xt$ir,ix r{AKKTNAHUKUr{AAvrilRr sALDrRr rrAtiNDE
Aq rr,ABilp q EK DAVAr-,ARDA
YETKILI MAHKEME
Prof. Dn Serap HELUACI*

I. Genel Olarak
4.5.1988tarihinde 3444 sayrh Kanun'la yaprlan defigiklife kadar, kiqilik haklum koruyan davalarda yetkili mahkemeyi diizenleyen herhangi bir
htikiim yoktu. Yetkili mahkeme genel hi.ikiimler gergevesindebelirleniyordu
(HUMK md. 9 vd.). 3444 sayrh Kanun'Ia eski Medeni Kanun'a getirilen2#a
maddesinde diizenlenen yetki hiikiimleri ile baqlayan tartrqmalar, Ttirk Medeni Kanunu'nun,
"De.uecr.,kigilih haklarr.ntn korunmasr, igin kendi yerlegim yeri ueya dayerlegim yeri mahkemesindedaua agabilir"
uah.nr.n
htikmtinii getiren 25. maddesi ile de sonlanmamrq; giini.imiizde de kiqilik
hakkrna yaprlan hukuka aykrn saldrn durumunda yetkili mahkemenin neresi oldu[u konusunda dlretide frkir birli[ine vanlamamrqtrr.
II. Eski Medeni Kanun'daki

Diizenleme

Eski Medeni Kanun'un 24/a maddesinde yetkili mahkeme konusunda
iki frkraya yer verilmiqti. Maddenin IV. frkrasrnda, koruyucu davalar olarak
adlandrrdrfimrzl saldrn tehlikesinin iinlenmesi, saldrnya son verilmesi ve
saldrnmn hukuka aykrnhfrmn tespiti davalarrnda yetkili mahkeme diizenlenmekte; tazminat davalarr ve kazancrn geri verilmesi davasr ile koruyucu
davalann birlikte agrldrprdurumlarda yetkili mahkeme ise V. frkrada yer almakta idi. $imdi bu iki diizenlemeye krsaca giiz atahm.
1. Koruyucu

