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1 KİRALAMA 

Bu Kira Anlaşmasının ("ANLAŞMA") şartlarına uygun olarak, Plan 1'de (Ekipman Kiralama Planı) 

tanımlanan ekipmanları ("EKİPMAN"), ESCO müşteriye kiraya vermeyi ve müşteri de ESCO'dan 

kiralamayı kabul eder. 

Ekipman, tüm bileşenleri ve tüm ilgili ikame, değiştirme, yenileme, ekleme ve aksesuarları, tüm el 

kitapları ile birlikte içerir ve Ekipmanın ekonomik ömrünün _______ (___) yıl olduğu [yıl sayısını 

ekleyin] tahmin edilmektedir. Ekipman, Müşteri tarafından belirtilen yerde ESCO tarafından teslim 

edilecek ve yüklenecektir. 
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2  EKİPMAN 

Ekipman, tüm bileşenleri ile birlikte tüm ilgili ikame, değiştirme, yenileme, ekleme ve aksesuarları, tüm 

el kitaplarını ve kullanma kılavuzlarını içerir ve ekipmanın muhtemel ekonomik ömrü _______ (__) 

yıldır [yıl sayısını giriniz]. Ekipman, müşteri tarafından belirtilen lokasyonda ESCO tarafından teslim 

edilecek ve kurulum da aynı yerde yapılacaktır. 
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3  SÜRE  

Müşteri, ekipmanı,___________ [tarih giriniz] tarihinde başlayan ve ___________ [tarih giriniz] 

tarihinde sona eren toplam _____ aylık [ay sayısını giriniz] süre boyunca kendi kullanımı için 

kiralayacaktır1.  

[İSTEĞE BAĞLI] Bu Kiralama Anlaşmasının süresi, yazılı olarak ve her iki Taraf arasında mutabık 

olunduğu şekilde ilgili şart ve koşullar ile birlikte ve ilgili dönem boyunca uzatılabilir. 

 

                                                      
1 Dikkat: Türk mali kiralama kanunlarına ve tüzüklerine uygunluk açısından, toplam kiralama süresi, ekipmanın ekonomik ömrünün 
%80'ini aşmamalıdır. 
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4  ENERJİ TASARRUFU GARANTİSİ 

4.1 Ö&D Planı: ESCO, Plan 2’ye eklenecek detaylı bir Ölçüm ve Doğrulama (Ö&D) planı hazırlayacak 

ve aşağıdakileri gerçekleştirecektir: 

- projeye ilişkin hesaplanan enerji tasarrufunun kanıtlandığı yöntemi oluşturacak ve 

- her bir enerji tasarruf önleminin uygulanmasıyla elde edilen enerji tasarrufunu değerlendirebilmek 

amacıyla ölçülen veya hesaplanan performans ve işletim parametrelerindeki değişiklikleri belirlemek 

üzere kullanılacak metodolojiyi belirleyecek.  

Sonuçta elde edilen enerji tasarrufu, Müşteri’nin ESCO’ya yapacağı aylık ödemelerin temelini 

oluşturur. 

4.2 Her bir garanti yılının sonunda (20) iş günü içerisinde ESCO, müşteriye, söz konusu garanti yılına 

ait enerji tasarruflarını detaylandıran bir rapor ve varsa, madde 4.4 uyarınca ESCO tarafından 

müşteriye yapılacak ödemenin bir beyanını gönderecektir. 

4.3 Bir garanti yılına ait enerji tasarrufu, söz konusu garanti yılına ilişkin enerji tasarruf garantisini 

aşarsa, ESCO, bir sonraki Garanti Yılındaki enerji tasarrufu açıklarının tümünü veya bir kısmını 

karşılamak için fazlalığı yeni garanti yılına devredebilir. Fazla Enerji Tasarrufu devri sadece bir kez 

ve ancak bir sonraki Garanti Yılına uygulanacaktır. 

4.4 Bir garanti yılına ait enerji tasarruflarının (madde 4.2'ye göre uygulanan daha önceki bir garanti 

yılı için fazladan enerji tasarrufu dahil olmak üzere) madde 4.1'de belirtildiği şekilde o garanti yılının 

enerji tasarrufu garantisinden daha az olduğu durumlarda ESCO, enerji tasarrufu garantisi ile yıllık 

enerji tasarrufu arasındaki farkı garanti yılı bitiminin son yirmi (20) iş günü içerisinde müşteriye 

ödeyecektir. 

