriilen davada, CPR 3.10'nun uygulanamazh[r ydniinden, Elmes u
Hygrade Food Products plc davasrna rrazaraladaha agrk ifadeler igermektedir.
4O Bu kurahn gegmiqeetkili olacak bigimde uygulanabilme yiintemlerinin srmrlanm agrklamaktadrr. Ozellikle, usulsiiz tebligatr geqmige
yiinelik olarak geqerli krlma amacr ile CPR 6.8'in kullamlmamrg olmasrmn sonuglarrndan kagrnmak igin kullamlamaz. Aym zamanda,
tebligatr kabul ytiktimliilii!-iiniin ihlAli halini yaratmak ve bu sebep-
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da geqmiqediintk
le verilen gyabi hiikmii hakh giistermek amacryla
3.10 (2) kapsaCPR
olarak kuilamlamazBudurum mahkemelerin
bir
kullanabilecefi
yetkisini
mrnda hatalan gidermek iizere takdir
yiintemdeEil,ancakcPRS.l0(l),inamacrolanbirhusustur.Buna
Gold.enMariner davasrndaki yaklaLti"", t"rrryl" Muhk"-"sinin ?he
qrmr, CPR 3.10'un amacrna uygulanmaz'
41CPR3.10(1)yarglamayetkisidrqrnayaprlanusulsiiztebligatr'ge-geniqletilemez ve CPR 3.10(2) kapsamrn*tt hale getirec"t Uigitttd"
da,butebligatrngegmiqeytirtirttigtintisaflayacakbirhiikiimyoktur.
l_rakkrkullaBu agrdan ltiyte uirt atamn giderllmesi ytiniinde takdir
hu\t<una aykrn
mlmamahdrr, bu durum tebligatrn yapildrpr rit!
alam drqrndabir tebligat usuliiniin kullamldrgr hallerde yarglama
ki davahya ytinelik siirecin bir sonucudur'
42Tebligatrnkabuledilmedilihallerde,davacrnrnmahkemekararrnr
yuriirliieulii ileri stirhakh gtistermek amacrylalebHgatrn gegmige
igerisinde kendisine
dii[.ii ilallerde, davalrmn tebligah kabul siiresi
hatamn giyoieltiten iddiadan haberdar o1*llq olsa bile tebligattaki
olacaktrr'
agsrndan takdir hakkrmn kullammrm uygunsuz
l""it-"ri
Davalrnrnkabulyiikiimliilii!'tiolmadrlrhaldekabulettigitebligatrn
bafh
gegmiqeytiriirltipti sebebiyle, gyabrnda verilmiq olan htiktimle
gerekir'
diiqiiriilmemesi
[i" to""*"
reddedilmiqtir'
43 Davacrmn cPR 3.10 kapsamrndaki talebi, bu sebeple
hususlan igermek44 CPR 6.9 kapsamrnda yaprlan bagvuru, aqa[rdaki
tedir:
" (1) Mahkeme belgelerin teblifinden vazgegebilir'
(2) Tebligattan vazgegilmesine ytinelik talimat igin ihbarsrz
bir baqvuru YaPrlabilir' "
suretiyle, Tiirki45
-- Mahkemenin tebligattan vazgegme karan vermek
geqmiy"'d" etkili tebligatigin hatah iqiemden kaynaklanan durumu
ileri siiriilqe etkili olacak iigi^a" gidermesigerektig davacr a{rna
mektedir.Baqkauta"yigt",davalrresmiolarakbitdirimiyaprlma.
verilmiq bir
li" iddia ile yargiama drgr brrlkrlarak gyabrnda
van
"t
olan teblietkisiz
davah
tit ti*t" baflr hie gltiritmetrtedir. Qtimkii,
gatr kabul etmemiq, onu bir kenara itmiqtir'
davacr' CPR 7'6
46 God.win u Swind,on Borough Council davasrnda
(3),tingetirece[,ietkilerdenkagrnmakistemigtir.Bumaddeyalnrzca
cPR6.9kapsamrndatebligattanvazgegilmesitalebiiletebligatsti.
resininsonaermesindensonrabusiireninuzatrlmasrbaqvuruyaprl.
drfrvebubaplamdamahkemenindavadilekgesinintebliliagrsrndan
tebligatsiiresiniuzattrfrhalleriginqartkoqulmuqtur.TemyizMah.
