
Kira Sözleşmesi 

 

Mal Sahibi: Mehmet (................... No’lu KKTC Kimlik Kartı Hamili)  

Kiracı: Salih (................... No’lu TC Kimlik Kartı Hamili) 

Kiralanan Mal: Girne’de Ecevit Caddesi, No:8’de bulunan Pafta/Harita: 

XII/29.W.2, Blok G, Parsel 442 ve 7877’de kain taşınmaz mal. (283 m2)  

Kira Süresi: 10/06/2017 tarihinden 09/06/2018 tarihine kadar 1 yıldır. 

Kira Bedeli: 10/06/2017 – 09/05/2018 tarihine kadar 800 STG, 09/05/2018 – 

09/06/2018 tarihine kadar aylık 960 STG’dir.           

Bugün işbu kira sözleşmesi  bundan böyle mal sahibi olarak anılacak olan 

Mehmet ve diğer taraftan yine işbu kira sözleşmesinde bundan böyle kiracı 

olarak anılacak olan Salih aşağıdaki şartlarda anlaşarak aralarında işbu kira 

sözleşmesini akdeylemişlerdir. 

 

1. Kiracı, mal sahibine ait olan ve yukarıda kiralanan mal sütununda 

belirtilen taşınmaz malı, kira bedeli sütununda belirtilen bedelde kira 

bedeli karşılığında kiralar ve mal sahibi de sözkonusu malı kiracıya 

kiralamayı kabul eder. 

 

2. Kira bedeli aylık olarak ve her ayın 1. gününde peşin olarak ödenir. 

Kiracı, herhangi bir kira bedelini zamanında ödememesi halinde kira 

bedelinin muaccel olduğu tarihten itibaren ödenmeyen kira bedeli 

üzerinden her ay için aylık %20 faiz ödemekle mükelleftir.  

 

3.  Kiracı, kiralanan malı ikametgah maksatları bakımından kullanacak 

olup bu maksat dışında bir maksat için Mal Sahibinin yazılı izni olmadan 

kullanamaz. 

 

4. Kiracı, kiralanan malın elektrik ve su ücretlerinden şahsen sorumlu 

olacak ve bunlardan dolayı herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Kiracı 

aydınlatma, temizlik ve benzeri belediye hizmetlerinden dolayı hasıl 

olacak ödemeleri de karşılamakla yükümlü olacak ve bunlardan dolayı 

da mal sahibinden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.  

 

5. Kiracı, Kiralanan malı herhangi bir zaman herhangi bir nedenden dolayı 

tahliye edecek olursa, sözkonusu malın elektrik, su, belediye ve sair 

ücretlerini birtamam ödemekle mükellef olacak ve mal sahibinden 

herhangi bir talepte bulunmayacaktır. 

TayfunCan
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TayfunCan
Callout
Care should be taken to ensure that a rent increase will not occur within the last month of the tenancy. In such cases, the tenant will have to pay the new, higher amount even though s/he has a right to continue to occupy the leasehold property at the expiration of his tenancy in cases where the landlord has no legal grounds for evicting the tenant.

TayfunCan
Highlight

TayfunCan
Callout
Care should be taken that the tenancy agreement does not enable the landlord to charge high rates of interest on late payment of rent.



 

6. Kira müddeti 10/06/2017 tarihinde başlayıp 09/06/2018 tarihinde sona 

erecektir ve Kiracı en geç 09/06/2018 tarihinde herhangi bir ihbara gerek 

kalmadan kiralanan malı tahliye edecektir. Kiracı kiralanan malı kira 

mukavelesi sona ermeden tahliye etmek istemesi halinde mal sahibine 

bir hafta önceden ihbar vererek işbu kira mukavelesini feshetme ve 

kiralanan malı tahliye etme hakkına sahiptir. Kiracının kiralanan malı 

kira mukavelesi sona ermeden tahliye etmesi halinde Kiralayanın 

herhangi bir zarar ziyan talep etme hakkı bulunmamaktadır.  

 

7.  Kiracı, kiralanan malı kısmen veya tamamen elden çıkarmaya, 

kiralamaya, paralı ve parasız olarak veya bir menfaat karşılığı 

başkalarına devretmeye ve/veya başkalarının kullanımına ve/veya 

işgaline terk etmeye yetkili değildir ve bunlara hakkı yoktur. 