4.5 4.4’üncü maddeye bakılmaksızın, bir garanti yılına ait enerji tasarruflarının (madde 4.2'ye göre 

uygulanan daha önceki bir garanti yılı için fazladan enerji tasarrufu dahil olmak üzere) Ö&D planında 

belirtildiği şekilde o garanti yılının enerji tasarrufu garantisinden en az yüzde beşden (% 5) daha az 

olduğu durumda ESCO ilgili kira ödemelerini yapmaya ve almaya yetkilidir.  

4.6 [Seçenek 1] Enerji tasarruf garantisi ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, 

bağımsız bir uzman tarafından çözülecektir; bu uzman Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 

geliştirilen, yetkili uzman listesi ile her iki Tarafın karşılıklı mutabık kalması ile çözümlenecektir. 

Taraflar, söz konusu anlaşmazlığın ortaya çıktığı tarihten itibaren on (10) iş günü içinde Bakanlığın 

yetkili uzman listesinden bir uzman atamayı kabul etmezlerse Taraflardan herhangi birinin yazılı talebi 

üzerine bağımsız uzman _________ [Yetikili organı belirtin],tarafından belirlenecektir. _________ 

[Yetikili organı belirtin], on beş gün (15) içinde bağımsız uzmanın atamasını isteyecektir. Bunu 

yaparken, _________ [Yetikili organı belirtin] uygun gördüğü bağımsız bir tavsiye alabilecektir 

[Seçenek 2] Bu Enerji tasarruf garantisi ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, her iki 

Tarafın karşılıklı mutabakata dayalı olarak atanacak bağımsız bir uzman tarafından çözümlenecektir. 

Taraflar, söz konusu anlaşmazlığın ortaya çıktığı tarihten itibaren on (10) iş günü içinde bir uzman 

atanması üzerinde anlaşamazlarsa Tarafların birinin yazılı talebi üzerine bağımsız uzman _________ 
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[Yetikili organı belirtin] tarafından belirlenecektir. _________ [Yetikili organı belirtin], on beş gün (15) 

içinde bağımsız uzmanın atamasını isteyecektir. Bunu yaparken, _________ [Yetikili organı belirtin] 

uygun gördüğü bağımsız bir tavsiye alabilecektir 

4.7  Bağımsız uzmanın ve herhangi bir danışmanın ücretlerini, uzmanın karara bağladığı lehte olan 

tarafça ödenecektir. Her bir Taraf, herhangi bir görüşme hazırlamaktan veya uzmana herhangi bir 

belge sunmaktan kaynaklanan veya bunlarla ilişkili masraflarını kendi üstlenecektir. 

4.8 Bu Enerji Tasarruf Garantisi ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık konusunda bağımsız bir uzman 

tarafından nihai karar alınana kadar, ESCO bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini gecikmeden 

yerine getirmeye devam edecek ve Müşteri, tartışmasız Sözleşmenin koşullarına uygun olarak her 

türlü ödemeye devam edecektir. 
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5  ESCO’NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

ESCO’nun yükümlükleri aşağıdaki gibidir: 

(a) Ekipmanı Müşterinin belirlediği sahaya aktarmak ve kurmak; 

(b) Enerji etüdünde belirtildiği şekilde ve Ö&D Planına göre her bir Garanti Yılı için enerji tasarruflarını 

sunmak; 

(c) Müşteri’nin sahasındaki enerji kullanımını ve enerji tasarruflarını izlemek;  

(d) Ekipmanları ihtiyatlı endüstri uygulamaları uyarınca ve Ö&D Planında belirtilen konfor ve çalışma 

seviyeleri standartlarını sağlayacak şekilde hizmet etmek ve muhafaza etmek 

(e) bu gibi kullanımları ve tasarrufları ve ilişkili maliyet tasarruflarını özetleyen raporları en az yıllık 

olarak Müşteri’ye sunmak; 

(f) bu anlaşmanın koşulları hakkında herhangi bir finansal kuruluşu bilgilendirmek ve söz konusu 

finansal kuruluştan konu ile ilgili teyit almak;  

