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AGORA ANTALYA ALIŞ VERiŞ MERKEZİ
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SAYI :1
KONU: Kiralama

02.02.2022

ESNAF Ve SANATKARLAR ODALARI SİRLİĞİNB
ANTALYA

Altıova Sinan Mahallesi Çağdaş Sokak No; 5 Kepez,/Antalya adresinde faaliyette
bulunan Agora Alışveriş merkezinde Faz-| Zemln Katında bulunan 343 m2 büyüklüğünde
Bayan Giyim faaliyeti yürütmeye uygun boş bir ünitemiz bulunmaktadır.

Üyelerinizin arasında söz konusu ünitenin kiralanması ile ilgilenenler mevcut ise iş bu
yazının tarafınza iletilmesine müteakip en geç 20 gün sonuna kadar kiralama koşullarını
görüşmek üzere tırafimza yönlendirmenizi, belirtilen sürede tarafım ıza yazılı bir başvuru
oimaması durumunda söz konusu kiralık ünite ile ilgilenen üyeniz olmadığı ınlamına
geleceğini, iletişim bilgileriıin aşağıya çrkarıldığını bilgilerinize rica ederim.

Agora Avm Yönetimi

kira la ma@oda kgrou rr.com 0216 372 |400

-2<_---rrr--'ı



AqqRA

AGoRA ANTALYA ALıŞ VERiŞ MERKEZi
ALTlNoVA siı.,ıeı ıreul ı-ı-Esi 07|70

KEPEZ /ANTALYA
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02.02.2022

Altıova Sinan Mahallesi Çığdaş Sokak No; 5 Kepez/Antalya adresinde faaliyette
bulunan Agora Alışveriş merkezinde Faz-| Zemin Katında bulunan 262 m2 büyüklüğünde
Erkek Giyim faaliyeti yürütmeye uygun boş bir ünitemiz bulunmaktadır.

Agora Avm Yönetimi

kiralama@odakgroup.com 0216 312 14o0

ESNAF Ve SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞiNE
ANTALYA

Üyelerinizin arasında söz konusu ünitenin kiralanması ile ilgilenenler mevcut ise iş bu
yazının tarafınıza iletilmesine müteakip en geç 20 gün sonuna kadar kiralama koşullarını
görüşmek üzere tarafimıza yönlendirmenizi, belirtilen sürede tarafimız,a yazılı bir başvuru
olmamasr durumunda söz konusu kiralık ünite ile ilgilenen üyeniz olmadığr anlamına
geleceğini, iletişim bilgilerinin aşağıya çıkarıldığını bilgilerinize rica ederim.
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Altıova Sinan Mahallesi Çağdaş Sokak No; 5 Kepez/Antalya adresinde faaliyette
bulunan Agora Ahşveriş merkezinde Faz-l Zemin Katında bulunan 118 m2 büyüklüğünde
Teksil Bayan Giyim faaliyeti yürütmeye uygun boş bir ünitemiz bulunmaktadır.

Üyelerinizin arasında söz konusu ünitenin kiralanması ile ilgilenenler mevcut ise iş bu
yazrnrn tarafınıza iletilmesine müteıkip en geç 20 gün sonuna kadar kiralama koşullarrnı
görüşmek üzere tarafımrza yönlendirmenizi, belirtilen sürede tarafımua yazılı bir başvuru
olmamasr durumunda söz konusu kiralık ünite ile ilgilenen üyeniz olmadığı anlımına
geleceğini, iletişim bilgilerinin aşağıya çıkarıldığını bilgilerinize rica ederim.

Agora Avm Yönetimi

kiralama(do daksrouo.com 0216 372 L400

ESNAF Ve SANATKARLAR ODALARI BİRLiĞiNE
ANTALYA
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ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı uİnl,İĞiNn
ANTALYA

Altıova Sinın Mahallesi Çağdaş Sokak No; 5 Kepez/Antalya adresinde faaliyette
bulunan Agora Alışveriş merkezinde Faz-I Zemin Katındı bulunan l79 m2 büyüklüğünde
Ayakkabı faaliyeti yürütmeye uygun boş bir ünitemiz bulunmaktadır.

Üyelerinizin arasında söz konusu ünitenin kiralanmasr ile ilgilenenler mevcut ise iş bu
yazının tarafınıza iletilmesine müteakip en geç 20 gün sonuna kadar kiralama koşullarrnı
görüşmek üzere tarafimıza yönlendirmenizi, belirtilen sürede tarafımua yazılı bir başvuru
olmaması durumunda söz konusu kiralık ünite ile ilgilenen üyeniz olmadığı anlamrna
geleceğini, iletişim bilgilerinin aşağıya çıkarıldığını bilgilerinize rica ederim.

