
K�raya Veren Ad Soyad / Ünvan: ……………………………………………………………………....

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

(bundan sonra “K�raya Veren" olarak anılacaktır)

……………………………………………………………………………………………………………

(bundan sonra “K�racı” olarak anılacaktır)

Madde 1 - TARAFLAR

İşbu k�ra sözleşmes� (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) aşağıda bel�rt�len taraflar 
arasında �mzalanmıştır:

K�raya Veren Adres: ………………………………………………………………………….................. 
....................................................................................................................................................
adres�nde muk�m. 

……………………….…………………………………………………………………………………...
T.C.K�ml�k No / Verg� No ve Verg� Da�res�: …...……………………………………………………...... 

VE

K�racı Adres: …………………………………………………………………………………………….

adres�nde muk�m
……………………………………………………………………………………………………………

K�racı Ad Soyad / Ünvan: ……………………………………………………………………………....

T.C.K�ml�k No / Verg� No ve Verg� Da�res�: ………………………………………………………….....

Mecur: K�raya Veren �le K�racı arasında �mzalanan bu sözleşmede k�ra konusu k�ralanan yer� 
�fade eder.

K�raya Veren ve K�racı bundan sonra tek tek "Taraf", b�rl�kte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

Madde 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Madde 2 - TANIMLAR

K�ra Ödemeler�n�n Başlangıç Tar�h�: ………………………… İşbu sözleşmede bel�rt�len k�ra 
başlangıç tar�h� veya k�ralanan yer�n bu tar�hten önce açılması hal�nde açıldığı tar�h k�ra 
ödemeler�n�n başlayacağı tar�h� �fade eder.

Bu Sözleşme, Türk Borçlar Kanunu ve �lg�l� mevzuat hükümler�ne tab� olarak, sözleşmedek� şartlar 
çerçeves�nde K�raya Veren �le K�racı arasında kabul ve �mza ed�len, tarafların hak ve 

Tesl�m Tar�h�: …………………………. K�raya Veren tarafından k�ralanan yer�n K�racı’ya tesl�m 
ed�leceğ� tar�h� �fade eder.
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atİşbu sözleşme…………………... tar�h�nden �t�baren ve bel�rt�len süre �le geçerl� olacaktır: 

K�ralanan mülkün adres�: ………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………

K�ralanan mülk taraflarca b�rl�kte ölçülmüş ve net olarak ......................... metrekare alana sah�pt�r.  

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

B- K�racı, k�ralanan yerde kend� adına gerekl� yazar kasa, İşletme (açılış) ruhsatının ve verg� 
levhalarının bulundurulmasını sağlamakla ve K�raya Veren tarafından talep ed�ld�ğ�nde b�rer 
nüshasını vermekle mükelleft�r.

C- K�racı, kend�s�ne a�t olsa dah�, başka �şletme adı �le sah�p olduğu firmasını k�ralanan yerden 
yararlandırma hakkı yoktur.

D- K�racı, k�ralanan yerde kısm� veya tam olarak bell� markalara yer tahs�s� suret�yle doğrudan 
veya dolaylı olarak h�çb�r k�ra münasebet�ne g�remez, stant k�ralaması yapamaz, k�ra tahs�l 
edemez.

Madde 4 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

K�racı, k�ralanan taşınmazdak� aşağıda açıklanan t�car� faal�yet�n�n, y�ne aşağıdak� �lkelere uygun 
olacağını kabul ve taahhüt etm�şt�r. K�racının t�car� faal�yetler� şu şek�lde olacaktır: 

yükümlülükler�n� gösteren ve aşağıda adres� bel�rt�len mülkün K�raya Veren tarafından K�racı'ya 
k�ralanmasına �l�şk�n k�ra sözleşmes�d�r. K�ralanan yer�n (bundan böyle "mecur" olarak 
anılacaktır.) adres b�lg�s� şu şek�lded�r:

Bu k�ra sözleşmes� bel�rt�len süren�n sonuna kadar ve dolayısıyla …………………..... tar�h�ne 
kadar geçerl�l�ğ�n� koruyacaktır. K�racı, Sözleşmen�n süres�n�n b�t�m�nden en az on beş gün önce 
yazılı b�ld�r�mde bulunmadıkça, �şbu Sözleşme ayrıca herhang� b�r �şleme ya da b�ld�r�me gerek 
olmaksızın aynı şartlarla ve süre �le kend�l�ğ�nden uzamış olacaktır. On yıllık uzama süres� 
sonunda K�raya Veren, bu sürey� �zleyen her uzama yılının b�t�m�nden en az üç ay önce yazılı 
b�ld�r�mde bulunmak koşuluyla, herhang� b�r sebep göstermeks�z�n sözleşmeye son vereb�l�r.

Madde 5 - KULLANIM AMACI

A- K�racı, k�ralanan yer� �şyer� olarak k�ralamıştır. K�racı, �şletme adını K�raya Veren'ın yazılı ön �zn� 
olmadan değ�şt�remez. K�racı amaç dışı kullanım �ç�n K�raya Verendan yazılı �z�n almak 
zorundadır. K�raya Veren'ın �z�n vermemes� hal�nde K�racı hakkın kötüye kullanıldığı �dd�asında 
bulunamaz, zarar z�yan talep edemez. K�racı bu hükme aykırılığın kes�n tahl�ye neden� olduğunu 
kabul ve taahhüt etm�şt�r.



E- K�racı, k�ralanan yerde kend� namına başkası hesabına t�caret yapamaz.

F- K�racı, B�nada bulunan d�ğer k�racıların da k�racılığını, onların da gerek aynı �ş kolunda, 
gerekse farklı �ş kollarında t�car� faal�yet�n� sürdüreceğ�n� ş�md�den kabul eder ve B�nada 
bulunan d�ğer k�racıları rak�p olarak değerlend�rmeden bu konuda K�raya Veren' a karşı 
herhang� b�r ş�kayette bulunmayacağını, sorumluluk yüklemeyeceğ�n� ş�md�den kabul, beyan 
ve taahhüt eder.

G- Mecurda K�racı'nın yapacağı �ş�n, �şbu K�ra Sözleşmes� �le kararlaştırılması veya �ler�de 
değ�şt�r�lmes� veya �laveler yapılması �ç�n K�raya Veren'�n vereceğ� �z�nler, bu faal�yetler�n 
uygulanması hususunda her ne suretle olursa olsun gerekl� �dar� �z�nler�n sağlanması 
anlamında K�raya Veren'ın h�çb�r garant�s� ve teşebbüsünü gerekt�rmemekted�r. Bu �t�barla 
K�raya Veren, söz konusu �z�nler�n ver�lmemes� ya da bunların �ptaller� hal�nde h�çb�r sorumluluk 
üstlenmemekted�r. K�racı, gerekl� �z�nler� alamazsa dah� k�ra ödemeye devam edecek ve 
sözleşmeden doğan her tür yükümlülüğünü yer�ne get�recekt�r. H�çb�r tereddüde mahal 
bırakmamak adına �fade ed�lmel�d�r k�, K�racı'nın �lg�l� �z�nler� alamaması başta olmak üzere, 
herhang� b�r sebeple mecurda faal�yet göstermemes� hal� Sözleşme'n�n haklı nedenle fesh� 
gerekçes� olarak kabul ed�lemez.

