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K�ralanan Şey �le Beraber Tesl�m Olunan Dem�rbaş Eşya Beyanı

Gel�r verg�s� kanununa göre: Tüccar, serbest meslek erbabı ve ç�ftç�ler; t�car�, meslek� ve z�ra� �şler �le �lg�l� yaptıkları k�ra 
ödemeler�nde kanunca bel�rlenen oranlarda stopaj yaparak verg� da�res�ne yatıracaklardır.
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İmzalar:       K�raya veren                                                   K�racı                                           Kefil



    KİRAYA VEREN                                       KİRACI                               KEFİL
                                                                                                          T.C.K�ml�k No:

1- K�racı kat mülk�yet� kanununa uymayı aynen kabul ve taahhüt eder.

4- K�racı k�ra bedel�n� en geç a�t olduğu ayın �lk ………….... gününde ve her ay peş�n olarak ödemey�

5- K�ra bedel�n�n bel�rt�len sürede ödenmemes� hal�nde …….................. oranında gec�kme cezası

2- K�racı k�ralananı kısmen veya tamamen başkasına dev�r veya c�ro edemez.
3- K�racı k�ralanan gayr�menkulde mal sah�b�n�n haber� ve �zn� olmadan tad�lat yapamaz.

    taahhüt eder.

    uygulanacaktır. B�r ayın k�rasının ödenmemes� hal�nde müteak�p ayların k�raları muaccel�yet

8- Elektr�k, su, doğalgaz, kalor�fer, güvenl�k, bakım onarım masrafları, apartman veya s�teye a�t tüm

6- K�ra bedel� TR…………………………………………………....... Iban numaralı banka hesabına mal

7- K�racı, kontrat b�t�m�nde k�ra bedel�n� TÜFE (Tüket�c� F�yatları Endeks�ne) göre veya %..................
    oranında artırmayı ş�md�den kabul ve taahhüt eder.

    kesbeder. Ayrıca tahl�ye sebeb�d�r.

    sah�b� adına yatırılacaktır.

    g�derler �le çevre tem�zl�k verg�s� k�racıya a�tt�r. Ödenmemes� tahl�ye sebeb� sayılır.
9- K�racı apartman veya s�te yönet�m�n�n alacağı kararlara aynen uyacaktır. 

23- Adreslerdek� değ�ş�kl�k taraflara yazılı olarak b�ld�r�lmed�ğ� takd�rde sözleşmede yazılı adreslere
      yapılan tebl�gat muteber sayılacaktır.
24- Aşağıda �mzaları bulunan mal sah�b�, k�racı ve k�racı kefil� yukarıdak� tüm maddeler� herhang� b�r

22- Taraflarca k�ra sözleşmes�nde yazılı adresler kanun� �kametgah adres� olarak kabul ed�l�r.
      sürece kontrat yen�lenm�ş kabul ed�l�r.

      tazy�ke maruz kalmadan okuyup �mzalamak suret�yle kabul etm�şlerd�r.

26- İş bu k�ra sözleşmes�nde yer almayan hususlar hakkında 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümler�
25- Kefil�n kefalet� k�racı k�ralanan mülkte oturduğu müddetçe devam eder.

      geçerl�d�r.

      mal sah�b� tarafından depoz�todan mahsup ed�l�r. Eğer ver�len depoz�to yeterl� olmazsa kalan

16- Sözleşme başlangıç tar�h�ne kadar tüm g�der ve borçlar mal sah�b�ne a�tt�r.
17- Sözleşme başlangıç tar�h�nden sonra tahakkuk eden tüm g�der ve borçlar k�racıya a�tt�r.
18- K�ralanan gayr�menkule tahakkuk edecek stopaj verg�s� k�racıya a�tt�r.

      borçları ödemey� k�racı sözleşmey� �mzalayarak kabul ve taahhüt eder.

19- Kefil�n kefalet� müşterek ve mütesels�l olup, kefil sözleşmen�n başlangıcındak� k�ra dönem� ve
      bel�rlenen süre �ç�n kefalet�n mevcud�yet�n�n devamını beyan ve �mzası �le kabul ve taahhüt eder.
20- İş bu sözleşme ………………… (yazı �le:)....................................... yıllıktır.
21- Sözleşmen�n sona ermes�nden 15 (onbeş) gün evvel taraflar yazılı olarak �hbarda bulunmadıkları

      sah�b�ne ödem�şt�r.

      edemez. Depoz�to bedel� üç aylık k�ra bedel�n� geçemez. (Borçlar Kanunu Madde 342)

      sah�b�ne ödeme yapmıştır.

14- K�racı mal sah�b�ne verm�ş olduğu peş�nat ve depoz�toyu yapacağı tam�rata mahsup edemez.

      ödenmem�ş bulunan elektr�k, su, doğalgaz, telefon ve �nternet, kalor�fer, a�dat ve güvenl�k borçları
15- K�racı k�ralanan gayr�menkulü tahl�ye ederken verm�ş olduğu zarar ve z�yana a�t meblağ �le

13- K�racı mal sah�b�ne verm�ş olduğu peş�nat ve depoz�tten faz� veya herhang� b�r fazlalık talep

10- K�racı k�ralananı boşaltmak �sted�ğ� takd�rde en az 15 (onbeş) gün evvel�nden mal sah�b�ne

11- K�racı peş�nat olarak …………............(yazı �le)…………………………………………………….. mal

12- K�racı depoz�to olarak ………......…....(yazı �le)......................................................................... mal

      ulaşacak şek�lde b�ld�rmey� taahhüt eder.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
İş bu k�ra sözleşmes� …….. maddeden �baret olup ………. nüsha düzenlen�p muhatapların her b�r�ne 
b�r nüsha ver�lm�şt�r. İht�laf hal�nde …………………………….....Mahkemeler� ve �cra da�reler� yetk�l�d�r.

HUSUSİ ŞARTLAR
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