
ÖNSÖZ 

İcra ve İflâs Hukukuna ilişkin bir uyuşmazlık hakkında çeşitli kişi ve kuruluşlara istekleri üze-
rine hazırlayıp verdiğimiz ve bunlar tarafından da, taraf oldukları davada mahkemelere sunulmuş 
olan hukuki mütalâalarımızın son onbeş yılda yazılmış olanlarını bu eserde toplamış bulunuyoruz… 

Bu mütalâaların, yazıldığı tarihteki hukuki duruma (hukuk kurallarına) göre değerlendiril-
mesi gerekmektedir. 

Mütalâa isteminde bulunmuş olan kişi veya kuruluşun sormuş olduğu sorular, o konuda ge-
rek doktrinde ve gerekse içtihatlarda önerilen çözüm şekilleri, ileri sürülmüş olan görüşler doğrultu-
sunda ele alınıp değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda; sorulan soruyu her yönüyle irdelemiş olan, 
âdeta bir “makale” ortaya çıkmıştır. Bu nedenledir ki, vermiş olduğumuz mütalâaların bir kısmı 
“makale” olarak, daha sonra çeşitli Dergilerde yayımlanmıştır. Böylece “mütalâa”da ileri sürmüş ol-
duğumuz görüş, objektif biçimde kamuoyu ile de paylaşılmıştır.  

Eserin görüldüğü şekilde ortaya çıkmasında emeği geçen, tüm mütalâaları titizlikle tasnif 
eden oğullarım Av. Alper Uyar ile Av. Cüneyt Uyar’a bu çalışma ve yardımlarından dolayı teşekkür 
ederim… 

 Eserde; 1998 yılından bugüne kadar tarafımdan yazılmış -ve bir kısmı çeşitli Dergilerde de 
daha önce “makale” olarak yayımlanmış- olan (69) adet mütalâamıza yer verilmiştir… Eser yayım-
landıktan sonra bu mütalâalara -ve bundan sonra yazılacak olan yeni mütalâalara- www.e-uyar.com 
isimli internet sitemizde yer verilecektir. İsteyen meslektaşlarımız bunlara internet sitemizden de 
ulaşabileceklerdir… 

Eserden daha kısa sürede, istenen konuya daha kolay ulaşabilmek için, eserin sonunda KAV-
RAMLARA ve KANUN MADDELERİNE GÖRE birer  a r a m a  c e t v e- l i’ne de yer verilmiştir. 

Mütalâaların sonunda yer alan (EKLER) bölümünde bulunan i ç t i h a t l a r ı n bazıları, “aynı 
doğrultudaki” yeni içtihatlarla zenginleştirilmiş olup, mütalâaların yazılmasından sonra, konuya 
ilişkin önemli m e v z u a t  d e ğ i ş i k l i k l e r i de, dipnotlarda okuyucunun dikkatine sunulmuş-
tur. 

Eserin yayımlanmasını üstlenen ve kısa sürede bunu gerçekleştiren Menderes Yavuz başta 
olmak üzere, Bilge Yayınevinin tüm çalışanlarına çok teşekkür ederim. 

En iyi dileklerimizle... 
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