H- Mecurun tahs�s amacı dışındak� her türlü kullanımı akde aykırılık teşk�l eder ve akde aykırılık 
neden�yle K�raya Veren, K�racı'nın tahl�yes�n� talep edeb�l�r. Bu halde K�raya Veren yargı yoluna 
başvuracağı g�b�, K�racı'yı mecurun tem�n edeceğ� h�zmetlerden mahrum etme hakkını kullanır. 
K�racı'nın, Sözleşme' n�n �şbu maddes� sebeb�yle fesh�ne sebep olması hal�nde, "Ceza� Şart" 
tutarı olan ……………………... TL muaccel hale gel�r. K�racı muaccel hale gelen tüm bu Ceza� 
Şart bedeller�n� nakden ve defaten ödemek zorundadır. K�racı, h�çb�r koşulda Ceza� Şartın 
fah�şl�ğ� �le tenk�s�n� talep etmeyeceğ�n� Kabul ve Taahhüt eder. 

Madde 6 - KİRA BEDELİ

B- K�ra stopaj verg�s� ödemes� ..........................(Kıracı’ya veya K�raya Veren’e ) a�tt�r.

Bu sözleşme �mzalandıktan sonra, Türk Borçlar Kanunu'nun 178. maddes�ne göre, taraflardan 
K�racı, bu mecuru k�ralamaktan vazgeçt�ğ� takt�rde, verd�ğ� kaporayı ger� alamayacaktır. K�raya 
Veren mecuru k�raya vermekten vazgeçerse, kaporayı �ade edecek ve kapora m�ktarı kadar 
daha tazm�nat ödeyecekt�r.

A- K�ra sözleşmes�n�n ………....yıl süreyle geçerl� olacağı taraflarca kararlaştırılmıştır. 
Sözleşmeye göre k�ra bedel� ……..….aylık dönemlerde ödenecek olup, 
mecurun aylık k�rası …………………(yazı �le:) …………………………………………………….
para b�r�m�:……………………………………. �le ödenecekt�r. K�ra bedel�ne KDV dah�l değ�ld�r.

C- K�raya Veren, k�ralama bedel�ne mahsuben, K�racı'dan ………………………..kapora 
almıştır.

K�racı k�ra bedel�n� en geç ayın ……… gününde yatırmalıdır.
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Banka Adı: ..........................................................................................................................

E- K�racı, k�rayı aşağıda bel�rt�len bankaya ve hesaba yatıracaktır.

Iban: TR ……………………………………………………………………………………………
Hesap Sah�b�: ……………………………………………………………………………………..
Sw�ft Kodu: ........................................

K�ra sözleşmes�n�n bel�rlenen b�t�ş süres�nden sonra kend�l�ğ�nden yen�lenmes� hal�nde, k�ra 
bedel�nde ………………………… oranında artış yapılacaktır.

F- K�racı, Sözleşme feshed�lse ve/veya K�racı tarafından sözleşmeden cayılsa dah�, �şbu 
sözleşmede bel�rt�len ve varsa peş�n olarak yaptığı ödemeler� (fa�zler� de dah�l olmak üzere) 
herhang� b�r �ade ve/veya başkaca hak ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt 
etm�şt�r.

A- Elektr�k, su, doğal gaz abonel�ğ� k�racıya a�t olacaktır. Elektr�k, su, doğalgaz, çöp verg�s�, 
stopaj verg�s�, telefon ücretler�, kapıcı, otomat bedeller� ve sa�r tüm apartman yönet�m g�derler� 
k�racıya a�t olacaktır. K�racı, bu meblağları mal sah�b�nden rücu edemeyecekt�r. Abonel�ğ� kend� 
adına çev�rmed�ğ� elektr�k, su, doğalgaz, tv ve yönet�m g�derler�nden esk� borç geld�ğ�nde o esk� 
borçtan da sorumlu k�racı olacaktır.

Madde 7 - DİĞER GİDERLER

C- K�racı, Sözleşme' n�n �mzası anında, �şbu Sözleşme'den doğacak tüm borçları, tazm�natları, 
ceza� şartları, k�ranın her tür fer�ler� (bunlarla sınırlı olmamak üzere; k�ra bedeller� ve fer�ler�, vb 
g�der) �le �şbu Sözleşme' n�n �fası sırasında K�raya Veren'e vereceğ� zararlardan ve her ne nam 
altında olursa olsun K�raya Veren'e karşı veya Sözleşme neden�yle Devlete veya üçüncü 
k�ş�lere karşı doğmuş ve doğacak borçlarının tem�natı olarak depoz�to bedel� ödemey� kabul ve 
taahhüt etm�şt�r.

A- K�racının, �şbu sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülükler�n�n tem�natı olmak üzere 
depoz�to bedel� ……………………(yazı �le:).............................................................................. 
olarak bel�rlenm�şt�r.

B- Depoz�to bedel�n�n ödenmes� sözleşmen�n �mzalandığı tar�hte yapılacaktır.

G- İht�lafın varlığı hal�nde K�racı, tüm k�ra ödemeler�n� makbuz �le kanıtlamak durumundadır. 
Ödemelerle �lg�l� havale ve d�ğer olan ve olab�lecek tüm masraflar K�racı'ya a�tt�r.

Madde 8 - DEPOZİTO

B- Per�yod�k bakım masrafları K�racı'ya, zorunlu olarak yapılan dem�rbaş alımları, çatı onarımı, 
cephe yen�lenmes� ve benzer� masraflar �se K�raya Veren'e a�tt�r. Mecur'a �sabet eden yönet�m 
g�derler�n�n K�racı tarafından ödenmes�nde temerrüde düşülmes� hal�nde bundan dolayı 
oluşab�lecek bütün zararlardan K�racı sorumlu olacaktır. Bu nedenle K�raya Veren'�n h�çb�r 
sorumluluğu bulunmamakla b�rl�kte herhang� b�r ödemede bulunmak zorunda kalması hal�nde 
bu ödenen bedeller� K�racı'ya rücu etme hakkı saklıdır.
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E- K�racı, K�ra Sözleşmes� süres� �ç�nde ödemekle sorumlu olduğu K�ra Bedel�, fa�z ve sa�r 
g�derler�n söz konusu tem�nattan kes�lerek tahs�l ed�lmes�n� talep edemez; bu yönde b�r defi �ler� 
süremez. K�racı, Depoz�to'yu bahane ederek başta k�ra ödemes� olmak üzere h�çb�r ödemes�n� 
gec�kt�remez. K�racı ödenmeyen k�raların Depoz�to'dan mahsubu ve bu suretle Depoz�to' nun 
azaltılması yoluna g�demez.

J- K�racı, depoz�toyu nak�t olarak ödemes� hal�nde, öded�ğ� nak�t bedel �ç�n fa�z ve masraf talep 
etme hakkına sah�p olmadığını Kabul ve Taahhüt etm�şt�r.

