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İkinci Basının Önsözü
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın kanunlaşması zaman
alınca, ilk basısı kısa sürede tükenen Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı isimli çalışmayı yeniden yayınlamak ihtiyacı doğdu. Bu
bası, birkaç küçük düzeltme dışında, ilk basıdan farklı değildir.
HUMK’na ilişkin parasal sınırların güncelleştirilmesinde Dr. Tolga
Akkaya’nın Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, Cilt 2008/3, Sayı
11’de yayımlanan “2009 yılı için Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku ile ilgili
yeni parasal sınırlar” isimli çalışmasından yararlanılmıştır.
Bu basıyı özenle gerçekleştiren değerli yayıncı, meslektaşım Sayın
Erol Öz’e teşekkür borçluyum.
Tashihleri yapan sekreterim Gülsüm Sansar’a da teşekkür ederim.
Bu küçük çalışmanın, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nı
karşılaştırmalı olarak incelemek ve getirdiği yenilikleri öğrenmek isteyenlere yararlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Ali Cem Budak
Kayışdağı, 29 Ocak 2009
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Birinci Basının Önsözü
2008 yılının Haziran ve Temmuz aylarında, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin yaz okulunda Medeni Usul Hukuku derslerini
verdim. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın önümüzdeki yıl
içinde yasalaşacağını ve yaz okuluna devam eden öğrencilerimin meslek
hayatlarına yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile başlayacaklarını kuvvetli bir ihtimal olarak gördüğüm için, dersleri hazırlarken yürürlükteki
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Tasarısı’nın hükümlerini karşılaştırmalı olarak incelemek yöntemini benimsedim.
Tasarının hazırlanması için kurulan Adalet Bakanlığı Komisyonu’nda
görev almamıştım. Hazırlık çalışmalarına katkım, bazı hükümler hakkındaki görüşlerimin Komisyon’a sunulması ve Komisyon Başkanı olan
Hocamız Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’in görevlendirmesiyle, birkaç Tasarı
hükmünün ilk taslaklarının kaleme alınmasından ibaret kalmıştı.
Bu nedenle, yukarıda andığım yaz okulu dersleri benim için de öğretici oldu. Bu sayede medeni usul hukukumuza önemli yenilikler getiren
Tasarı’nın son halini, birkaç haftalık süre içinde, bir kere daha ve topluca
değerlendirmek olanağı buldum. Bu değerlendirme sırasında, Tasarı’nın
kaynaklarından birini oluşturan İsviçre Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Tasarısı’na da sık sık başvurmam gerekli oldu.
Bu kısa çalışma dönemi sonunda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Tasarısı’nın metnini, önümüzdeki ay başlayacak olan 2008-2009 öğretim
yılında vereceğim derslerde kullanılmak üzere, karşılaştırmalı olarak yayınlamanın yararlı olacağını düşündüm.
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Metni yayınlarken, halen Almanya’da doktora çalışmasını sürdüren
ve geçtiğimiz ay birkaç hafta için İstanbul’a gelmiş olan Araştırma Görevlisi Efe Dırenisa ile birlikte çalıştık. Her Tasarı maddesi altına yürürlükteki Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddelerinin metnini
koyduk. Hazırlık çalışmaları sırasında yararlanılan İsviçre Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın, 2002 yılında önemli bir değişikliklere tabi
tutulan Alman Medeni Usul Kanunu’nun ve Milletlerarası Ticari Tahkim
Hakkındaki UNCITRAL Kanun Modeli’nin ilgili madde numaralarına
da yine her maddenin altında yer verdik.
Tasarının Adalet Bakanlığı’nın ve TBMM Adalet İhtisas
Komisyonu’nun internet sayfalarında yayımlanan 16 Nisan 2008 tarihli
metinleri ile 2008 yılı Mayıs ayında Adalet Bakanlığı’nca kitap şeklinde
yayımlanan bir metni mevcuttur. Kitabın hazırlanışında TBMM Adalet
İhtisas Komisyonu’nun internet sayfasında yer alan metin ile Adalet
Bakanlığı’nca kitap şeklinde yayımlanan metin esas alınmıştır.
Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasında yayımlanan metin
(Hükümet’in teklif ettiği metin) diğer ikisinden farklıdır ve bazı değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklere ilişkin olarak Adalet Komisyonu’nca söz
konusu değişiklikleri gösteren bir rapor hazırlanmamıştır. Bu değişiklikler
şunlardır: Birçok maddede noktalama işaretleri değişikliğe uğramıştır.
Birçok yerde, cümlenin öznesi çoğul haldeki bir isim ise, fiil çekiminde
kullanılan “ler - lar” eki kaldırılmıştır. Yazım kuralları bakımından yine
küçük değişiklikler yapılmıştır. Mesela “ilâ” sözcüğünde “â” harfinin üzerindeki inceltme işareti kaldırılmış ve bu sözcük “ila” şeklinde yazılmıştır.
İçerik bakımından ise geniş kapsamlı olmamakla beraber, bazı değişiklikler yapılmıştır. Bazı maddelerde bazı fıkralar çıkarılmış veya değiştirilmiş
ya da bu maddelere yeni fıkralar eklenmiştir. İçerik bakımından davaya
vekâlet, çekişmesiz yargı, istinaf ve tahkim ile ilgili kısımlarda değişiklikler
yapılmış; bunlar dışında Tasarı’nın Hükümet tarafından sunulan metnine
bağlı kalınmıştır.
Kitaba Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün
internet sayfasında yayımlanmış hali ile eklenen 1086 sayılı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu’nun metni, kanun güncel halini eksiksiz olarak
içerdiğini teyid etmek için, Hocalarımız Prof. Dr. Baki Kuru, Prof. Dr. Ramazan Arslan ve Prof. Dr. Ejder Yılmaz’in “Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu ve İlgili Mevzuat” isimli eserlerindeki (31. Baskı, Yetkin Yayınları,
Ankara 2008) metin ile karşılaştırılmıştır.
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Tasarı hükümleri ile karşılaştırma yapılırken Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 5236 sayılı Kanun’la değişik (istinafı içeren üç dereceli yargılama sistemine göre düzenlenmiş) hükümleri dikkate alınmıştır.
5236 sayılı Kanunla değiştirilmiş veya eklenmiş yeni hükümler, istinaf
mahkemelerinin faaliyete başlamamış olması dolayısıyla henüz yürürlüğe
girmemiştir. Bu özelliğe ilgili maddelerin bulunduğu yerlerde de işaret
edilmiştir.
Kitapta Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun gerekçelerine yer verilmiştir. Genel gerekçe başta olmak üzere, her maddenin altında ilgili
madde gerekçesi gösterilmiştir.
Tasarının İstinaf ve Temyiz hükümlerinin gerekçelerinde, Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu’na değiştiren 5236 sayılı Kanun’un madde
gerekçelerine atıf yapılmakla yetinilmiştir. Bu Tasarı hükümlerinin altında, 5236 sayılı Kanun’un ilgili madde gerekçelerine de yer verilmiştir.1
Kitap hazırlanırken, Tasarının Adalet Bakanlığı’nın ve TBMM Adalet İhtisas Komisyonu’nun internet sayfalarında yayımlanan metinleri ile
2008 yılı Mayıs ayında Adalet Bakanlığı’nca kitap şeklinde yayımlanan
metninin karşılaştırılması, sayfa düzeni ve arama cetvelinin hazırlanması
işleri Araş. Gör. Efe Dırenisa tarafından yapılmıştır. Tasarı hükümlerinin
HUMK’ndaki karşılıklarının tespiti2 ile İsviçre Hukuk Muhakemeleri
Kanunu Tasarısı, Alman Medeni Usul Kanunu ve Milletlerarası Ticari

