
 

 MÜLKĠYETĠ BELEDĠYEMĠZE AĠT YATUKÇU MAHALLESĠ ALPARSLAN 

CADDESĠNDEKĠ 1/A VE 1/B NOLU ĠKĠ ADET ĠġYERLERĠNĠN KĠRAYA 

VERĠLMESĠNE AĠT ĠLAN METNĠDĠR         

  

Mülkiyeti Belediyemize ait Yatukçu Mahallesi Alparslan Caddesinde bulunan 1/A ve 

1/B numaralı 2 (ĠKĠ) adet iĢyerleri 2886 sayılı Yasanın 35/c. Maddesi gereğince açık artırma 

suretiyle ihale edilerek 3 (ÜÇ) Yıllığına kiraya verilecektir. 

 

         1-Ġhalesi 01/07/2020 ÇarĢamba günü saat 15:20’ de Belediyede Encümen huzurunda 

yapılacaktır. 

         2-Ġhale edilerek kiraya verilecek 1/A ve 1/B numaralı 2 adet iĢyerlerinin 2019 Yılında 

alınan Kirası üzerinden hesaplanarak 2020 yılı için geçerli 3 (ÜÇ) yıllık kira muhammen 

bedeli 11.400,00 TL geçici teminatı 342,00.TL.’dir. 

         3-Ġhaleye katılan kiĢilerin Encümenimizce tanınmaması halinde ikametgah ve kimlik 

belgesi baĢkasının adına katılanlardan noter tasdikli vekaletname istenecek, ortaklık adına 

katılanlardan (ġirket veya Kooperatif adına) imza sürgüsü, yetki belgesi istenecektir. 

         4-Kira bedeli sözleĢmenin imzalandığı tarihte ilk bir aylık kira bedeli peĢin olarak 

yatırılacaktır. Ġlk kira bedelini yatırmadan kira sözleĢmesi imzalanmayacaktır. Kiracı 

sözleĢme imzalanmamasından dolayı hiçbir hak talep edemez. 

         5-Ġhale esnasında oluĢan kira bedeli eĢit taksitler halinde aylık olarak ödenecek olup; 

aylık tutar her ayın 5 ‘ine kadar ödenecek ve üst üste 2 (ĠKĠ) taksit ödenmediği takdirde kira 

sözleĢmeleri idare tarafından tek taraflı olarak feshedilir. Kiracı sözleĢmenin feshinden dolayı 

hak talep edemez. 

         6-Ġhalede artırılan bedel layık hadde görülmediği takdirde Encümen ihaleyi yapıp 

yapmamakta tamamen serbesttir. 

         7-Ġhalesi iptal edilenlerin teminatları yakılarak irad kaydedilir. Ġkinci ihalede düĢük 

kiralanması halinde aradaki fark birinci ihale sahibinden tanzim edilir. 

    8-Kira baĢlangıç tarihi 17/07/2020 tarihi olacaktır. 

    9-Kira bedelleri her yıl Encümence tespit edilen oranda kira artıĢı yapılacaktır. 

  10-Kiracı binanın içerisinde Belediyenin izni alınarak Belediyenin kontrollüğü ile 

tadilatı, Boya badana, Kapı ve Kayıtları Belediyenin istediği Ģekilde değiĢtirecek ve yapılan 

tüm harcamalar kiracı tarafından karĢılanacaktır. Bunlar için Belediyeden hiçbir ücret talep 

edemez. 

 11-Kiracı binanın dıĢ cephesine reklam ve isim gibi tabelalarını Ġlan ve reklam yasasına 

uygun ölçülerde asabilecektir. 

  12-Kiralanan yerin elektrik, su borçları ve diğer tüm tadilat, arıza gibi doğacak ve ortaya 

çıkacak tüm masraflar kiracı tarafından karĢılanacaktır. Kiralanan yerin bırakılması halinde 

elektrik tesisatları çalıĢır vaziyette olarak Belediyemize teslim edilecektir. 
      13-Ġhaleye katılanlar bu Ģartları peĢin olarak kabul etmiĢ sayılırlar. 

      14-Herhangi bir ihtilafın doğması halinde 2886 sayılı yasanın 75 maddesi uygulanır aynı 

zamanda Bayat Mahkemeleri ve Ġcra Dairesi yetkili olacaktır. 

        
 

 

  

 

                                                                                           BAYAT BELEDĠYE BAġKANLIĞI 