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Ar. Giir.DenizKtrh.A"vdemir
kemesi, CPR 6.9'nin, CPR 7.6 (3)'debelirtilen haller drqrndagegmiqe
etkili olarak uygulanamayacaS htikmrinii vermiqtir.
47 Bununla birlikte, temyiz mahkemesi CPR 6.9 kapsamrnda, Godwin
davasrndaki hususlar agrsrndangegmiqediiniik olarak uygulama yaprlamayaca[rm kabul ederken, gegmiqeetkili olacak bigimde uygulanan davalar olabilecelini ifade etmiqtir.Paragraf 3197'de Mummery
LJ. qiiyle demektedir:
Vermiq oldufumuz kararda, Godwin davasrnda deferlendirilmeyen veya dikkate ahnmayan konu ile ilgili ince bir farkhhk vardrr.
Oncelikle, CPR 6.2'nin izin verdi[i usullerden biri ile dava dilekgesini zamamnda tebliS etmeyen davacrmn yapmrq olduiu talep, CPR 6.9 kapsamrnda tebligattan gegmiqeetkili olacak bigimde vazgegilmesi igin bu ytinde bir beyam gerektirir.
Davacr, dava dilekgesini kurallara uygun olarak teblip'etme ve
davahmn dikkatine Sunma ytikiimltiliifti igerisindedir. Bu husus, dilekgenin tebliiindeki siirenin uzatrlmasrndan bahseden
CPR 7.6(3)'deki srmrlamalardan kagrnma ytintindeki bir giriqim olarak Godwin davasrnda agrkqa gtiriilmtigtiir.
ikinci olarak, davacr tebligattan vazgegme karan almak
igin CPR 6.2'deki usullerden biri dilekgenin tebligi ytinunde etkisiz bir giriqimde bulunmuqtur. Bu talep nedeniyle, davahnln
kendisinin veya hukuk miiqavirinin bu tebligatr aldrfi-r an herhangi ihtilaf yaratrcr bir iddiasr olmamrqtrr. Davacrnln bu tebligatr, gegerli bir usulle ve dtirt ay veya daha fazla bir siire igerisinde teblii edilmiqtir. ikinci halde davacr, davahya teblig ettigr dilekgeyi, onu geliqmelerden haberdar etmek adrna yapmamrq ve tebligatr, uygun bir usulle yapmamrqtrr. Davacr burada,
kuralda belirtilen srire drqrnda davahya yapacaS tebligat igin
rztrt almak durumunda deffildir, aksine kurallara uygun olarak
dilekgenin tebligini ispat etme zorunluluiundan
muaf tutulmalrdrr. Tebligattan vazgegilmesine ycinelik baqvurusunun esasr ise ikinci bir giriqimde bulunmak igin hakh bir gerekgenin olmamasrdrr. Davah, dava dilekgesini bu belgenin tebligi sriresi
igerisinde almrqtrr. Tebligatrn siiresi igerisinde yaprlmamrq olmasr hususunun dikkate ahnmamrq olmasrndan ayn olarak
davah, mahkemenin siiresi igerisinde davahya ulaqan tebligattan vazgegmesinin sonucu olarak verilen bir hrikme de baflanmayacaktrr. Davacr dilekgeyi teblig etmek istese de bunu yapamayacaktrr gtinkti CPR 7.0(g) kapsamrnda ek bir srire almamrqtrr. Davacr, tebligattan yazgegilmesinin reddine ycinelik karann etkisi altrnda kalacaktrr.
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Domestic
4g Bu yaklaqrmr ihtiva eden baqvura, chambers u southern
baqvurusunu
temyiz
mahkemenin
Eleitric SeruicesLfd. davasrnda,
kabuletmesinisaflamrqtrr.Budavadadavadilekgesi,davalrtara.
davafrndan ahnmakta ve tebiigat siiresinin sona errnesinden 6nce
resmi
kadar
erene
sona
hmn avukatrna sunulmaktadrr. Ancak siire
sorumluolarak teblii edilememektedir. Bu tarihten itibaren davah
etmiqdevam
lufunu kauul etmig ve miizakereler, tazminata kadar
vaka
bir
tirl Qoztim iinerisi yaprlmrqtrr. Davayr bu agrdan istisnai
olarak deperlendirebiliriz.
