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VEKALETNAME
Sahibi bulunduğum veya bulunacağım bilumum motorlu nakil vasıtalarımın alakalı trafik,
maliye, sigorta vesair makam ve dairelerinde ayrıca ASBİS sistemiyle tescili yapılacak araçlarda
belgeleri hazırlamaya, müracaatda bulunmaya , araç tesciline ilişkin geçici belgeyi imzalamaya ve
elden teslim almaya , tescil sisteminde adıma kayıt edilecek geçici belgelerin tanzimi, bu belgeleri
imzalamaya ve imzalatmaya, suretlerini almaya ve tescillerini yaptırmaya, çalıntı, çalıntı-buluntu
ruhsatı çıkarmaya, imzalamaya, teslim almaya, plakasını, temiz kağıdını, trafik ruhsat, geçici belge
ve cüzdanlarını talep ve istihsale, tesellüme ve müracaatlarda bulunmaya, lüzumlu evrak, defter ve
vesairleri tanzim ve imzaya, teslim ve tesellüme gerekli her türlü vergi, resim, harç, masraf prim,
ASBİS ruhsat bedellerini ve ücretlerini ödemeye, fazlalarını itirazla geri almaya, sigorta
muamelelerini ve araç muayenelerini ve Tüvtürk muayene istasyonlarında muayane ve tespit
işlemlerini yaptırmaya, rehin haciz işlemlerini koymaya ve kaldırmaya ve satış, ASBİS sistemi
üzerinden tescili gerçekleştirilen araçlar tescil işlemlerini ile ilgili fesihleri yapmaya velhasıl bu
işlerden dolayı benim kanunen yapabileceğim bilumum muameleleri başından sonuna kadar takip
ve intace, ruhsat zayi ve plaka zayi işlemlerini yapmaya gerektiğinde takoğrafla ilgili taahhütname
vermeye, her türlü taahhütnameleri vermeye, motor ve şase nosu almaya çakmaya tescillerini
yapmaya, dilerse vasıtayı hurdaya çıkartmaya, hurda belgesini istihsale, nakil için yol belgesini
almaya, yıllık geçici yol belgesi almaya, satış senetlerini imzalamaya, noterden ve bayilerden geçici
ruhsat almaya,noterden alınan ve bayilerden alınan geçici ruhsatla ilgili trafik şubesinden işlem
yapmaya, ilgili trafik şubelerinden gerçek ruhsat asıllarını almaya, test plaka almaya, ilçe nüfus
müdürlüklerinde işlemlerimi yapmaya, adres naklini aldırmaya, gerekli belgeleri imzaya ve elden
almaya, dilekçeleri ve beyannameleri imzaya isterse namıma dilediği bedel ve şartlarla motorlu
vasıta satın almaya ve (ayrıca ticari plaka satın almaya) faturalarını istihsale, bedellerini ödemeye,
mukavelelerini istediği şartlarla tanzim ve imzaya ayrıca kambiyo mevzuatı hükümlerine göre
kambiyo taahhüdünde bulunmak suretiyle nakil vasıtaları, vergi dairesi müdürlüğüne adıma taşıt
alım ve ek taşıt alım vergisi yatırabilmesi için çizgili (bedeli bloke edilmiş) çek tanzim ve imzaya
LPG işletmeye ve söktürmeye ve ASBİS sistemi üzerinde tescili yapılmış olan araçlara da LPG
işletmeye, ibraza başkalarını da tevkil, teşrik ve azle maliyeden ve trafikten çekmeye, çekme
belgelerini çıkartmaya, adres değişikliği yapmaya, nüfus müdürlüklerindeki işlemleri yapmaya
ulaştırma denizcilik ve haberleşme bakanlığından K1, K2, K3, C1 belgesi işlemlerimi yapmaya,
müracaatta bulunmaya,düşüm yapmaya, ibra yapmaya, yenilemeye,
teslim etmeye, teslim
almaya, imzalamaya, suret çıkarmaya, vergi dairelerine namıma müracaatla adıma vergi
mükellefiyeti tesis ettirmeye vergi numarası almaya buna ait vergileri imzalamaya, bağlı bulunduğu
yeddieminliklerden, otoparklardan, ilgili trafik şubelerinden ve bicümle resmi kurum ve
