
MY DORUK OTOMOTİV ARAÇ KİRAYA ALMA SÖZLEŞMESİ 
 
 
 
 
 
 
 
Kiraya Veren : 
 
Kiralayan : MY DORUK OTOMOTİV 
 
ARAÇ BİLGİLERİ: 
 
Plakası : 
 
Cinsı : OTOMOBİL 
 
Markası : 
 
Model Yılı : 
 
Tipi : 
 
Rengi : 
 
Şase Seri Numarası : 
 
Motor Seri Numarası : 
 
Belgesi : RUHSAT 
 
Kullanım Şekli : HUSUSİ 
 
KİRA İLGİLİ HUSUSLAR; 
 
Sözleşme Başlangıcı : 
 
Kira Bedeli : 
 
Ödeme Şekli : NAKİT ( ELDEN )– HESABEN 
 
Kira Süresi : 
 
Toplam Kira Bedeli : 
 
Kira Başlangıcı : 
 
1. Bu sözleşmede kiraya veren 
 
2. Sözleşme süresi İLE 

 
kiralayan ise MY DORUK OTOMOTİV dir. 

 
tarihlerinde arasında ( ) aydır. 



 
3. MY DORUK OTOMOTİV sözleşme süresi içinde amaç doğrultusunda (arabayı kiraya verme) ve 
sözleşme kapsamı içinde kalmak koşulu ile bu aracı kiraya verebilir. 
 

4. Araç çalışır bir şekilde [ 
 
MY DORUK OTOMOTİV‘ e aittir. 

 

) KM de teslim edilmiş olup, sözleşme süresi içinde sevk ve iadesi 

 

5. Araç sözleşme bitimine kadar kaskonun ve sigortanın karşılamadığı durumlarda onarımı MY DORUK 
Otomotiv'e aittir. 

 

6. MY DORUK OTOMOTİV hasar ve onarımını dilediği servis ve tamirhanelerde orijinal ve eş değer 
parça ile hiç bir ekspertıze ihtiyaç olmaksızın onarımını yaptırma yetkisine sahiptir. 

 

7. Kiraya veren tarafından sigorta yapılmadığı taktır de doğacak hasarlar ve iş kaybı cezai sorumluluk 
kiraya verene aittir. Maddi ve manevi zararlar kiraya veren tarafından karşılanacaktır. 

 

8. MY DORUK OTOMOTİV her hangi bir kaza anında zorunlu trafik sigortası ve kasko tarafından 
ödenmeyen kısmına tekabül edecek tüm maddi ve manevi zararı karşılamakla zorunlu olacaktır. 
 
9. Araç üzerinde modifiye diyede tabir edilen her hangi bir değişiklik yapılamaz. 

 

10. Aracın kaybolması , çalınması, yanması , perte ayrılması ve benzeri durumlarda aracın kasko 
bedeli karşılığı sigorta şirketi tarafından mal sahibine ödenene kadar yukarıdaki belirtilen kira bedeli  
MY DORUK OTOMOTİV tarafından ‘ a ödenmeye devam edilecektir. 

 

11. Araç ile teslim edilen diğer malzemeler sözleşmenin sonunda sıralanmıştır. Bu malzemeler 
sözleşme sonunda eksiksiz ve hasarsız olarak mal sahibine iade edilecektir. 

 

12 MY DORUK OTOMOTİV aracın her 15.000 km.de bir düzenli olarak servise götürülecek. 
Gerekli bakım ve onarımlarının yaptırılmasından sorumludur. 
 

13. Aylık kira bedeli olan ( ) TL. kiraya veren adına açılmış olan hesaba ya da elden (nakit) her ay 

kiralayan MY DORUK OTOMOTİV tarafından ödenecektir. 

 

14. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra tarafların birinin sözleşmeyi haksız fesih etmesi durumunda 3 aylık 
kira bedelini en geç 15 gün içinde karşı tarafın banka hesabına ödeyecektir. 
 

15. Taraflardan birinin bu sözleşmedeki maddelerden her hangi birine aykırı davranışta bulunması 
halinde her hangi bir yargı yoluna baş vurmaksızın sözleşmeyi tek taraflı fesih ederek ( diğer sözleşme 

maddelerindeki hakları saklı kalmak üzere) aracı geri alma/aracı iade etme hakkına sahiptir. 

 

16. Kiraya veren ’nın nüfus cüzdanın fotokopisi ve MY DORUK OTOMOTİV ’in ticari sicil gazetesi 

fotokopisi bu sözleşmenin ekleridir. 
 

17. Bu sözleşmeden kaynaklanacak dava ve icra takibinde TC Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. 
 

18. Araç Sahibı sözleşme süresi boyunca icra yoluyla , rehin yoluyla, v.b yükümlülüklerden dolayı araç 

bağlandığı takdirde kiralayan MY DORUK OTOMOTİV ‘e iş kaybı nedeni ile ( 3 kira bedeli ) ‘ ni 15 gün 

içerisinde ödeyecektir. 



 
19. Araç MY DORUK OTOMOTİV de çalıştığı süre boyunca araç sahibine tebliğ olan trafik cezalarının 
7 (yedi) iş günü içerisinde MY DORUK OTOMOTİV e ulaşmadığı takdirde trafik cezalarından araç 

sahibi sorumludur. 

 

20. 23 madde 3 sayfa 3 nüshadan ibaret iş bu sözleşme tarafların iradelerine uygun olarak 
düzenlenmiştir. 
 
21.Firamya aracı kiraya veren araç sahibinin aracı kiralıyabilmesi ve sözleşme yapabilmesi için 
sigortası ve muayinesi olmasıs gerekmektedr. Sözleşme ve süre zarfında bitmiş olan sigorta ve muyine 
MY Doruk Otomotiv yapmakla yükümlüdür.  
 
22.Kiralanan araç sözleşme içiersinde aylık 4300 km mevsimlik km ile sınırlıdır. Belirtilen km de aşım 
olduğu taktide MY Doruk Otomotiv kiraya verene her km karşılığında 25 kuruş ödemekle 
hükümlüdür. Sözleşme biriminde.  Her yıl araç kira bedelini %5 kira arttırım yapılcaktır. 
 
23.Aracı kiraya veren sözleşme süresi  bittikten sonra araç değişikliği yaparak vermiş olduğu aracın 
özelliklerine göre tekrar yeni kirafiyatlandırması ile aracı aynı şartlarla kiraya verebilir. 
 
 

Araç İle Teslim Edilenler ; 
 

1. Ruhsat 
 
2. Zorunlu Trafik Sigortası 
 
3. …………………………………………………….. 
 
4. .......................................................... 
 
5. .......................................................... 
 
6. .......................................................... 
 
7. .......................................................... 
 
8. .......................................................... 
 
 
 
 
 
 

KİRAYA VEREN KİRALAYAN 
 
 

 

MY DORUK OTOMOTİV 


