
 

 

KİRA SÖZLEŞMESİ 
1 

 

Tapu Dairesi  BAKIRKÖY 

Taşınmazın Açık Adresi Zuhuratbaba Mah.Yücetarla Cad.Tamburacı Osman Sokak. 

Denge Apt. No: 9  Kat:6  Daire: 30 

34147-BAKIRKÖY/ İSTANBUL 

Kiralananın Cinsi Apartman dairesi 

Kiralayan (Kiraya veren) İhsan BERKHAN 

Kiralayanın T.C. Kimlik No TC- 11111111111 

Kiralayanın Açık Adresi Dumlupınar Mah.Samatya Cad.Çelik Sok.Terazi Apt. 

No:10 Kat:8 Daire : 18  

34147 BAKIRKÖY/ İSTANBUL 

0212-5424642  berkhanihsan@hotmail.com  

Kiracı Songül TAŞDEMİR 

Kiracının T.C. Kimlik No TC-22222222222 

Kiracının Açık Adresi Zuhuratbaba Mah.Yücetarla Cad.Tamburacı Osman Sokak. 

Denge Apt. No: 9  Kat:6  Daire: 30 

34147-BAKIRKÖY/ İSTANBUL 

0212-5424677 ngst@windowslive.com  

Kiracı Kefili – TC Kimlik No 

Ve Açık Adresi: 

Gül TAŞDEMİR   TC-33333333333 

Dumlupınar Mah.Samatya Cad.Çelik Sok.Terazi Apt. 

No:10 Kat:8 Daire : 20  

34147 BAKIRKÖY/ İSTANBUL 

0212-5424634  gult@gmail.com 

Sözleşmenin Başlangıç Tarihi 01.02.2013 

Sözleşmenin Süresi 1 (Bir) Yıl 

Aylık Kira Bedeli  1.000,00 TL (BinTürkLirasıdır) 

Yıllık Kira Bedeli 12.000,00 TL ( OnikibinTürkLirasıdır) 

Kira Bedelinin Ödeme Şekli Her ayın 1.günü peşin –mesai saati bitimine kadar- 

Kiralananı Kullanım Şekli  Aile Konutu  

Kiralananın Durumu Sağlam, boyalı, tam,kiralanmaya uygundur 

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen 

Demirbaşlar 

Hyt Marka A34 seri nolu kombi , Hyt Marka B44 seri nolu 

klima ,  

Kira ödemesinin yapılacağı Banka 

Hesabı -IBAN 

Türkiye İş Bankası Bakırköy Şb. Kod.444 Hesap: 55555  

IBAN:TR66 6666 6666 6666 66 

 

              KİRALAYAN                KİRACI  KEFİLİ                          KİRACI 

(imza)       (imza )                             (imza) 

 

                                                 
1
 Bu KİRA SÖZLEŞMESİ  yeni TBK nun kira hükümlerine  ve KMK nun ilgili hükümlerine uygun olarak  

 BERKHAN HUKUK BÜROSU tarafından ÖRNEK olarak hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmek kaydı ile  çoğaltılabilir. 
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GENEL KOŞULLAR 

 

1. Kiraya veren kiralananı gerek mecuru teslim ederken gerekse sözleşme süresince kiralananı sözleşmede 

amaçlanan kullanıma elverişli durumda bulundurmakla yükümlüdür.
2
Kira sözleşmelerinde  kira 

bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz. 

2. Kiracı, mecuru kullanırken doğruluk kaidelerine uymalı başkalarını rahatsız etmemeli, mecuru 

bulunduğu binanın yönetim planı hükümlerine uymalıdır. Komşuluk ve iyi niyet kurallarına aykırı 

hareket etmemeli, kiralananı özenle ve sözleşmeye uygun olarak kullanmalıdır.
3 

3. Kiracı, kiraya verenin yazılı ve açıkca izin almadıkça kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere 

kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez. Alt kiraya verilmesi durumunda ise, alt 

kiracının, kiracıya tanınandan başka biçimde kiralananı kullanması durumunda kiraya veren kiracısına 

karşı olan tüm haklarını alt kiracıya karşı da kullanabilir. 