Depoz�to, sözleşme �l�şk�s�n�n sona ermes�nden kaynaklanan tazm�nat talepler�n�n 
karşılanması �ç�n de kullanılab�l�r. K�raya Veren'�n, Depoz�toyu nakde çev�rmes� durumunda, 
takd�r yetk�s� kend�s�ne a�t olmak üzere, bunu K�racı'ya karşı sah�p olduğu talepler�ne mahsup 
etme hakkına sah�pt�r.

F- Depoz�to mevcut olduğu halde K�raya Veren bütün alacakları �ç�n yasal yollara müracaat 
edeb�l�r. K�racı k�ra bedel�nde artış yapılması hal�nde bu artış n�spet�nde Depoz�to' yu da 
arttırmak zorundadır.

H- K�raya Veren tarafından herhang� b�r nedenle kısmen veya tamamen tazm�n veya �rat 
suret�yle Depoz�to'dan mahsup �şlem� yapılarak Depoz�to' nun bedel� azalmışsa, K�racı eks�len 
kısmı yapılan b�ld�r�mden �t�baren 10 (on) gün �ç�nde nakden tamamlamak zorundadır. 10(on) 
gün �ç�nde Depoz�to tutarının tamamlanmaması Sözleşme'ye aykırılık oluşturacak olup, K�raya 
Veren' a Sözleşme' y� fes�h hakkı vermekted�r.

I- K�racı, bu maddede bel�rt�len Depoz�to' yu �şbu sözleşmede bel�rt�len süre �ç�nde tesl�m etmez 
�se; K�raya Veren, sözleşmey� feshetme ve K�ralanan Yer� tesl�m etmeme hakkına sah�p olur. 
Ayrıca aynı �ş yer�ne �l�şk�n başkaca b�r K�ra Sözleşmes� yapma hakkını ha�zd�r.

G- K�raya Veren, K�racı'nın, yükümlülükler�n� h�ç �fa etmemes�, kısmen veya gec�kmel� olarak �fa 
etmes� ve/veya �fa etmeyeceğ�n�n makul gerekçeler �le tesp�t olunması durumunda, 
Sözleşme'den kaynaklanan talepler�n� bu Depoz�todan tahs�l etme hakkına sah�pt�r.

D- Depoz�to ancak, K�racı'nın mecuru fi�len tahl�ye ederek, bağımsız bölüm veya bölümler�n 
anahtarlarını tesl�m etmes� ve Tahl�ye Tesl�m Tutanağının �mzalanmasından sonra, mecura 
veya ortak alanlara ver�lm�ş zarar var �se zararın tazm�n� zımnında meblağın 
ödenmes�/mahsubu kaydıyla ve K�raya Veren'�n k�ra bedeller� ve k�ra sözleşmes�nden 
kaynaklanan hak ve tüm alacakları, tazm�natları, özel tüket�mler� (elektr�k, su vb.) ödenm�ş 
olması ve y�ne K�racı'nın kend�ne a�t elektr�k, su vb. ödend� belgeler�n�n K�raya Veren'e �brazı ve 
taraflar arasında �şbu sözleşmeden kaynaklanan b�r uyuşmazlık var �se bu uyuşmazlığın kes�n 
olarak sonuçlanmış olması kaydıyla K�racı'ya �ade ed�lecekt�r. K�racı tarafından ödenen 
depoz�to borç ödemeler�ne yetmezse K�racı veya varsa müşterek mütesels�l borçlu ve kefilden 
tahs�l yoluna g�d�l�r.

Madde 9 - GECİKME FAİZİ
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A- K�racı, �şbu sözleşmeden doğan tüm yükümlülük, borç ve ödemeler�n� tam ve eks�ks�z olarak 
süres�nde yer�ne get�rmed�ğ� takd�rde, aylık olarak �şleyen ………… fa�z oranında fa�z� ödemey� 
kabul ve taahhüt etm�şt�r.

B- Gec�kme fa�z� kanunen talep ed�leb�lecek olan fa�zden ayrıdır ve k�racı herhang� b�r �htara 
gerek kalmaksızın fa�z�n �şlemeye başlayacağını kabul ett�ğ�n� taahhüt eder.

C- K�racı'ya bu konuda herhang� b�r fatura, �htar veya �hbar keş�de etmeye gerek yoktur. 
Temerrüt sebeb�yle fa�z tahakkuk ett�r�lmes�, K�raya Veren'�n başvurab�leceğ� d�ğer hukuk� tak�p 
yollarına başvurma hakkına engel olmaz.

D- K�racı, Yönet�m Planı hükümler�ne İş Merkez�' n�n yönet�m� ve ortak alanları �le �lg�l� olarak 
K�raya Veren veya onun tarafından görevlend�r�len yönet�c� k�ş� veya kuruluşların 
yayınlayacakları ve b�ld�recekler� tüm tal�mat ve yönergelere alacağı tüm kararlara, özenle 
uyacağını Kabul ve Taahhüt etmekted�r. Ayrıca K�racı, bağımsız bölümün kullanıcısı 
olduğundan, k�racısı olduğu kat mal�k�n�n yönet�m planında öngörülen tüm yükümlülükler�ne ve 
aynı planda öngörülen ortak g�der paylaşımlarına r�ayet edecek, g�derler� yönet�m�n öngördüğü 
zamanlarda gec�kmeks�z�n ödeyecekt�r. K�racı' nın aks�ne hareket� sözleşmeye aykırılık ve 
tahl�ye sebeb�d�r.

B- K�racı mecuru h�jyen ve �nsan sağlığına zarar vermeyecek n�tel�kte kullandırmayı, muhafaza 
etmey�, personel�n� de ayrıca bu hususlarda b�lg�lend�r�p, b�nanın ve mecurun sah�p olduğu 
tekn�k donanımlarının muhafazası ve usulüne uygun kullanılmasını tem�n etmey� garant� ve 
taahhüt eder.

E- K�racı satışa konu ett�ğ� ürünler�n veya unsurların mecurda teşh�r�nden dolayı, kastı veya 
�hmal� olup olmadığına bakılmaksızın müşter�ler�ne verm�ş olduğu madd� ve manev� zararları 
tazm�n etmekle yükümlüdür. Bu sebeple, üçüncü şahıslar tarafından K�raya Veren' a 
yüklen�lecek her türlü zararı, herhang� b�r �htara ve mahkeme hükmüne gerek kalmaksızın 
tazm�n etmekle yükümlüdür.

F- İş merkez�ndek� bazı �ş yerler�n�n �şlet�lmeden ve ne �s�m altında olursa olsun boş kalması 
hal�nde K�racı K�raya Veren' a karşı h�çb�r ş�kayette, hak ve alacak taleb�nde bulunamaz.

