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Bitt is Vakiflar 

102070001003 Bitlis Tatvan Saray Otopark 277 14 1348,5 3.000,00 8.280,00 30.01.2023 10:00 BolgeMOdUrlt)gO 

'HALE ARTNAMESi 

Listede bulunan Vakif tainmazi 2886 Sayili Deviet Ihale Kanunun 45. maddesine gore açik teklif usulUyle kiraya verilecek olup, Yukarida Ozellikleri yazili Vakif Tainmazi 
söz1eme tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2023 tarihine kadar kiraya verilecektir. SOzlemenin bitimine muteakip takip eden yillarda kira bedelleri TUIK' ce yayimlanan 
TUketici Fiyat Endeksi (TUFE) 12 aylik ortalamalara gore degiim % oranindan az olmamak üzere günün emsal rayici gozetilerek kira artii yapilacaktir. Kiraci tarafindan 
!darenin belirleyecegi kira bedelinin kabulu halinde söz1eme Per yil yenilenecektir. Kira artiinin kabul etmeyenlerin kira mUddeti uzamami olup, 2886 sayili Deviet thale 

Kanunun 75. maddesi gereince tahliye edilecektir. Ihale açik teklif usulU ile 30.01.2023 Pazartesi günü Saatl0:00'da Beminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvari No:184 

MerkezfBITLIS adresindeki Bitlis Vakiflar Bolge Mudurlugu ihale salonunda yapilacaktir. 

2 stekli1er Gerçek kii ise; 2886 sayili Deviet Ihale yasasi uyarinca hazirlayacaklari; ikametgah Belgesi ye NUfus Cüzdan Ornei veya NUfus Kayit Ornegi ye Yerleim Yen 

Belgesi (e-devletten alinabilir) ye gecici ye Ek Teminat Makbuzunu ibraz edeceklerdir. IstekJi1er, Sirket olarak katilacakiar ise; yili içerisinde a1inmi ticaret sicil gazetesi, 

tasdikli ticaret yada sanayi odasi sicil kaydi, faaliyet belgesi, irket ana sOz1emesi, imza sirkUleri, irket yetkilisinin ntifus cüzdan fotokopisi, tebligat adresi ye yetki belgesini 

ibraz edecektir. Kooperatif, vakif veya dernek olarak katilacakiar yili içerisinde a1inmi yOnetim kurulu karari ye faaliyet belgesi, kooperatif veya dernek yetkilisinin resimli 

ikametgah ilmuhaberi ye nüfus cüzdani sureti ibraz edecekierdir. Isteldi vekaleten itirak ediyor ise; vekaleten itirak edenin noter tasdikli vekaletname ile müracaat etmesi 

gerekmektedir. 

Istek1ilerin yukarida istenilen belgelerle birlikte 30.01.2023 Pazartesi gunU saat:10:00'a kadar Bolge Mudiirlugiimuze ait VakifKatilim Bankasi Siirt Subesinde bulunan 

TR120021000000300001300001 no'lu hesaba Geçici ye Ek teminati yatirmalari gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile mUracat ise, (Teminat Mektubunu Limit dahili ye 

suresiz) teminat mektubunun teyidini Idaremize ait 0 434 226 65 61 nolu telefona faks çektirerek, teyit yazisinrn aslini da mektupla beraber elden getirecekierdir. 

4 ihaleye giren ahis tainmazi gorerek ihaleye girmi sayilirihale üzerinde kalan ahis kiraya verilecek tainmazlar1a ilgili artnameyi kabul ye taahhüt etmek zorundadir. Vakif 
tainmaz1ari mevcut durumlari ile ihale edilecektir. Tainmazin kullanim amacina gore yapilacak imar degiiklii, çevre duzenlemesi, Ic dOeme, mefruat vb turn masraflar 
ihale uhdesinde kalan kiraciya ait olacaktir. Kiracinin tdareden izin almak suretiyle tainmazda yapacagi her tUrlU iin masrafi yine kiraci tarafindan kariIanir. Tainmazi 
boalttigi durumda yaptigi her tUrlU ilerin tamami Vakfa terk ye teberru edilir. Idaremizin istemesi halinde, tainmaz masraflari kendisince karilanmak Ozere eski duruma 
getirmeye ye kiralananda meydana gelen zarar ye ziyani ayrica odemeye zorunludur. Kiract Idaremizin izni olmadan kirasi altindaki tainmazin kismen veya tamamen bakasina 
kiralayamaz, kullanma hakkini veya sOz1emesini bakasina devir edemez, Idare izni olmadan devir, ortaklik ye i degiik1igi yaparnaz. Idareden izin alinmak suretiyle Kiraci 
Elektrik ye Su abonesini kendi üzerine alacak ye bunlara tahakkuk edecek bedeli dogrudan ilgili kuru1ua yatiracaktir. Geçici ye Ek Teminat sOz1eme yapildiktan sonra iade 
edilecektir.Geçici ye Ek Teminatlarin geri Odemeleri, Katilimcilarin Banka Hesap Numaralarina aktarilacakttr.Banka Hesap- Numaralari olmayanlarin herhangi bir bankadan 
hesap numarasi (IBAN nolu) açtirmasl gerekmektedir. Idaremiz gayrimenkulleri kira Stopaj vergisinden muaftir. 
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5 ihale ye sözleme ile ilgili noter harci, pul vb.bütün masraflar kiraciya aittir. Sözlemeden sonra tainmazin; yangin, hirsizlik ye doa1 afetlere kari, kullananlari tarafindan 

Genel MUdUrlük adina sigortalanmasi zorunludur. 

6 Idaremize eski kira borcu bulunanlar ihaleye katilamazlar.!daremize asil veya mUteselsilen borçlu olanin ihale uhdesinde kalsa dahi sözleme yapilmayacaktir. 

7 thale üzerinde kalan ahis veya irketler süresi icerisinde sözleine yapmadiklari takdirde gecici ye ek teminatlari butceye irad kaydedilecektir. Sahis ye irketler I yil sure lie 

turn ihalelere alinmaziar. 

8 Ihale Komisyonu taliplileri ihaleye cairirken listede belirtilen slraya bagli olmayip, ihaleyi istedigi sirada yapmakla serbesttir. Ihale Komisyonu gerekcesini belirtmek suretiyle 

ihaleyi yapip yapmamakta serbesttir. 

9 Bu tainmazlarin kira bedelleri her ayin 5. gunU mesai sonuna kadar pein olarak ödenir. Suresinde Odenmeyen idare alacaklarina 5737 sayili Vakiflar Kanununun 77. Maddesi 

geregince 6183 sayili amme alacakiarinin tahsili usulü hakkindaki kanun hUkümleri uygulanir. 

10 Kira söz1emesi duzenlenirken kefillerin mali durumu, sözlemenin geregi mali yukumlUlugu kariIayip karilayamacagi, lUzumu gorUldugu takdirde artIarin tespitini 

 saIayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ye söz1emenin mali tutarina uygun olacak ekilde en az iki kefil alinacaktir. 
ILAN OLUNUR 


	Page 1
	Page 2

