
İşbu sözleşme  tar�h�nden �t�baren  yıl süre �le geçerl� olacaktır: Bu ______________ ______
k�ra sözleşmes� bel�rt�len süren�n sonuna kadar geçerl�l�ğ�n� koruyacaktır. K�racı, 
Sözleşme'n�n süres�n�n b�t�m�nden en az onbeş 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 

_________________________________________________________________________

VE

K�racı Adres: ______________________________________________________________

adres�nde muk�m

_________________________________________________________________________

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

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

K�raya Ver�len Konutun Adres�: ________________________________________________

Madde 3 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

K�racı Ad Soyad / Ünvan: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________

(Bundan Böyle “K�racı” olarak anılacaktır) arasında �mzalanmıştır.

Madde 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Aşağıda bel�rt�len adreste yer alan ve aşağıdak� şartlar dah�l�nde bel�rt�len mülkün K�raya 
Veren tarafından K�racı'ya k�ralanması �şbu Sözleşme'n�n konusunu teşk�l etmekted�r. 
K�ralanan konutun (bundan böyle "mecur" olarak anılacaktır.) adres b�lg�s� şu şek�lded�r:

(bundan böyle “K�raya Veren” olarak anılacaktır)

İşbu k�ra sözleşmes� (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), 

_________________________________________________________________________
adres�nde muk�m

K�raya Veren Adres: _________________________________________________________

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

Madde 1 - TARAFLAR

K�raya Veren Ad Soyad / Ünvan: _______________________________________________

KONUT KİRA SÖZLEŞMESİ

(1)Enakliyat
Tarafından Hazırlanmıştır



Madde 5 - KİRA BEDELİ

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: ) ‘d�r. 

Madde 4 - KULLANIM ŞEKLİ

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.

K�ralanan, mecur konut dışında herhang� b�r amaçla kullanılamaz. K�racı amaç dışı kullanım 
�ç�n K�raya Veren’den yazılı �z�n almak zorundadır. K�raya Veren’�n �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.

B- K�raya Veren, k�ralama bedel�ne mahsuben, K�racı'dan  TL kapora almıştır.__________

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.

C- K�racı k�ra bedel�n� en geç ayın gününde yatırmalıdır._______ 

Banka Adı:________________________________________________________________

Iban No: TR _______________________________________________________________

D- K�racı k�rayı aşağıda bel�rt�len banka hesabına yatıracaktır.

K�ra sözleşmes�n�n bel�rlenen b�t�ş süres�nde sonra kend�l�ğ�nden yen�lenmes� hal�nde k�ra 
dönemler�n�n aylık k�ra bedel� artışı tak�p eden yen� k�ra dönem� başında TÜİK tarafından 
açıklanan TÜFE artış oranında artırılacaktır. K�ra artış oranı TÜFE artış oranını geçemez.

Madde 6 - DEPOZİTO

C- Sözleşmen�n devamı süres�nce her ne sebeple olursa olsun depoz�to K�racı tarafından ger� 
�stenemez, herhang� b�r ödemeye mahsup ed�lemez, fa�ze tab� tutulamaz. K�racı 

______________________ para b�r�m� �le ödenecekt�r. K�ra bedel�ne KDV dah�l değ�ld�r.

Hesap Sah�b� Ad Soyad:  ______________________________________________________

A- K�racının, �şbu sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülükler�n�n tem�natı olmak üzere 
depoz�to bedel� TL olarak bel�rlenm�şt�r. (Depoz�to 3 aylık k�ra m�ktarını aşamaz)__________ 

B- Depoz�to bedel�n�n ödemes� sözleşme �mzalama tar�h�nde K�raya Veren’e yapılacaktır.

(2)Enakliyat
Tarafından Hazırlanmıştır



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.

Madde 8 - KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

herhang� b�r k�ra bedel�n� veya herhang� b�r tutarı mevcut depoz�tosunu karşılık göstermek 
suret� �le ödemekten �mt�na edemez. Gerekl� borç ve zararlar �nd�r�ld�kten ve çıkış tar�h�ne �sabet 
eden elektr�k, su, çevre tem�zl�k verg�s�, telefon ücretler� verg�ler� ve yönet�m g�derler� 
ödend�kten sonra kalan bak�yes�, k�racının mecuru tamamen tahl�yes� tar�h�nden �t�baren 3 (üç) 
ay �ç�nde K�racı’ya �ade olunur. Bu 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 7 - GECİKME FAİZİ

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 bazda fa�z �şleyecekt�r. Aylık �şleyecek fa�z �ç�n 
bel�rlenen fa�z oranı �se %  olarak bel�rlenm�şt�r. K�racı, bel�rlenen sıklıkta uygulanacak fa�z ____
oranında gec�kme ödemes� yapmayı kabul ve taahhüt etm�şt�r.