4. Kiralananın işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanması durumunda kiracı kiralayanın yazılı iznini 

alarak kira ilişkisini başkasına devredebilir.Kira  ilişkisini devreden kiracı devralan  kiracı ile birlikte  

kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla 2 (iki) yıl süreyle müteselsilen sorumlu olur. Kiralayan, 

kiracının  kira ilişkisinin bir başkasına  devri talebini haklı bir sebep olmadan reddedemez.  

5. Kiralananın aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanması durumunda bu hususun sözleşmede 

açıkça belirtilmesi ya da sonradan sözleşmede ismi olmayan eşin kiralayana yazılı olarak bildirilmesi 

gerekmektedir. Kiralananın aile konutu olarak kiralanması durumunda sözleşmenin feshi için eşlerden 

birinin bildirimi yeterli olmayacaktır.Kiralayanın sözleşmeyi feshetmesi durumunda ise kiralayan 

sözleşmenin feshini eşlere ayrı ayrı bildirmekle yükümlüdür.
4 

6. Kiracı,kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak  zararı 

karşılamak zorundadır. Kiraya veren ise kiralayandan kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve  

kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklik yapabilir.
5 

7. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber 

vermek zorundadır.
6 

8. Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları ve ayıpları  derhal kiralayana bildirmek zorundadır; 

aksi halde doğacak zarardan sorumludur.Kiraya veren kusuru olmadığını ispat etmedikçe kiralananın 

ayıplı olmasından doğan zararları kiracıya ödemekle yükümlüdür.
7
 Kiracı, kira sözleşmesinin sona 

ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek 

zorundadır.
8 

9. Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır. 

10. Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır. 

11. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması 

gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır. 

12. Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlüdür.
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2
 Bu hüküm konut ve çatılı iş yeri sözleşmelerinde kiracı aleyhine değiştirilemez. Diğer kira sözleşmelerinde ise, kiracı 

aleyhine genel işlem koşulları yoluyla bu hükme aykırı düzenleme yapılamaz.(TBK. 301) 
3
 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu mad. 18 ve TBK mad. 316 vd. ilgili diğer hükümler  uyarınca 

4
 TMK 194 

5
 Bu yenilik ve değişiklerin yapılması sırasında kiraya veren, kiracının menfaatlerini gözetlemekle yükümlüdür. Kiracının 

kira bedelini indirilmesi ve zararın giderilmesine ilişkin hakları saklıdır.(TBK 320) 
6
 Bir üçüncü kişinin kiralananda kiracının hakkıyla bağdaşmayan bir hak ileri sürmesi durumunda kiraya veren, kiracının 

bildirimi üzerine davayı üstlenmek ve  kiracının uğradığı her türlü zararı gidermekle yükümlüdür. ( TBK 309 ) 
7
 TBK 305-306-307-308 

8
 Kiracının, ayıpların giderilmesine ve kiralanın gösterilmesine katlanma borcu vardır.(TBK  317) 

9
 Bu konuda yerel adetlere de bakılır.(TBK 317)  



 

 

 

13. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları 

kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır. 

14. Kiracı, kira bedelini –özel şartlarda- bir hüküm olmadıkça  kira bedelini, ve varsa aidat vb. yan 

giderleri her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür. Kiraya veren 

kiracıya yazılı olarak bir süre verip bu sürede borcu ifa etmeme  durumunda sözleşmeyi feshedeceğini 

bildirebilir.
10 

15. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza 

kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, 

oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur. 

16. Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından 

ispatlanmak zorundadır. Aynı şekilde kiracı da kiralananı teslim aldığı şekliyle teslim etmek 

zorundadır. Ancak, kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden 

dolayı kiracı sorumlu değildir. 
11 

17. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya 

çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır. 

18. Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, 

kiralananı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz. 

19. Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde 

bunları kiralayana teslim etmek zorundadır. 

20. Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu 

anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir. 