davalarda yetkili

mahkeme

Eski Medeni Kanun'un 2Llamaddesinin IV. frkrasr,

Hukuk Fakiiltesi Medeni HukukAnabilim Dah OE'retim Uyesi
HELVACI Serap;Ttirk ve isvigre Hukuklannda Kiqilik Hakkrnr Koruyucu Davalar, (MK
md'24/a frkra I / IMK md. 28a frkra I). Istanbul 2001.
Marmara iiniversitesi
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"Dauq.ct.gahsiyet haklanru.n himayesi igin kendi ikametgd.ht veya dauah.ru,nikametgi.ht mahkemesinde d.edava agabilir"
geklinde idi.
Htiktim, davacrya yetkili mahkemeyi seqme agrsrndan iki imkAn sunmakta idi. Davacr, isterse, davayr davahmn yerleqim yerinde isterse de kendi yerlegim yerinde agabiliyordu2.
Medeni UsuI Hukuku kurallanm giiz dniine alacak olursak, davahmn
yerleqim yeri mahkemesinin yetkili olmasr agrsrndaneski Medeni Kanun'un
24/a maddesinin IV. frkrasr iizel bir dtizenleme getirmemekte idi. Davahmn
yerleqim yeri zaten Hukuk Usulii Muhakemeleri Kanunu'nun 9. maddesi'nin I. frkrasr gerefi genel yetkili mahkemedir. Her dava, kanunda aksine
htikiim bulunmadrkga, agrldr$ tarihte davahmn TtiLrkMedeni Kanunu gereiince yerleqim yeri sayrlan yer mahkemesinde giiriiltir.
Frkramn getirdiii yenilik koruyucu davalarrn davacrmn yerleqim yeri
mahkemesinde agrlabilmesi idi.Oiretide bir gtiriiq, hiikmiin, davahyr, belki de
hig iqlemedipi bir haksrz fiilden dolayr davacrmn yerleqim yerine gidip kendisini orada savunmaya mecbur brrakmasrm Usul Hukuku'nun temel prensipIerine aykrn gdrerek, kiqilife saldrndan dopan tiim davalann davacrmn yerleqim yeri mahkemesinde agrlabilmesinin sakrncasrnadikkat gekiyordus.
Eski Medeni Kanun'un 24/a maddesinin IV frkrasrmn baqlattr[r tartrqmalar asrl bu htikmiin Hukuk Usulii Muhakemeleri Kanunu'nda diizenlenmig olan yetkili mahkemeleri bertaraf edip etmedifi konusunda yoiunlaqmakta idi. Bir gtirtiqe gdrea eski Medeni Kanun madde 24/aTY Hukuk UsuIti Muhakemeleri Kanunu'na giire yetkili mahkemeleri bertaraf eden kesin
6zel dtizenlemelerde de benzer hrikrimler yer almaktadrr. Orne!'in Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu'nun 66. maddesine, 07.06.1995 yrhnda 4110 saph Kanun'la eklenen son fikraya
giire de "Eser sahibi, ikarnet ettipi yerde de tecouiiziin ref i ve men davast.agabilit?.
TEKINAY Selahattin Sulhi; Kiqilik Haklanna Iligkin Yasal De!{giklikler Hakkrnda Elegtiriler, Prof. Dr. HalOk Tandopan'rn Hatrrasrna Armaian, Ankara 1990, sh. 63; TEKINAY Selahattin Sulhi; Medeni Hukukun Genel Esaslan ve Gergek Kiqiler Hukuku, 6. Basr, Istanbul 1992, s}l'. 279. Awupa Adalet Divam da davacrmn yerleqim yeri mahkemesinin yetkili
mahkeme olarak kabul edilmesini Konvansiyonun amacrna aykrn bulmaktadrr. Bu konuda
bakrmz: OZEI, Slbel, Basrn Yoluyla Kigilik Haklanmn ihlali Davalannda Yetkili Mahkemenin Tesisinde Ele Ahnan Haksrz Fiilin Ika Yeri Kurahna Avrupa Adalet Divam Tarafrndan
Getirilen Yorum: Fiona Shevill and Others v.PressAlliance SA Davasr, Marmara Universitesi Hukuk Fakiiltesi, Prof. Dr.Ergun Onen'e Armafan, istanbul 2003, s. 263 vd..
OGUZMAN KemaV SELiQi Ozerl OKTAY Saibe; Kigiler Hukuku (Gergek ve Ttizel Kigiler),
6. Baskr, istanbul 1999, sh. 15?; TEKINAI Genel Esaslar, sh'279-280; SERDAR ilknur;
Radyo ve Tblevizyon Yoluyla Kigilik Hakkrnn IhIAli ve Kigilifin Korunmasr, Ankara 1999,
sh.384; KONURALP Haltl</ TERCAN Erdal; Tiirk Medeni Kanunu'nun BaqlangrgHtikiimleri ile Kigiler Hukuku Hiikiimlerinin Medeni Usul ve icra iflas Hukuku Agrsrndan Deperlendirilmesi, Medeni Usul ve icra-iflas Hukukgulan Toplantrsr-I, Eskigehir 9-10 Kasrm
2002, Yeni Tiirk Medeni Kanunu'nun Medeni Usul ve icra-iflas Hukuku Agrsrndan DegerIendirilmesi,Eskiqehir2003,sh. 7;6ZELi s.278.
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yetki kurah koymamakta, sadeceildve olarak yetkili baqka mahkeme 6ngiirmekte idi. Hattd htiktmde yer alan "mahkemesinde.de" kelimesindeki son
"de" ekis, tiirkqe bakrmrndan eleqtirilmekle birlikte6, bu "de" eki dayanak
yaprl.mak suretiyle, fikramn Hukuk Usulii Muhakemeleri Kanunu'nda diizenlenmiq olan yetkili mahkemeleri bertaraf etmedifi kabul edilmekte idi.
Dolayrsr ile, bu giirtiqe giire, davacr, isterse davayr Hukuk Usuli.i MuhakemeIeri Kanunu'nda, isterse de eski Medeni Kanun'un 24la maddesinde dtizenlenmiq olan yetkili mahkemelerden birisinde agabilirdi.
Diper giirtiqe giire, eski Medeni Kanun'un 24/amaddesinin IV. frkrasr, trpkr kaynak isvigre Medeni Kanunu'nda oldu[u gibi iizel bir diizenleme getirmek
suretiyle Hukuk Usulii Muhakemeleri Kanunuhdaki diizenlemeleri koruyucu
davalar agrsrndanuygulanamaz hale getirmigti. Dolayrsrile koruyucu davalarda yetkili mahkeme davah veya davacrmn yerleqim yeri mahkemesi idi?.
2. Taznrinat, ve kazancrn geri verilmesi
mahkeme