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

B- Mecur, amacı olarak bel�rt�len (konut) dışında başka b�r amaçla; ofis, münhasıran depo, 
showroom, fabr�ka satış mağazası, ser� sonu mağazası, defolu mallar mağazası, �malathane, 
atölye vb. faal�yetler �ç�n kullanılamaz ve kullandırılamaz. K�racı amaç dışı kullanım �ç�n K�raya 
Veren’den yazılı �z�n almak zorundadır.

D- 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’e derhal �z�n verecekt�r. Aks� takt�rde 
doğacak zararlardan K�racı sorumludur.

C- K�racı ortak kullanım yerler�nde, K�raya Veren’�n ya da b�na yönet�m�n�n koyacağı yazılı 
kurallara ve güvenl�k tal�matlarına uymakla yükümlüdür. Öte yandan K�racı gerek ortak 
mahallerde ve gerekse mecurda yapılacak her türlü bakım, onarım, yen�leme, tem�zl�k vb. 
�şler�n yapılması sırasında K�racı mahall�nden yapılacak �şler ve �şlemler �ç�n muavafakat 
edeceğ�n� gayr� kab�l� rücu kabul ve taahhüt etm�şt�r.

E- Zorunlu Deprem S�gortası (DASK), masrafları K�raya Veren tarafından karşılanacak ve 
K�raya Veren adına yaptırılacaktır.

F- 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.

(3)Enakliyat
Tarafından Hazırlanmıştır



L- K�racı k�raladığı şey� ne halde buldu �se K�raya Veren’e 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 Veren’e 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.

G- 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.

J- 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.

H- 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.

I- 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'e vermek zorundadır.

K- K�racı'nın mecurda hayvan beslemes� �ç�n b�na veya s�te yönet�m�n�n kararlarına uyacağını 
taahhüt eder. Mecurda hayvan beslenmes� �ç�n K�raya Veren’den yazılı onay almak zorundadır.

M- 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.

Madde 9 - ZARAR, ZİYAN, HASAR VE NOKSANLARIN TAZMİNİ

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.

(4)Enakliyat
Tarafından Hazırlanmıştır



B- K�racı  mecurun ana yapısına zarar vermeks�z�n, kullanım amacına ve onaylı m�mar� projeye 
ve b�na projes�ne uygun olarak bakım ve onarım amaçlı tad�lat yapacaktır. Mecurun bakım ve 
onarımı adına yapılan masraflar K�raya Veren’e a�t olacaktır. K�racı'nın tad�lat neden�yle yaptığı 
masrafları K�raya Veren'den rücu etme ya da k�ra bedel�nden mashup etme hakkı saklıdır.

Madde 10 - DEKORASYON, MECURUN TADİLAT ve BAKIMI

A- K�racı mal sah�b�n�n yazılı onayı olmadan bakım ve onarım amaçlı dah� olsa mecurda 
herhang� b�r tad�lat yapamaz.

C- K�racı mal sah�b�n�n yazılı onayı olmadan mecuru güzelleşt�rmek ya da değ�şt�rmek amacıyla 
dekorasyon yapamaz.

D- K�racı �sterse, K�raya Veren’�n de onayıyla, mecurun ana yapısına zarar vermeks�z�n, 
kullanım amacına ve onaylı m�mar� projeye ve b�na projes�ne uygun olarak mecuru 
güzelleşt�rmek ya da değ�şt�rmek amacıyla dekorasyon yapacaktır. K�racı’nın, mecuru 
güzelleşt�rmek adına yaptığı masraflar K�rya Veren’e a�t olacaktır. K�racı'nın dekorasyon 
amacıyla yaptığı masrafları K�ralya Veren’'den rücu etme ya da k�ra bedel�nden mashup etme 
hakkı saklıdır.

G- K�raya Veren mecurda, k�ra sözleşmes�n�n fesh�n� gerekt�rmeyen ve K�racı’dan 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.

E- 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.

F- K�raya Veren, mecurun bakım, onarım ve yen�leme �şler�n�n yanı sıra donatım ve tes�sat 
g�derler�n� de ödeyecekt�r.

I- 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.

H- 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.

(5)Enakliyat
Tarafından Hazırlanmıştır



Madde 12 - SÖZLEŞME SONU YÜKÜMLÜLÜKLER

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 
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.

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.

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.

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.

Madde 11 - SÖZLEŞMENİN VE MECURUN DEVRİ

A- K�racı, K�raya Vere'�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 
kurtulamaz, k�ra sözleşmes�n�n b�t�m�ne kadar devralanla b�rl�kte mütesels�len sorumlu olur.

B- Alt k�racı, mecuru K�racı'ya tanınan 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.
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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�racı’ya �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.

Madde 14 - VERGİ RESMİ VE HARÇLAR

Madde 13 - OTOPARK KULLANIMI

Madde 15 - ADİ KEFALET

B- Kanuna göre mecura a�t yıllık emlak verg�s� K�raya Veren tarafından ödenecekt�r.

