
VEKÂLETNAME 

Aşağıda imzası bulunanlar ; 

Adı soyadı, T.C. No: …………………………… (Beyanına göre Bulgaristan’daki adı: 
…………………………………., BVN: ………………………….), ……………………. tarihinde 
………………’de doğma 

 

Şahıslar; Birlikte veya ayrı ayrı yetkili olmak üzere; 

1. 1. Bireysel Vatandaşlık № 8101212384 olan, 21.01.1981 tarihi Kırcaali doğumlu, İçişleri 
Bakanlığı – Plovdiv tarafından 28.08.2013 tarihinde verilme 644802898 numaralı kimlik 
kartı (nüfus cüzdanı) hamili NEDZHAT ZEKERYA ISMAIL, 

2. 2. Bireysel Vatandaşlık № 9206104475, 10.06.1992 tarihi Plovdiv doğumlu, İçişleri 
Bakanlığı – Plovdiv tarafından 27.06.2011 tarihinde verilme, 642531353 numaralı kimlik 
kartı (nüfus cüzdanı) hamili BAYRIE MYUMYUNOVA OSMANOVA 

3. Bireysel Vatandaşlık № 8405022465 olan, 02.05.1984 tarihi Kırcaali doğumlu, İçişleri 
Bakanlığı – Kardzhali tarafından 17.12.2015 tarihinde verilme 646135688 numaralı kimlik 
kartı (nüfus cüzdanı) hamili ERDINCH NAZIM ALI 

Aşağıdaki yetkilerle, 

Bizim şahsımız adına; Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Avrupa entegrasyon hakları, 
Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlığı ve evlat edinme dairesi nezdinde temsil etmeye, Bulgaristan 
Cumhuriyeti vatandaşlığını tespit ve kabul edilmem için gerekli olan dilekçe ve diğer belgeleri 
tanzim, ibraz ve imza etmeye, adres kaydımızı yapmaya, bizim adımıza ve hesabımıza 
Bulgaristan Cumhuriyeti il, belediye, muhtarlıklar ve emniyet müdürlükleri makamlarına gerekli 
başvurularda bulunmaya, adımıza Doğum Belgesi ve nüfus kayıtlarından suret talep etmeye, 
gerektiğinde belediyeden yurtdışı mühürlü belge talep etmeye ve apostilletirmeye, sabıka kaydı 
çıkartmaya ve teslim almaya, evrakları imzaya, yetkili makamlara onaylattırmaya, Bulgaristan 
Cumhuriyeti vatandaşlığına kabulümüz ile ilgili bilgiler almaya, adımıza tanzim olunacak 
Bulgaristan Cumhuriyeti’nde geçici ve sürekli oturma izni (İkamet Tezkeresi), Nüfus Cüzdanı 
(Şahsi Kimlik) veya yurtdışı çıkış pasaportumu elden veya ülkenin Dışişleri Bakanlığı ve ilgili 
makamlardan teslim almaya, gereken ödemeleri yapmaya, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde adımıza 
ev kiralamaya, kira sözleşmesi tanzim ve imzaya, daima Bulgaristan Cumhuriyeti’nde 
yaşayacağıma dair, Bulgaristan Cumhuriyeti hudutlarında kalıcı yerleşmek istediğimize 
beyanname tanzim ve imzaya, bizim adımıza banka hesabı açmaya, para yatırmaya, çekmeye, 
bankalardan referans yazısı almaya, gerektiğinde hesapları kapatmaya, evrakları imzalamaya, 
Yabancılar Şubesi’nden bizim adımıza tanzim olunacak oturma iznini elden teslim almaya, 
oturma izni başlangıç tarihini belirten evrak talep etmeye ve almaya, belirtilen yetkiler ile şahsımız 
adına Noterlik nezdinde gereken evrakları, kontratları ve beyannameleri imzalamaya, bu yetkilerin 
bir kısmı veya tamamı ile avukatlara veya başkalarına vekâlet vermeye ve azletmeye, bu amaç 
için genel yetkilerle vekil tayin ettik. İşbu vekâletname süresizdir. 

 