49Cranfi'eld'uBrid'gegroueLtd,'davasrndaTemyizMahkemesi,cPR
paraglafta
6.9'nin gegmiqe Vtiriirltigii hallerini geniqletmiqtir' 86'
soyaprlmasryla
mahkerne;-etkili tebligatrn, kayrth qirket ofrsinde
yanug do!"uracafr hiikmiinii vermiqtir. Bununla birlikte, tebligatrn
yanhq olmasr halinde, mahkeme tebligatrn yaprlmaplirgldresin
gerektiren bir durum oldufu karanmalabilir. Karann 87-..*,
88. paragraflannda Dyson LJ' qiiyle demektedir:
..ButiirdurumlaradahakiminCPR6.9kapsamrndatebligattanvazgegilmesiytiniindekikararrnrndof'rulu[unutartrqddrnaya gereklot t"". Bununla birlikte, CPR 6'9'un amacrna
niik ilkeler rqrprnda bu gibi durumlarda tebligatrn, cPR 6.4(2)
kapsamrndadavalrnrnvekilineyaprlmasrgerekir.Bizimvermigoldufumuzkararda,hakimtarafrndanbelirtilenhaller,bu
da,,ay,istisnaibirdavahalinegetirmeyecektir.Ancakbiz,bu.
danu takip eden iizellikleri vurgulamak istiyoruz' Gonderilen
vadilekgesinin,l.sMart2}o2tarihindeBranton'agonderildili
adresteki
agrktrr. Baqka bir deyiqle, doiru evrak iirne['i do[ru
aogrukigiyegiinderilmiqtirveCPR6.Tuygulanrrsa,diirtaylrk
stireninsonaermesindentincetebliiedilmiqolacaktrr.Biitiin
ofr.
bunlarrn yanlsrra Branton, asrl belgelerin davalrnrn kayrtlr
sineaynrgiiLrrigindeteblif.edildigihususundaHorwichtarafrndanbilgilendirilmlgtir.Butebligattakitekhata,Horwich'in
gtindermiq
orijinal dava dilekgesi yerine onun bir fotokopisini
olmasrdrr.Bubakrmdan,Horwich'inBranton'abudilekgeyifax
yoluileyollamrqolmasrhalinde,bunundagegerlibirtebligat
evLtacagr ifade edilmiqtir. Fax yolu ile ahnan ewak' kopya bir
kriterini
Anderton'un
raktrr. Bu dava ile ortaya grkan koqullar,
karqrlamamaktadrr. Branton bu evrakr, uygun tebligat usullerindenbiriilealmrqtrr,ancakbuewakgiinderilmemesigereken koPYa bir ewaktrr.
Bunun gibi ola[andrqr durumlarda, CPR 6'9 kapsamrnda,tebligatrnyaprlmamasrdoiruolandrr'CPR6'9'ave725(I)
anbiiliime gtire yaprlan tebligat arasrndaki iligki' tam olarak
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An G6r.DenizKtrh.Aydemir
lagrlmamrq olmakla birlikte, tebligatrn muhattabr
olan kigiye
dilekgenin kopyasr yerine as'mn g.nderilmesinin
iinemi de!.erlendirilmemiqtir. Ancak gelecekte, bu noktalarrn
ne kadar
iinemli olduiu dikkate ahnacaktrr. Bu tiir hatalar, genel
olarak, cpR 6.9 kapsamrnda bir hiikiim verilmesi igin gegerli
bir
sebep olarak deperlendirilemez. Gelecekte bu gibi
durumlarda
katr bir yaklagrmla, Anderton ve wilkeytn sriyrlmiq
oldukla.ndan yararlanabiliriz."

50 Bu kararlar esas ahnarak, cpR 6.9'un yalmzca,
tebrigat si.iresinin
uzatrlmasr veya dava dilekgesinin tebriiinden uurg"gil*"si
kararr
ile aym etkiyi do!'uran istisnai oraylarda, gegmige
]ti"tirt.igii .orrocuna vanlabilir. Hangi hususlarrn, olaylan istisnai
hale getirece!,i
agrklanmamrg ancak genel olarak, davahnrn kendisine
yrinertilen
iddialardan, tebligat stiresi iginde tamamryla haberdar
olmasr ile
tebligatrn do!-ru bir bigimde gergekreqtirildifi sonucuna
vanlacaktrr. Gegerli tebligatrn qartran, resmi bir belge drqrnda
hentz herhan_
gi bir belge almamrg olan davahyr kapsama-.kt"drr.
