
ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI ve İBRANAME 

KİRACI : 
İSİM SOYİSİM / ÜNVAN: 
TC KİMLİK NO / VERGİ NO : 
İKAMET ADRESİ : 
TELEFON :

MAL SAHİBİ : 
İSİM SOYİSİM / ÜNVAN: 
TC KİMLİK NO / VERGİ NO : 
İKAMET ADRESİ : 
TELEFON :

KİRALANAN GAYRIMENKUL : 
AÇIK ADRESİ  :
TÜRÜ :
KULLANIM AMACI : 

KİRA KONTRATI BİLGİLERİ : 
KİRALAMA BAŞLANGIÇ TARİHİ : 
KİRALAMA BİTİŞ TARİHİ : 

KİRACININ BEYANI : 
Yukarıda belirtilen gayrımenkulü kendi rızam ile kiraladığımı, yukarıda belirtilen kontrat 

başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kiraladığımı, Kira kontratı ve Kat malikleri kanunu uyarınca 
kiracı olarak kullandığımı ve kontrat bitiş / kira kontratı fesih protokolü ile kiracılığımı 
noktaladığımı, Kiracı olarak tüm maddi borçlarımı vaktinde ve eksiksiz olarak ödediğimi, Kiralama 
süremin bittiği tarihte gayrımenkulün anahtarını mal sahibine teslim ettiğimi, gayrımenkulün 
kendisini mobilya ve demirbaşlarını zarar vermeden muntazam şekilde kullandığımı ve iade 
ettiğimi, üzerime olan tüm abonelikleri kapattığımı ve tüm borçlarını ödediğimi ve sonradan 
çıkabilecek kontrat bitiş tarihine kadar olan faturalarını ödeyeceğimi, depozito tutarım 
olan ................................................................... tutarını iade aldığımı, herhangi bir borç veya 
alacağım kalmadığını, mal sahibini gayrıkabili rücü olarak tamamen ibra ettiğimi kabul ve beyan 
ederim.

Tarih : 
Kiracı (KİRALAYAN) Adı  Soyadı :

İmzası : 

MAL SAHİBİNİN BEYANI :
Yukarıda belirtilen kiracıya gayrımenkulümü belirtilen kontrat ve süresi ile kendi rızam ile 

kiraladığımı , belirtilen kontrat bitiş / kira kontratı fesih protokolü tarihinde kontratın sonlandığını , 
Kiracının tüm maddi borçlarını vaktinde ve eksiksiz ödediğini, şahsına ait abonelikleri kapattığını 
ve borçalarını ödediğini , kiracının usulüne uygun biçimde kiracılığını bitirdiğini tarafıma 
bildirdiğini,  gayrımenkulün anahtarını kiralama bitişi tarihinde teslim aldığımı , gayrımenkulü 
fiziken kontrol ettiğimi , tüm mobilya ve demirbaşların yerinde ve kusursuz olduğunu , kiracıdan 
herhangi bir maddi borç veya alacağımın kalmadığını , kiracılığından memnuniyet duyduğumu ve 
herhangi bir şikayetimin bulunmadığını , kiracıyı gayrıkabili rücü olarak tamamen ibra ettiğimi 
kabul ve beyan ederim.

Tarih : 
Mal Sahibi (KİRAYA VEREN) Adı Soyadı :

İmzası :   