21. Güvence bedeli 3(üç) aylık kira bedelini geçemez. Para veya kıymetli evrak olarak belirlenen güvence 

bedelinin kiracı tarafından kiralayanın onayına gerek olmadan bankaya depo edilmesi mümkündür. 

Kiraya veren, bankaya, icra yoluna veya dava yoluna başvurduğuna ilişkin yazılı bildirimde 

bulunmadığı takdirde kiracı kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 3(üç) ay sonra güvence 

bedelini geri alabilir. 

22. Kiralananın tesliminden sonra, kiracının iflas etmesi halinde, kiraya veren ,güvence verilmesi için, 

kiracı ve  iflas masasına yazılı olarak uygun bir süre verir.Bu süre içerisinde  kendisine güvence 

verilmeyen kiraya veren, sözleşmeyi herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın feshedebilir. 

23. Taşınmaz kiralarında kiraya veren , işlemiş 1 (bir) yıllık ve işlemekte olan 6 (altı) aylık kira bedelinin 

güvencesi olmak üzere , kiralananda bulunan döşenmesine veya kullanılmasına yarayan taşınırlar 

üzerinde hapis hakkına sahiptir.
12 

24. Kira Sözleşmesine muacceliyet şartı, cezai şart konulması halinde bu hükümler geçersizdir.
13 

25. Kira artış oranı, TÜİK in bir önceki kira yılında  ÜFE artış oranını geçmemek kaydı ile taraflarca 

serbestçe kararlaştırılabilir.
14 

26.  Kira bedelinin yabancı para olması durumunda beş yıl boyunca kira artışı  yapılamaz.. Beş yıllık süre 

içerisinde yabancı parada olağanüstü kur artışı olması halinde Kiracı indirim talep etme veya 

sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
15 

 

                                                 
10

 Kiracıya verilecek süre en az 10(on) gün konut ve çatılı iş yeri kiralarında ise en az 30(otuz) gündür. Bu süre kiracıya 

yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.(TBK 313, 314, 315) 
11

 Kiracının, sözleşmenin sona ermesi halinde, sözleşmeye aykırı kullanmadan doğacak zararları giderme dışında başkaca 

bir tazminat ödeyeceğini önceden taahhüt etmesine ilişkin anlaşmalar geçersizdir. (TBK 334)  
12

 TBK 336-337-338 
13

 TBK.346 
14

 Bu hüküm tacir sayılan kişiler ile tüzel kişiler hakkında 2020 yılına kadar uygulanmaz. “bir önceki yıl”kavramından 

önceki yılın 12 ay ortalaması anlaşılmalıdır.Enflasyonun eksiye düşmesi durumunda kiracı lehine düzenleme yapılması 

mümkündür. 
15

 TBK 344 



 

 

27. Kiracı, belirli süreli sözleşmelerde, sözleşmenin bitiminden en az 15 (onbeş) gün önce bildirimde 

bulunmakdıkça sözleşme aynı koşullarla 1 (bir) yıl uzamış sayılır. 

28. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından 10 (on) 

yıl geçtikten sonra genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilir.
16 

29. Kiralananı sonradan edinen kişi , kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü 

olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa  usulüne 

uygun olarak sözleşmeyi feshedebilir.
17 

30. Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında haklı sebep olmaksızın 

kiralananı 3(üç) yıl geçmedikçe eski kiracıdan başkasına kiralayamaz.
18 

31. Kamu kuruluşları ve Belediyelerin kiralayan ya da kiracı olduğu sözleşmelerde Türk Borçlar Kanunu 

(TBK) uygulanır.
19 

32. Kira Sözleşmesi’nde kefil olunması durumunda kefil sorumlu olduğu miktarı , tarihi ve kapsamını 

mutlaka kendi el yazısıyla sözleşmeye yazarak imzalamalıdır. 

33. Kiracı , kira dönemi bitmeden en az 15 gün önce Kira Sözleşmesi’ ni feshettiğini , yenilemeyeceğini 

Kiralayana bildirmek zorundadır, aksi halde Kira Sözleşmesi artış oranına uygun olarak aynı süre için 

yenilenmiş sayılacaktır. 