5l Biittin bu davarar, yargr siireci igerisindeki tebligat
miiessesesi ile
ilgilidir.
52 Giirtlmiig davalardan yalnrzca birinde, cpR 6.9 da
belirtilen, yetki
alam drqrnda yaprlan tebligat hususu dikkate ahnmrgtrr.
Karar, Bas
capital Funding corporation davasrnda, Lawrence collins
J. Tara_
findan verilmigtir. Malta'da gdriiLlenbu davada, ingiliz
usulti uygulanmrg dava dilekgesi ve iddia ile ilgili aynntriur; ]*
ve e-mail ile
yollanmrq, qirketin kaydrnda giiziiken merkezine,
girket sahibi ve
ydneticisinin evine elden grittiriilmriqttir. uygulanan
biitrin bu tebli_
gat usulleri, ingiliz ve Malta hukuku agrsrndan geqersiz
usulrerdir.
Davacrmn CpR 6.9 kapsamrnda, tebligatt.r,.rrrf"git*"sio"
yiinelik
talebi rizerine, Lawrence coilins J. Knauf Uxu Eritst
Gypsum Ltd.
davasrna atrf yapmrqtrr:

.

"cPR 6.9 aracrhln'e mahkeme, ewakrn tebli$nden vazgegebilir. cPB 6.9'mn sapladrlr yetki, istisnai durumlarda
gegmige diiniik olarak uygulanabilir: Anderton v. Clwyd
CC (N;.i)
(2002) lwRL gL74, gLgs. Temyiz Mahkemesi,
davacrmn tebligatr stiresinde tebri!,edememesi durumlarr ile davahmn
kendi_
sinin veya avukatrmn gegerli bir usulle giinderilen
dilekgeyi aldrfr veya geligmelerden haberdar oldu!'u durumlan ayrrmaktadrr. Belirtilen son davada davacr, davahyr geligmelerden
haberdar etmek adrna dava d'ekgesini tebli!'et*" g".egi duymamrq
ancak, tebligat kurallarrna aykrn hareket etmigtirl Tebligattan
vazgegilmesine ytinelik olarak yaprlan baqvurunun
dayanalr,

Dog. Dn Mehmet Somer'in Anrslna ArmaPan

2L7

hukuki ekashnda frili anlamda sonuca ulaqrlmrg olan durumu
sikliklerinigidermeksuretiyleikincibirgiriqimebulunmanrn
tebligathigbir gerekqesinin olmamasrdrr' Davah mahkemenin
cektir'
gormeye
at
z
at
tarr v azgegilmesi karanmn sonu glannd an
agrsrnBizim olayrmrzda, ne ingiliz ne de Malta hukuku
yaprltebligat
yoluyla
dan gegerli otao Ul" tebligatvardrr' Posta
gegersizyolu ile yaprlan tebligatlar
-u*-rgir". Faks ve
"--uil
dirgtinktidavalrlar,buqekildegelentebligatrkabulettiklerini
3'1 ve 3'3)' Ne
yazrh olarak belirtmemiqlerdir (Bkz' CPR 6PD
yargrlama
CPR 6.4 ne de CPR 6.5 (6i, kendisinden beklenenleri
yetkisi igerisincle ortaya grkarabilir'
giire resmi
Davacrlaq dava dilekqesinin Malta hukukuna
kakapsamrnda
6'24
CPR
olarak davahlara teblip edilmedi[ini
teb4
ayhk
(a)
davahlann'
bul etmektedirler. Ancak davacrlar:
da dava dilekgesini
ligat siiresi igerisinde resmi yoldan olmasa
fotokopilerini aldrkaldrklanm, Oi itgifi biitiin dtiktimanlann
ve (d) yargr.rr*, t.l iirgiiiz lvukatlarrna talimat verdiklerini
lamastirecindeaktifroloynadrklannrilerisiirmtiqlerdir.Davasonraki diirt ay
hlardan herhangi biri ilgili ewaklan aldrktan
iilgiide, resmi
ve ingilii avukatlannca bilgilendirildigi
i;il
yetkisi iginde tebligatt
tebligattan vazgegmiq veya yarglama
almrqtrr'"
kabul etme yonlnde avukatlarrndan talimat
682. paragrafta kararrm qu qekilde sonlandrrmaktadrr:
gdnderilen bel"$irket ve ytinetim kurulu, kendisilerine
ra[olmalarrna
sahip
beri
gelere I iHaziran 2003 tarihinden
geMalta'da
srrasrnda
men, tebligat bu konu ile ilgili duruqma
anlatam
kargr
gerli kabul edilmemiqtir' Davahya' kendisine
rsrarcr olkonuda
bu
kadar
yaprlana