G- K�racı ve elemanları, b�nanın �t�barı ve modern standartları �le bağdaşmayan görünüm ve 
eylemlerden, özünü etk�leyecek veya ona zarar verecek yahut varlığını tehl�keye düşürecek 
veya değer kaybett�recek hareketlerden kaçınmakla yükümlüdür. K�racı aks�ne davranış 

A- K�racı mecuru kullanırken �şbu Sözleşmeden kanundan doğan tüm mal�, hukuk�, tekn�k ve 
�dar� yükümlülükler�n� eks�ks�z olarak yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

Madde 10 - KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

C- Mecur, amacı olarak bel�rt�len dışında h�çb�r şek�lde başka amaçlı ofis, münhasıran depo, 
showroom, fabr�ka satış mağazası, ser� sonu mağazası, defolu mallar mağazası, �malathane, 
atölye vb. faal�yetler �ç�n kullanılamaz ve kullandırılamaz.
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hal�nde yönet�mce yapılacak uyarılara uymayı ve uyarılar doğrultusunda hareket etmey� kabul 
ve taahhüt etm�şt�r.

H- K�racı, mecurda kend�s�ne a�t �ç dekorasyon, mağaza donanımları, çeş�tl� tes�satlarda; kaza, 
yangın, elektr�k kontağı vs. nedenlerle oluşab�lecek her türlü hasar, zarar ve z�yanı g�dermek ve 
gerek kend� personel�ne gerek müşter�ler�ne ve sa�r üçüncü şahıslarla aynına taalluk 
edeb�lecek kaza, zarar ve z�yanı karşılamak sorumluluğu K�racı'ya a�tt�r. K�racı bu tür nedenlerle 
K�raya Veren a h�çb�r şek�lde rücu edemeyeceğ�n� peş�nen kabul ve taahhüt etm�şt�r.

I- K�racı k�ralanan yer�n �şlet�lmes� �le �lg�l� her türlü ruhsat ve belgey� almak ve bunları 
gerekt�ğ�nde yen�lemekle yükümlüdür. K�ralanan yer� �şletmeye açmaya veya �şletmeye açık 
tutmaya yönel�k her türlü yasal sorumluluk ve masraf K�racı ya a�t olup, K�raya Veren' ın h�çb�r 
sorumluluğu yoktur. K�racı'nın k�ralanan yer� �şletmeye açamaması veya �şletmey� açık 
tutamaması neden�yle, K�raya Veren'�n akde aykırılık hükümler�ne dayanarak sözleşmey� fes�h 
ve K�racı'yı tahl�ye hakları saklıdır. K�racı, faal�yet konusu doğrultusunda ofis/�şyer� �ç�n �şletme 
ruhsatı alması gerekt�ğ�n� ve bununla �lg�l� her türlü hukuk� ve mal� yükümlülügün kend�s�ne a�t 
olduğunu bas�retl� b�r tac�r olarak b�lmekted�r. Beled�yeden, Resm� Kurum ve Kuruluşlardan 
alınacak tüm ruhsat, �z�n, onay ve d�ğer �dar� �şlemlere �l�şk�n müsaadeler K�racı tarafından 
yer�ne get�r�lecek olup, bu çerçevede gerçekleşecek resm� ve özel bütün g�derler K�racı'ya a�t 
olacaktır.

K- K�racı, mecuru en �y� bakım ve onarım durumunda muhafaza ed�p tahl�ye hal�nde �se boş, 
hasarsız, tem�z, bakımlı ve �y� durumda tesl�m edecekt�r. Mecurda bakım ve ac�l onarım 
yapılması gereken durumlarda, K�racı, K�raya Veren' a derhal �z�n verecekt�r. Aks� takt�rde 
doğacak zararlardan K�racı sorumludur.

J- Zorunlu Deprem S�gortası (DASK), masrafları K�racı tarafından karşılanmak üzere, "S�gorta 
Ett�ren" sıfatıyla K�racı tarafından K�raya Veren adına yaptırılacaktır.

L- K�racı, satış ya da sonrak� k�ralama �ç�n zorunlu olduğu ölçüde, K�raya Veren'�n ve onun 
bel�rled�ğ� üçüncü k�ş�n�n k�ralananı gez�p görmes�ne �z�n vermekle yükümlüdür.

O- K�racı, k�ralanan yer�n tem�zl�ğ�n� yaparken, ortak kullanım alanlarını k�rletmemey� ve K�raya 
Veren tarafından konulan tem�zl�k ka�deler�ne r�ayet etmey� taahhüt eder.

M- K�racı geç�c� olsun veya olmasın, k�ralanan yer�n muhtemel g�r�ş ve s�rkülasyon zorlukları, 
g�r�ş �şaretler�n�n yeters�zl�ğ� ve benzer� sebepler dolayısıyla K�raya Veren' a karşı herhang� b�r 
ş�kayet �ler� sürmeyeceğ�n� ve K�raya Veren'�n da kend�s�ne bu hususta h�çb�r taahhütte 
bulunmadığını kabul ve beyan eder.

N- K�racı, mecuru komşuların huzurunu bozacak şek�lde kullanmamayı, dışarıya taşacak 
şek�lde müz�k ve ses yayını yapmamayı, herhang� b�r tarzda gürültüye sebep olmamayı, toz ve 
koku çıkaracak hareketlerden ve benzer� davranışlardan kaçınmayı taahhüt etm�şt�r.
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B- K�raya Veren, K�racı' dan elde edeceğ� k�ra gel�r�n� K�racı'nın rızasını aramaksızın serbestçe 
üçüncü k�ş� veya k�ş�lere dev�r ve teml�k edeb�l�r. İlg�l� k�ra gel�r�n� her türlü güvence yer�ne ka�m 
olmak üzere tem�nat vereb�l�r ve göstereb�l�r.

D- K�raya Veren, mecuru, �şbu sözleşmeye uygun şek�lde ve zamanda K�racı'ya tesl�m etmek ve 
Sözleşme süres�nce K�racı'nın kullanımını y�ne �şbu Sözleşme hükümler�ne uygun şek�lde 
tem�n etmekle yükümlüdür.

C- K�raya Veren'�n Sözleşme'den ve kanundan doğan tüm yasal haklarını tak�p ve talep etme 
hakkı saklıdır.

Madde 12 - DEMİRBAŞLAR

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

K�ralanan mülke kayıtlı dem�rbaş l�stes� aşağıda bel�rt�ld�ğ� g�b�d�r:

Dem�rbaş eşya, armatür, aksesuar, tes�s tes�sat ve teçh�zatlara ve mecurun herhang� b�r 
kısmına, K�racı'nın hata, kusur veya �hmal� sebeb�yle vak� olacak her türlü doğrudan zarar, z�yan 
hasar ve noksanlıklar K�racı tarafından evsaf ve görüntü aheng�ne uygun olarak tazm�n 
ed�lecekt�r. Hasar, kusur, zarar, z�yan ve noksan mevcud�yet� K�racı veya tems�lc�s� tarafından 
mahall�nde tesp�t olunur. K�racı bu tesp�tte bulunmadığı veya tesp�t� engelled�ğ� takd�rde 
gıyabında yapılacak tesp�te �t�raz edemez. K�raya Veren bu tesp�tlere göre mecuru esk� hal�ne 
get�rmek �ç�n gerekl� tam�r, tad�l, tebd�l veya yen�leme yaptırmak ve tutarının da tamamı �ç�n 
K�racı'ya rücu etme hakkını saklı tutar.

