VEKALETNAME
Niğde ili , Ulukışla ilçesi Çiftehan kasabasında kain adımıza bilimum taşınmaz veya
hisseli gayrimenkulu şahsen veya müştereken, hisseli veya hissesiz ipotekli veya
ipoteksiz olarak adımıza satın almaya , şufa hakkında feragat etmeye , bununla ilgili
feragatler vermeye , ifraz ve tevhit yapmaya ve hisseli gayrimenkul tesis ettirmeye ve
hisseli gayrimenkul dönemlerinde adımıza tespit ve kaydetmeye , ferağtakrirlerini ilgili
tapu sicil müdürü ve yetkili memur huzurunda kabule, tüm gereken belgeleri adımıza
imzalamaya , tescil talebinde bulunmaya , tapu senetlerini almaya , her nevi harç ve
resimleri ödemeye , 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu gereği , yönetim planı , listeyi,
beyannameyi tanzim ve adıma imzalamaya , kat irtifakını , kat mülkiyetine hisseli
gayrimenkule çevirmeye , tescilini yaptırmaya , hisseli gayrimenkul hakkı tesis edilmiş
şekilde tapu senetlerini teslim almaya , 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa ek
57. Maddesine istinaden 3227 sayılı yasa ile tesis edilen hisseli gayrimenkul hakkının
tesisi ile ilgili olarak her türlü işlemleri yaptırmaya , 634 - 2814 ve 3227 sayılı yasaların
her türlü vecibelerini yerine getirmeye , belirlenen hisseli gayrimenkul tapusu tesisine ,
bu konularla alakalı olarak tapu daireleri vesair resmi ve özel merciiler nezdindeki
işlemleri takip ve sonuçlandırmaya, adımıza tanzim ve imzalanması lazım gelen bilimum
evrak , defter, makbuz,beyanname, muvafakat name taahhütname sözleşme vesair
evrakları tanzim ve imzaya , evrakları teslim ve tesellüme ,tebliğ ve tebellüğe , ve keza ;
Niğde ili Ulukışla ilçesi Çiftehan kasabasında kain ÇİFTEHAN TERMAL TURİZM İNŞAAT
SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN satın almış olduğumuz veya satın
alacağımız taşınmazlar üzerine ÇİFTEHAN TERMAL TURİZM İNŞAAT SANAYİ ve
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ lehine borç miktarı kadar ipotek tesis ettirmeye ,
konulacak olan her türlü ipotekleri kabul etmeye , konulacak olan ipotekleri sonunda
fek ettirmeye , taşınmazı serbest bıraktırmaya , işlemlerini takip ve sonuçlandırmaya ,
adımıza tanzim ve imzalanması lazım gelen bilimum evrakları ve resmi senetlerini
imzalamaya , bize temsile mezun ve yetkili olmak üzere tarafımızı birlikte veya ayrı
ayrı temsil etmek üzere , ve aharlarını dahi tevkil teşrik ve azle , Ömer oğlu 1985
doğumlu 66322054794 TC kimlik nolu Ahmet AKAR, Mahmut oğlu 1991 doğumlu
10313881500 TC kimlik nolu Abdurrahim GÖKALP VE Durmuş Ali oğlu 1993 doğumlu
51796538666 TC kimlik nolu Rıdvan GÜLTEPE vekil tayin edildi.

