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1) 24.12.1980 gün ve 20361 sayýlý Kanunla deðiþtirilen 193 Gelir Vergisi Kanununun 70, 94, ve 106. maddeleri
gereðince:
Tüccar, serbest meslek erbabý ve Çiftçiler, Ticari, Mesleki ve Zirai iþleri ile ilgili olarak yaptýklarý kira ödemelerinden
%25 oranýnda gelir vergisi tevkifatý yaparak vergi dairesine yatýracaklardýr.
2) 488 sayýlý Damga Vergisi Kanununun deðiþtiren 21.11.1980 gün ve 2344 sayýlý ve 30.12.1980 gün ve 2367 sayýlý
kanunlar gereðince :
Malsahibi ve kiracý %01, kefil için %05 olmak üzere mukavele müddetine göre bütün kira bedelinin binde altýsý
nisbetinde damga pulu yapýþtýrýlacaktýr. Teslimat hakkýndaki þerhlerde her imza için 501 liradan 1000 liraya kadar
(1000 dahil) 10 lira, 1001 liradan 5000 liraya kadar (5000 dahil) 15 lira, 5001 liradan 10.000 liraya kadar (10.000 dahil)
20 lira, 1001 liradan 100.000 liraya kadar (100.000 liradan 500.000 liraya kadar (500.000 dahil) 50 lira, 500.000 liradan
yukarý olanlar 100 liralýk damga pulu yapýþtýrýrlar. Pullar tarih ile beraber imza veya mühür konulmak suretiyle iptal
olunacaktýr.
Ýlk pul için bir iptal muamelesi kabul edilir.
BU KÝRA SÖZLEÞMESÝNE 210 SAYILI KANUNUN 5. MADDESÝ GEREÐÝNCE 500 LÝRALIK DAMGA PULU
YAPIÞTIRILINCA GEÇERLÝDÝR.

Ýþbu Belge 08.07.2003 Tarih ve 25162 Sayýlý Resmi Gazete'de Yayýnlanan TS 11816 ''Emlak Komisyonculuðu Hizmetleri- Genel Kurallar''
Standardý Uyarýnca Alanya Ticaret ve Sanayi Odasý Üyelerinin Kullanýmý Ýçin Hazýrlanmýþ Olup Çoðaltýlmasý ve Bastýrýlmasý Yasaktýr.

1- Kiracý kiraladýðý þeyi kendi malý gibi kullanmaða ve bozulmamasýna evsaf ve meziyetlerini
þöhret ve itibarýný kaybetmesine meydan vermeðe, ve içinde oturanlarla (varsa) onlara iyi davranmaða mecburdur.
2- Kiralanan yerin, Su, Elektrik, Havagazý Yakýt masraflarý, Kapýcý parasý kiracýya aittir.
3- Kiracý kiraladýðý þeyin, kiralanan kiracý tarafýndan üçüncü þahsa kýsmen veya-tamamen kiralanýpta taksimatý ve ciheti tahsisi deðiþtirilir veya herhangi bir suretle tahrip ve tadil edilirse, mal sa-hibi
kira akdini bozabileceði gibi, bu yüzden vuka gelecek zarar ve ziyaný protesto çekmeye ve hüküm
almaya gerek kalmaksýzýn kiracý tazmine mecburdur. Vaki zararýn üçüncü þahýs tarafýndan yapýlmýþ
olmasý mal sahibinin birinci kiracýdan talep hakkýna tesir etmez.
4- Kiralanan þeyin tamiri lazým gelir ve üçüncü bir þahýs onun üzerinde hak iddia ederse, kiracý
hemen mal sahibine haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan mesul olacaktýr. Kiracý
zaruri tamiratýn icrasýna müsade etmeðe mecburdur. Kiralanan þeyin alelade kullanýlmasý içi,
menteþelemek, cam taktýrmak, reze koymak, kilit ve sürgü yerleþtirmek badana gibi ufak tefek
kusurlar. Mal sahibine haber vermeden ve münasip müddet beklemeden kiracý tarafýndan yaptýrýlýrsa
mal sahibinden istenemez.
5- Kiralanan þeyin vergisi ve tamiri mal sahibine kullanmasý için lazým gelen temizleme islah
masraflarý kiracýya aittir. Bu hususta adete bakýlýr.
6- Kiracý kiraladýðý þeyi ne halde buldu ise, mal sahibine o halde ve adete göre teslim etmeðe
mecburdur. Kiralanan gayrimenkul içinde bulunan demirbaþ eþya ve aletler kontrat müddetinin
bitiminde tamamen iade ile mükelleftir. Gerek bu demirbaþlar ve gerek kiralanan þeyin teferruatý zayi
edilir ve kullanmaktan dolayý eskirse, kiracý bunlarý kýymetleri ile tazmine ve sahibi talep eylediði halde
ödemeðe mecburdur.
7- Kiracý kiraladýðý þeyi mukaveleye göre kullanmýþ olmasý hesabýyla onda ve eþyasýnda husule
gelen eksikliði ve deðiþiklikten mesul olmayacaktýr. Kiracýnýn kiraladýðý þeyi iyi halde almýþ olmasý
asýldýr.

