«ÜÇÜNCÜ BASKI»NIN ÖNSÖZÜ
4949 sayılı “İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 30.07.2003 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra; 5092,
5219, 5311, 5358, 5582, 6100, 6103, 6217’de 6352 sayılı Kanunlarla İcra ve İflâs Kanunumuzun çeşitli
maddelerinde değişiklik yapılmıştı.
4949 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra hazırlamaya başladığımız -(8) misli
genişletilmiş- “Gerekçeli-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu Şerhi”isimli eserimizi hazırlamaya başlamış ve
bu çalışmalarımız Mayıs/2010 tarihinde (13.) cildin yayımlanması ile tamamlanmıştı.
Adı geçen eserimizde “MADDE METİNLERİ”nden sonra “BİBLİYOĞRAFYA”, GEREKÇE”,
“AÇIKLAMA” ve “İÇTİHATLAR” ile “MÜTALÂA ve GENELGELER” bölümlerine yer verilmişti.
Temmuz/2010 tarihinde, (13) ciltlik adı geçen eserimizin sadece “MADDE METİNLERİ” ve güncellenmiş- “AÇIKLAMA” bölümlerinin yer aldığı (2 ciltlik) İcra ve İflâs Kanunu Şerhi “El Kitabı”
yayımlanmıştı.
Ekim/2012 tarihinde de, bu (son) eserin -6352, 6102, 6103, 6098 ve 6100 sayılı Kanunlarla
yapılan değişikliklere uyumlu hale getirilerek yeniden hazırlanmış- 2. baskısı yayımlanmıştı.
Nihayet, Haziran/2014 tarihinde; İcra ve İflâs Kanununda yapılmış olan son değişiklikler
gözönünde bulundurularak verilmiş 2014 yılına ait içtihatlara da atıfta bulunularak (3) cilt halinde
“İcra ve İflâs Kanunu Şerhi” ismiyle bu eser yayımlanmıştır. (3) ciltlik bir “El Kitabı”
düşünülemeyeceğinden, önceki baskılardaki –kitabın ismindeki- “El Kitabı” eki kaldırılmıştır…
Bu eserde, sadece atıf yapılan içtihatların özetlerine yer verilmiş –eserin sayfa sayısını artırıp
maliyetini ve satış fiyatını yükseltmemek için- içtihatların tam metinleri esere konulmamıştır. Bu
içtihatların tam metinlerine ulaşmak isteyen okuyucularımız www.e-uyar.com isimli internet
sitemize üye olabilirler. Bu suretle, hem eserde atıf yapılan içtihatlara ve hem de eser basıldıktan
sonra verilmiş olan yeni içtihatlara, sürekli yenilenen internet sitemiz vasıtasıyla ulaşabilirler.
Okuyucuya kolaylık sağlaması amacıyla; eserimizde yer verdiğimiz içtihat özetlerinde geçen HUMK., BK., TTK. gibi- yürürlükten kalkmış olan kanun maddelerinin bugün yürürlükte olan
karşılıklarına parantez içinde -örneğin; BK. mad. 18 (şimdi; TBK. mad. 19) ş e k l i n d e- yer
verilmiştir.
Eserden daha iyi yararlanmayı sağlayabilmek için, eserin sonuna konulan ayrıntılı
“KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ” ve “KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA
CETVELİ”nin düzenlenmesinde ve değişen Kanunlarla getirilen yeniliklerin esere işlenmesinde
emeği geçen genç meslektaşlarımız sayın Av. Özge Genç Uyar ile Av. Fulden Ok Koyuncu’ya
teşekkür ederiz.
Eserin tüm bilgisayar yazılımını gerçekleştiren sayın Şule Bilir ile sayın Cahit Değirmenci’ye,
eserin basımını -görüldüğü şekilde- gerçekleştiren Erek Ofset çalışanları ile eseri yayımlayan -başta
Menderes Yavuz olmak üzere- Bilge Yayınevi mensuplarına teşekkür ederiz.
En iyi dileklerimizle…
Temmuz/2014
Av. Talih Uyar - Av. Alper Uyar - Av. Cüneyt Uyar

