
YALOVA ili, Armutlu ilçesi hudutlarında inĢa edilmiĢ veya inĢa edilecek olan 

gayrimenkullerden adıma hisseli veya hissesiz satın almaya takyidatlı veya takyidatsız olarak 

beni temsilen tam yetkili olarak hisse satın almaya veya irtifaklı bağımsız bölümler satın 

almaya, sözleĢme imzalamaya, tapu dairelerinde hisse satın almak üzere beyanda 

bulunmaya ve adıma keza satın almaya, tapu almaya, her türlü iĢlem ve muameleyi resmi ve 

özel tüm kurumlarda, Bayındırlık ve Ġskan, Orman,  Çevre ve Turizm Bakanlığı’nda ve diğer 

bakanlıklarda, defterdarlıklar, vergi daireleri, icra daireleri, mal müdürlükleri, tapu kadastro 

daireleri doğalgaz dağıtım Ģirketleri, içme suyu ve kanalizasyon idareleri, elektrik dağıtım 

Ģirketleri ve müesseseleri, Belediyeler, Ġl Özel idareleri, Ġmar müdürlükleri, TEK, PTT, 

TEDAġ, TEAġ, BOTAġ, ARMAGAZ gibi kurum ve idarelerin Genel Müdürlükleri, 

müdürlükleri, Ģeflikleri ve tüm teĢkilatları nezdinde yetkili olarak beni temsile, adıma dilekçe 

vermeye adıma hazırlanmıĢ her türlü belgeyi imzalamaya Ģuf’a hakkında geri izale-i Ģuyu 

hakkından ve bu konularda dava yetkisinden feragat etmeye, bağımsız bölümlerle ilgili ortak 

kullanım alanlarının ve müĢtemilatının kullanma ve mülkiyet haklarından feragat etmeye ve 

muvafakatname vermeye, 634, 2814 ve 3227 sayılı yasaların her türlü vecibelerini yerine 

getirmeye, adı tanzim edilerek beyanname/muvafakat name ve muafiyet belgesi tanzim ve 

imzalamaya adı geçen tesisler için her ölçekte imar planı, tadilat projesi, proje yapmaya, 

tasdik ettirmeye, vize ve ruhsat almaya, gerekli iĢlemleri ifaya, tevhit, ifraz, taksim ve imar 

durumları tespite, ayrıca inĢaat sırasında imar planında tüm projelerinde her türlü tadilatı 

yapmaya, gerektiğinde yapı denetim firmalarına kontrol ettirmeye kat irtifakı kurmaya, 

kurulmuĢ kat irtifakını terkin etmeye, tadil etmeye, yeni hisse miktarları ve Ģartlarda yeniden 

kat irtifakı, irtifak ve tanzim, tasdik ve imzaya bu belgeleri tadil etmeye, ayrıca bu 

gayrimenkullerde herhangi bir Ģekilde yeniden düzenlenecek arsa paylarını kabule, değiĢiklik 

yapmaya, iskan izni almaya, cins tashihi yaptırmaya, kat mülkiyeti tesis, tesciline ve tadiline, 

tapu senetlerini istihsale, velhasıl bu bağımsız bölümlerle ilgili bütün iĢlemleri yapmaya, 

resmi ve özel kurumlar lehine: dağıtım merkezi, indirici merkez, pompa, istasyon basınç 

düĢürücü merkezi, telefon santral yeri, enerji trafo merkezi, pilon, enerji hatları ve boru 

hatları, vana odaları yerlerini kiraya vermeye, kira mukavelesi yapmaya, bedelini almaya, 

projelendirilen merkezlerin yerleri ve hat güzergahları üzerinde bu kurumlar lehine aynı 

haklar tesis etmeye, birlikte veya ayrı ayrı hareketle temsile baĢkalarını tevkil, teĢrik ve azle 

yetkili mezun olarak, ALĠ ĠHSAN OĞLU 1993 DOĞUMLU 60367377672 T.C. KĠMLĠK NOLU 

MELĠKHAN KURAN VE ADĠBAL OĞLU 1981 DOĞUMLU 39173053810 T.C. KĠMLĠK NOLU MURAT 

ÜNSAL VE RUHĠ OĞLU 1978 DOĞUMLU 60469374234 T.C KĠMLĠK NOLU FATĠH KURAN’ı 

münferiden vekil nasb ve tayin ettim dedi ve sözlerini bitirdi. Verilen bu takriri ben yeminli 

noter bir asıl ve bir suret olarak düzenledim ve okuması için kendisine geri verdim. Okudu ve 

tekrar bana müracaatla istediklerinin aynen ve doğru olarak yazılmıĢ olup herhangi bir hata 

mevcut değildir, demesi üzerine altını imza etti. Tarafımdan da imza edilip mühürlendi. 

SÜRELĠ VEKALETNAME KABUL EDĠLMEMEKTEDĠR. 

 Noterden 2 nüsha olarak çıkarılacaktır.  
(Notere giderken 3 Adet fotoğraf ve TC kimlik no’lu nüfus cüzdanınız yanınızda bulunmalı.) 

İş bu vekalet asıllarını aşağıdaki adrese göndermeniz rica olunur. 

Şirinevler Mh. Adnan Kahveci Bulvarı Eski Londra Asfaltı Aker Plaza No:198 

K:3 (E-5 Yanı) BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 

Tel: (0212) 451 04 44 – Faks: (0212) 451 05 50 


