
DÜZENLEME ŞEKLİNDE SÜRESİZ VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ 

 

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde, kat irtifaklı veya kat mülkiyeti tesis edilmiş olan 
Bağımsız Bölümü / Bölümleri adıma /adlarımıza hisseli veya müstakilen, dilediği bedel ve 
şartlarla, ipotekli veya ipoteksiz, takyidatlı veya takyidatsız olarak satın almaya, satış bedelini 
/bedellerini ödemeye, Tapu Müdürlüğündeki ferağ takrirlerini kabule, imzalamaya, Tapu 
senetlerini almaya, Tapu ve Nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yoldan düzeltmeye, 
bu konularda bilcümle tapu, defter, sicil, tutanak, resmi senet, akit tablosu ve dilekçeleri 
imzalamaya, satın almadan dolayı ödenmesi gereken tapu harçlarını ödemeye, fazla ve 
mükerrer yatanların iadelerini talep etmeye ve geri almaya,   
 
Dilediği  Banka ve  Finans  Kurumlarından  Bankalar  Kanunu  gereğince  lehimin veya 3.gerçek 
veya tüzel kişilerin kullandığı/kullanacağı kredilerin teminatını teşkil etmek üzere açılmış ve 
açılacak kredilerden dolayı doğmuş ve doğacak  borçların,  Banka  ve  Finans  Kurumlarının  
merkez  ve  bütün  şubelerinin doğmuş  ve  doğacak  alacaklarının  teminatını  teşkil  etmek  
üzere  maliki  bulunduğum veya bulunacağım/bulunacağımız  Taşınmaz  maldaki  Bağımsız  
bölüm/bölümler’ in tamamı üzerinde her ne nedenle olursa olsun gerek asaleten gerekse 
kefaleten kullandığım yada kullanacağım krediler ile,  T.C. Hudutları Dahilindeki Banka ve 
Finans Kurumları lehine dilediği  bedel  ve  şartlarla, dilediği  zamanda, dilediği  derecelerden 
ve serbest derecelerden istifade  etmek  kaydıyla ipotek/ipotekler  tesis  etmeye,  Tapu  
Müdürlüğünde  düzenlenecek olan takrirleri kabul ve imzalamaya, 
 
Tüm bu işlerle ilgili, iş bu yetkiler ile başkalarını da kısmen veya tamamen tevkil, teşrik ve azle, 
münferiden mezun ve yetkili olmak üzere Emlak Konut GYO A.Ş. personellerinden; 
31700298886 T.C. Kimlik numaralı Erhan DAĞ, 50695708910 T.C.  Kimlik numaralı 
Abdurrahim KAR, 19775225198 T.C.  Kimlik numaralı Ümit DELİLOĞLU, 46537330012 
T.C.  Kimlik numaralı Mustafa TANIR, 60871370046 T.C. Kimlik numaralı Mahmut 
KUMANTAŞ, 15431478250 T.C.  Kimlik numaralı Zeliha TABAN, 14879488852 T.C.  
Kimlik numaralı Tuğçe YILMAZ, 13403851230 T.C. Kimlik numaralı Işıl 
MEHMETBAŞOĞLU, 42652402566 T.C.  Kimlik numaralı Emre ŞİRAZİ, 11372369978 T.C.  
Kimlik numaralı Doğukan GÜLTİKEN, 24530144980 T.C. Kimlik numaralı Erol GÜRĞAN, 
11063922598 T.C. Kimlik numaralı Yahya ALBAYRAK, 29014511036 T.C. Kimlik numaralı 
Yaşar KARATAŞ, adlı şahısları temsile yetkili kılmak üzere vekil tayin ettik.” diye sözlerini 
bitirdiler. 
 
 
 
Not: Alıcı tapu devrini talep etmiş olduğu bağımsız bölümü banka kredisi kullanarak satın 
almış ise yukarıdaki örnek vekaletnamenin 2. paragrafı, düzenleme şeklinde süresiz 
vekâletname içerisinde mutlaka bulunmalıdır. 


