
ŞİŞLİ, ZZZZZZ SOKAK NO:xx DAİRE yy ADRESLİ APARTMAN DAİRESİNİN           

15 KASIM 2015 TARİHLİ KİRA KONTRATININ ÖZEL ŞARTLARI 

(Birinci Sayfa) 

 
1. Süre ve Brüt Kira Miktarı: Bu kontratın süresi iki senedir. Bu sürenin birinci senesi boyunca (15.11.2015 – 

30.10.2017 tarihleri arasında ) mecurun kirası ayda 0.000.-TL (xxxxxxxxxxxTürklirası) olacaktır.  

 

15 Kasım 2015 tarihinden itibaren başlayacak olan 2. yılda ise mecurun aylık kirası İstanbul Ticaret Odası (İTO), 

Toptan Eşya Fiyatları Endeksinin (Haziran ayları itibarı ile) yıllık artış oranı nispetinde arttırılacaktır. Yani, 

kontratın ikinci yılında aylık kira, söz konusu endeksin 2017 Kasım ayı değerinin, 2015 Kasım ayına göre (bir 

yıllık) değişim oranı, nispetinde arttırılması sureti ile belirlenecektir. 

 

Kiracı her aylık kirayı ayın en geç beşinci gününe kadar,  kiraya verene peşin olarak 

……………………………hesaba yatıracaktır. 

 

2.Kira Artışları: Kontrat süresi sonunda, kontratın feshedilmeyip yenilenmesi halinde, her bir yıllık yeni 

dönemde mecurun aylık kirası İstanbul Ticaret Odası Toptan Eşya Fiyatları Endeksinin, Haziran ayları itibarı ile 

yıllık artış oranı nispetinde arttırılacaktır. Yani, 15 Kasım tarihinde başlayacak olan her bir yıllık yeni kira 

döneminde, mecurun aylık kirası söz konusu endeksin son Haziran ayı değerinin bir önceki Haziran ayına  göre 

(bir yıllık) değişim oranı nispetinde arttırılacaktır. 

 

3.Ortak Giderler: Kiracı, kalorifer yakıt bedeli, binanın bilumum ortak yerlerinin, tesisatın ve demirbaşların 

koruma, bakım, onarım, yenileme, elektrik ve su giderlerinden yönetici ve kapıcı ücretleri ve bu ücretlerle ilgili 

sigorta primleri gibi giderlerden Bina Yönetim Planı çerçevesinde kiralanan mecura isabet eden miktarı ödemekle 

sorumlu ve yükümlüdür. Bu ödemeler kiranın dışındadır ve bina yöneticisinin belirleyeceği şekilde ve tarihte 

yapılacaktır. Kat Malikleri Kurulu tarafından düzenlenerek yöneticinin uygulamakla yetkili kıldığı veya seçilen 

yöneticinin düzenleyip kesinleştirdiği Bina İşletme Projesinin yer alan aylık aidatların ve avansların her ay 

yöneticinin belirleyeceği şekilde ve tarihlerde ödenmesi de kiracının bu maddede öngörülen sorumluluğu 

kapsamındadır. 

 

4.Depozito: Kiracı bu kontratın imzası ile birlikte kiralayana nakit olarak, xxxxxxxxxxxxxx.-TL 

(xxxxxxxxxxxxxxtürklirası) depozito verecektir. Bu depozito hiçbir surette aylık kira ödemelerine karşılık 

gösterilemez. Bu depozito kontratın hitamı ile mecurun tahliyesinde normal yıpranmanın üzerinde olabilecek 

hasarlara ve kiralayanların kiracıdan alacaklarına karşılıktır, eğer böyle bir durum yoksa tahliye ve anahtar teslim 

sırasında kiracıya aynen (yani hiçbir faiz uygulaması yapılmadan) iade edilecektir. 

 

5.Kulanım Şekli:Kiracı mecuru sadece aile ikametgahı olarak kullanmayı taahhüt etmiştir. Kiralanan yerin 

istismar ve intifa şekli değiştirilemez. Mecurda hiçbir şekilde ticari veya sanayi faaliyette bulunamaz mecur iş 

yeri olarak kullanılmaz. 

 

6.Devir Hakkı : Kiracı kiralayanın yazılı onayı olamadan mecuru kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz 

devir ve temlik edemez, ortak alamaz başkasının istifadesine bırakamaz. Kira akdi de başkasına devir temlik veya 

ciro edilemez. Kiracı mecuru terk ettiği taktirde kısmen veya tamamen başkasına işkal ettiremez. 

