
İHALE KATILIMCI DİLEKÇESİ  
 
 
Sayın, YENİLEVENT SİTESİ ORBİR İŞLETME KOOPERATİFİ ‘NE 
 

Kooperatifinizin mülkiyetinde bulunan ve aşağıda tapu bilgileri yer alan taşınmazın …./…./2022 günü 
saat ……….’den itibaren yapılacak olan açık arttırma yolu ile satışına katılmak istiyorum. …./…./2022 

 
Katılımcının Adı-Soyadı ve İmzası (elle yazılacaktır) 

 
Açık Arttırma Konusu Taşınmazın 
 
İli :  İSTANBUL 
İlçesi :  BEŞİKTAŞ 
Paftası : 
Ada No : 
Parsel No : 
Blok/Kat/Bağımsız Bölüm No : 
 
 
Açık arttırma şartnamesinin bir örneğini aldım, gördüm ve okudum. Açık Arttırma Şartnamesinin bütün 
koşullarını aynen kabul ettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ediyorum. İşbu açık arttırma yolu ile satışa katılımcı 
olarak katılmam sebebiyle Kooperatifinize vermiş olduğum kişisel bilgilerimin, işbu açık arttırma konusu 
satış işleminin gerçekleştirilmesi ve Kooperatifinizin faaliyetleri çerçevesinde yasal olarak kayda alınması ve 
denetlenmesi zorunlulukları ve bu zorunluluklar süresince ve bu amaçlar ile sınırlı olarak işlenebilmesi ve 
bu kayıtların saklanması için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesindeki 
düzenlenmiş olan açık rızayı (izini) vermekteyim. Gereğini arz ederim.  
 
Saygılarımla,    …../…../2022 
 
 
Açık Arttırmaya Katılanın  Durumu Ortak / Kat Maliki / Kiracı 
 

Adı  : ☐ Ortak Üye No. :  ………… 

Soyadı : ☐ Ortağın Eşi Blok No. :  ………… 

TC Kimlik No :  ☐ Ortağın Alt Soyu Daire No. :  ………… 

Cep Telefonu : ☐ Kat Maliki 

E-Posta : ☐ ORBİR Kiracısı  

Adresi : ☐ Kiracı 

 
Katılımcının Adı-Soyadı ve İmzası (elle yazılacaktır) 

 
Ekler 
 

- Resmi Kimlik Belgesi aslı ve katılımcı tarafından imzalanmış fotokopisi 
- Teminatın ödenmiş olduğuna dair Banka Dekontu 
- Ortağın eşi veya alt soyu için Nüfus Kayıt Örneği, kat malikleri için güncel tapu kayıt örneği, kiracılar 

için kira sözleşmesi (asılları görülüp fotokopileri alınacaktır) 
 

 
İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR 
 

• İhale Şartnamesi imzalandı mı?  ☐  Evet ☐  Hayır 

• Kimlik aslı ve imzalı fotokopisi alındı mı?    ☐  Evet ☐  Hayır 

• Banka dekontu teyit edildi mi? ☐  Evet ☐  Hayır 

• Kat malikleri için Tapu, kiracılar için Kira Anlaşması fotokopisi alındı mı? ☐  Evet ☐  Hayır 

• Ortağın eşi veya alt soyu için Nüfus Kayıt Örneği alındı mı?  ☐  Evet ☐  Hayır 

 
 

İhaleye katılması  ☐  UYGUNDUR  ☐  UYGUN DEĞİLDİR 
 



 

İHALE KATILIMCI DİLEKÇESİ 
(Vekiller için) 

 
Sayın, YENİLEVENT SİTESİ ORBİR İŞLETME KOOPERATİFİ ‘NE 
 

Kooperatifinizin mülkiyetinde bulunan ve aşağıda tapu bilgileri yer alan taşınmazın …./…./202… günü 
saat ……….’den itibaren yapılacak olan açık arttırma yolu ile satışına vekil edenim ………………………….. 
(TC Kimlik No : …………………..........) nam ve hesabına vekaleten katılmak istiyorum. 

 
Vekilin Adı-Soyadı ve İmzası (elle yazılacaktır) 

Açık Arttırma Konusu Taşınmazın 
 
İli     :  İSTANBUL 
İlçesi     :  BEŞİKTAŞ 
Paftası     :  
Ada No    : 
Parsel No    :  
Blok/Kat/Bağımsız Bölüm No : 

 
Açık arttırma şartnamesinin bir örneğini aldığımızı ve okuduğumuzu ve açık arttırma şartnamesinin bütün 
koşullarını aynen kabul ettiğimizi vekil edenim nam ve hesabına beyan, kabul ve taahhüt ediyorum.  
İşbu açık arttırma yolu ile satışa vekil olarak katılmam sebebiyle Kooperatifinize vermiş olduğum kişisel 
bilgilerimin, işbu açık arttırma konusu satış işleminin gerçekleştirilmesi ve Kooperatifinizin faaliyetleri 
çerçevesinde yasal olarak kayda alınması ve denetlenmesi zorunlulukları ve bu zorunluluklar süresince ve 
bu amaçlar ile sınırlı olarak işlenebilmesi ve ihale sürecinin sesli ve görüntülü kaydının yapılması ve bu 
kayıtların saklanması için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesinde düzenlenmiş 
olan açık rızayı (izini) asaleten ve vekaleten vermekteyim. Gereğini arz ederim. 

 
Saygılarımla,    …../…../2022 
 
 
Açık Arttırmaya Katılan Temsilcinin/Vekilin Katılımcı Asilin Durumu Ortak / Kat Maliki / Kiracı 
 

Adı  : ☐ Ortak Üye No. :  ………… 

Soyadı : ☐ Ortağın Eşi Blok No. :  ………… 

TC Kimlik No :  ☐ Ortağın Alt Soyu Daire No. :  ………… 

Cep Telefonu : ☐ Kat Maliki 

E-Posta : ☐ ORBİR Kiracısı  

Adresi : ☐ Kiracı 

 
Vekilin Adı-Soyadı ve İmzası (elle yazılacaktır) 

Ekler 
 

- Resmi Kimlik Belgesi aslı ve vekil tarafından imzalanmış fotokopisi 
- Teminatın ödenmiş olduğuna dair Banka Dekontu 
- Vekaletname aslı 
- Ortağın eşi veya alt soyu için Nüfus Kayıt Örneği, kat malikleri için güncel tapu kayıt örneği, kiracılar 

için kira sözleşmesi (asılları görülüp fotokopileri alınacaktır) 
 

İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR 
 

• İhale Şartnamesi imzalandı mı?  ☐  Evet ☐  Hayır 

• Kimlik aslı ve imzalı fotokopisi alındı mı?    ☐  Evet ☐  Hayır 

• Banka dekontu teyit edildi mi? ☐  Evet ☐  Hayır 

• Vekaletname aslı teslim alındı mı?  ☐  Evet ☐  Hayır 

• Kat malikleri için Tapu, kiracılar için Kira Anlaşması fotokopisi alındı mı? ☐  Evet ☐  Hayır 

• Ortağın eşi veya alt soyu için Nüfus Kayıt Örneği alındı mı?  ☐  Evet ☐  Hayır 

 

İhaleye katılması  ☐  UYGUNDUR  ☐  UYGUN DEĞİLDİR 


