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TACİR VEYA TÜZEL KİŞİLERİN KİRACISI OLDUKLARI İŞYERİ KİRALARI 
İÇİN 1 TEMMUZ 2020 SONRASI HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER 

           Yazan: Enes EDİS* 

6353 sayılı Kanun m. 53 hükmüyle, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (TBK) kira 
sözleşmesiyle ilgili olan m. 323, m. 325, m. 331, m. 340, m. 342, m. 343, m. 344, m. 346 
ve m. 354 hükümlerinin yürürlüğü kiracısı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre tacir 
olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olan işyeri kiraları 
bakımından 8 yıl süreyle ertelenmiştir. Bu 8 yıllık erteleme süresi içinde, bu 
hükümlerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak kira sözleşmesi hükümleri; kira 
sözleşmelerinde bu konuda hüküm bulunmadığında ise mülge Borçlar Kanunu 
hükümleri tatbik olunmuştur. 
Nihayet, 1 Temmuz 2020 tarihinde sözü geçen 8 yıllık erteleme süresi dolmakta ve 
ertelenen hükümler uygulama alanı bulmaktadır. Bu çalışmada, ertelenen hükümlerin 
hangi durumlarda etkili olacağı ve bu durumun uygulamadaki etkileri ele alınmaya 
çalışılacaktır. 

A. Ertelenen Hükümlerin Etkili Olacağı Durumlar
TBK m. 323, m. 325, m. 331, m. 340, m. 342, m. 343, m. 344, m. 346 ve m. 354

hükümlerinin yürürlüğü kiracısı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre tacir olarak 
sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olan işyeri kiraları 
bakımından 8 yıl süreyle ertelenmiştir. Diğer deyişle, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla 
kiracısı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk 
ve kamu hukuku tüzel kişileri olan işyeri kiraları bakımından bu hükümler artık tatbik 
edilmeye başlanmaktadır. 1 Temmuz 2020 tarihinden sonra, kiracısı tacir veya tüzel 
kişi olmayan işyeri kiracıları bakımından veya tacir veya tüzel kişinin işyeri kirası 
niteliğinde olmayan kiraları bakımından bir değişiklik söz konusu olmamaktadır.  

O halde, ertelenen hükümlerin etkili olduğu alanların tespiti için kümülatif olarak 
iki şartın mevcut olması gerekmektedir:  

1. Kiracının tacir veya tüzel kişi olması 2. Kiranın işyeri kirası olması.
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6353 sayılı Kanun m. 53 hükmünde kiracının tacir olup olmadığının tespitinin TTK’ye 
(m. 12-17) göre yapılacağı ifade edilmiştir.  

TTK m. 12 hükmüne göre, bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten 
kişiye tacir denir. Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon 
ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek 
durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.  

TTK m. 13 hükmüne göre, küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına 
işleten yasal temsilci, tacir sayılmaz. Tacir sıfatı, temsil edilene aittir. 

TTK m. 14 hükmüne göre, kişisel durumları ya da yaptığı işlerin niteliği nedeniyle 
yahut meslek ve görevleri dolayısıyla, kanundan veya bir yargı kararından doğan bir 
yasağa aykırı bir şekilde ya da başka bir kişinin veya resmî bir makamın iznine gerek 
olmasına rağmen izin veya onay almadan bir ticari işletmeyi işleten kişi tacir sayılır. 

TTK m. 15 hükmüne göre, ister gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın 
belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî 
çalışmasına dayanan ve geliri TTK m. 11 hükmü gereğince çıkarılacak kararnamede 
gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi esnaftır. Esnaflar tacir 
sayılmadıklarından, kiracısı oldukları işyeri kiraları 1 Temmuz 2020’de uygulama 
alanı bulan hükümlerin etki alanına girmemektedir. 

TTK m. 16 hükmüne göre, ticaret kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk 
hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir 
işletme işleten vakıflar, dernekler ve şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, 
belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar 
da tacir sayılırlar. Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri 
ile kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi 
niteliğindeki işlere harcayan vakıflar, bir ticari işletmeyi, ister doğrudan doğruya ister 
kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler, 
kendileri tacir sayılmazlar. 