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

Madde 16 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

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� ve harçlar K�raya Veren tarafından 
ödenecekt�r.

İşbu sözleşmey� �mzalayan  kefil�n kefalet�, �şbu sözleşmede bel�rt�len tüm yükümlülükler dah�l 
ancak  TL �le sınırlıdır. Sözleşmen�n yen�lenmes� bakımından, kefil�n sorumluluğu _________
bu k�ra sözleşmes�nde bel�rt�len k�ra süres� sonunda sona ereceğ�nden, yen�lenen k�ra 
dönemler�nde kefil�n sorumluluğu devam etmez. 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- İşbu sözleşme �le K�racı'ya yüklenen mükellefiyetler�n K�racı tarafından kısmen veya 
tamamen yer�ne get�r�lmed�ğ�n�n tesp�t� hal�nde, K�raya Veren K�racı'ya mükellefiyetler�n� yer�ne 
get�rmes� �ç�n uygun süre ver�r. Bu süreye rağmen K�racı gereğ�n� yapmadığı takd�rde sözleşme 
K�raya Veren tarafından tek taraflı olarak feshed�leb�l�r.

B- Mecurun açıkça kötü kullanılması hal�nde, K�raya Veren sözleşmey� feshedeb�l�r ve K�raya 
Veren'�n kanunlardan ve özell�kle Türk Borçlar Kanunu hükümler�nden doğan tazm�nat hakları 
saklıdır. K�racı sözleşmen�n bu şek�lde fesh� neden�yle K�raya Veren'den herhang� b�r talepte 
bulunamaz.
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E- Olağanüstü fes�h haller�:

Madde 17 - TEBLİGAT ADRESLERİ

D- K�racı, Sözleşme'n�n süres�n�n b�t�m�nden en az onbeş 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.

     a- 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.

    b- K�racının İflası (TBK madde 332): K�racının k�ralananın tesl�m�nden sonra �flas etmes� 
hal�nde, K�raya Vren, 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.

C- K�racı'nın �şbu sözleşme �le k�raladığı mecurda sadece K�racı tarafından bel�rt�len amaçla 
kullanım yapacağını K�raya Veren'e beyan ve taahhüt ett�ğ�nden, K�raya Veren mecuru bu 
beyan ve taahhüt üzer�ne K�racı'ya k�ralamıştır. Dolayısıyla K�racı'nın herhang� b�r nedenle 
bel�rt�len amaçla kullanım yapmaması durumunda K�raya Veren'�n tek taraflı olarak �ş bu k�ra 
sözleşmes�n� fes�h edeb�leceğ�n� K�racı kabul etm�şt�r.

    c- K�racının Ölümü (TBK madde 333): K�racının ölmes� durumunda, m�rasçıları yasal fes�h 
süreler�ne uyarak sözleşmey� feshedeb�l�r.

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 �ç�n tebl�gat adres�ne yapılmış 
sayılacaktır. K�racı'nın tebl�gat adres�nde olab�lecek değ�ş�kl�kler, değ�ş�m� tak�p eden 3 (üç) gün 
�çer�s�nde K�raya Veren’e yazılı olarak b�ld�r�lecekt�r. B�ld�r�lmed�ğ� takd�rde mecura ve/veya 
sözleşmedek� adrese yapılacak tebl�gatlar K�racı'ya yapılmış olarak kabul ed�lecekt�r. 

Madde 18 - YÜRÜRLÜK

K�rya Veren’�n tebl�gat adres�nde olab�lecek değ�ş�kl�kler, değ�ş�m� tak�p 3 (üç) gün �ç�nde 
K�racı’ya yazılı olarak b�ld�r�lecekt�r. B�ld�r�lmed�ğ� takd�rde sözleşmedek� adrese yapılacak 
tebl�gatlar K�raya Veren’e yapılmış olarak kabul ed�lecekt�r. 

Taraflar b�ld�r�mler� her zaman yazılı olarak yapmayı kabul ve taahhüt etm�şlerd�r.

İşbu Sözleşme her �k� tarafça �mzaladığı tar�hte yürürlüğe g�rer ve daha erken feshed�lmed�kçe 
Sözleşmede bel�rt�len şek�lde sona erer.

İş bu k�ra sözleşmes�nde bulunmayan hususlar hakkında 6898 sayılı Borçlar Kanunu hükümler� 
geçerl�d�r.
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Ad Soyad / Ünvan ve Yetk�l� K�ş� Ad Soyad:

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

İşbu sözleşme 9 (dokuz) sayfadan oluşmaktadır. Her sayfanın ayrı ayrı �mzalanması öneml�d�r.

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

KİRAYA VEREN

İmza:

KİRACI

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)

Kefil Ad Soyad:

İmza:
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