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MADDE 1 ilâ 3 - (21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 4 – (22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 5 – 6 -(9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 7 ilâ 10 - (15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 11 – (31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 12 – 13 - (2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 14 – (18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 15 – 16 - (6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 17 – Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Danıştay Başkanlığına ait bölümüne, ekli (2) sayılı listede 

yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı 

cetvelin Yargıtay Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.1 

 

                                                           
1 Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 14/4/2011 tarihli ve 27905 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. 



MADDE 18 – (24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 19 – (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 20 – (26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 21 ilâ 23 -  (4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 

ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 24 – 25 - (13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 

İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 26 – (23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 

Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 27 – (30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 28 ilâ 30 - (12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 31 – Bu Kanunun yayımı tarihinde; 

a) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 üncü maddesinin üçüncü 

fıkrası, 

b) 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 28 inci maddesi, 

c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 138 inci maddesinin 

ikinci fıkrasında yer alan “ve Cumhuriyet savcısının hazır bulunmasıyla” ibaresi, 

d) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36 ncımaddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “Cumhuriyet Savcısı ve” ibaresi, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kanunun 13 üncü maddesinin tatbikinde temyiz, istinaf ve 

itiraz yolu başvurusunun yapıldığı tarihteki harç miktarları esas alınır. 



GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik: 4/7/2012-6353/53 md.) 

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 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 

tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde 

belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri 

tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

(Ek fıkra:17/1/2019-7161/59 md.) Bu fıkrayı ihdas eden Kanunla değiştirilen 6098 

sayılı Kanunun 344 üncü maddesindeki tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara 

göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, birinci fıkra kapsamında olan kira 

sözleşmeleri ile akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanır. 

 

GEÇİCİ MADDE 3 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 31/8/1956 tarihli 

ve 6831 sayılı Orman Kanununun 93 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre müsadere 

olunan tesisler 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında fabrika veya 

ticarethane ise ve Cumhuriyet başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 

ya da yargılama sonucunda mahkeme tarafından beraat kararı verilmiş ise, müsadere olunan 

bu tesisler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Orman Genel 

Müdürlüğünce yirmidokuz yıllığına kiraya da verilebilir. 

 

GEÇİCİ MADDE 4 – 31/12/2011 tarihine kadar, 19/12/2010 tarihinden önce 

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında 

özelleştirme programına alınan kuruluşlardan, özelleştirme kapsamından çıkartılmış olsalar 

dahi sermayelerindeki kamu payı % 50’nin altına düşen ve hisse senetleri İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsasında işlem gören kuruluşlar ve bu kuruluşların kurdukları veya doğrudan 

doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları şirketler hakkında 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 

hükümleri uygulanmaz. 

 

MADDE 32 – Bu Kanunun 14 üncü ve 19 uncu maddeleri 1/10/2011 tarihinde, diğer 

maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 33 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 



6217 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN 

MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ 

GÖSTERİR LİSTE 
 

Değiştiren Kanunun 

Numarası 

6217 Sayılı Kanunun Değişen 

veya İptal Edilen Maddeleri 
Yürürlüğe Giriş Tarihi 

6353 Geçici Madde 2 12/7/2012 

7161 Geçici Madde 2 

1/1/2019 tarihinden geçerli olmak 

üzere yayımı tarihinde 

(18/1/2019) 

 