 Kiracının tüzel kişi olduğu işyeri kiralarında da söz konusu hükümlerin 8 yıllık 
erteleme süresi 1 Temmuz 2020 itibarıyla sona ermektedir. Tüzel kişinin, özel hukuk 
veya kamu hukuku tüzel kişisi olması bu bakımından önem arz etmemektedir. Tacir 
olamayan tüzel kişilerin kiracısı oldukları işyeri kiraları bu ertelemeden 
etkilenmektedir. Tacir sıfatını haiz olmayan adi ortaklıklar, tüzel kişi de 
olmadıklarından dolayı kiracısı oldukları işyeri kiralarında bu ertelemeden 
etkilenmemektedir.Ertelemenin diğer şartı ise, kiralanan yerin işyeri kirasına konu 
olmasıdır. İşyeri, kişinin ticarî, sınaî, ekonomik ve meslekî faaliyetlerini yürüttüğü 
mekan olarak tanımlanmaktadır. Bir mekanın işyeri olup olmadığı tespit edilirken 
mekanın, en azından, baskın karakterinin o mesleki faaliyete ilişkin olarak 
kullanılması gerekmektedir. Mağaza, dükkan, depo, atolye, imalathane vb. asıl amacı
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bir ticari faaliyetin yürütülmesi olan ve mesleki-ticari faaliyet ile bağlantılı olan 
nekanlar işyeri olarak kabul edilmektedir. Bir işletme tarafından kiralanmış olsa dahi, 
mesleki-ticari faaliyetin icrası ile doğrudan ilgisi bulunmayan yerlerin kiralanması 
işyeri kirası sayılmamakta; dolayısıyla, söz konusu ertelemenin kapsamında 
bulunmamaktadır. Örneğin, inşaat faaliyetleri sürdüren bir şirketin işçilerinin 
barınma ihtiyacını karşılamak üzere lojman kiralaması durumunda işyeri kirasından 
söz etmek güçtür. 
 Hem konut hem de işyeri olarak kullanılan mekanlarda ise, mekanın ağırlıklı 
olarak hangi kullanım amacına hizmet ettiğinin belirlenmesi gerekmektedir. İşyeri 
kiracısının korunmayacağını anlamına gelmemek üzere, birçok yazar gibi biz de konut 
kirasına ilişkin sözleşmeler ile tacir/tüzel kişinin kiracısı olduğu işyeri kirasına ilişkin 
sözleşmelerde kiracıların aynı düzeyde korunmasının makul bir nedeni olmadığı 
kanaatindeyiz. Somut olayın şartları ve tarafların durumları gözetielerek hakkaniyetli 
bir sonuca varmak gerekmektedir.  
 Erteleme bakımından işyeri kirasının çatılı veya çatısız olması bir özellik 
göstermemektedir. İşyerinin çatılı-çatısız olması, kira sözleşmesine ilişkin genel 
hükümlerin uygulandığı çatısız işyerleri bakımından ertelemenin yalnızca TBK m. 
323, m. 325 ve m. 331 hükümleriyle sınırlandırılması bakımından ehemmiyet 
göstermektedir.  
 Belirtmek gerekir ki, konut kiraları bakımından herhangi bir erteleme söz konusu 
değildir. Diğer yandan, ürün kirasına konu olan bir işyerinin işletilmesini içeren ürün 
kiraları bakımından erteleme, yalnızca TBK m. 323, m. 325 ve m. 331 hükümleriyle 
sınırlı kalmaktadır. 
 

B. 1 Temmuz 2020 Tarihinden Sonra Erteleme Süresi Sona Erip Uygulama Alanı 
Bulan Hükümlerin Değerlendirilmesi 

Aşağıda, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla eeteleme süresi sona eren ve uygulama 
alanı bulan hükümler ve bu hükümlerin ilgili kira sözleşmeleri bakımından yaratacağı 
etki sırasıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

 
1. Kira İlişkisinin Devri 

TBK m. 323 : ‘’Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına 
devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten 
kaçınamaz. 
 Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde 
kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur. 
 İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl 
süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.’’ 
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 Erteleme süresinin 1 Temmuz 2020 tarihinde sona ermesi, ertelemeden etkilenen 
kira sözleşmelerinin devri konusunda da önemli bir etki yaratacaktır. En önemli 
etkilerinden biri, TBK m. 323/I hükmü gereğince, kiraya verenin haklı bir sebep 
olmaksızın işyeri kirasının devrine rıza vermekten kaçınamayacağına ilişkin 
düzenlemenin yürürlüğe girmesidir. Diğer yandan hükmün üçüncü fıkrasında üst 
limiz olarak 2 yıllık bir müteselsil sorumluluk süresinin belirlenmesi de önem 
taşımaktadır. Bu hükmün, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren derhal yürürlüğe 
gireceği ve 8 yıllık erteleme döneminde yapılan sözleşmeler bakımından da uygulama 
alanı bulacağı kanaatindeyiz. 
 