 

7.Elektrik, Su: Kiralanan yerin bakımı tamiri ve elektrik ve su sarfiyatı ücreti kiracıya aittir. Kiracı mecuru 

elektrik ve su sözleşmelerini bu sözleşmenin imzasından sonra en geç on beş gün işinde kendi üzerine geçirmekle 

yükümlüdür. 

 

8.Tadilatlar: Kiracı kiralayanın yazılı onayını almak şartıyla ve binanın zatında bir değişiklik yapmadan 

kiralanana mecrunun dâhilinde tadilat ve dekorasyon yapabilir. Ancak bu tadilat sebebi ile tadilat sırasında veya 

sonradan ortaya çıkabilecek resmi, hukuki ve teknik sorunlardan tümü ile kiracı sorumludur. Bu sorunlar ve 

aksaklıklar dolayısıyla kiracı karalayandan herhangi bir maddi talepte bulanamaz. Ayrıca kiracılar tarafından 

mecur dâhilinde yapılacak tüm tadilatlar akdin hitamında veya kiracıların mecuru tahliyesinde o günkü haliyle ve 

kullanılır şekilde bedelsiz olarak kiralayana teslim edilecektir. 

 

KİRACI  x                                  KİRALAYAN xx 
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15 KASIM 2015  TARİHLİ KİRA KONTRATININ ÖZEL ŞARTLARI 

(İkinci Sayfa) 

 
9.Muacceliyet: Kiracı herhangi bir ayın kira bedelini yasal süre içerisinde ödemediği taktirde o kira dönemine ait 

diğer ayların kira bedelleri de muacceli yet kesb edecektir. Bu durumda kiraya verenler o kira döneminin tüm 

ayların kira bedellerini kiracıdan talep edebilecekler ve ödenmediği taktirde kiracı temerrüde düşecektir. Bu 

durumda da kiralayanların akdin fesi ile mecurun tahliyesini talep ve dava hakları doğacaktır. Kiracı bu hususu 

peşinen kabul etmiştir. 

 

10.Sözleşmenin Feshi: Kiracı 30.11.2017 tarihinden sonra kiralayana bir ay önceden yazılı haber vermek şartıyla 

iş bu sözleşmeyi fes ederek mecuru tahliye edebilir. 

 

11.Mücbir Sebepler: Kiralayan arıza ve mücbir sebepler dolayısıyla binadaki tesisat, kalorifer ve asansörün 

çalıştırılmamasından dolayısı mesuliyet kabul etmez. 

 

12.Hükümlerin Geçerliliği: Bu kontrat sözleşmesinin matbuu ikinci sayfasındaki genel hükümleri ile iş bu eki 

özel hükümleri ve şartları sözleşmenin devamı süresince ve kanuni yenilemelerde aynen ve eksiksiz uygulanır. 

Bir hükümde riayetsizlik akdin tamamını ihlali anlamını taşır. Bir tarafın akdin bir hükmüne veya şartına 

riayetsizliğinde veya uymamasına diğer tarafın zamanla göz yummuş olması ve o hükmün veya şartın kaldırılmış 

olduğunu tazammum etmez. Sözleşmenin herhangi bir şartından veya hükmünden zımnen feragat söz konusu 

değildir. 

 

13. Şahit,Tebligat:Yetkili Mahkeme: Taraflar kanunen caiz olsa dahi şahit beyanına itibar etmemeyi her türlü 

ihtar, tebliğ, beyan  ve karşı tarafı temerrüde düşürücü mahiyetteki hususların mutlaka yazılı olması esasını kabul 

etmiştir. Kiracı ve kiralayanın memur ve müstahdemlerinden birini veya aynı çatı altındaki bir yakınına yapılacak 

tebligatlar geçerli sayılacaktır. Her türlü anlaşmazlık ve itilaf vukuğunda xxx Vilayeti xx İlçesi Mahkeme ve İcra 

daireleri salahiyetli olacaklardır. 

 

14.Madde Sayısı: İşbu özel hükümler14 maddeden ve iki sayfadan oluşmaktadır. 

 

 

KİRACI  :       KİRALAYAN  :  

 

Adres:        Adres: 

 

                                                                                                                                        

 

İmza:        İmza: 

 

 

TCK:        TCK: 

                                                             

 

 