(g) herhangi bir finansal kuruluşun, ESCO’ya verilen herhangi bir kredinin hükümlerinin yerine 

getirilmemesi ya da ihlali sebebiyle gerçekleştirecekleri herhangi bir eylem sonucunda Müşteri’nin 

herhangi bir kayıp ya da hasara uğramasına veya bunlardan muzdarip olmasına karşı Müşteri’yi 

koruma altına alarak güvende tutmak ve mümkünse zararını tazmin etmek. ESCO'nun söz konusu 

kredinin anaparasını ve/veya faizini ödememesi sonucunda söz konusu finans kuruluşu, kira bedelinin 

tamamının veya herhangi bir taksitinin ödenmesini talep ettiğinde bu ödemeyi Müşteri yaparsa, 

ESCO, Müşteri'nin söz konusu finansal kuruluşa bu Anlaşmada belirtilen miktarda yaptığı ödemenin, 

ESCO'ya ve ESCO'nun alacaklarına karşılık olarak yapılmış olacağını kabul eder. Bu durumda, 

müşteri bu Anlaşma uyarınca vadesi gelen kira ödemelerini yaptığı sürece söz konusu finansal 

kuruluş, ekipmanı kendi mülkiyetine geçirmek için rücu hakkına sahip olmayacaktır. 
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6  MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

Müşteri, aşağıdakilerle yükümlüdür: 

(a) ekipmanların mülkiyeti, işletimi, kullanımı ve muhafazası ile ilgili tüm yasa, tüzük ve düzenlemelere 

uymak; 

(b) ekipmanı, üreticinin kullanma kılavuzlarına veya talimatlarına uygun olarak ve mümkün olduğu 

ölçüde yalnızca yetkili ve nitelikli personel tarafından çalıştırmak ve muhafaza etmek; 

(c) tüm Ekipmanları iyi durumda ve çalışır halde tutmak ve gerektiğinde, ekipmanla ilgili tüm parçaları, 

mekanizmaları, cihazları ve bakımı sağlamak;  

(d) ekipmanın mevcudiyetini, durumunu ve uygun şekilde idame edildiğini teyit etmek amacıyla 

ESCO'nun önceden haber vererek herhangi bir iş gününde, normal çalışma saatlerinde Müşterinin 

sahasına girmesine izin vermek; 

(e) ekipmanın mülkiyetinden, işletilmesinden, kullanılmasından veya muhafazasından doğan veya 

bunlarla ilişkili tüm risk ve sorumlulukları (yaralanma, ölüm ya da mala gelecek zarar dahil) üstlenmek; 

(f) ESCO'ya önceden bildirilen onarımlar dışında, ekipmanı müşterinin sahasından çıkartmamak ve 

ekipmanı ESCO'nun önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir üçüncü şahsa kullandırmamak; 

(g) ESCO'nun önceden yazılı izni olmaksızın bu Anlaşmadaki herhangi bir menfaati veya ekipmanı 

herhangi bir üçüncü taraf lehine satmamak, tahsis etmemek, kiraya vermemek, taahhüt etmemek, 

ipotek etmemek veya başka şekilde engellememek;  

(h) ESCO dışındaki herhangi bir kişinin el koyması ya da ESCO dışındaki herhangi bir kişi tarafından 

başlatılan herhangi bir yasal sürecin sonucunda ESCO’nun yaşayacağı ekipman kaybını tazmin 

etmek (ESCO'nun ihmali veya sorumluluğunu yerine getirmemesinden kaynaklanan kayıplar tazminat 

kapsamı dışındadır); ve 

(i) bu anlaşma süresince kiralanan ekipmanların yangından kaynaklı hasarına veya kaybına, 

hırsızlığa ve diğer risklere ve kayıplara karşı mutat olarak kapsamlı bir sigorta yaptırmak (ilgili 

masraflar kendisine ait olmak üzere) ve bunu sürdürmek. Ekipmanların kaybına veya hasarına karşı 

yaptırılan sigortanın miktarı, ekipmanın tamamen yenilenmesi için gereken miktar ve bu anlaşma 

uyarınca ödenmesi gereken kalan kira ödemesi taksitlerinden büyük olan miktarın ve bu anlaşma 

uyarınca yürürlüğe konan her türlü yenileme seçeneğinin maliyetinin toplamından az olamaz. Müşteri, 

sigorta belgesini veya sigortanın yürürlükte olduğuna dair herhangi bir başka yeterli kanıtı ESCO’ya 

sunar. 
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7  GARANTİLER  

ESCO, ekipman seçimini kendi takdirine dayanarak yapmıştır ve aşağıdakileri beyan eder: ekipman 