2. Kiralananın Sözleşmenin Bitiminden Önce Geri Verilmesi 
TBK m. 325 : ‘’Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri 
verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya 
verilebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya 
verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır 
yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer. 
 Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla 
elde ettiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle 
yükümlüdür.’’ 
 
 Bu hükümle kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı 
geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer 
koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam etmektedir. Ancak, kiracının 
bu sürenin geçmesinden önce ikame yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira 
sözleşmesinden doğan borçları sona erer. Bu hükümle kiracıya, vermesi muhtemel 
zararın önüne geçme imkanı verilmiştir. Diğer yandan da kiraya verenin hakları da, 
ikame kiracının nitelikleri ortaya konularak koruma altına altına alınmıştır. 
 Hükmün ikinci fıkrasının 8 yıllık ertelemenin kapsamında yer alması ve bu 
ertelemenin 1 Temmuz 2020 tarihinde sona ermesi esaslı bir etki doğurmamaktadır. 
Nitekim, bu hüküm mülga BK m. 43-44 ve TBK m. 51-52 hükümlerinin özel bir 
görünümünü teşkil etmektedir. Bu hükmün, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla 
kendiliğinden derhal uygulanacağı kanaatindeyiz. 
 

3. Olağanüstü Fesih /Önemli Sebepler 
TBK m. 331 : ‘’Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren 
önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her 
zaman feshedebilir. Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih 
bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar.’’ 
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 Erteleme süresi içinde bu hüküm yerine mülga BK m. 264 hükmü 
uygulanmaktadır. Genel olarak, iki hüküm birbirine benzemektedir. Bundan dolayı, 1 
Temmuz 2020 tarihinden sonra bu hususta önemli bir değişiklik ortaya 
çıkmamaktadır. Bu hususta kayda değer tek yenilik, sözleşmeyi fesheden tarafın 
ödeyeceği tazminat bakımından söz konusu olmaktadır. Şöyle ki, 818 sayılı BK’ye göre 
fesheden taraf diğerine tam tazminatla yükümlü olup, kira süresinin bir yıldan fazla 
olması halinde bu tazminat bedeli altı aylık kira bedelini az olamamaktadır. Ancak 
TBK m. 331 hükmüne göre, hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, 
olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar. Bu hükmün, 1 
Temmuz 2020 tarihi itibarıyla kendiliğinden derhal uygulanacağı kanaatindeyiz. 
 

4. Bağlantılı Sözleşme 
TBK m. 340 : ‘’Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin kurulması ya da sürdürülmesi, 
kiracının yararı olmaksızın, kiralananın kullanımıyla doğrudan ilişkisi olmayan bir borç altına 
girmesine bağlanmışsa, kirayla bağlantılı sözleşme geçersizdir.’’ 

 
TBK m. 340 hükmünde bahsi geçen ‘’bağlantılı sözleşme yasağı’’ konusunda ne 

mülha BK’de ne de 6570 sayılı Kanunda , erteleme süresi içinde uygulanacak bir 
hukuk kuralı bulunmamaktadır. 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ilgili kira 
sözleşmelerinde bu konudaki belirsizlik giderilmiştir. Erteleme süresi içinde TBK m. 
26 hükmü (sözleşme özgürlüğü) gereği bu tür bağlantılı sözleşmelerin yapılabileceği 
kabul edilmekte iken 1 Temmuz 2020 tarihinden sonra TBK m. 340 hükmü uygulama 
alanı bulmaktadır. 8 yıllık erteleme süresi içinde yapılan kira sözleşmelerine yine 
erteleme süresinde yapılıp eklemlenen bağlantılı sözleşmelerin yapıldıkları sırada 
uygulanan pozitif hukuka uygun olarak yapıldığından hareketle, bu sözleşmelerin 1 
Temmuz 2020 tarihinden sonra da geçerli kalacakları kanaatindeyiz. 

 
5. Kiracının Güvence Vermesi 

TBK m. 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.’’ 
 

 



6 
 

Erteleme döneminde uygulanan hukuk kurallarına bakıldığında ne mülga BK’de 
ne de 6570 sayılı Kanunda böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. 1 Temmuz 2020 
tarihi itibarıyla, TBK m. 342 hükmüyle güvence bedeli üç aylık kira bedeliyle 
sınırlandırılmış ve bu bedelin para veya kıymetli evrak olması halinde bankaya 
yatırılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.  