davalarrnda

yetkili

Tazminat davalannda ve kazancrn geri verilmesi davasrnda ise yetkili
mahkeme Hukuk Usulii Muhakemeleri Kanunu'na gdre tayin edilmekteydi.
Bu konuda Medeni Kanun'da tizel bir diizenleme yoktu. Bu nedenle tazminat davalarrnda yetkili mahkeme, davahmn yerleqim yeri mahkemesi
(HUMK md. 9/I) ile haksrz fiilin iglendifii veya haksrz fiilin sonuglanmn
meydana geldiEi yer mahkemesi idi. (HUMK md. 21) 8.
5

Hiiktimetin teklif ettili metinde "de" eki yer almamaktaydr. Metin "Dauact gahsiyet hahlartnr.n himayesi igin kendi ikametgdhr veya dauahntn ikametgd.ht mahkemesinde daua aga6ilir" qeklinde idi. Adalet Komisyonu metni kabul ederken frkra metnine "de" ekini eklemigtir. Bu eklemenin gerekgesi 10.03.1988tarihli Adalet Komisyonu Raporunda
"...ddrt ue beginci fihralarda siizii edilen davalan, dauaa.ntn dauahnrn ikarnetgdhr.mahhentesindeoldugu gibi kendi ikametgd.h mahhemesindede agabilecepinin uurgulannrail amaa, ile ftkralardaki "mahkemesinde" helimelerinden sonra "de" eki ilaue edilmigtir" qeklinde
agrklanmaktadr.TBMM (S Sayrsr)Diinem 18, Yasama Yrh 1, sh. 8.

6

TEKINAE Genel Esaslar, sh.279-280; TEKINAY; Eleqtiriler, sh. 63-64.
HELVACI; Koruyucu Davalar, sh.166; DOGAN Murat; $ahsiyet Hakkrna Tecaviiziin Onlenmesi Davasr, A. U. Erzincan Hukuk Fakriltesi Dergisi, C. V S. 1-4, sh. 408.
"HUMK'nun 9. maddesi uyannca her dava;"yasadaagtk hiikiirn bulunmadrkga, agtld$t tarihte daualtru,nTMK. gerepinceikametgdht saytlan yer mahkemesinde"gdrillecektir Dauantn hahstz eylemden haynaklanmasr halinde ise, HUMKnun 27. maddesi uyarlncd haksr.zeylemin
meydanageldipi yer mohkernesindede dava aElabilecehtin Sornut olayd.adauact, daua agarhen tercih hakkrnr hullanrnrp ueyetkisiz mahketnede(dauactntn ikometgdht) daua agmqtn..."
Yarg. 4. HD 1.3.2001tarih E.2000/ 1333 K. 2207 (LIYAR Talih; Ttirk Medeni Kanunu (Gerekgeli-igtihath) Kiqiler Hukuku (MK 8-117),CiIt: II, Ankara, sh. 1345).Ancak Yargrtay'rn yanhE
olarak tazminat davalanm MK md. 24,/aMiin kapsamrnda kabul etti.ii kararlan da vardrr.
Ornefiin Yarg. 4. HD 14.5.2001tarih E. 4233K.49?7 (IIYAR; sh. 1344-1345);Yarg. 4.HD 1?.
01. 2000 tarih E. 19991LLL7L,K. 2000/ 78 (YKD C. 26 S. 5, Mayrs 2000, sh. 689-690).Bu karann eleqtirisi igin bkz. HELVACI Serap; Tazminat Davalannda Yetkili Mahkeme (Karar incelemesi),Prof. Dr. Hayri Domanig'e80.Yag Giinti Armaganr, C. II, istanbul 2001, sh. 905 vd..
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Ancak bazminat davalan ile koruyucu davalann birlikte agrldrflr durumIardas Medeni Kanun'un 24/amaddesinin V. frkrasrnda yer alan:
"Dauact,clynt,zar-nandarnaddi ue rnaneui tazminat ile uekdletsiz iggdrme
hiikiimleri uya.nnca tecauiizden eld.eedilen kazanctn hendisine verilmesini
birlikte talep etmig ise, bu daualart da kendi ikametgd,ht mahkemesinde de
agabilir"
hiikmti uyannca davacrmn yerleqim yeri mahkemesi de yetkili mahkeme
idi10.
Medeni Kanun'un 24 a maddesinin V. frkrasrmn uygulanabilmesi igin
iki qartrn varh[r aramyordu. ilk olarak tazminat davasr veya kazancrn geri
verilmesi davasr ile koruyucu davamn baflantrh olmasr gerekli idi11. Koruyucu davamn davacrmn ikametgdhr mahkemesinde agrlmrg olmasr yeterli
olup, aynca kabul edilmiq olmasr qart defildi. HAkim rirnegn agrlmrg olan
saldrnmn durdurulmasr davasr srrasrnda saldrn sona ermiqse esas haklcnda karar verilmesine mahal olmadrlr gerekgesi ile koruyucu davayr sonlandrracak, buna rafmen gartlan oluqmugsa tazminaha karar verebilecekti.
ikinci qart, koruyucu dava ile tazminat davasrmn "aym anda" ileri sririilmesi idi. E[er iki dava aym anda ileri stiriilmemiqse veya siirtilebilecek
durumda deiilse davacr tazminat davalanm veya kazancrn geri verilmesi
davasrm artrk kendi yerleqim yeri mahkemesinde agamayacak,Hukuk Usulii Muhakemeleri Kanunu'ndaki diizenlemeye gdre yetkili mahkemede agmak zorunda kalacaktr.
Ayrrca, srrf Medeni Kanun'un 24la maddesinin V. fikrasrmn tamdrlr imtiyazd.anyararlanmak iqin koruyucu davayr kendi ikametgAhrnda agan davacrya karqr hakkrn k<itiiye kullamldr[r savunmasrileri stirmek miimkiindiil2.

