37-e) 4. sırada teklif veren Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketinin
vekâleten ihaleye katıldığı, vekil adına düzenlenen ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi incelenir.
VEKÂLETNAME
Leh ve aleyhimizde açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C yargı organlarının,
meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla bizi temsile, hak ve
menfaatlerimizi korumaya, davalar açmaya icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya,
takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları bizi temsilen
kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe tanık, bilirkişi göstermeye,
karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname, ihbarname keşidesine, keşide
olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya keşiflerde hazır bulunmaya,
keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler
yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri,
Vergi Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile, yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı
organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe,
murafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim,
bilirkişi, hakem şahit,katip ve ehlivukufları şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya,
elden evrak alıp vermeye kayıt ve suretler çıkarmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye,
vergi daireleri, vergi itiraz, takdir temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda
kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda bizi temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya,
tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan
vareste tutulmamız yolunda talepte bulunmaya tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye bu
yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya
ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden
feragate, feragati davayı kabule, ihalelere girmeye, icra ihalelerine iştirak etmeye, adımıza pey
sürmeye mezun ve yetkili olmak üzere Hasırcıbaşı Caddesi No:22/9 Kadıköy İstanbul adresinde
mukim Kadıköy Vergi Dairesinin 5060017567 sicilinde kayıtlı İstanbul barosu avukatlarından Av.
YAŞAR ÜMİT KARACA, aynı adreste mukim 16635734 SSK sicil numaralı Av. MEHMET ALİ
BİLDİREN ve yine aynı adreste mukim 15489986 SSK sicil numaralı Av. FİGEN ÇETİNER
tarafımızdan vekil tayin edildi.
VEKALETİ VEREN: Hülya SARAYLI
ÖZÇINARLAR İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanlı şirket adına münferiden
temsile yetkili
T.C.Kimlik No: 47856231482
Burhaniye Mah. Işık Sok. No:98 Şişli/İSTANBUL
Bu onayla işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın gösterdiği, Şişli Nüfus Müdürlüğünden verilmiş
17/02/2001 tarih, 53624 kayıt C02 seri ve 25642 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Balıkesir
İli Ayvalık İlçesi Savaştepe mahallesi 20 cilt, 31 aile sıra, 60 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup,
baba adı İsmail, anne adı Fikriye, doğum tarihi 19/08/1978, doğum yeri Ayvalık olan ve halen
Burhaniye Mah. Işık Sok. No:98 Şişli/İSTANBUL adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu
söyleyen, 47856231482 T.C. kimlik numaralı Hülya SARAYLI adlı kişiye ait olduğunu, dairede
huzurumda imzalandığını onaylarım.

İSTANBUL 57.NOTERİ
Asuman ERDEM
Mühür-İmza

ASLI İDARE TARAFINDAN GÖRÜLMÜŞTÜR.
Kaşe-İmza
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ
27/01/2011

İMZA BEYANNAMESİ

Türkiye Cumhuriyeti resmi kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ve bankalarla
yapacağım her türlü işlemlerde aşağıda örnekleri bulunan imzamı kullanacağımı, imzamın
beni her bakımdan sorumlu kılacağını beyan eder, onaylanmasını talep ederim.

ADI SOYADI: Mehmet Ali BİLDİREN T.C. 47859635121
Bilkent Mah. Adanır Sokak No: 4/6
Üsküdar/İSTANBUL

İmza

İmza

İmza

Bu onayla işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın gösterdiği, Üsküdar Nüfus Müdürlüğünden
verilmiş 10.02.2001 tarih, 1358 kayıt, H02 seri ve 589632 numaralı fotoğraflı Nüfus
Cüzdanına göre Malatya İli Merkez Mahallesi 12 cilt, 26 aile sıra, 24 sıra numaralarında
nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ahmet, ana adı Zöhre, doğum tarihi 17.06.1972, doğum yeri
Malatya Merkez olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu söyleyen
47859635121 T.C.Kimlik numaralı Mehmet Ali BİLDİREN, adlı kişiye ait olduğunu ve
dairede huzurumda imzalandığını onaylarım.

İSTANBUL 27.NOTERİ
Esra ÇETİN
Mühür-İmza
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ÖZÇINARLAR İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN sunmuş
olduğu İmza Sirküsünde;
1) İhaleye katılan istekli firmanın adı soyadı/ticaret unvanı,
2) Vekâleti verenin, ihaleye istekli olarak katılan firmanın temsile yetkili olduğu kişi
tarafından verilip verilmediği (adı soyadı, kimlik numarası),
3) Vekâlet verilen kişinin adı soyadı, imzası,
4) Vekâletnamede kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılacak “ihalelere katılmaya,
ihalelere teklif vermeye” ifadesinin bulunup bulunmadığı,
5) Vekâlet verilen kişinin imzasının, birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif
cetvelindeki imza ile uygunluğu,
6) Belgenin asıl, aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnek, “aslı idare tarafından
görülmüştür” şerhi (Sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin
aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Bu yönde
yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta
görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.) olup olmadığına ilişkin inceleme
yapılmıştır.
Yapılan inceleme sonucunda; belgenin yukarıda belirtilen hususları taşıması nedeniyle
istekli firmanın yeterlik kriterini taşıdığı görülmüştür.
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