1

2

5236 sayılı Kanun hazırlık çalışmaları sırasında Meclis Adalet Komisyonu’nca
değiştirilmiştir. Bu değişiklikler Meclis Adalet Komisyonu’nun 1/523 esas numaralı ve 03.06.2003 tarihli raporunda alt alta sıralanmıştır. Ancak değişikliğe uğramış olan maddelerin (mesela HUMK m. 426/E, 428, 438) gerekçelerine, bu değişikliklerin işlendiği resmi bir metin mevcut değildir. Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nce 29.01.2003 tarihinde TBMM
Başkanlığı’na sunulan metinde de gerekçelere değişiklikler işlenmemiş, Meclis
Adalet Komisyonu’nun bu değişiklikleri sıralayan Raporu ek olarak sunulmuştur. Meclis Adalet Komisyonu’nun Raporunda yer alan değişiklikler 7 Ekim
2004 tarihinde 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5236 sayılı Kanuna
işlenmiş; ancak Resmi Gazete’de yayımlanan metinde, yine özellikle parasal sınırlar ile ilgili küçük değişiklikler de yapılmıştır. Mesela 428. maddedeki parasal
sınır ilk olarak iki milyar (ikibin YTL) olarak belirlenmiş, madde gerekçesine de
bu şekilde işlenmişti. Bu sınır Meclis Adalet Komisyonu’nca üç milyar (üçbin
YTL) olarak belirlenmiş, enflasyon ve diğer ekonomik gerçekler de göz önünde bulundurularak aynı parasal sınır 5236 sayılı Kanunda beş milyara (beşbin
YTL) çıkarılmıştır.
Bu konuda, Adalet Bakanlığı tarafından Mayıs 2008’de yayımlanan metnin
ekindeki karşılaştırma cetveline bağlı kalınmamıştır.
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Tahkim Hakkındaki UNCITRAL Kanun Modeli’nin ilgili maddelerine
ilişkin atıflar ise tarafımdan yapılmıştır.3
Kitabın hazırlanmasında emeği geçen Araştırma Görevlisi Efe
Dırenisa’ya teşekkür ederim. Baskıyı özenle gerçekleştiren Sayın Ömer
Ülkenciler ve Sayın Tolga Aykutlu’ya da teşekkür ederim.
Bu küçük çalışmanın, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nı
karşılaştırmalı olarak incelemek ve getirdiği yenilikleri öğrenmek isteyenlere yararlı olmasını diliyoruz.

Prof. Dr. Ali Cem Budak
Kayışdağı, 22 Ağustos 2008

3
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Alman Medeni Usul Kanunu’ndaki son geniş kapsamlı değişiklikler, 1 Ocak
2002 tarihinde yürürlüğe giren 27 Temmuz 2001 tarihli Medeni Usul Reformu
Kanunu (BGBl I S 1887) ile yapılan değişikliklerdir. Bu kitabın hazırlanmasında Alman Medeni Usul Kanunu’nun metni için şu yayından yararlanılmıştır:
Zivilprozessordnung, 42. Auflage, München: Beck-Texte im dtv, 2007. İsviçre
Medeni Usul Kanunu Tasarısı için gerekçeleri de içeren resmi metinden yararlanılmıştır: Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung v. 28. Juni 2006; BBl
2006, 7221 (19 Eylül 2006). Milletlerarası Ticari Tahkim Hakkındaki UNCITRAL Kanun Modeli’nin (UN-Document A/40/17, 1985) Türkçe çevirisi için
bkz. Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Düzenleme Gerekir mi? (Ankara:
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırmaları Enstitüsü, 1997), s. 224 – 237 (Çeviri:
Begüm Durukan / Ebru Eldem).
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