(a) yepyeni ve kalitelidir (b) tasarım, malzeme veya işçilik açısından herhangi bir kusuru yoktur ve (c) 

kullanım amacına uygundur. Bununla birlikte, ESCO ekipmandaki herhangi bir onarım, servis veya 

kusurdan veya bunlarla ilgili çalışmalardan sorumlu değildir. Müşteri, ekipman üreticisi tarafından 

sağlanan garantilerden yararlanabilir. 
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8  KURULMUŞ EKİPMANLARIN MÜLKİYETLERİ, 
UNVANLARI, KİMLİKLERİ  

Ekipmanın mülkiyeti her zaman ESCO'ya ait olacak ve ekipmandaki hiçbir hak, mülkiyet ya da 

menfaat bu Anlaşma vasıtasıyla müşteriye geçmeyecektir. Müşteri, bu Anlaşmanın koşullarına 

uyduğu ve bu koşulları yerine getirdiği sürece, Anlaşma süresi boyunca ekipmanı elinde tutma ve 

kullanma hakkına sahiptir. 
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9  ESCO’ya YAPILACAK ÖDEMELER2  

9.1. Kira ödemesi: Müşteri Ekipmanı kiraladıktan sonra, müşterinin sahasındaki enerji tüketimini 

azaltması karşılığında, ESCO'ya kiralama süresi boyunca Plan 1'de (Ekipman Kirası Ödeme Planı) 

belirtilen oranda kira ödemesi yapacaktır. Kira ödemeleri, her takvim ayının ilk gününe vadeli olacak 

ve kiralama süresinin başladığı takvim ayından itibaren yapılmaya başlanacaktır.  

9.2. Müşteri Tarafından Geç Ödemeler: Müşteri, talep üzerine, on (10) günden fazla bir süre için 

ödenmemiş olan her bir kira taksidinin tamamımın veya bir kısmının gecikme bedeli olarak aylık yüzde 

____ (%___) [yüzdeyi giriniz: ör. %2] oranında ödeme yapacaktır. 

9.3. Müşterinin kira ödemelerinde potansiyel artış: Her iki taraf da, Anlaşma süresi boyunca, eğer 

varsa, işlemden doğan satış vergisi ya da tüketim vergileri veya herhangi başka ilgili veya dolaylı 

masraf sebebiyle kira bedellerinin artan vergiler oranında artacağını kabul ederler. Müşteri tarafından 

yapılacak kira ödemeleri, ESCO'nun, gelir vergisi matrahında, ekipman maliyetinin %_____’sini 

[yüzdeyi giriniz] yatırım indirimi ve (amortisman söz konusu ise) ilk yıl %_____ [yüzdeyi giriniz], 

sonraki yıllarda ise %_____ [yüzdeyi giriniz] oranında olacak şekilde azalan bakiyeye göre 

amortisman gösterme hakkına sahip olduğu varsayımıyla belirlenmiştir. Müşteri, böyle bir yatırım 

indirimi ya da amortismanına hiç izin verilmiyorsa veya yukarıda belirtilen oranlarda izin verilmiyorsa 

ya da ilgili vergi kanunlarında herhangi bir değişiklik yapılırsa kira ödemelerinin de buna uygun olarak 

artırılacağını kabul eder. 

9.4. Kira ödemelerinde Müşterinin temerrüde düşmesi: Eğer müşteri, kira ödemelerini veya bir 

bölümünü veya anlaşmada belirtilen diğer ödemeleri yapmazsa ve bu durum, ESCO'dan yazılı bir 

bildirim gönderildikten sonraki ______ (___)  [ör. altmış] iş günü süresince devam ederse, ESCO, Kira 

Anlaşması boyunca vadesi geldikçe ödenecek olan tüm kira ödemelerinin derhal ödenmesini isteme 

hakkına sahiptir. ESCO’nun böyle bir bildirimde bulunması üzerine Müşteri, söz konusu meblağın, 

yıllık %______’lik [yüzdeyi giriniz: ör. % 12] iskonto oranına göre hesaplanan bugünkü değerini 

ESCO'ya derhal öder.  