C- K�racı her ne amaç �le olursa olsun, K�ralanan Yer'�n kat düzlem� dışındak� herhang� (asma b�r 
kat yapılması, çekme kat yapılması, tavan arası depo yapılması, asma tavan üstüne 

Madde 13 - ZARAR, ZİYAN, HASAR VE NOKSANLARIN TAZMİNİ

Madde 14 - DEKORASYON, MECURUN TADİLAT ve BAKIMI

A- K�racı mal sah�b�n�n yazılı onayı olmadan mecurda herhang� b�r tad�lat yapamaz.

B- K�racı tüm masrafları kend�s� tarafından karşılanmak suret�yle  mecurun ana yapısına zarar 
vermeks�z�n, kullanım amacına ve onaylı m�mar� projeye ve b�na projes�ne uygun olarak tad�lat 
ve dekorasyon yapacaktır. K�racı, kolon, tavan ve tabanlardak� sab�t kaplama ve döşemeler �le 
mecurun mütemm�m cüzü ve/veya dem�rbaşına zarar verecek şek�lde dekorasyon yapamaz.
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R- K�racı k�raladığı şey� ne halde buldu �se K�raya Verene o halde tesl�m etmeye mecburdur. 
Ancak mecurda, g�der�lmes� K�raya Veren�n sorumluluğu kapsamında bulunan herhang� b�r 
arıza veya hasar meydana gel�rse, k�racı durumu K�raya Verene yazılı olarak �hbar 
edecekt�r.İhbar yapmadan,k�racının kend�l�ğ�nden yapacağı harcamalardan K�raya Veren 
sorumlu olmayacaktır. K�racı K�raya Veren�n muvaffakatı çerçeves�nde anlaşarak, k�ralananda 
b�r takım faydalı tad�lat,tam�rat ve dekorasyon yapab�l�r.Tahl�ye sırasında K�raya Veren�n 
seç�ml�k hakkı yapılan anlaşma �le sınırlı olacaktır.

P- K�ralanan yer�n gerek müstak�l tüm g�derler� (elektr�k, su, ısıtma, abonel�k, güvence bedel� 
v.b.) ve gerekse taşınmazın bulunduğu taşınmaza �l�şk�n tem�zl�k, güvenl�k vb. her türlü genel 
g�dere, a�data katılım yükümlülüğü K�racıya a�tt�r. K�racı, �darece �stenen tem�nat ve depoz�toları 
yatırarak kend� adına sayaçları kullanıma açtıracak ve tahl�ye anında �lg�l� kuruma olan 
borçlarını ödeyerek, tem�natını ger� alacak ve sayaçlarını kapatacaktır. K�racı, bu g�derler� 
öded�ğ�n� �spat ed�c� belgeler�n b�rer örneğ�n�, �stem üzer�ne K�raya Veren' a vermek zorundadır.

Madde 11 - KİRAYA VEREN’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

T- K�racı, k�ralanan yer� tüm k�ra süres� boyunca tay�n etm�ş olduğu maksada uygun olarak 
kes�nt�s�z b�r şek�lde kullanmakla yükümlüdür. K�ralanan yer� tamamen veya kısmen 
kullanılmadan ya da boş b�r halde tutamaz. K�ralanan yerde kend� t�car� faal�yet�n� kes�nt�s�z 
devam ett�recekt�r. K�racı'ya k�ralanan yer� kullanmamasından ya da sınırlı kullanmasından 
dolayı K�raya Veren'�n kurtulduğu g�derler� k�ra bedel�nden �nd�rme hakkı bulunmamaktadır. 
K�raya Veren'�n yazılı �htarına rağmen bu maddeye aykırı davranışlarını sürdürmes� 
Sözleşmeye açıkça aykırılık teşk�l eder.

Q- K�racı, kend�s�ne k�ralanan bağımsız bölümü, kend� sınırları �ç�nde kullanır ve her taraftan ve 
nasıl olursan olsun en ufak b�ç�mde dah� olsa kend�s�ne tahs�s ed�len mekanın sınırları dışına 
taşamaz.

S- K�racı, Tütün Ürünler�n�n Zararlarının Önlenmes� ve Kontrolü Hakkındak� 4207 sayılı Kanun 
uyarınca mecurda s�gara �ç�lmes� yasağına aykırı davranan çalışanları ve/veya müşter�ler� 
neden�yle K�raya Veren' a ya da Yönet�me b�r ceza kes�lmes� hal�nde K�raya Veren ya da 
Yönet�m'�n öded�ğ� cezayı başta fa�z olmak üzere tüm fer�ler� �le b�rl�kte K�raya Veren ya da 
Yönet�m tarafından yapılacak b�ld�r�m� tak�p eden 7 (yed�) gün �ç�nde nakden ve defaten K�raya 
Veren' a ödeyecekt�r.

U- K�racı, �şbu Sözleşmedek� koşullardan herhang� b�r�ne aykırı hareket�n�n sözleşmey� fes�h 
neden� olacağını ve kend�s�ne yazılı olarak ver�len makul b�r sürede durumu düzeltmed�ğ� 
takd�rde, K�raya Veren'�n Sözleşmey� derhal feshedeb�leceğ�n� kayıtsız şartsız kabul etm�şt�r.

A- K�raya Veren, K�racı'nın Sözleşme'den doğan yükümlülükler dışında başta kanunda ve t�car� 
teamüllerden doğan yükümlülükler olmak üzere bütün yükümlülükler�ne de uymasını �stemek 
hakkına sah�pt�r.
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A- K�racı, K�raya Veren'�n yazılı ön �zn� olmadan k�ralanan yer� kısmen veya tamamen 
başkalarına dev�r ve teml�k edemez, 3. k�ş�lere kullandıramaz, �şgal ett�remez, ortaklaşa veya 
�şb�rl�ğ� hal�nde kullanamaz. K�raya Veren'�n yazılı �zn�yle k�ra �l�şk�s� kend�s�ne devred�len k�ş�, 
k�ra sözleşmes�nde K�racı'nın yer�ne geçer. Devreden K�racı, K�raya Verene karşı borçlarından 
kurtulmaz, k�ra sözleşmes�n�n b�t�m�ne kadar devralanla b�rl�kte mütesels�len sorumlu olur.

A- K�racı, kend�s�n�n, müstahdemler�n�n, yardımcı k�ş�ler�n�n, yakınlarının ve kend�s� �le �lg�l� 
üçüncü k�ş�ler�n mecura verd�kler� her türlü zarardan, kusuru olmasa dah� sorumludur.

B- Yukarıda maddede bahs� geçen "K�racı �le �lg�l� üçüncü k�ş�" dey�m�, K�racı'ya bağlı olsun veya 
olmasın, aralarında b�r sözleşme bulunsun ya da bulunmasın, �kametgahı ve çalışma yer� 
mecurda olsun ya da olmasın, onunla b�rl�kte, onun adına, hesabına çalışan, ona �ş yapan 
k�ş�ler �le k�ralanan yer�n �ç�nde bulunan müşter�ler�n� ve bu müşter�ler�n yanında bulunanları, 
ayrıca sebeb� ne olursa olsun k�ralanan yerde bulunan k�ş�ler� �fade eder.