8 yıllık erteleme süresi içinde yapılan kira sözleşmelerine erteleme süresinde 
gösterilen teminat ve güvencelerin kararlaştırıldıkları sırada uygulanan pozitif 
hukuka uygun olduklarından hareketle, bu teminat ve güvencelerin 1 Temmuz 2020 
tarihinden sonra geçersizliği ileri sürülemeyeceği gibi, depozito vb bedellerin bu 
hükme göre bankaya yatırılmasına yönelik bir talep de ileri sürülememektedir. 

 
6. Kira Sözleşmesinde Kiracı Aleyhine Değişiklik Yasağı 

TBK m. 343 : ‘’Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine 
değişiklik yapılamaz.’’ 

 
Erteleme döneminde uygulanan 6570 sayılı Kanunun 9. maddesinin 

uygulamasıyla benzeşen bu hükmün erteleme süresinin dolması ilgili kira 
sözleşmeleri bakımından esaslı bir etki doğurmamaktadır. örtüşen bu hükmün 
ertelenmesinin bir etkisi olmayacaktır. 
 

7. Kira Bedeli 
TBK m. 344 : ‘’Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin 
anlaşmaları, bir önceki kira yılında (GEÇERLİLİK TARİHİ: 01.01.2019) tüketici fiyat 
endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu 
kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. 

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının 
GEÇERLİLİK TARİHİ: 01.01.2019) tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre 
değişim oranını geçmemek koşuluyla hakim tarafından, kiralananın durumu göz önüne 
alınarak hakkaniyete göre belirlenir. 

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun 
süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın 
sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hakim tarafından (GEÇERLİLİK TARİHİ: 
01.01.2019) tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın 
durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. 
Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan 
ilkelere göre değiştirilebilir. 
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Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, (GEÇERLİLİK TARİHİ: 
01.01.2019) 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. 
Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl 
geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz 
önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.’’ 

 
TBK m. 344 hükmüyle, kira bedelinin belirlenmesi konusunda, sözleşme 

özgürlüğü ilkesine, kiracı lehine istisna getirilmiştir. 1 Temmuz 2020 tarihinde sona 
eren 8 yıllık erteleme döneminde en büyük zorluk kira bedelinin belirlenmesi 
hususunda ortaya çıkmıştır. Ne mülga BK’de ne de 6570 sayılı Kanun’da açık hükmğn 
bulunmadığı bu hususta Yargıtay’ın zaman içinde geliştirdiği içtihatlar erteleme 
döneminde ışık tutmuştur. Ancak, Türkiye’nin ekonomik durumuna göre değişiklik 
gösteren içtihatlar, hukuki öngörülebilirliği zayıflatmıştır. 

TBK m. 344 hükmü gereğince, tarafların yenilenen kira dönemlerinde 
uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat 
endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. İlaveten, TBK m. 344 
hükmünde “bu kural bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerine de uygulanır” 
ifadesiyle, tarafların baştan kararlaştırdıkları artış oranlarının da ÜFE oranıyla sınırlı 
olabileceği öngörülmektedir. 

TBK m. 344 hükmüyle, sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak 
kararlaştırıldığında, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde 
değişiklik yapılamayacağı hüküm altına alınmaktadır. Bu hükümde TBK m. 138 
hükmünde öngörülen aşırı ifa güçlüğü durumu istisna tutulmaktadır. Yukarıda 
belirtildiği üzere, tacir sıfatını haiz bir kimsenin kiracısı olduğu işyeri kiralarında TBK 
m. 344 hükmünün 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanacağı göz önüne 
alındığında tacirin ‘’aşırı ifa güçlüğü’’ müessesesine dayanmasının mümkğn olup 
olmadığı değerlendirilmesi gereken bir konudur. Tacirlerin de TBK m. 138 hükmüne 
dayanarak uyarlama davası açabileceği kural olarak kabul edilmişse de, uyarlamanın 
koşullarından biri olan olağanüstü durumun öngörülemezliği unsurunun daha sıkı 
bir değerlendirmeye tabi olması gerekmektedir. İlaveten bu hükümde, “beş yıl 
geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki 
değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır” ifadeleriyle 
yenilenen kira dönemlerinde mahkemelerin kira bedeline yabancı para üzerinden 
karar verilebileceğinin kabul edildiği anlaşılmaktadır. 
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 TBK m. 344 hükmünün erteleme süresinin dolmasıyla 1 Temmuz 2020 tarihi 
itibarıyla uygulanmasının bir sonucu da rayiç kira bedelinin belirlenmesi hususunda 
ortaya çıkmaktadır. Buna göre, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen 
kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında 
uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, 
kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun 
biçimde belirlenmektedir. 
 Bu hükmün, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren derhal yürürlüğe gireceği ve 8 
yıllık erteleme döneminde yapılan sözleşmeler bakımından da uygulama alanı 
bulacağı kanaatindeyiz. 