Müşteri, söz konusu ödemeyi otuz (30) gün içinde yapmazsa, ESCO şunları yapabilir: 

(a) Müşteriye bildirimde bulunduktan sonra, işbu Anlaşmayı ve burada belirtilen şekilde yürütülecek 

olan tüm planları feshetmek ve müşteri tarafından kira olarak ödenen tutarları ceza olarak kesmek; 

ve  

(b) Müşteriden ekipmanı, risk ve masraflar ESCO’ya ait olacak şekilde, teslim edildiği ile aynı 

vaziyette; normal yıpranma ve aşınma ile ESCO'nun belirleyeceği bir yerde ESCO'ya iade etmesini 

istemek. Müşteri talep tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde bunu yapmazsa, ESCO ekipmanın 

bulunduğu sahaya girme ve ekipmanı derhal geri alma ve sahadan çıkarma hakkına sahiptir. Sahaya 

bu şekilde girildiğinde, mala gelecek zararlar veya başka benzer durumlar ESCO’nun sorumluluğunda 

değildir. 

                                                      
2 Dikkat: Türk mali kiralama kanun ve yönetmeliklerine uygunluk açısından, toplam kira ödemeleri, ekipmanın piyasa değerinin 
%90'ını aşmamalıdır. 
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Yukarıda bahsedilen çözüm yolları, ESCO'ya Türk kanunları uyarınca sunulan diğer tüm çözüm 

yollarına ilave olacaktır. 
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10  EKİPMANIN KAYBI YA DA TAHRİBİ  

Ekipmanın herhangi bir parçasının herhangi bir nedenle kaybolması, çalınması veya tahrip olması 

veya onarılmayacak şekilde zarar görmesi halinde, Müşteri ESCO'ya o an itibariyle kalan kira 

taksitlerini, ESCO adına bu Anlaşma uyarınca yapılan sigorta miktarını düşerek, derhal ödeyecektir. 

Bunun üzerine ESCO, garanti ile ilgili rücu hakkı olmaksızın, ESCO'nun söz konusu ekipman parçası 

üzerindeki tüm haklarını, mülkiyet hakkını ve eğer varsa menfaatlerini Müşteri'ye devredecektir. 

Bununla birlikte, ESCO adına yapılan sigorta miktarının ödenmemiş kira tutarını aşması durumunda, 

ESCO aradaki farkı müşteriye derhal ödeyecektir. 
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11 [İSTEĞE BAĞLI] MÜŞTERİNİN SATIN ALMA 
OPSİYONU  

Müşteri, ekipmanı aşağıdaki zaman ve şartlarda satın alma seçeneğine sahip olacaktır: 

(a) Ödeme Planında belirtilen tarihten (varsa) itibaren ("Satın Alma Seçeneği Başlangıç Tarihi”), 

Ödeme Planında belirtilen kira ödeme tarihlerinde, en az 30 gün önceden yapılan yazılı bildirim 

üzerine ve o tarihte vadesi gelen kira taksitlerinin tamamının ve buna göre o tarihte ödenecek tüm 

diğer meblağlar ile o tarihte geçerli olan fesih değeri veya Ekipmanın piyasa fiyatından satın alma 

anında daha yüksek olanının bedelinin, ki Ödeme Planında öngörüldüğü üzere ödenmemiş bakiye 

üzerinden bir ön ödeme primi içerebilir, ödenmesi üzerine; ya da 

tüm ekipmanın büyük ölçüde hasar görmesi veya tahrip edilmesi veya tüm ekipmana el koyulması 

durumunda, ESCO'ya yapılan bildiriminde belirtilen, Müşteri’nin satın alma opsiyonunu kullanacağı 

günde (bir sonraki kira ödeme tarihinde veya zayiata sebep olan olaydan sonraki 30 gün içinde -

hangisi daha erkense-) ESCO'ya o tarihte ödenmesi gereken kira ödemesine ilaveten Ekipmanın 

Fesih Değerinin veya piyasa fiyatının (satın alma anında hangisi yüksekse) (ya da satın almanın kira 

ödeme tarihi haricinde bir günde yapılması halinde; (i) bu satın alma tarihinden hemen önceki kira 

ödemesine ilişkin fesih bedeli ve (ii) bu satın alma tarihinden hemen önce Kira Ödemesi ile ilgili 

ödenmemiş bakiyeye tahakkuk eden faiz tutarının yanı sıra tüm diğer tutarların toplamı) eksiksiz 

olarak ödenmesinden sonra; veya 

(c) Kira Anlaşması süresinin bitiminde vadesi gelen tüm kira ödemelerinin ve bu kapsamdaki tüm 

diğer borç meblağlarının tamamının ödenmesi ve ekipmanın piyasa fiyatının ESCO'ya ödenmesi 

üzerine. 