Madde 16 - MECURUN DEVRİ, ALT KİRALAMA, KİRACININ ORTAKLIK YAPISINDAKİ 
DEĞİŞİKLİKLER

B- Alt k�racı, mecuru K�racı'ya tanınandan amaçtan başka b�ç�mde kullandığı takd�rde K�racı, 
K�raya Veren'e karşı sorumlu olur. Bu durumda K�raya Veren, K�racı'ya karşı sah�p olduğu 
hakları alt k�racıya karşı da kullanacaktır.

C- K�racı bu sözleşmey�, bu sözleşmeden doğan borç ve yükümlülükler�n�, K�raya Veren'�n yazılı 
ön �zn� olmadan başkasına doğrudan veya dolaylı olarak dev�r ve teml�k edemez. Gerçek 
şahsın k�racı olması ve tarafların boşanması durumunda k�ra akd�n�n �şbu sözleşmeye taraf 
olmayan şahsa devr� tahl�ye sebeb�d�r

A- Sözleşmen�n sonunda K�racı, mecuru, mütemm�m cüzler� ve müştem�latları �le b�rl�kte 
Sözleşmen�n başladığı günkü durumunda ve ayrıca aşağıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde K�racı veya 
K�raya Veren tarafından sonradan yapılan ve mecurdan ayrılmayan parçaları da herhang� b�r 
ücret �stemeden K�raya Veren'e bırakmak suret�yle tamamen tahl�ye ed�p boş, eks�ks�z ve 
hasarsız olarak K�raya Veren'e tesl�m etmek zorundadır. K�racı bu süre �ç�nde k�ralanan yer� 
boşaltmadığı takd�rde; her türlü masraf K�racı'ya a�t olmak ve meydana geleb�lecek zarar ve

Madde 17 - SÖZLEŞME SONU YÜKÜMLÜLÜKLER

D- K�raya Veren, K�racı'nın �zn�n� almaya, K�racı'ya �htar çekmeye veya b�ld�r�mde bulunmaya 
gerek olmaksızın K�ralanan Yer'�n mülk�yet�n� veya �nt�fa hakkını veya �şbu Sözleşmey� kısmen 
veya tamamen üçüncü k�ş�lere devredeb�l�r. Böyle b�r dev�r hal�nde, K�raya Veren, K�ra bedel�n�n 
yatırılacağı yen� hesap b�lg�ler�n� yazılı olarak K�racı'ya b�ld�recekt�r. Kaldı k� K�raya Veren �şbu 
sözleşmeden kaynaklanan k�ra bedel�n�, K�racı'ya �htar çekmeye veya b�ld�r�mde bulunmaya 
gerek olmaksızın üçüncü k�ş�lere dev�r ve teml�k edeb�l�r. K�ra Bedel�n�n teml�k ed�lmes� hal�nde, 
K�racı �şbu sözleşmen�n ek�nde bulunan Teml�k Tey�t Mektubu �mzalamayı kabul ve taahhüt 
eder.
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H- K�racı, mecurda yapacağı her türlü tad�lattan kaynaklı hukuk� sorumluluğun b�zzat kend�s�ne 
a�t olduğunu, bu tad�latlar neden�yle mecura, b�nanın ortak alanlarına, üçüncü k�ş�lere vereceğ� 
zararlar �le mal sah�pler�n�n uğrayacağı zararları g�dermey�, bu surette k�ralananda �mar 
mevzuatına ve k�ralananın onaylı m�mar� projes�ne aykırı olarak tad�lat yapılması hal�nde bu 
tad�latlardan kaynaklı her türlü mal� ve hukuk� sorumluluğun b�zzat kend�s�ne a�t olduğunu, 
yapılacak olan sab�t ya da geç�c� her türlü �malat, eklent�, branda, tente ve benzer� eklent�ler 
sebeb�yle Beled�ye ve /veya herhang� b�r özel ya da resm� kurum tarafından tahakkuk ed�len 
ceza, zarar vs. bedel� ve mal sah�b�n�n bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal g�dermey� 
gayr� kab�l� rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.

G- K�racı k�ra dönem� sonunda veya herhang� b�r nedenle tahl�ye hal�nde, varsa taşınmaza 
bedel�n� kend� ödeyerek ve k�ra bedel�nden mahsup ed�lmeyen, �lave ett�ğ� taşınab�l�r parçaları 
arzu ederse alıp götüreb�lecek veya taraflar anlaşmaya varab�l�rse bedel karşılığı K�raya 
Veren'e bırakab�lecekt�r.

Madde 15 - KİRACI MÜSTAHDEMLERİNİN, YARDIMCI KİŞİLERİN VE İLGİLİ ÜÇÜNCÜ 
KİŞİLERİN VERDİĞİ ZARARLAR

E- K�racı, mecuru korumak, bakımını, onarımını dekorasyonunu ve yen�lemes�n� masrafları 
kend�s�ne a�t olacak şek�lde yapmak zorunda olduğunu kabul etm�şt�r. K�racı, mecurun bakım, 
onarım ve yen�leme �şler�n�n yanı sıra v�tr�n, aksesuar, donatım ve tes�sat g�derler�n� de 
ödeyecekt�r.

D- K�racı mecurda K�raya Veren'İN onayı olmaksızın m�mar� projen�n tad�l�n� ya da tash�h�n� 
gerekt�recek tad�lat veya tam�rat yapamaz. Ruhsatsız ya da ruhsat ve ekler�ne aykırı olarak 
yapılan tad�latların veya tam�ratların tesp�t� hal�nde K�racı, bu hususları derhal esk� hale 
get�rmekle yükümlü olup, aynı zamanda �lg�l� Beled�yece uygulanacak Hukuk� ve Ceza� 
yaptırımların sorumluluğunu Kabul ett�ğ�n� Kabul ve Taahhüt etm�şt�r. Bunun yanında �lg�l� 
Beled�yes�nce yıkım kararı da ver�lm�ş olması hal�nde K�raya Veren'�n uğrayacağı tüm zararlar 
K�racı tarafından derhal tazm�n ed�lecekt�r. K�racı, tüm dekorasyon tad�lat ve tes�sat �şler�n� 
yaparken gerek ana taşınmazın, gerekse üçüncü k�ş�ler�n uğrayacağı tüm zarar ve hasarlardan 
adl� ve �dar� makamlara karşı ceza�, hukuk� ve mal� açıdan sorumlu olacağı g�b�; gerek K�raya 
Veren'�n gerekse üçüncü k�ş�ler�n göreceğ� zararlardan dolayı da K�raya Veren' a terettüp 
edecek tüm zararları karşılamayı kabul eder. K�racı, söz konusu zararların K�raya Veren'�n 
d�lerse nezd�nde bulunan tem�natlarından mahsup ed�leceğ�n� peş�nen kabul eder. Söz konusu 
tem�natların, K�raya Veren'�n zararlarını, hasarlarını ve tazm�n talepler�n� karşılamaması 
hal�nde K�racı, söz konusu tutarları da ayrıca K�raya Veren'�n �lk taleb�nde nakden ve defaten 
ödeyeceğ�n� kabul, beyan ve taahhüt etm�şt�r.

malzeme konulması, depolanması g�b�) b�r sev�yede yapım ve kullanımının yasak olduğunu 
Kabul ve taahhüt eder.