 
8. Cezai Şart ve Muacceliyet Yasağı – Ek Ödeme Yükümlülüğü Getirme Yasağı 

TBK m. 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.’’ 

 
1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girip kiracı lehine etki doğuracak olan 

hükümlerden biri de TBK m. 346 hükmüdür. Erteleme süresi içinde, kiracısı tacir veya 
tüzel kişi olan işyeri kiraları bakımından kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle 
sözleşmeye konulan muacceliyet kayıtları ve cezaî şartlar geçerli kabul edilmektedir. 
Belirtmek gerekir ki, erteleme süresi içinde, bu tür kayıtların, genel işlem şartları 
yoluyla sözleşmeye dahil edilmesi durumunda da aynı sonuç doğmaktadır. 

TBK m. 346 hükmünün ertelendiği 8 yıllık dönemde, kiracısı tacir veya tüzel kişi 
olan işyeri kiraları için kiracıya kira bedeli ve yan giderler dışında bir ödeme 
yükümlülüğü, 6570 sayılı Kanun m. 16 hükmü kapsamı dışındaki konularda 
getirilebilmektedir. Böylelikle kiraya verenin kamu hukukundan doğan vergi ve 
benzeri yükümlülüklerden doğan ödemelerinin veya yan giderleri aşan ortak gider 
vb. isimlerle adlandırılan giderlerin kiracı tarafından yapılacağı kira sözleşmesinde 
kararlaştırılabilmesi mümkündür. Nihayet, TBK m. 346 hükmünün yürürlüğe 
girmesiyle birlikte, kira sözleşmelerinde kiracıdan bakım, temizlik ve tamir giderleri 
ve asansör masrafları gibi ‘’ortak gider’’ veya ‘’ek masraf’’ vb isimler altındaçok sayıda 
farklı ödeme talep edilemememektedir. İlaveten, kiracının kira bedelini ödememe 
veya geç ödeme durumunda cezai şart ödemek zorunda kalması veya gelecekteki tüm 
kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin düzenleyen hükümler de geçersiz kabul 
edilmektedir.  
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Belirtmek gerekir ki, her ihtimalde de, kamu hukukundan doğan bu ödeme 
yükümlülüklerinin taraflar arasında sözleşmeyle kararlaştırılabilmesi kanunî vergi 
mükellefini değiştirmemekte; sadece, taraflar arasındaki iç ilişkide hüküm ifade 
etmektedir. Kamu kurumları bakımından muhatap yasada açıkça düzenlendiği üzere 
kira  verendir.  1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla uygulama alanı bulan TBK m. 346 
hükmü gereğince, kiraya verene ait olan vergilerin kiracıya yükletilmesini öngören 
anlaşmaların geçersiz olacağı kanaatindeyiz.  

Bu hükmün, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren derhal yürürlüğe gireceği ve 8 
yıllık erteleme döneminde yapılan sözleşmeler bakımından da uygulama alanı 
bulacağı kanaatindeyiz. 

 
9. Dava Sebeplerinin Sınırlılığı 

TBK m. 354 : ‘’Dava yoluyla kira sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler, kiracı 
aleyhine değiştirilemez.’’ 

 
 
 
SONUÇ OLARAK; 

  
8 yıllık erteleme süresinin 1 Temmuz 2020 tarihinde sona ermesiyle birlikte 

yukarıda zikrettiğimiz ertelenen hükümler kendiliğinden yürürlüğe girmektedir. 
Bunun en yakından etki yaratacağı sözleşmeler, özellikle, 8 yıllık erteleme süresi 
içinde ertelenen hükümlerin içeriğine aykırı olarak hazırlanan ve erteleme süresi sona 
erdiğinde devam edecek kira sözleşmeleridir. Önerimiz, işyerinde kiracı olarak 
bulunan veya işyerini kiraya veren kişilerin, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe 
girecek olan hükümlerin kendi hukuki durumlarında değişiklik yaratıp 
yaratmayacağı konusunda uzman hukukçulardan hukuki destek almalarıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