mryla doflu bir tebligat
uygun tebligat'-iizellikle yargtla. masr hakkr verilmiqtir' Usule
tebligata dayandr$ uluslararasr davama yetkisinir,
""""""'
lardaiinemkazanmaktadrr.Buagrdantebligattanvazgegilmeyaprlmasr ytiniinde bir
si veya alternatif bir usulle tebligatrn
karar vermeden tince tereddtitler yaqanmtqtrr'"
sonuq doiurdu!"urra iliqkin
53 Davah, hangi siirede geqerli tebligatrn
iliqkin deserlendirmeleri geriye
olarak cpR 6.g,mn oy|riull-usrna
geri gekmigtir'
brrakmrq veya davah, usulstiz tebligata itirazrm
S4KnaufUKuBritishGypsumLtd"davasrnda'lg6SLaHayeTeblii
SiizleqmesiveiilkelerarasrndaimzalananikitaraflrSiizleqmeqertebligat yaprlmasrg"rrerirrde Almanya'daki davahya posta yolu ile
avukatlanna'
ingiliz
na izin verlmedigi iqin, Alman davahlann
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Ar G6nDenizKrh, Aydemir
CPR 6.8 kapsamrnda tebligat yaprlmasr yiiniinde bir karar verilseydi, tebligatrn ingiltere'deki avukata yaprlmasr suretiyle daha gok
zarnarr kazamlmrq olaca[r hususu belirtilmiqtir. Henry LJ., riayet
edilecek olan mahkemenin kararrm vermektedir:
"Peters karar tincesinde,1965 La Haye Teblif,Siizleqmesi ve iki taraflr Siizlegme'nin, Almanya'da ikamet eden davahlara yaprlacak tebligat usulii konusunda, ingilterede'deki alternatif usulleri igermeyen, emredici ve aynntrh hiikiimler getirdi['ini ileri siirmiiqtiir. Hakim, bu anlaqmalarrn ingiliz dava
iglemlerindeki tebligatlar ile ilgili olmadrfrm iqaret eden giirtiqii kabul etmemektedir. Peters, kararrn temyizinde bu giirtiqtinii tekrar etmemiqtir. Bununla beraber CPR 6.8'in uygulanmasr, tebligatrn posta yolu gibi doirudan ve hrzh bir usulle tebliiine izin verilmedili durumlarda, ingiltere'deki davacrlar ile
Almanya'daki davahlara uygulanacak tebligat kurallanm igeren Siizleqme hiiktimlerini geqersiz krlmaktadrr. Gegerli bir gerekgenin varhgr halinde, tebligatrn alternatif yollarla yaprlmasr yiintinde istisnal bir karann ahnabilmesi gerekli olabilir. Almanya'ya yaprlacak olan tebligatta ingiliz uygulamasrmn getirdi!'i baqhca tebligat usulii ile ilgili olarak neyin ortak oldupu
dikkate ahndr[rnda, hrzh tebligat hususu bir gerekge olarak
de!'erlendirilemeyecek kadar ihtimal drgrdrr. Davacrlarrn her
zarl;.arrigin hrzh tebligat arzu etmelerine ra$men, alternatif
usuller iincelikli olarak kullamlacak usuller haline gelmelidir."
55 Brtiksel Konvansiyonu'nun yargrlama qartlarr ile ilgili olarak getirdi['i hiiktim aqalrdaki qekilde devam etmektedir:
"Bu yaklaqrmlann rqr!'rnda, olayda CPR 6.8 kapsamrnda
gegerli gerekgelerin varolup olmadr[r meselesini dzetlemiq olduk. Aikens J.'ye yaprlan baqvuru, btitrin taraflann tek bir
mahkemeye davet edilmesi esasrna dayandrnlmrqtrr. Olafandrqr bir tebligat bigimi talep edilmiq, ancak bu gegerli bir tebligatrn yaprlmasr igin degil, tarafrn kendi ikametgAh mahkemesinde dava agmak izere yetkilendirilerek, yabancr taraf (Peters)
rizerinde yargrlama yetkisi kurma amacr taqrmaktadrr. Birleqik
I{rallrk ve Almanya arasrndaki tebli gat ile ilgili anlaqma, kabul
edilen usullerin yetersiz kaldtgt durumlan kurtarmak ve yargrlamayr ingiltere'de kurmak amacryla alternatif usullerin kabul edilmesi baSlamrnda deierlendirilmelidir.