ÖZEL ÞARTLAR
1) Kiracý taþýnmazý amacý dýþýnda kullanamaz, kýsmen veya tamamen devir ve ciro edemez, birbaþkasýnýn
istifadesine sunamaz.
2) Taþýnmazýn aylýk kira bedeli net ....................................... TL'sýdýr. Kira bedeli her ayýn .................'e kadar
belirtilen banka hesabýna veya elden ödenecektir.
3) Banka hesap no :
4) Ayný dönem içerisinde kira bedelinin iki ay ödenmemesi halinde, ödenmeyen aydan, dönem kirasýnýn
sonuna kadar olan kira bedelleri muacceliyet kesbedeceði gibi bu hal taþýnmazýn tahliyesi sebebidir.
5) Taþýnmaza ait olan elektrik, su ve aidat giderleri ile çevre temizlik vergisi taþýnmasý kiraladýðý andan
tahliye ettiði ana kadar kiracýya aittir.
6) Kiracý apartman yönetiminin alacaðý kararlara aynen uyacaktýr.
7) Yýllýk kira artýþ oraný %................ Olarak arttýrýlacaktýr.
8) Kiracý taþýnmaz sahibine teminat olarak ....................................................................... verilmiþtir. Tahliye
halinde taþýnmazýn kira, elektrik, su, doðalgaz, çevre temizlik vergisi, yönetim giderleri sýfýrlanýp
taþýnmazýn hasarsýz olarak boþ teslimi takiben taþýnmaz sahibi tarafýndan kiracýya hemen iade edilecektir.
9) Kefilin kefaleti müþterek ve müteselsil olup kefil kontratýn ilk yapýldýðýndaki kira dönemi ve belirlenen
süre için kefaletin mevcudiyetinin devamýný beyan ve imzasýyla kabul ve taahhüt eder.

8- Kiracý mukavele müddetinin son ayý içinde kiralanan þeyi görmeye gelen taliplerin gezip
görmesine ve vasýflarýný tetkik etmesine karþý koyamaz.

10) Taraflarca kira sözleþmesinde yazýlý adresler kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilmiþ bu
adreslerin deðiþmesi halinde taraflar keyfiyeti bir hafta zarfýnda yazýlý olarak birbirlerine bildireceklerdir.
Aksi takdirde kontratta yazýlý adreslere yapýlacak tebligat muteber sayýlacaktýr.

9- Kira müddeti bittiði halde kiralanan þeyi boþaltmadýðý takdirde kiracý malsahibinin bundan
doðacak zarar ve ziyanýný tazmin edecektir.

11) Kira kontratý ....................... yýllýktýr. Kontratýn sona ermesinden bir ay önce taraflar yazýlý olarak ihtarda
bulunmadýklarý takdirde kontrat bir yýl daha uzamýþ ve yenilenmiþ olur.

10- Kontratoya yapýþtýrýlmasý icap eden damga pullarý ve kontrat bedel ve harçlarý belediye ve
noter dairelerine ödenecek harç ve resimler kiracýya mal sahibine aittir.
11- Kiracýnýn yahut kendisiyle birlikte yaþayan kimselerin yahut iþçilerin sýhhati için ciddi bir tehlike teþkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan þeyler kiracý için kiralanan þeyi tesellümünden
imtina ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratý bozmaya veya kiradan bir miktar kesmeye
talepte bulunamaz.
12- Kiracýnýn kiralanan þeyin içinde ve dýþýnda yaptýracaðý tezyinat masraflarý kendisine ait olacak
ve mukavele müddeti bittiðinde yapýlan her türlü masraf için tazminat istemeye hakký olmamak ve bu
gayri menkul inþaatýn tamamý mal sahibinin olacaktýr.
13- Kiracý mal sahibinin rýzasý almadan masrafý kamilen kendisine ait olmak üzere Þehir suyu,
Havagazý, ve Elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatý yoksa hususi televizyon anten
tesisatý yoksa hususi televizyon anteni yaptýrabilecektir. Bu techizatýn sarfiyat bedelleri ve Radyo ve
Televizyon abonesi gibi hizmet mukabili alýnan resimler demirbaþ telefon varsa bunun abone ücreti
kiracýya ait olacaktýr.
14- Bu sözleþmede yazýlý bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduðunda 6570 sayýlý kira
kanunun, Medeni kanunu, Borçlar kanunu. 634 Sayýlý kat mülkiyeti kanunu ve diðer yürürlükteki
alakalý kanun ve Yargýtay kararlarý uygulanýr.

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

Ýþ bu kontrat .................... maddeden ibaret olup, ihtilaf halinde .................... Mahkemeleri ve Ýcra daireleri
yetkilidir.
Mezkür ..................... iki tarafýn rýzasý ile yukarýdaki þartlarla kiralanmýþ olduðuna dair, bu kontrat
.............................. nüsha olarak tanzim ve teati edilmiþtir.
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