MK md. 24/a /Y hiikmii maddi tazminat, manevi tazminat ve kazancm geri verilmesi davalanmn birlikte agrlmasr halinde davacrmn yerleqim yeri mahkemesi de yetkili olur yorumuna agrksa da, Isvigre Medeni Kanunu'nun 28b/II. maddesi, madde gerekqelerinin yer aldr[-r "Message" daki agrklamalar ve isvigre biretisi giiz tiniine ahndrprnda, maddi tazminat,
manevi tazminat ve kazancrn geri verilmesi davalarrndan birinin veya birkagrmn koruyucu davalarla birlikte agrlmasr ihtimalinin MK md. 24la / V hrikmiinde iingiiriilddiii anlaqrlrr. Bu konuda bkz. OGUZMAN / SELiSi / OKTAI sh. 156; DURAL Mustafa; Tiirk Medeni Hukukunda GerqekKiEiIer,4. Basr, istanbul 1995,sh. 162; OGUZMAN M. Kemal; isvigre ve Tiirkiye'de Medeni Kanun ve Borglar Kanurunda $ahsiyetin Hukuka Aykrn Tbcavrize Kargr Korunmasr ve Ozellikle Manevi Tazminat Davasr Bakrmrndan Yaprlan De$iqiklikler, Prof. Dr. Hal0k Thndoian'rn Hatrrasrna Armafan, Ankara L990, sh. 31.
10 TERCIER davahnrn tecaviz etti!{ kiqinin ikametgAhrnda kendini savunmak zorunda kalmasrm davahmn iizgtirlti[tine getirilen esash bir srmrlama olarak kabul etmemekte, isvigre Medeni Kanunu'nun 28b maddesinin II. frkrasrmn (MK md. 24/a N) aym kanunun 28b
maddesinin I. frkrasrmn (MK md. 24la /IV) mantrkh bir sonucu olduiunu kabul etmekte idi.
TERCIER Pierre; Le nouveau Droit de la Personnalit6,Zt:rich 1984, sh. 239.
11 TERCIER; sh.239-240;HELVACI; Koruyucu Davalar, sh. 183-184.
t2 TBRCIER; sh. 240; HELVACI; Koruyucu Davalar, sh.184.
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III. T.urk Medeni Kanunu'ndaki
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Diizenleme