Karanmrzda, ingiltere'deki yabancr davahya alternatif
usulle bir tebligat emri verilmesinin hakh gerekgesi bulunmamaktadrr. Tebligatrn gegerliligi ve sonuglanna iliqkin herhangi
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Kralhk ve
bir srkrntrmn siiz konusu olmamasr halinde, Birleqik
akittarafaralanndayapacaklananlaqmailetebligatveyargl.
lamayetkisineiligkinprensipleridiizenleyeceklerdir.Buyalmesemzca takdiri bir mesele defil, aym zamanda bir prensip
Iesidir.
56Bukarar,CPR6.8'inuygulanabilirlipiileilgiliolmalrlarapmen,
ilgilidir' Ozellikbelirtilen ilkeler CPR 6.birn gegmiqeyU"ti"ttigti ile
dop'rultu.
Ie, Briiksel Konvansiyonu'nun yargrlama iincelifi ilkesi
sunda,lg6SLaHayeTeblifsdzleqmesikapsamrndaarananqartlarrndefiqtirilmesiytiniindekiuygulamasrkarqrciddibirhoqnutsuzbelirtilmigtut yarat*tgtrr. Bu meseleler, 36' ve 37' paragraflarda
anlaqmasr
tebligat
tir. Bas copitat davasr herhangi bir uluslararasr
davada
bu
J.,
ile baplanirh defildir. Bu agrdan Lawrence collins
getirmiqtir'
cPR 6.9'un kullamlmasrna diiniik tereddtitlerini dile
tebligat anlaqma57 CPR 6.8 ve 6.9'un igeri[i, ilgili tilkeler arasrndaki
tebligatrn yerine
srna aykrn bir tebligattan kagrnmak veya iinceki
CPR 6'9'un
g"g*"t amaglanylaleniqletiliyorsa' ne CPR 6'8'in ne de
etuygulanmasr soz konusu olacaktrr' Tebligattan vazgeqilmesinin
sokarsa veya
ds-i aavatry, daha dnceki durumu ile aym pozisyona
geqersiz bir
yaprlmrq
tebligat anlaqmasrmn kabul ettili bir usulle
karar vebir
yiiniinde
tebligat ise, cpR 6.g'un gegmiqeytirtirlii$iine
yabancr
rilmesine gerek yoktur. Uluslararasr anlaqma gergevesinde
davahaleyhinegiriqilenhukukitakibat,buanlaqmamnaradr$birtakrmqartlardankagrnmakamacrylafarazibiraragvasrtasrylagegersizkrlrnamaz.Bu-durum,uluslararasrnezaketintemelprensibi
olarak ortaYa grkmaktadrr'
SsAyrrca,CPR6.g,unusulsiiztebligatrgidermekiizeregegmiqeetkili
olacakbigimdeuygulandr[.rilerisiiriilsebiledavalrnrn,yaprlantalepdolrulto.oodr,alacafrbutebligatrgegmiqeetkiliolacakbigimbir tebligatrn
ae rauote zorlanmasr siiz konusu de[ildir. Gegersiz
kabulyiikiimliiltiiobulunmamaktadrr.Buradan,madde'ningegmiverilmesiqe dtintik olarak riyg,,lar.*usr talebiyle hatah bir hiikiim
ne temel teqkil edece$ sonucu grkanlmaktadrr'
iptali ydntindeki baq59 Biittin bu sebeplerle, davahmn hatah htkmiin
ve CPR 6'9 ile ilgili
3'10
CPR
vurusu baqanholmuqtur. Davacrmn
CPR
hatahhiiktm'
ile
baqvurularr reddedilmiqtir' Verilen karar
13.2kapsamrndaiptaledilmiqtir.cPRls.skapsamrndatakdirhakkrnrnkullanrlmasrnrgerektirenbirdurumsiizkonusudefiildir'Davalrya,cPRls.2g"""Syetkiverilmiqtir.Davacr,tebligatusuliinii
Tiirkiye'nin ihtiraf96B La Haye Tebiig Siizleqmesi'ndebelirtilen ve
zi kayrt koymadr[r bir usule brrakmahdrr'

