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SĐRKÜLER         Đstanbul, 26.04.2011  
Sayı: 2011/101        Ref: 4/101 
 
 
Konu:  
6217 SAYILI YARGI H ĐZMETLER ĐNĐN HIZLANDIRILMASI AMACIYLA BAZI 
KANUNLARDA DE ĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA DA ĐR KANUN ĐLE 6098 SAYILI 
(YENĐ) BORÇLAR KANUNUNUN K ĐRALAMAYA ĐLĐŞKĐN BAZI MADDELER ĐNĐN 
BEŞ YIL SÜREYLE UYGULANMAYACA ĞI HÜKÜM ALTINA ALINMI ŞTIR  
 
14.04.2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “6217 sayılı Yargı 
Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”un Geçici 2. Maddesiyle, 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek 6098 sayılı (yeni) 
Borçlar Kanunu’nun kiralamaya ilişkin bazı maddelerinin 5 yıl süreyle uygulanmayacağı 
hüküm altına alınmıştır.  
 
6217 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi aşağıdaki gibidir: 
 
“GEÇĐCĐ MADDE 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel 
hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanununun 322, 324, 330, 339, 341, 342, 343, 345, 346 ve 353 üncü maddeleri 
1/7/2012 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu 
maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi 
hükümleri tatbik olunur.” 
 
1 Temmuz 2012’den itibaren 5 yıl süreyle uygulanmayacak (yeni) 6098 Sayılı Borçlar 
Kanununun ilgili maddeleri ise aşağıdaki gibidir:  
 
MADDE 322- Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, 
kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da 
başkasına devredebilir. 
 
Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı 
başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez. 
 
Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya 
verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt 
kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir. 
 
MADDE 324- Kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan, kiracının kendisinden 
kaynaklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracı, kira bedelini 
ödemekle yükümlüdür. Bu durumda, kiraya verenin yapmaktan kurtulduğu giderler kira 
bedelinden indirilir.  
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MADDE 330- Taraflardan her biri, bir taşınıra ilişkin kira sözleşmesini üç gün önceden 
yapılacak fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir. 
 
Kiraya verenin meslekî faaliyeti gereği kiraya verdiği ve kiracının da özel kullanımına 
yarayan taşınır bir malın kiracısı, kira sözleşmesini, üç aylık kira dönemi sonu için en az bir 
ay önceden yapacağı bir fesih bildirimiyle sona erdirebilir. Bu durumda kiraya verenin, 
zararının giderilmesini isteme hakkı yoktur. 
 
MADDE 339- Konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümler, bunlarla birlikte kullanımı 
kiracıya bırakılan eşya hakkında da uygulanır. Ancak bu hükümler, niteliği gereği geçici 
kullanıma özgülenmiş taşınmazların altı ay ve daha kısa süreyle kiralanmalarında 
uygulanmaz. 
 
Kamu kurum ve kuruluşlarının, hangi usul ve esaslar içinde olursa olsun yaptıkları bütün kira 
sözleşmelerine de bu hükümler uygulanır. 
 
MADDE 341- Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, sözleşmede aksi öngörülmemişse veya 
aksine yerel âdet yoksa, ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla 
yükümlüdür. 
 
Giderlere katlanan taraf, bu giderleri ispat edici belgelerin birer örneğini, istem üzerine 
diğer tarafa vermek zorundadır.  
 
MADDE 342- Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu 
getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz. 
 
Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin 
onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli 
evrakı ise bir bankaya depo eder. Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra 
takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir.  
 
Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira 
sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya 
yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle 
yükümlüdür. 
 
MADDE 343- Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine 
değişiklik yapılamaz. 
 
MADDE 345- Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir.  
 
Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya 
da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya 
yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı 
takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren 
kiracıyı bağlar.  
 
Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni 
kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu 
yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur. 
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MADDE 346- Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü 
getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine 
veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir. 
 
MADDE 353- Kiraya veren, en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını 
kiracıya yazılı olarak bildirmişse, dava açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılır. 
 
 
Saygılarımızla,  
 
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  