L Ocak 2002 tarihinde yiiriirliifi'e giren 4721numarah Ttirk Medeni Kanunu'nun 25. maddesinin son frkrasr:
"Dd,ue.ct,kigilik haklartru,n korunmast igin kendi yerlegim yeri ueya daualtntn yerlegim yeri mahkemesinde daua agabilir"
geklinde tek hiiktim halinde yetkili mahkemeyi diizenlemigtir.
Kanunun madde gerekgesinde bu konu ile ilgili herhangi bir agrklama
olmamakla birlikte, eski diizenlemeden ve kaynak Kanun'un ytiriirltikten
kalkan 28b maddesindenls farkh olarak, kanun koyucu madde metninde "I.
frkrada yer alan davalar" ibaresini yer vermedi$ine grire, htikiim, koruyucu
davalar, tazminat davalan ve kazancrn geri verilmesi davasrm kapsamaktadrr14.Tazminat davalan ve kazancrn geri verilmesi davasrmn koruyucu davalarla birlikte agrlmasr qartr kaldrrrlmrqtrr. Tiirk Medeni Kanunu'nun 25.
maddesinde sayrlan tiim davalar tek tek de agrlacak olsa davacrmn yerlegim
yeri mahkemesi artrk bu davalarda yetkili mahkemedir.
Eski Medeni Kanunu'nun24/a maddesini karqrlayan Ttirk Medeni Kanunu'nun 25. maddesinin son frkrasrnda, eski Medeni Kanun'un 2Aa maddesinin IV. frkrasrnda yer alan "de" eki kaldrnlarak, kaynak isvigre Medeni
Kanunu'na uygun hale getirilmiqtir. Biiylece "de" ekini dayanak gristererek
davamn Hukuk Usulii Muhakemeleri Kanunu gere[ince haksrz fiilin iqlendifi yerde de agrlabilecef'ini savunma imkdm ortadan kalkmrqtrr. Artrk, isvigre'de 28b maddesi kaldrnlmadan tince kabul edildi!'i gibi, kigili!'e hukuka aykrn saldrn hAlinde agrlacak davalarda yetkili mahkeme ya davahmn
ya da davacrmn yerlegim yeri mahkemesidirls.
Ancak, iilretide bazt yazar}.rre, Tiirk Medeni Kanunu'nun 25. maddesinin son frkrasrmn kesin yetki kurah getirmedilini, dava haksrz frilden
13 Trirk Medeni Kanunu'nun 25. maddesinin son fikrasrnrn karqrlayan isvigre Medeni Kanunu'nun 28b maddesi, 1.1.2001'deyiiriirliile giren 24.3.2000tarihli Loi f6d6rale du 24 mars
2000 sur les fors en matiere (Loi sur les fors, Lfors) ile yiirtirliikten kaldrnlmrgtrr.
14 Aynr y6nde DURAL Mustatal b6iiZ 1\fan; Tiirk Ozel Hukuku, Cilt II, Kiqiler Hukuku, istanbul 2004, sh. 152.
15 Aynt ytinde bkz. OOGaN; sh. 408; KONTIRALP/ TERCAN; sh. 7. Ancak yazarlar bugtinkii
dtizenlemenin bu gekilde uygulanmasrnm isabetli olacalrru belirttikten sonra htikmtin
amacrmn HUMK md. 21 ile yetkili krhnan haksrz fiilin iglendili yer mahkemesinin yetkisini kaldrrmaktan ziyade, davacryakendi yerleqim yerinde de dava agma hakkr vererek ona
kolayhk saplamak oldu!"unu ifade ederek,25. maddenin son fikrasrmn "Davacr, kigilik haklanmn korunmasr igin kendi yerlegim yeri mahkemesinde de dava agabilir" qeklinde dtizenlenmesinin uygun olaca$nr sdylemektedirler. Htikmiin amacrmn bu gekilde yorumlanmasrna katrlmak miimktin de!{ldir; gtinkti kanaatimizce, kanun koyucunun eski dtizenlemedeki "de" ekini grkarmasrnrn sebebi bu hiikiimle kiqilik hakkrna hukuka ayl<rn saldrn haIinde aglacak davalar agrsrndan kesin yetki kurah getirmektir.
16 DURAU oGUz; sh. I5z; 6zELi s.279.
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kaynaklamyorsa, haksrz fiilin iqlendifl yer mahkemesinde de agrlabilecefini savunmaktadrrlar.
Yargtay 4. Hukuk Dairesinin; "...Medeni Kanunun 25. rnaddesinde kigilik haklart. saldtrrya uPrayan himsenin kendi oturdupu yerde de daua agabilecepi hiikme baPlanmtgttn BiSylecearu'Ian madd.eile, HUMK.nun 9. rnadd.esind.ekigenel kurala ueyine hakstz eyl'emd'enkaynaklanan uyugmazh'klartn qdzilm yeri ile ilgili bulunan aynr Yasant'n21. madd.esindehidiizenlemeye bir ayrtcah.k getirilmiE bulunrnaktadt'r.
$u dururnda, kigilih haklartntn saldrt'ya u$ramast' sonucu zarar gdren,
dauayt, kendisinin ueya daualtnr,n oturdu$u yer mahhernesindn ueya haknz
eylernin mqrdana geldi$i yer mahkem'esindeagabilin.." qeklinde verdi!'i karardanlT Yargrtay'rn da bu giirtiqte oldu!'unu siiylenebilir.
Kanaatimizce bu gdriiqe katrlmak pek m{itnkiin depildir; gtinkii haksrz
fiilin iqlendili yerin davacr veya davahmn yerlegim yeri oldu[u varsayrmlan bir kenara brrakrlacak olursa, kaynak isvigre Medeni Kanunu'nda haksrz
fiilin iqlendiEi yer mahkemesi yetki drgr brrak;rlmrqtrr.Yetki drgr brrakrlmasrndaki gerekge, e$er haksrz frilin iqlendifi yer mahkemesi yetkili krhmrsa,
dava saldrrrmn meydana geldip'i ya da sonuglarrm meydana getirdiii yer
mahkemesinde agrlabilir.
Bu kurahn kitle iletiqim araglanna uygulandr$ durumda, davamn iilkenin herhangi bir yerinde aqrlabilmesi miimkiin giiztikmektedir. Bu da trpkr hakemlik miiessesesinde oldu['u gibi, davacrmn istedi$i mahkemeyi yetkili olarak segmehakkrmn doimasr riskine yol agar18.
Bu riskten kurtulmak igin isvigre Medeni Kanunu On Tasansrmn, 28c
maddesinin II. frkrasrnda, kitle iletigim araglanna karqr agrlacak davalarda
yetkili mahkemenin davacr veya davahmn yerleqim yeri mahkemesi olmasr
tinerilmiqtir.
Ancak Federal Konsey, davacr veya davahmn yerlegim yeri mahkemesinin yetkili mahkeme olmasr fikrini benimsemekle birlikte, bunu sadecekitle iletiqim araglanna kargr agrlacak davalar ile srmrh brrakmak istememiq;
tasanmn bu hiikmtinii kiqilik hakkrm koruyan davalarda genel hiikiim olarak benimseme yoluna giderek, kapsamrm geniqletmiqtirlg.

