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ESAS NO : 2017/258 Esas
KARAR NO : 2019/266

Davalı Deniz TAŞ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma  davasında bildirilen 
adreslerinde tebligat yapılamadığından ve araştırmalara rağmen açık adresi de tespit 
edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HÜKÜM :
 Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
Davacı tarafça açılan Boşanma davasının KABULÜNE, Buna göre;
1-Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Yoğunsöğüt mah/Köy, Cilt No:111, Hane 

No:13, BSN:160'da nüfusa kayıtlı Nayif ve Mahbube kızı, 01/03/1985 İdil doğumlu, 
37940233854 TC nolu RAHMİYE TAŞ ile aynı yerde BSN:79'da nüfusa kayıtlı Mehmet 
ve Nazey oğlu, 02/02/1975 Elbistan doğumlu, 38839907726 TC nolu DENİZ TAŞ'ın 
TMK'nun 166/3. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocuğu 20/10/2006 doğumlu,14226058738 TC nolu Berfin 
Taş'ın velayetinin davacı anneye verilmesine, 

3-Velayet görevi kendisine tevdii edilen tarafın, kararın kesinleşmesinden itibaren 
15 gün içerisinde velayeti alındaki çocuklara ait malvarlığı dökümünü gösteren dilekçe-
defter sunması; çocuğa ait malvarlığında ve yapılan yatırımlarda gerçekleşecek 
değişiklikleri bildirmesi; TMK'nun 362 maddesi gereğince velayet veya yönetim hakkı 
sona erdiğinde çocuğun mallarını hesabı ile birlikte çocuğa vasiye veya kayyıma 
devretmesi; TMK'nun 360 ve 361. maddelerine uygun davranması hususunda 
uyarılmasına, (uyarıldı)

4- Her ayın 1. haftası Cumartesi saat 09.00 ile Pazar günü 19.00 arası, yaz 
aylarından Temmuz ayının 1. günü saat 09.00 ile 20. günü saat 19.00günleri arası, dini 
bayramların 2. günü saat 09.00 ve 3. günü 19.00, sömestr tatilinin başladığı hafta 
Cumartesi günü saat 09.00 ile bir sonraki hafta Cumartesi günü saat 19.00 arası boyunca 
müşterek çocuk Berfin’ in davalı baba ile görüştürülmesi sureti ile aralarında şahsi 
münasebetin kurulmasına, 

Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 44,40 TL karar ve ilam harcından 
önceden alınan 31,40 TL karar ve ilam harcının mahsubu ile bakiye 13,00 TL karar ve 
ilam harcının davalıdan alınmasına, 

Davacı tarafından yapılan başvurma, peşin harç gideri 62,80 TL ile davetiye, 
müzekkere, yurtdışı tebligat harcı vegazete ilanı masrafı 1.740,55 TL olmak üzere toplam 
1.803,35 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,



Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T gereğince 2.725 TL 
vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

Dair kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye 
Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı karar 
verilmiş olup, tebligat yapılamayan ve yapılan araştırmalarda adresi de tespit edilemeyen 
davalı Deniz TAŞ'a tebliğ ( Karar tebliği ) yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 
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