Agora Avm Yönetimi

_.1
kiralama@odakgrouo.com 02|6 372 |400
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Altıova Sinan Mahallesi Çağdaş Sokak No;5 Kepez/Antalya adresinde faaliyette
bulunan Agora Alışveriş merkezinde Faz-l Zemin Katında bulunan 178 m2 büyüklüğünde
Ayakkabı faaliyeti yürütmeye uygun boş bir ünitemiz bulunmaktadır.

Üyelerinizin arasında söz konusu ünitcnin kiralanması ile ilgilenenler mevcut ise iş bu
yazının tarafınıza iletilmesine müteakip en geç 20 gün sonuna kadar kiralama koşullarını
görüşmek üzere tarafımıza yönlendirmenizi, bclirtilen sürede tarafım ıı,a yızıh bir başvuru
olmaması durumunda söz konusu kiralık ünite ilc ilgilenen üyeniz olmadığı anlamına
gelcceğini, iIetişim bilgilerinin aşağıya çıkırıldığını bilgilerinize rica ederim.

Agora Avm Yönctimi

7
kirılamala odakgrourı.com 0216 372 |400
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Altıova Sinan Mahallesi Çağdaş Sokak No; 5 Kepez-/Antalya adresinde faaliyette
bulunan Agora Ahşveriş merkezinde Fız-| Zemin Katında bulunan 209 m2 büyüktüğünde
Erkek giyim faıliyeti yürütmeye uygun boş bir ünitemiz bulunmaktıdır.

Üyelerinizin arasrnda söz konusu ünitenin kiralanması ile ilgilenenler mevcut ise iş bu
yazının tarafınıza iletilmesine müteakip en geç 20 gün sonuna kadar kiralama koşullarrnı
görüşmek izere tarıfımıza yönlendirmenizi, belirtilen sürede tarafımıza yazılı bir başvuru
olmaması durumunda söz konusu kiralık ünite ile ilgilenen üyeniz olmadığı anlamına
geleceğini, iletişim bilgilerinin aşağıya çıkarıldığını bilgilerinize rica ederim.

Agora Avm Yönetimi

kiralam oda rou .com 0216 372 1400
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ESNAF Ve SANATI(ARLAR ODALARJ BiRLİĞİNE
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Altıova Sinan Mahallesi Çağdaş Sokak No;5 Kepez/Antalya adresinde faaliyette
bulunan Agora Alışveriş merkezinde Faz-1 lJodrum Katında bulunan 256 m2 büyüklüğünde
Mutfak ve Ev Teksili faaliyeti yürütmeye uygun boş bir ünitemiz bulunmaktadır.

Üyelerinizin arasında söz konusu ünitenin kiralanması ilc ilgilencnler mevcut ise iş bu

yazının tarafinıza iletilmesine müteakip en gcç 20 gün sonuna kadar kiralama koşullarını
görüşmek üzere tarafımza yönlendirmenizi, bclirtilen sürede tarafımıza yıı,ılı bir başvuru
olmaması durumunda söz konusu kiralık ünite ile ilgilenen üyeniz olmadığr anlamına
gcleceğini, iletişim bilgilerinin aşağıya çıkarıldığını bilgilerinize rica cderim.

Agora Avm Yönetimi
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kiralamaCa)odıkgroun.com 02|6 372 1100



AEoltA

A(;()RA ANTALyA 
^Lış 

VERiş MERKEzi
ALTt\OVA §i\ \N MAHALLESi 0?|"0

KEPEZ /ANTALYA

SAYI :8
koNuı kiralama

02.02.2022

Altıova Sinan MahaIlesi Çağdaş Sokak No;5 Kepez/Antalya adresinde faaliyette
bulunan Agora Alışveriş merkezinde Faz-l Bodrum Katında bulunan 200 m2 büyüklüğünde
Geleneksel, Kültürel Vcya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler
Kapsamında faaliyeti yürütmcye uygun boş bir ünitemiz bulunmaktadır.

Geleneksel, Küttürel Veya Sanatsal Değcri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Mcslekler
Kapsamındaki Üyelerinizin arasında söz konusu ünitenin kiralanması ile ilgilenenler mevcut
ise iş bu yazının tarafınıza iletilmesine mütcakip en geç 20 gün sonuna kadar kiralama
koşullarını görüşmek üzere tarafımıza yönlcndirmenizi, belirtilen sürede tarafımıza yaııll bir
başvuru olmaması durumunda söz konusu kiralık ünite ile ilgilenen üyeniz olmadığı anlamına
geleceğini, iletişim bilgilerinin aşağıya çıkarıldığını bilgilerinize rica ederim.

Agora Avm Yönetimi

k i ra la ma(a' od ı kg ro u n. co nr 0216 372 ı100

ESNAF vc SANATK-A.RLAR ODALARI BiRLiĞiNE
ANTALYA


