VEKALETNAME
Adıma dilediği özel ve tüzel kişilere dilediği bedel ve koşullarda kesin suretle motorlu
araç satın almaya satış sözleşmelerini imzalamaya taşıt alım beyannamelerini tanzim ve
imzaya, satış sözleşmelerini düzenlemeye ve imzalamaya, bedellerini ödemeye (ahzu kabza),
düzeltme beyannameleri yapmaya ve imzalamaya, noterde düzenlenecek mülkiyeti
muhafaza kaydı ile satış sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya , ayrıca sahibi bulunduğum
ve bulunacağım motorlu araçları ilgili trafik, askerlik şubesi, vergi daireleri ve ilgili resmi
dairelere adıma kayıt ve tescil ettirmeye, motorlu araç tescil belgesi ile motorlu araç trafik
belgesini ve tescil plakasını almaya, zayiinden tescil belgesi trafik belgesi ve plakasını
çıkarmaya, bunlarla ilgili başvurularda bulunmaya, evrak, defter ve diğer belgelerini
imzalamaya, dilerse trafik idaresine baş vurarak trafikten çekmeye, ilişik kesme belgesi
almaya, hurdaya çıkartmaya, hurda belgesi almaya, vergi dairelerinden vergileri geri
almaya, iptal poliçe iadesini almaya, geçici plaka çıkartmaya, gerekli her türlü vergi, resim,
harç, prim ve ücretlerini ödemeye, sigorta işlemlerini ve araç muayene ve tespitlerini
yaptırmaya, bankaların merkez veya şubelerine, noterliklere adıma müracaatla araç
üzerinde bulunan rehin/haczin kaldırılması için iş ve işlemleri adıma takip ve
neticelendirmeye, yanlışlıkları düzelttirmeye, araç üzerindeki rehin/haciz kaldırıldıktan
sonra verilecek olan araç tescil ile trafik belgesini ve noterliğe hitaben yazılan belgeyi elden
teslim almaya, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, teslim ve tesellüm belgelerini tanzim ve
imzalamaya, ilgili karakollar, emniyet müdürlükleri, jandarma, otoparklar vs. bilumum
resmi dairelerde temsile, bağlanan araç veya araçlarımı çözdürmeye, teslim almaya, LPG,
taktırmaya, plan ve projelerini çizdirmeye, onaylatmaya, ulaştırma bakanlığından K1-K2
belgelerini çıkartmaya ve teslim almaya, LPG ile ilgili tüm işlemleri yapmaya, çalıntıbuluntu işlemlerini yapmaya, çalıntı ruhsatını çıkartmaya, her türlü taahhütname
muvaffakatname vermeye gibi konularla ilgili her türlü yasal ve özel işlemleri, tüm resmi
makam ve merciler önünde yapmaya ve imzaya yukarıda yazılı yetkilerin bir kısmı veya
tamamı ile ilgili başkalarını da tevkil teşrik ve azle izinli ve yetkili olmak üzere;
31069273944 T.C.no.lu İSMAİL AKIER,
29065718514 T.C.no.lu MURAT YALÇIN,
34261143756 T.C.no.lu AHMET ÖNEN,
36037099298 T.C.no.lu ALİ ÖZMİSİLİ,
18619706008 T.C.no.lu İBRAHİM YAŞAR,
27949376232 T.C.no.lu HÜSEYİN KAYA,
21670578040 T.C.no.lu ATAKAN ÇORBACI,
14560822996 T.C.no.lu KEREM GÜNEYLİ ,
36034099352 T.C.no.lu AYKUT ÖZMİSİLİ ,
23548487652 T.C. no.lu BİRSEL ÖZET,
36202103850 T.C.no.lu ÖZGÜR USLUĞA,
23581539578 T.C.no.lu RAMAZAN VATANSEVER,
28900349432 T.C.no.lu SEZER ALP,
38188028288 T.C.no.lu BÜLENT DİNÇ,
34339180966 T.C.no.lu AYDIN TİRYAKİ,
12358914328 T.C.no.lu CELAL ABUĞ’u birlikte veya ayrı ayrı tayin ettim.