u

Yarg. 4. HD 18.3.2004 tarih E. 20041426 K. 2004/3411 CYI(D C' 30 S' 7, Tbmmuz 2004,
sh.1043).
18Messagb Concernant La r€vision du Code Civil Suisse (Protection de Ia Personnalit6: art.28
CC et 49 CO), 1982, sh. 688/28; ENGEL Pierre; La Protection de la Personnalit6, Lausanne 1985,sh. 14.
19 Message, sh. 688/28. Ayrrca bkz. TERCIER; sh. 141'
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fV. Sonug
Tiirk Medeni Kanunu'nun Genel Gerekgesine baktr!,rmrzda "...madde
metinleri kaynak isvigre Medeni Kanununa uydurulmak...suretiyle" bu Kanun'un hazrrlanmrq oldu$unu giirtiyoruz. Bu durum madde gerekgelerinde
de ifade edilmiqtir. Dolayrsryla, isvigre Medeni Kanunu'nun madde gerekgeleri bizim igin iizel bir iinem arz etmektedir. Bu nedenle gerek kaynak Kanun'un madde gerekgeleri, gerek 25. maddenin son frkrasrnda kullamlan
emredici ifade ve gerek Ttirk kanun koyucusunun madde metnindeki "de"
ekini kaldrrarak isvigre Medeni Kanunu'ndaki ifadeyi benimsemesi ile ortaya koyduf'u iradesi dikkate ahndrprnda, artrk Hukuk Usulii Muhakemeleri
Kanunu'nun yetki htikiimlerinin bertaraf edilmedilini siiylemek bize pek
miirnktin gtiziikmemektedir. Ttirk Medeni Kanunu'nun 25. maddesinin son
fikrasr ile sadece davah veya davacrmn yerlegim yeri mahkemeleri kiqilik
hakkrna hukuka aykrn olarak saldrnlmasr hdlinde agrlacak davalarda yetkili krhnmrqtrr. Bunlann drqrnda bir yerde davamn agrlmasr durumunda artrk yetki itirazrmn de['erlendirilmesi gerekir.

