
ÜÇÜNCÜ BASININ 

ÖNSÖZ’Ü 

Bu eserin «birinci bası»sı Ocak/2014 tarihinde yayımlanmış ve 1998 yılından, 
Temmuz/2013 tarihine kadar hazırlamış olduğumuz (69) mütalâamız bu 
eserimizde yer almıştı… 

Eylül/2017 tarihinde yayımlanmış olan eserin ‘ikinci bası’sında, Mayıs/2017 
tarihine kadar yazmış olduğumuz mütalâalara yer verilmişti… 

Bir süre önce tamamen tükenmiş olan eserimizin bu basısında; Ocak/2020 
yılına kadar yazılmış (50) adet yeni mütalâamız ile birlikte, daha önce yazılmış ve 
ikinci basıda yer verilmiş olan (34) mütalâalarımızı -‘üçüncü bası’ olarak- yeniden 
yayımlamaya karar verdik… 

Mütalâa isteminde bulunmuş olan kişi veya kuruluşun sormuş olduğu sorular, 
o konuda gerek doktrinde ve gerekse içtihatlarda önerilen çözüm şekilleri, ileri 
sürülmüş olan görüşler doğrultusunda ele alınıp değerlendirilmiştir. Bunun 
sonucunda; sorulan soruyu her yönüyle irdelemiş olan âdeta bir “makale” ortaya 
çıkmıştır. Bu nedenledir ki, yazmış olduğumuz mütalâaların pek çoğu “makale” 
olarak, daha sonra çeşitli Dergilerde yayımlanmıştır. Böylece “mütalâalar”da ileri 
sürmüş olduğumuz görüşlerimiz, objektif biçimde kamuoyu ile de paylaşılmıştır… 

Eserin sonuna -eserin hazırlanmasında faydalandığımız «eser» ve 
«makaleler»- ‘BİBLİYOĞRAFYA’da belirtilmiş, ayrıca ‘KAVRAMLARA GÖRE’ ve 
‘KANUN MADDELERİNE GÖRE’ birer arama cetveli konulmuştur… 

Mütalâalara nelerin «EK» olarak sunulduğunu belirtmek için, mütalâalarda 
yer alan «EK»ler silinmemiş, ancak -mütalâa konusu olaylara ilişkin oldukları için- 
ayrıca bunların metinlerine kitapta yer verilmemiştir… 

Gerek bu eserde yer verilmiş olan ve gerekse bundan sonra hazırlanacak olan 
tüm mütalâalarımıza, meslektaşlarımız (www.e-uyar.com) adresinden 
ulaşabilirler… 

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. 

Ayrıca eserin «BİBLİYOĞRAFYA» ve «ARAMA CETVELLERİ»nin 
hazırlanmasında emekleri geçen stajyer Avukat Ecem ÖZDEMİR ile stajyer Avukat 
Yusuf ÖZPERÇİN’e bu yardımlarından dolayı teşekkür ederim… 

http://www.e-uyar.com/


Eserin dizgisini yapan sayın Cahit DEĞİRMENCİ ile eserin yayınlanmasını 
üstlenen ve kısa sürede bunu gerçekleştiren başta Menderes YAVUZ olmak üzere 
Bilge Yayınevi’nin tüm çalışanlarına teşekkür ederim. 

En iyi dileklerimizle… 

Temmuz/2020-İzmir 

 Av. Talih UYAR 

 



 

İKİNCİ BASININ 

ÖNSÖZ’Ü 

Bu eserin «birinci bası»sı Ocak/2014 tarihinde yayımlanmış ve 1998 yılından, 

Temmuz/2013 tarihine kadar hazırlamış olduğumuz (69) mütalâamız bu 

eserimizde yer almıştı… 

Bir süre önce tamamen tükenmiş olan bu eserimizi, Ocak/2014 tarihinden 

sonra hazırlamış olduğumuz yeni (85) mütalââlarımızı da ekleyerek ‘öncekilerle 

birlikte’ bu eserimizi yayımlamaya karar verdik. Önceki mütalâalarımızın bir kısmı 

ile birlikte yeni (85) mütalâalarımızın «tek ciltte, 1800 sayfadan fazla olmamak 

üzere yayımlanabileceği»nin yayınevi tarafından tarafımıza bildirilmesi üzerine, 

önceki mütalâalarımızdan ancak (24) tanesine bu eserimizde yer verebildik... 

Eserin sonuna -eserin hazırlanmasında faydalandığımız «eser» ve 

«makaleler»- ‘BİBLİYOĞRAFYA’da belirtilmiş, ayrıca ‘KAVRAMLARA GÖRE’ ve 

‘KANUN MADDELERİNE GÖRE’ birer arama cetveli konulmuştur… 

Bu suretle, bu eserde; 85 + 24 = 109 adet –çoğu, çeşitli dergilerde daha önce 

«Makale» olarak yayımlanmış olan-  mütalâalarımıza yer verilmiştir. 

Mütalâalara nelerin «EK» olarak sunulduğunu belirtmek için, mütalâalarda 

yer alan «EK»ler silinmemiş ancak -mütalâa konusu olaylara ilişkin oldukları için- 

ayrıca bunların metinlerine kitapta yer verilmemiştir… 

Gerek bu eserde yer verilmiş olan ve gerekse bundan sonra hazırlanacak olan 

tüm mütalâalarımıza da meslektaşlarımız (www.e-uyar.com) adresinden 

ulaşabilirler… 

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. 

Ayrıca eserin «BİBLİYOĞRAFYA» ve «ARAMA CETVELLERİ»nin 

hazırlanmasında emekleri geçen stajyer Avukat Merve DİNÇ ile stajyer Avukat Elif 

Hilal ÇOPUR’a bu yardımlarından dolayı teşekkür ederim… 



Eserin dizgisini yapan sayın Cahit DEĞİRMENCİ ile eserin yayınlanmasını 

üstlenen ve kısa sürede bunu gerçekleştiren başta Menderes YAVUZ olmak üzere 

Bilge Yayınevi’nin tüm çalışanlarına teşekkür ederim. 

En iyi dileklerimizle… 

Eylül/2017-İzmir 

 Av. Talih UYAR 

 

 



 

BİRİNCİ BASININ 

ÖNSÖZ’Ü 

İcra ve İflâs Hukukuna ilişkin bir uyuşmazlık hakkında çeşitli kişi ve kuruluşlara 

istekleri üzerine 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 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Mütalâa isteminde bulunmuş olan kişi veya kuruluşun sormuş olduğu sorular, 

o konuda gerek doktrinde ve gerekse içtihatlarda önerilen çözüm şekilleri, ileri 

sürülmüş olan görüşler doğrultusunda 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 olduğumuz 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 yayımlandıktan 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 KAVRAMLARA 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 sunulmuştur. 

http://www.e-uyar.com/


Eserin yayımlanmasını üstlenen ve kısa sürede bunu gerçekleştiren Menderes 

Yavuz başta olmak üzere, Bilge Yayınevinin tüm çalışanlarına çok teşekkür ederim. 

En iyi dileklerimizle... 

2014-İZMİR Av. Talih UYAR 


