


Vekaletname 

….. şehri. ……. bölgesi…………………. 

Vekaletname veren:  …………………………….., 

Rusya Federasyonu vatandaşı, 

…………………. doğumlu, erkek, 

Pasaport № ………….., ……… şehri İndustrialnıy semti İç İşleri Müdürlüğü 
tarafından, birlik kodu ………, ………… tarihinde verilmiş, 

Kayıtlı olduğu yer: …….. şehri ………. caddesi apartman № ….. daire № ... 

Vekil:    …………………………, 

………………………… doğumlu, 

Pasaport № …………….., ……. şehri Sverdlovskiy semti İç İşleri Müdürlüğü 
tarafından ……….. tarihinde verilmiş, 

Kayıtlı olduğu yer: …….. şehri ………. caddesi apartman № … daire № ... 

Mülkiyet hakkı üzerine bana ait olduğu, Türkiye ………… ili …… ilçesi ……….. mahallesi, parça № 
…… (…. ada … parsel, ……….. arsa sistemi) adresinde bulunduğu konut ile ilgili olarak tüm yetkili 
makamlarda ve organizasyonlarda çıkarlarımı temsil etme, herhangi bir tüzel veya özel kişilerle 
faaliyette bulunma, vergi, tahsil, elektrik, su ve benzer giderleri konusunda tüm sorunlarıyla ilgilenme, 
belediye ve diğer hizmetlerin anlaşmaları dahil olmak üzere ilgili anlaşmaları yapıp imzalama, 
anlaşmalarda geçen para miktarları, süreleri ve diğer koşullarını istediği gibi belirleme, para 
ödemelerini yapma, yapılan hizmetlerin teslim tutanaklarını imzalama, gerektiğinde yukarıda belirtilen 
konutun istediği şartlarda herhangi bir riske karşı sigorta anlaşmasını yapıp imzalama, sigorta primini 
ödeme, sigorta kapsamına giren bir olay gerçekleştiğinde öngörülen meblağı alma, işbu vekaletname 
ile yapılan anlaşmaları bozma, anlaşmaları bozma konusunda sözleşmeleri imzalama, bu görevi yerine 
getirmesi için adıma belgelerle ve dilekçelerle başvurma, gereken belgeleri ve ihbarnameleri alma, 
benim yerime imza atma hakkını veriyorum.    

Vekaletname süresi ÜÇ YIL olmak üzere verilmiştir.  
Rusya Federasyonu Medeni Yasasının 182-189 maddeleri açıklanmıştır. 
 
İmza: (………………………..) 
 
……… şehri, ………. bölgesi. 
………………………………... 
İşbu vekaletname benim, ……… Şehir Noter Bölgesi Noteri ………………………………..’nın 
geçici vekili ………………………………… tarafından tasdik edilmiştir.  
Vekaletname ………………………….. tarafından benim yanımda imzalanmıştır. Kimliği saptanmış, 
fiil ehliyeti kontrol edilmiştir. 

Defterde ………. numarasıyla kaydedilmiştir. 

Tarifeye göre 600 ruble alınmıştır, Rusya Federasyonu noterlik kanununun 15, 22 ve 23 maddelerine 
göre teknik ve hukuki hizmetler dahil. 

Noter vekili: (imza) 

Mühür: Noter ……………/bulunduğu adres: ………. bölgesi’nin ……. şehri/ …….. Şehir Noter 
Bölgesi/ …………….. 

ПЕРЕВОД С РУССКОГО ЯЗЫКА НА ТУРЕЦКИЙ 

RUSÇA’DAN TÜRKÇE’YE ÇEVİRİ 
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