F- K�raya Veren mecurda, k�ra sözleşmes�n�n fesh�n� gerekt�rmeyen ve k�racıdan katlanması 
bekleneb�lecek olan yen�l�k ve değ�ş�kl�kler yapab�l�r. Bu yen�l�k ve değ�ş�kl�kler�n yapılması 
sırasında, K�racı'nın k�ra bedel�n�n �nd�r�lmes�ne ve zararının g�der�lmes�ne �l�şk�n talepler� 
K�raya Veren tarafından kabul görmez.
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B- K�racı, k�ralanan mecura �l�şk�n olarak kanunen yükümlü olduğu stopaj ödemes�n� yapmak ve 
talep ed�ld�ğ� takd�rde �lg�l� ödeme makbuzlarının b�r nüshasını K�raya Veren'e sağlamakla 
yükümlüdür.

A- Kanun� ve d�ğer hukuk� düzenlemelerden, �dar� tasarruftan veya mahkeme kararından 
doğacak, gerek mecurun kullanılması veya gerekse b�nanın kullanılması veya ondan 
yararlanılması �le ortaya çıkab�lecek �lg�l� her türlü verg�, res�m ve harçlar  K�raya Veren  
tarafından ödenecekt�r.

C- İşbu Sözleşmen�n Damga Verg�s� ve d�ğer harçların tamamı  K�raya Veren  tarafından 
ödenecekt�r.

z�yandan K�racı'nın sorumlu olması kaydı ve şartı �le, K�racı'ya a�t tüm taşınır malları taşıtmaya 
ve alanı boşaltmaya K�raya Veren yetk�l�d�r.

Madde 18 - OTOPARK KULLANIMI

D- Gerekl� borç ve zararlar �nd�r�ld�kten ve çıkış tar�h�ne �sabet eden elektr�k, su, çtv, telefon 
ücretler� verg�ler� ve yönet�m g�derler� ödend�kten sonra kalan depoz�to bak�yes�, K�racı'nın 
mecuru tamamen tahl�yes� tar�h�nden �t�baren 3 (üç) ay �ç�nde K�racıya �ade olunur.

K�racı, otopark katlarının ve d�ğer park yerler�n�n kullanımında, K�raya Veren'�n ve b�na 
yönet�m�n�n bel�rley�p duyuracağı esaslar dah�l�nde hareket edecekt�r. K�racı, kend�s�ne tahs�s 
ed�len kapalı ve açık park alanları har�c�nde m�safirler�n ve d�ğer üçüncü k�ş�ler�n otopark 
kullanımına müsaade etmemekle yükümlüdür.

C- K�raya Veren, ger� verme sırasında mecurun durumunu gözden geç�recek ve K�racı'nın 
sorumlu olduğu eks�kl�kler� ve ayıpları yazılı olarak b�ld�recekt�r. Tesl�m alma sırasında olağan 
�ncelemeyle bel�rlenemeyecek olan eks�kl�kler�n ve ayıpların varlığı hal�nde, sözleşme sona 
erse b�le K�racı'nın sorumluluğu devam eder. K�raya Veren'�n kanundan doğan hakları saklıdır.

B- Mecur, Sözleşme hükümler�n�n sona ermes� hal�nde K�raya Veren’e boş, hasarsız, boyalı ve 
bakımlı olarak tesl�m ed�lecekt�r. K�racı, kolon, tavan ve tabanlardak� sab�t kaplama ve 
döşemeler �le mecurun mütemm�m cüzü ve/veya dem�rbaşı hal�ne gelm�ş şeyler har�ç olmak 
üzere mecurda yaptığı ekler�, apl�kler�, perdeler�, konsolları, halıları ve sa�r taşınab�l�r, demonte 
hale get�r�leb�l�r mefruşat ve teçh�zatı ve bedel� kend� tarafından ödenm�ş ve k�ra bedel�nden 
mahsup ed�lmem�ş her türlü dekorasyonu sözleşmen�n sona ermes�nden sonra mecura zarar 
vermeden söküp götüreb�l�r. Sökme �şlem�nden doğan bütün zararlar K�racı'ya a�tt�r. K�racı 
sözleşmen�n sona ermes�nden �t�baren sökmed�ğ� bu tür ekler� K�raya Veren'e ücrets�z b�r 
şek�lde bırakmış sayılır ve bu nedenle h�ç k�mseden h�çb�r sebeple b�r talepte bulunamaz, k�ra 
bedel�nden mahsup talep edemez.

Madde 19 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR
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Madde 20 - ADİ KEFALET

Kefil�n  kefalet� bu sözleşmede bel�rt�len tüm K�racı borçlarını kapsamaktadır. Kanunda yazılı 
nedenlerle kefil�n değ�şt�r�lmes� gereken hallerde K�racı'ya yapılacak tebl�gatı müteak�p yed� (7) 
gün �çer�s�nde yen� muteber, kefil göster�lmemes� veya kefil göstermemekte ısrar ed�lmes�, 
Sözleşmen�n fesh� sonucunu doğurur.

A- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, �lg�l� mevzuat hükümler� ve sözleşmeden kaynaklanan 
hükümler�n K�raya Veren'e sözleşmey� feshederek tahl�ye hakkı verd�ğ� sebepler saklı kalmak 
kaydıyla; aşağıda sayılan haller, sözleşmeye aykırılık oluşturur ve K�raya Veren' a tek taraflı 
olarak ve k�ra süres�n�n sona ermes�n� beklemeks�z�n yazılı b�ld�r�m� tak�ben sonuçlarını anında 
doğuracak şek�lde sözleşmey� feshederek K�ralanan Yer� tahl�ye yetk�s� ver�r:

- K�racı'nın K�ralanan Yer'� K�ra Süres� boyunca aralıksız olarak, amacına uygun b�r şek�lde 
kullanma yükümlülüğünü �hlal etmes�,

İşbu sözleşmey� �mzalayan  kefil�n kefalet�, �şbu sözleşmede bel�rt�len tüm yükümlülükler dah�l 
ancak …………... TL �le sınırlıdır.

