DÜZENLEME VEKALETNAME ÖnİİEĞi
(BoRcu DEvAM EDEN üveı-en içiıı)
VEKlLLER:

ceniş özıwAz
sun-eyn

AykutGENÇ
Emine AYTA
Mahmut GÜMRÜKÇÜ
Enes ÖNAL
ismail DEMiRci
Yekta KOCAKAYA
K;dir GÜNAY

(Kadir kızı 1985 Niksar doğumlu)
(Kurtbey oğlu 1989 Bafra doğumlu)
(Muzaffer klzl 1992 Şarköy doğum|u)
(Hasan oğlu 1984 Yomra doğumlu)
(Ahmet oğlu 1990 Kadlköy doğumlu)
İ.c.25457449066 (Hasan oğlu 1993 Üsküdar doğumlu)
T.C. 370932395't 2 (Kadri oğlu l985 Diyarbakır doğumlu)
T.c. 18763052518 (ı,lustafa oğ|u 1988 şereflikoçhisar doğumlu)
T.c. 37528933954
T.c.2a265367942
T.c.321468'10038
T.c. 52294662556
T.c. 45994638,198

(Münfeİiden yetkİli olmak üzere)
ISTANBUL i|i, .,-.......,......,..,...,,., ilçesi slnlrlarl dahilinde dilediği bedel ve şaftlarla,
dilediği kimselerden, gerçek Veya tüzel kişilerden, bilumum gayri menkulleri ipotekli Veya
ipoteksiz olarak satln almaya, Satln almakla sahibi bulunduğum Veya bulunacağım
. .,. . Lehine her ne nedenle olursa
taş|nmazımı
gerekse
gerek
kullandlğlm
Veya kullanacağlm kredilerin
kefaleten
asaleten
olsun
teminatlartnl teşkil etmek üzere dilediği derece, bedel Ve şartlar ile ipotek etmeye, ipotek
belgelerini almaya, yine d|lediği gayri menkullerden hisse daire kat irtifakh Ve mülkiyetli
bilumum bağlmsIz bölümler dahi satln almaya, bedellerini ödemeye, mahalli tapu
müdürlüğü nezdinde Veya memuru huzurunda adlma Verilecek kat'i ferağ takrirlerini
dinleyip kabul etmeye, imzaya, satln alma yoluyla iktisap edeceğim gayri menku|lerin
Veya gayri menkul hisselerinin vergilerini Ve harçlannl ödemeye maliye, vergi dairesi,
emlak Vergi dairesi, defterdarhk, belediyeler sair bilumum resmi dairelerde beni ilzam Ve
temsile, namlma dilekçe, beyanname emlak Vergi beyannamesi sair her türlü evrak ve
lahiyalarl tanzim ve imzaya, fazla yatlrllan Veya işlemi sonuçland|rllamayan Vergi Ve
harçlan geri almaya gerektiğinde yeniden yalrmaya, sulh ve ibraya, ahzu kabza, bu
hususlarda beni temsile birlikte Veya ayrl ayrl ifay| Vekalete mezun ve yetkili olmak üzere;
süheyla GER|ş Ö4Yu_^z, Aykut GENç, Emine AYTA, İüahmut GÜMRÜKçÜ, Enes
ÖNAL, Ismail DEM|RCI, Yekta KOCAKAYA ve Kadir GUNAY'ı münferiden hareketle
Vekil Ve nasp tayin ettim." diye sözünü bitirdi.
NoT:

Fotoğrafslz Vekaletname geçersiz sayllacaktlr,
2.1şbu Vekaletnamede herhangi bir noterlikten verilecek ve T.c.kimlik nosu yazılt
kimlik ile düzenlenecektir.
3.1loili bankanün Genel Müdürlük ünvanı noksansız olarak vazilacak sube ad,
avrlca belirtilmevecektir.
1,

BANKA ÜNVANLAR|

-Türkiye Garanti Bankası A.Ş,
-Denizbank A,Ş.
-Akbank T.A.Ş.
-Türkiye Vaklflar Bankasl T.A.o.
-Kuveyt Türk Katlllm Bankasl A.Ş.
-Türkiye Finans Katlllm Bankasl A.Ş.
-Türkiye Halk Bankast A,Ş,

Kullanllan kredi yukarlda yazll| bankalann haricinde bir bankadan kullanllm§ ise bu
bankanln tam adl yazllacaktr.

