
ILAN METNI

Yayladagr Ilgesinde faaliyet gtisteren Yayladalr Tiirkmendafr Kardeglik Demefimize
ait'rutlubahge Mahallesi Azerbaycan caddesi No:33 adresinde bulunan 300m2 soluk hava
deposu ve 400m2'lik depo I yrlhltna kiralanacaktr.

Kiralamaya iligkin teklif vermek isteyenlerin teklifleri 10.11.2021arihinde saar 14:30
da Belediye toplantr salonunda kapah zarfta olacak gekilde demek gahganr ibrahim
Qardakoplu taratindan teslim alrnacaktr r.

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 22.10.2021

Muhammed KOMtJRCU

Yayladag Tilrkmendalr Kardeglik Demeli

Ydnetim Kurulu Bagkanr g%
l Gegici Teminat ve Odeme $artlan
Gegici Teminat :KDV harig toplam (yrlhk)tahmini kira bedelinin % 3,0 oranrna

kargrlk gelen 3900,00 TL

Eanka Adr ve Hesap No: T.C. Zlraat Bankasr 036&82015558-5003

Kapah zarfta veriren tekrif mektubu ire beraber banka dekontunun da ormasr gerekir.

2.odeme gartlan:l(ira bederi, kiracr taraflndan kira sdzre'mesinde petin orarak ddenecettif. i, bu
sdzlegmenln uygulanmasr sonucunda herhangi bir nedenre yayradalr Tiirkmendaf,r Kardegrik
Dernegi'nrn bu sdzletmede taraf orandan aracakrr duruma gegmesi halindealaca!rn doadugu tarihten
tahsil tarihine kadar yrlhk % 9 oranr tizerindenfaiz talep etme hakkt dogacakttr.

3.Kesin t€minat: Kiracr kira sd'zregmesini imzaramadan 6nce soguk hava deposunun mariyetininzo
10'nu olan 150'00o,oorl yi teminat orarak yayradalr Tiirkmendalr Kardesrik Dernelinin hesabrna
yatrracak kira suresl bitimine kadar teminat olarak dernek hesabrnda tutulacak ,kira bedeli ile birtikte
agairdaki banka hesabrna yatrrarak banka dekontu verecek.

4. Kiralanan yere iligkin aydtnlatma, rsrtma, su, telefon, Elektrik gibigiderleri kiracr iider.



S.Soguk hava deposunu kiralayan firma higbir surette kira mUddeti boyunca kiralamasl yaptlan

depoya ortak alamaz, bagka bir firma ile gahgamaz ve higbir firmaya devredemez.

5. Taraflarrn Hak Ve Y0k0ml0ltikleri

Kiracr: Yaprlacak tadilat, bakrm ve onarrm bedelleri kiracrya ait olup kira igleminin

bltiminde, Yayladatt Tirkmendatr Kardeglik Dernegi yaprlan tadilatrn iptalini (kiraya verildili andaki
haline tetirilmesini) isteyebilir. iptal igin yaprlacak masraflar kiractya ait olacaktrr..lptall istenmeyen
tadilatlar igin kiracr herhangi bir ilave aicret talebinde bulunamaz

Kiract bu sdzlegmeden dogan tiim mali, hukukive idari yiikiimliiliiklerini eksiksiz olarak yerine
getirmekle yUkUmliidiir.

Kiracl Kiralanan yeritahliye halinde bog, hasarsrz, bakrmh ve varsa Kiractya, kiralanan gayrimenkul ile
birlikte teslim edilen demirbag malzeme ve ekipmanlanyla birlikte gahgrrve hasarsrz gekilde teslim
edecektir.

Kirag, Kiralananr geweyi rahatsrz edecek gekilde kullanmamayr ve buna aykrrr davranr5 nedeniyle
dogacak her tUrlti zarardan sorumlu oldulunu kabul eder.

Yayladagt Ti.irkmendagr Kardeglik Dernelinin iiretimini yaptrlr iiriinlerin soguk hava deposunda
muhafazasrna kiracr izin verecek aksi durumda s6zlegme kargrhkh olarak fes edilecektir,

7' Yayladap riirkmendag Kardeglik Dernepi gerektifinde sOzlegmeyi tek tarafi feshetme
yetksine sahiptir.
Nor: Teklifler' Demek Y6nerim Kurulu tarafrndan sadece parasal agrdan delil, tiim kopul ve gartrarda
deferlendirilerek, uygun 96riilecek kiqi ya da girkete kiralama yaprlacaktrr.