Madde 21 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

- K�ra bedeller� ve fer'�ler�n�n zamanında ödenmemes� hal�nde, çek�lecek �k� �htara rağmen 
temerrüde düşülmes� durumunda k�ra h�tamını beklemeden açılacak tahl�ye davası �le,

- Yönet�m Planına, İş Merkez� Yönet�m�'nce alınan kararlara ve �şletme planına uyulmaması, 
d�ğer sorumlu olduğu ödemeler�n zamanında ve eks�ks�z olarak yapılmaması veya yapılan 
yazılı �htara rağmen bu aykırılığın 7(yed�) gün �ç�nde g�der�lmemes�,

- K�racı'ya �l�şk�n ac�z ves�kası alınması, K�racı'nın ac�z duruma düşmes� veya aleyh�ne �flas 
taleb�nde bulunulması veya �flasının ertelenmes�n�n talep ed�lmes� haller� �le �flası ve tasfiyes� 
hal� ve sa�r nedenlerle t�car� faal�yet�n� sürdüremeyecek olması,

- K�racı'nın K�ralanan Yer'� tesl�m almaması veya geç tesl�m alması, dekorasyon çalışmalarını 
K�raya Veren'�n onayladığı projeye uygun olarak zamanında yapmaması,

- K�ralanan Yer'�n madde sözleşmede bel�rt�len kullanım amacının kısmen veya tamamen 
değ�şt�r�lmes�,

- K�racı'nın Sözleşme ve ekler�nde yazılı d�ğer yükümlülükler�n� yer�ne get�rmemes�,

- K�racı'nın �şbu sözleşmen�n K�ralanan Yer'�n devr�, alt k�ralama, K�racı'nın ortaklık yapısındak� 
değ�ş�kl�kler başlıklı sözleşmesel yükümlülükler�ne aykırı davranması.

B- K�raya Veren yukarıdak� hallerde fes�h yer�ne �fayı veya �fanın yer�ne geçmek üzere tazm�nat 
ve/veya ceza� şart ödenmes�n� talep edeb�l�r. K�raya Veren'�n yukarıdak� hallere
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Madde 22 - TEBLİGAT ADRESLERİ

K�raya Veren’�n ve K�racı'nın yukarıda yazılı olan adresler� geçerl� tebl�gat adresler�d�r. 
Sözleşmey� müteak�p mecura yapılacak tebl�gatlar da K�racı’ya yapılmış sayılacaktır. Tarafların 
tebl�gat adres�nde olab�lecek değ�ş�kl�kler, değ�ş�m� tak�p eden 3 (üç) gün �çer�s�nde d�ğer tarafa 
yazılı olarak b�ld�r�lecekt�r. B�ld�r�lmed�ğ� takd�rde sözleşmedek� adreslere yapılacak tebl�gatlar 
taraflara yapılmış olarak kabul ed�lecekt�r.

- Fes�h tar�h�nden sonra 15(onbeş) gün �ç�nde söz konusu mecuru tahl�ye edeceğ�n�,

dayanarak Sözleşme'y� feshetmes� hal�nde dah�, �şbu Sözleşme'de bel�rt�len zararlarını tazm�n 
ve ceza� şartları talep hakları saklıdır.

D- Herhang� b�r sebeple �şbu Sözleşme'n�n fesh� hal�nde K�racı:

C- K�racı'nın Sözleşme'ye aykırı davranması hal�nde K�raya Veren'�n, �şbu Sözleşme ve 
kanundan doğan hak ve yetk�ler�n� kullanmaması, �şbu Sözleşme' n�n zımn� olarak değ�şt�r�ld�ğ� 
ve/veya sözleşmede ve yasalarda mevcut haklarından feragat ett�ğ� anlamına gelmez ve K�raya 
Veren bu sözleşmede öngörülen borçların �fasını, sözleşmeye aykırılığın g�der�lmes�n� veya 
sözleşmen�n fesh�n� her zaman talep edeb�l�r.

- K�ralanan Yer'den kend�s�ne a�t eşyaları çıkaracağını, tem�z ve K�raya Veren'�n kullanımına 
elver�şl� halde ve bu sözleşmede bel�rt�ld�ğ� şek�lde �ade edeceğ�n� kabul ve taahhüt eder.

K�ralanan Yer'�n tahl�yes� hal�nde K�racı, sökülmes� veya alınması b�naya zarar vermeyecek 
(ısıtma, soğutma ve d�ğer mekan�k s�stem har�ç olmak üzere) kend� dem�rbaş malzemeler�n� 
�şbu sözleşmede yer alan hükümler ve şartlar dah�l�nde alab�l�r. D�ğer dekorasyon ve tad�lat 
malzemeler� �se K�raya Veren bu şek�lde tesl�m� kabul ett�ğ� takd�rde herhang� b�r bedel talep 
etmeks�z�n b�nada bırakılacak, K�raya Veren 'ın kabul etmemes� hal�nde �se K�ralanan Yer k�ra 
başlangıç tar�h�ndek� hal�ne get�r�lerek, bakımlı ve tem�z olarak K�raya Veren' a tesl�m 
ed�lecekt�r.

E- Olağanüstü fes�h haller�:

- K�racının İflası (TBK madde 332): K�racı'nın k�ralananın tesl�m�nden sonra �flas etmes� hal�nde, 
K�raya Veren, k�ra bedeller� �ç�n güvence talep etme hakkına sah�pt�r. Yazılı olarak ver�len makul 
süre �çer�s�nde K�racı tarafından güvence ver�lmemes� durumunda K�raya Veren k�ra 
sözleşmes�n� hemen feshedeb�l�r.

- Öneml� Sebepler (TBK madde 331): Taraflardan her b�r� �ç�n k�ra sözleşmes�n�n devamının 
çek�lemez hale gelmes� durumunda sözleşme yasal fes�h b�ld�r�m süreler�ne uyularak 
feshed�leb�l�r.

- K�racının Ölümü (TBK madde 333): K�racı'nın ölmes� durumunda, m�rasçıları yasal fes�h 
süreler�ne uyarak sözleşmey� feshedeb�l�r.
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İşbu Sözleşme taraflarca �mzalandığı tar�hte yürürlüğe g�rer ve daha erken feshed�lmed�kçe 
Sözleşmede bel�rt�len şek�lde sona erer.
İşbu Sözleşme 15 (onbeş) sayfadan oluşmaktadır. Sözleşmede yer almayan hususlar 
hakkında 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümler� geçerl�d�r.

Ad Soyad /Ünvan ve Yetk�l� Ad Soyad:

Ad Soyad / Ünvan ve Yetk�l� K�ş� Ad Soyad: 

KİRAYA VEREN 

İmza:

KİRACI

İşbu sözleşme, taraflarca ve  kefil tarafından  tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (�k�) nüsha 
olmak üzere …………………….... tar�h�nde b�rl�kte �mza altına alınmıştır.

İmza:

KEFİL (Kefil �mzasının altına “………………...tar�h�nden �t�baren üst sınırı .……………....TL 
olmak şartı �le K�racı'ya kefil olduğumu kabul ve taahhüt eder�m.” Cümles�n� mutlaka el yazısı �le 
yazmalı.)

Ad Soyad / Ünvan: 

İmza:

Madde 23 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ

İşbu Sözleşmen�n, ekler�n�n, tad�ller�n�n uygulanmasından veya yorumundan doğab�lecek 
�ht�laflarda Türk Kanunları uygulanır ve taraflarca aks�ne b�r hüküm kararlaştırılmadıkça HMK 
kuralları doğrultusunda yetk�l� mahkeme ve �cra da�reler� bel�rlen�r.

Madde 24 - YÜRÜRLÜK
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