34. Kiralayan da temerrüt, iki haklı ihtar, yeniden inşa ve imar, taahhüt, gereksinim ve yeni iktisap ve 

sözleşmeye aykırılık sebeplerinden birine dayanarak kira sözleşmesini usulüne uygun olarak 

feshedebilir.
20 

35. Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hale getiren önemli sebeplerin 

varlığı durumunda sözleşmeyi yasal fesih süresine uyarak her zaman feshedebilir.
21 

36. Kira sözleşmesinin genel ve özel şartlarında açıkça belirtilmeyen hususlarda 6098 Sayılı TBK’nun 

kiraya ilişkin genel hükümleri ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.
22 

 

 

KİRALAYAN        MÜTESELSİL BORÇLU VE KEFİL              KİRACI 

   (isim-imza)                  (isim-imza)             (isim-imza) 
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 TBK.347 
17

 Edinme tarihinden başlayarak 1(bir) ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla kira sözleşmesini 6 

(altı) ay sonra açacağı bir dava ile- yeni iktisap sebebiyle tahliye davası-sona erdirebilir.        (TBK 351)  
18

 TBK 355 
19

 Ancak belediyeler Kamu İhale Kanunu’ na göre kiraya verdiği taşınmazlar için TBK düzenlenen tahliye nedenleri 

yanında ayrıca süresi ne olursa olsun sözleşme süresi sonunda kiralananın derhal tahliyesini isteyebilir. 
20

 Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belediye sınırları içerisinde oturmaya elverişli bir konutu 

bulunması durumunda kiraya veren , kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden 

başlayarak 1(bir) ay içinde sözleşmeyi dava yolu ile sona erdirebilir.(TBK 352) 
21

 TBK 331 
22

 İbadethanelerde TBK  kapsamındadır. Kiralananla birlikte teslim edilen eşyalarla ilgilide aynı hükümler uygulanır. 

Ayrıca 6 aydan kısa kiralama yapılan pansiyon, otel, apart, residence gibi taşınmazlar hakkında da TBK hükümleri 

uygulanır.TBK’ya göre kiracı yada kiralayanın idare olması da bir farklılık arz etmemektedir 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL KOŞULLAR 

 

 

1. Kira Bedeli : Aylık kira bedeli 1000 TL (BinTürkLirası) olup, nettir. Her ayın 1.günü –tatile 

denk gelmesi halinde ilk iş günü- aylık peşin ve tam olarak kiralayanın bildirdiği  İş Bankası 

Bakırköy Şubesindeki 55555 nolu hesaba hangi ayın ve hangi yerin kirası da olduğu da 

belirtilmek suretiyle ödenecektir. Havale/EFT masrafları kiracıya aittir. Kira parasının başka 

bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem 

yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kira Süresi: Bir(1) yıldır.Bu süre sonunda Genel Koşullar da ( GK) belirtilen süre ve usule 

uygun olarak sözleşme feshedilmediği takdirde kararlaştırılan artış oranına uygun olarak 

artırılmak ancak diğer şartlar aynı kalmak koşuluyla bir (1) yıl daha yenilenmiş sayılır. 

3. Kira Artışı : Taraflar arasında aksi kararlaştırılmamış ise TÜİK’ in bir önceki takvim yılı 

ÜFE artış oranı kadardır. Ayrıca bir ihtara lüzum kalmaksızın sözleşmenin kendiliğinden 

yenilenmesi halinde kiracı bu artış oranına uygun olarak ödeme yapacaktır. 

4. Sözleşmeler : Kiracı , elektrik, doğalgaz, su ..vb. tüm sözleşmeleri kendi adına yaptıracaktır. 

Her halukarda kira ilişkisi devamınca tüm kullanımlardan kiracı sorumludur. Ödeme makbuz 

fotokopileri  her dönem sonunda kiralayana ulaştırılacaktır. Kiracı bu sözleşmeleri 15 gün 

(onbeş) içerisinde kendi adına yaptırmadığı takdirde kiralayan mevcut sözleşmeleri 

feshedebilir  ve ödenmiş faturaları kiracısına rücu edebilir.  