«İKİNCİ BASKI»NIN ÖNSÖZÜ
17.07.2003 tarihinde kabul edilmiş bulunan 4949 sayılı “İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun”un -30.07.2003 tarihli Resmi Gazetede- yayımlanmasından sonra
hazırlamaya başladığımız sekiz misli genişletilmiş “Gerekçeli-İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu Şerhi”
isimli eserimiz Mayıs/2010 tarihinde yayımlanan 13. cilt ile tamamlanmıştı…
Temmuz/2010 tarihinde yayımladığımız “Gerekçeli-İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu Şerhi El
Kitabı” isimli eserimizin birinci baskısında, (13) ciltlik eserimizin sadece “AÇIKLAMA” bölümüne yer
vermiştik.
Eserimizin bu -ikinci- baskısında; 6352 sayılı, 02.07.2012 tarihli “Yargı Hizmetlerinin
Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen
Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun” (3. Yargı Reformu Paketi) ve 6103
sayılı 14.01.2011 tarihli “Türk Ticaret Kanunu Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun” ile
İcra ve İflâs Kanununda yapılan değişiklikten etkilenen (60) madde ile, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret
Kanunu, 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu ve 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri
Kanununda yapılan değişiklikler de gözönünde bulundurularak, önceki baskıda yapılan
açıklamalar yeniden yazılarak bu eser hazırlanmıştır.
Eserden daha iyi yararlanmayı sağlayabilmek için eserin sonuna konulan ayrıntılı
“KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ” ve “KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA
CETVELİ”nin düzenlenmesinde ve değişen kanunlarla getirilen yeniliklerin esere işlenmesinde
emeği geçen genç meslektaşımız sayın Av. Nur Dağıstan’a teşekkür ederiz.
Eserin tüm bilgisayar yazılımını gerçekleştiren, sayfaları baskıya hazırlayan sayın Menderes
Yavuz ile Hatice Yavuz’a ve eserin basımını -görüldüğü şekilde- gerçekleştiren Salmat Matbaası
çalışanlarına teşekkür ederiz.
En iyi dileklerimizle…
Ekim/2012
Av. Talih Uyar/Av. Alper Uyar/Av. Cüneyt Uyar

«BİRİNCİ BASI»NIN ÖNSÖZÜ

17.7.2003 tarihinde kabul edilmiş bulunan 4949 sayılı «İcra ve İflâs Kanunu'nda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun»un -30.07.2003 tarihli Resmi Gazetede- yayımlanmasından sonra
hazırlamaya başladığınız 8 misli genişletilmiş «Gerekçeli-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu Şerhi» isimli
eserimizin 1. cildi; Haziran/2004, 2. cildi; Eylül/2004, 3. cildi; Mayıs/2005, 4. cildi; Ekim/2005; 5. cildi;
Haziran/2006, 6 cildi; Eylül/2006, 7. cildi; Ocak/2007, 8. cildi; Temmuz/2007, 9. cildi; Ocak/2008,
10. cildi; Ocak/2009, 11. cildi; Mayıs/2009, 12. cildi; Ekim/2009, 13. cildi de Mayıs/2010 tarihinde
yayımlandı.
Adı geçen eserimizde, madde metinlerinden sonra "BİBLİYOĞRAFYA", "GEREKÇE",
"AÇIKLAMA" ve "İÇTİHATLAR" bölümlerine yer verilmiştir.
(13) ciltlik eserimizin sadece "AÇIKLAMA" bölümlerinden oluşan bu eserimizde
"BİBLİYOĞRAFYA", "GEREKÇE", "İÇTİHATLAR" ile "MÜTALÂA ve GENELGELER" bölümlerine yer
verilmemiş ve İcra ve İflâs Kanunumuzun yürürlükte bulunan tüm maddeleri, ayrıntılı biçimde –bu
konudaki "eser", "makale" ve "içtihat"lara da atıf yapılarak– açıklanmıştır.
Eserden daha iyi yararlanmayı sağlayabilmek için, eserin sonunda, oldukça ayrıntılı bir
"KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ" ve "KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA
CETVELİ"ne yer verilmiştir. «KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA CETVELLERİ»nin
hazırlanmasında emeği geçen Merve Üstün ve Hakan Hanay' teşekkür ederiz...
Eserin tüm bilgisayar yazılımını gerçekleştiren, sayfaları baskıya hazırlayan sayın Menderes
Yavuz ile Hatice Yavuz'a ve eserin basımını -görüldüğü şekilde- gerçekleştiren Turhan Kitabevi Ofset
Matbaacılık Tesisleri çalışanlarına teşekkür ederiz.
En iyi dileklerimizle...
Temmuz / 2010
Av. Talih Uyar, Av. Alper Uyar, Av. Cüneyt Uyar