 

8. Kiracı kira sözleşmesi hitamında kiralanan mal içerisindeki eşyalarını 

kiralanan mala herhangi bir zarar vermeden çıkararak kiralanan malı 

tahliye edecek olup, eşyaların çıkarılması esnasında herhangi bir hasar 

oluşması halinde hasarı tamir edip kiralanan malı hasarsız olarak teslim 

edecektir.  

 

9. Kiracının kiralanan malın kirasını herhangi bir zaman ödemekle 3 

günden fazla geç kalması veya kiracının bu kira mukavelesinin başka 

herhangi bir hükmüne riayet etmemesi halinde, mal sahibi, bu kira 

mukavelesini derhal feshetmekle ve, dolayısıyle, kira müddetini sona 

erdirmekte serbestir. Kiracı, bu gibi bir fesih halinde mal sahibinin düçar 

olabileceği zarar ziyan tazmin edecektir.  

 

10. Kiracı, mal sahibinin yazılı müsaadesi olmaksızın, kiralanan mal 

üzerinde herhangi bir inşaat, tadilat veya ilave yapamaz. Kiracının 

herhangi bir şekilde kiralanan mala yapacağı herhangi bir ilave, tezyinat 

ve inşaat mal sahibine kalacaktır. 

 

11. Kiracı, normal kullanmadan mütevellit yıpranma haricinde, kiralanan 

malda vuku bulacak herhangi bir hasarı mal sahibini tatmin edecek bir 

şekilde hemen tamir edecek veya bahis konusu hasardan dolayı mal 

sahibini tazmin edecektir. Kiracı, herhalukarda, kira müddetinin sonunda 

veya bu mukavele fesholduğunda veya kiralanan malı başka herhangi bir 

surette tahliye edeceğinde, kiralanan malı mükemmel bir durumda mal 
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Callout
Under the provisions of the Rent Control Act 17/1981, rents paid by the tenant no later than a week following the payment due date shall be deemed to have been paid on time. Such delays do not constitute cause for eviction. Late rent payment allows the landlord to terminate the tenancy prior to the expiration of the term fixed in the tenancy agreement. However, the landlord cannot evict a tenant based solely on this reason in the absence of other grounds for eviction.



sahibine teslim edecek, aksi taktirde, mecura yapılan bütün zarar ziyan 

için mal sahibini tazmin edecektir. 

 

12. Kiralanan mala zaman be zaman yaptırılması gerekli tüm tamirat ve/veya 

bakım işleri kiracıya aittir. 

 

13. İşbu kira sözleşmesinin metnine ve ruhuna aykırı hareket eden taraf diğer 

tarafın uğrayacağı her türlü zarar ziyanı ödemeyi kabul ve deruhte eder. 

 

14. Kiralayan, işbu kira mukavelesi sona ermeden, Kiracıya bir hafta 

önceden ihbar vermek koşulu ile işbu mukaveleyi feshetme ve söz 

konusu malı tahliye etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, kiracının 

herhangi bir zarar ziyan talep etme hakkı bulunmamaktadır.  

 

15. Bu kira mukavelesi gereğince, kiracıya verilmesi ve/veya gönderilmesi 

icap eden herhangi bir ihbar ve/veya yazı için Kiracının belirlenmiş 

adresi  Yeni Liman Yolu, Tiera 2, No:1, Girne olup, bu adrese gönderilen 

ihbar ve/veya yazı kiracı tarafından alınmış addolunur.  

 

16. İşbu sözleşme 2 nüsha olarak düzenlenerek imza edildikten sonra aslı 

mal sahibine sureti ise kiracıya tevdi edildi. 

 

 

KİRACI: 

 

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

Salih 

 

MAL SAHİBİ: 

 

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

Mehmet 

 

Tarih:10/06/2016, Yer: Girne. 

 

Şahitler: 

 

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

 

Tarih:10/6/2017, Yer: Girne. 
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Callout
Any provision that enables the landlord to end the tenancy unilaterally, and without good cause, should not be included in the tenancy agreement. The landlord should not be entitled to such rights under contractual provisions
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Callout
This provision enables the landlord to notify the tenant by sending a certified mail to the address provided in cases where the landlord is liable to give any legal notice to the tenant, rather than giving the notice to the tenant in person

TayfunCan
Callout
Under the provisions of Chapter 149 of the Law of Contract, a tenancy agreement shall not be valid and binding unless signed by both the tenant and the landlord in the presence of two witnesses.  The only contracts that can be verbal are those that create a tenancy for a period not exceeding one year