Uygulanabilir fesih değerinin veya ekipmanın piyasa fiyatının ve bu kapsamdaki diğer tüm borçların 

ödenmesinden sonra, müşteri ekipmana hiç bir teminat engeli olmadan sahip olacaktır. 
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12  GEÇERLİ KANUN ve UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  

Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır. Taraflar, bu Anlaşmadan 

kaynaklanabilecek veya bu Anlaşmayla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı 

uzlaşmayla çözmek için iyi niyetle çaba gösterecektir. Barışçıl yollarla çözülemeyen anlaşmazlıklar, 

yetkili Türk mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir. 
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13  ANLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ       

 

Bu Anlaşma, tüm Planlar dahil olmak üzere, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve 

her iki Tarafın da yazılı izni olmaksızın iptal edilemez, değiştirilemez veya feshedilemez.  

 

Bu Anlaşma, tarafları temsil eden tam yetkili görevliler tarafından iki nüsha olarak ________  [tarih 

giriniz] tarihinde yapılmıştır. 

 

[MÜŞTERİ’Yİ TEMSİL EDEN YETKİLİNİN ADI]  [ESCO’ YU TEMSİL EDEN YETKİLİNİN   

                                                                                    ADI] 

____________________________   ____________________________ 

 

İmza:                      İmza: 

____________________________   ____________________________ 
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Plan 1: Ekipman Kiralama Planı 

Ekipmanın lokasyonu: [lokasyonu giriniz]. 

Ekipman Tanımı: enerji tasarrufu önlemlerinin uygulanmasında kullanılacak teçhizatın edinimi, 

yapımı, kurulumu, vb. 

 

Plan 2: Ö&D Planı 

ESCO tarafından hazırlanan Ö&D planı aşağıdakileri içermelidir:  

(a) Mevcut Enerji Tüketimi, Mevcut Birim Fİyatı ve Mevcut Enerji Maliyeti ve müşteri’nin her ay 

beklenen enerji tasarrufunu tanımlamak 

(b) Mevcut enerji kullanımını nasıl belgelenir, nasıl değişir ve temel etkenlerin hangi faktörler 

olduğunu açıklamak 

(c) Beklenmedik olaylar için (örneğin, eklenen ekipman veya yükler veya enerji kullanımını ve 

tasarrufunu önemli ölçüde etkileyen diğer öngörülemeyen olaylar) temel enerji kullanımına 

yönelik ayarlamaların nasıl yapıldığını açıklamak  

(d) Tasarrufların miktarını belirleme yaklaşımını, gerekli temel ölçümleri ve hesaplama yöntemlerini, 

bu faaliyetlerin zamanlamasını, ilgili tarafların rol ve sorumluluklarını ve süreçle ilgili kalite 

güvencesi gerekliliklerini belgeleyip açıklamak 

 

Plan 3: Ödeme Planı 3 

Kira Ödeme 
Tarihi 

Kira Ödemesi Faiz Kısmı Anapara 
Kısmı 

Bakiye Fesih Değeri4 

      

      

      

[İSTEĞE BAĞLI (Anlaşmanın 11. maddesi uygulanmışsa): Satın Alma Seçeneği Başlangıç Tarihi 

_____________’dir [tarih giriniz]. 

 

 

                                                      
3 Toplam kira bedeli, ekipmanın piyasa değerinin% 90'ını aşmamalı ve toplam kira süresi, ekipmanın ekonomik ömrünün % 80'ini 
aşmamalıdır. 
4 Fesih değeri, ekipmanın piyasa fiyatından daha yüksek olacaktır. Ekipmanın piyasa fiyatı, ekipmanla ilgili sektörel endekslere uygun 
olarak değerlendirilmelidir.  



 

 

 

 

 

 

 

 

“Bu yayının içeriğinden, yalnızca MWH Konsorsiyumu sorumludur ve dokümanın hiçbir şekilde  
Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıttığı varsayılamaz.” 