5. Güvence Bedeli:  3000 TL ( üç aylık kira bedeli) olup,en geç kiralayanın kiracıya 

kiralananın anahtarını teslim anına kadar ödenmesi gerekmektedir.Güvence bedelinin iadesi 

ise GK’larda yazılı usule uygun yapılacaktır. 

6. Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez. Kiralanan, 

mesken dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.Kiralananda, kiracı, eşi ve çocuklarından 

başka– kiralayanın bilgisi ve yazılı oluru dışında-kimse kalamaz.Yazılı uyarıya rağmen 

uyulmaması sözleşmeye aykırılıktan tahliye sebebidir. 

7. Aidat: Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından 

ödenecektir.Olağan bakım masrafları kiracıya aittir. 

8. Özen Borcu: Kiracı, kiralananı özenle kullanacaktır.GK da açıkça yazılı kurallara uyacaktır. 

9. Beyanname : Kiracı, 3 (üç) gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir. 

10. Aile Konutu : Kiracı  kiralanan konutu aile konutu olarak –aynı adreste ikamet eden-eşi 

Sedat TAŞDEMİR ile (TC-77777777777 ) birlikte  kullacağını beyan etmiştir. 

11. Kefil : “Kiralayan İhsan Berkhan ile Kiracı Songül Taşdemir  arasında 01.02.2013 tarihinde 

imzalanan işbu Kira Sözleşmesi’ne kararlaştırılan aylık 1000 (bin) TL kira bedelini kira 

süresi olan 1(bir)yıl süresince kiracı ile birlikte müteselsilen sorumlu olacağımı kabul 

ettiğimi beyan ederim. Ayrıca, her kira dönemi öncesinde yazılı onayım alındığı sürece 

kefilliğimin sözleşmede kararlaştırılan artış oranını da kapsayacak şekilde devam edeceğini 

kabul ettiğimi de beyan ederim. 

 



 

 

Kefil : Gül TAŞDEMİR  

(imza) 
23

 

 

 

12. Tebligat Adresi: Taraflar Kira Sözleşmesi’ ndeki adreslerini tebligat adresi olarak kabul 

etmişlerdir. Tebligat adresi değişikliklerini taraflar yazılı olarak diğer taraflara bildirmek 

zorundadırlar.Bu bildirim yapılmadığı takdirde Mernis/Uyap veya  Kira Sözleşmesi’nde 

yazılı adreslere yapılan tebligat geçerli olacaktır.
24

  

13. Fesih : Kiracı kira sözleşmesi dönemi bitmeden en az 15 gün önce –eşinin de yazılı rızasını 

da alarak- sözleşmeyi dönem sonunda feshedeceğini kiralayana bildirecektir. Kiralayan da 

kanundan kaynaklanan fesih haklarını kullanması durumunda , bu durumu kiracıya ve eşine 

usulüne uygun olarak bildirecektir. 

14. Yetki :Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, BAKIRKÖY Mahkemeleri ve İcra 

müdürlükleri yetkili olacaktır. 

 

İşbu, 36 (otuzaltı) genel ve 14 (ondört) özel koşuldan oluşan -6(altı) sayfa- kira  

sözleşmesini okuduk. Bütün maddelerini tek tek müzakere ettik. Özgür iradelerimizle 

kabul ederek  4 (dört)  nüsha olarak  her bir sayfasını imzalayarak birer nüshasını 

aldık.01.02.2013 

 

      KİRALAYAN          MÜTESELSİL BORÇLU VE KEFİL              KİRACI 

       (isim-imza)                  (isim-imza)                (isim-imza) 
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 Bu bölüm kefilin kendi el yazısı ile yazılıp imzalanacaktır. 
24

 Fesih ve bildirimler GK’rın 5.maddesinde belirtilen usule uygun olarak yapılmalıdır. 