kuruluşlardan teslim almaya, gerekli evrakları ve belgeleri imzalamaya, gerekli işlemleri yapmaya,
gerekli harç ve rüsumlarını yatırmaya, makbuzlarını almaya, velhasıl bu konuda yapılması gerekli iş
ve işlemleri yapmaya, münferiden hareket etmek üzere FİRMAMIZ adına SERDAR KARAKAYA
(17234882050), DERYA EFİLOĞLU (34367121030), SUAT BİLEN (62401169380), FATİH ATMAR
(30508788100), FATİH DÜNDAR (10184340786), NİHAT TOPAL (54388515380), KAAN ARAT (23519082572),
YUSUF BUDAK (24917511190), HASAN KESKİN (13649042324), MAHMUT GÜRBÜZ (45538212358), VOLKAN
KARLIDAĞ (11086254096), MURAT AKSÖZ (13988837018), HASAN NALBANT (24628962212), SEDAT
GÜLLÜPINAR (54556539002), GÖKHAN MUHTAROĞLU (43636914556), EMRAH ÇAKER (44056409608),
MEHMET ÜNLÜ (37324633102), NİHAT AKIN (34013039788), HÜSEYİN CARİM (46843302864), MAHMUT
TÜRKOĞLU (39572490382), RUŞAN ŞİŞMAN (36715434250), SUAT TAĞHANLI (57424047418), ALİ EKBER
CEBE (20930711272), MURAT AYDIN (55744478790), KEMAL AKINCI (10459868472), FIRAT TAĞHANLI
(57421047572), FURKAN ÖZKAYA (29705386448), ERDAL İŞİTMEZ (13745455318), ALİ ÇAĞLAR
(42970428040), MEHMET SEDAT BAYAM (15860252964), ZÜLFÜKAR ÖLMEZ (59068380470), BÜLENT YİĞİT
(34088165634), HANİFE ŞİŞMAN (10520515526), MUHİTTİN HAKAN OKAN (16046363122), MUSTAFA
SÖKÜT (1353523126), ERDAL GÜLER (51073290300), SİNAN YERLİKAYA (37657608068), MURAT DİNGİL
(10964963334), BURHAN MEHMET KARCIOĞLU (32338896642), FATİH PALANCI (40732505466), ERGÜN
ATEŞ (53053134116), AYDIN KALENDER (10193334486), ESER ÖLMEZ (21040508684), METİN GÜREL
(51256202496), MUSTAFA ERSÖZ (15458786420), VEDAT TURAN (52324645900), HÜSEYİN OKTAY
(67366162568), FURKAN KALKAVAN (27809367844), MEHMET SARITOP (36211309588), İBRAHİM HALİL
ÖZDEMİR (63688402412), SERKAN GÜL (64441185610), RÜŞTÜ KAŞKAYA (48202572550), ÖMER ÇAĞLAR
(17039808118), AHMET TÜRKOĞLU (59563490674), ŞÜKRÜ AKPINAR (48844285610), MEHMET ÖZKABLAN
(24215720362), TEKİN YAZICI (28868282666), EMRE GÜVEREN (56173096142), KORKMAZ YILDIZ
(74038044190), MUSTAFA ŞİŞMAN (36709434488), ALİ COŞKUN (45406863668), İSA YAZAR (33467060638),
FATİH AKÇAY (33197069604), ALİ KARLIDAĞ (23846111488), MURAT TALAN (20011023492), ÖZKAN
DİRLİK(27155513414), MESUT İNAN (52054465618), BARIŞ SEVİNDİK (10561409242), ÖZGÜR ATALAY
(32032466882), MERT SARIOĞLU (31000832636), TUNCAY DEMİREL (48256200850), NECMİ MERTAN
(63229170718), ABİDİN GÜNDOĞAN (40640054148), HAKAN ÖLMEZ (21049508302), MECİT
TÜYLÜOĞLU(41728906434), MEHMET GENÇ (16694857214), MEHMET ÖZKABLAN (24215720362),
MEHMET DALBUDAK (32467029294), MURAT TARIK ÇELİKKOL (46843054510), KUBİLAY ÇARKACI
(13768466056), OSMAN REFİK KARAÇAY (36541393486), SERKAN TÖRE (18991447766), BAYRAM MİSİR
(19958739450), YILMAZ PEHLİVAN (33716401274), CENGİZ KARAKUŞ (10934757208), NAZAN YILDIRAN
(10307150254), BÜLENT TİRYAKİ (11053011530), TEOMAN ERTEKİN (43291088050), ZEKAYİ KAÇAN
(48622647548), LÜTFİ ONUR ERTEKİN (128889088666), MEHMET ALİ İPEK (49876104504), ENGİN AYKUL
(12178052040), ZEKAİ HAKAN BİLİCİ (17482762760), SELAMİ KOŞAR (10336034730), HAYRİ DEMİR
(43375835648), HAYDAR KALENDER (11189040688), ERCAN CEYLAN (12214215996), SONER BAKIN
(11107252896), İBRAHİM ALTIPARMAK (12481145736), LÜTFİ GÜLEK (18299299920), ZAFER BÜYÜK
(43630841032), RAMAZAN OKYAY (37990711760), ABDULLAH BAKAN (33914205636) CEMAL AY
(31724118580), ORHAN ÜSTÜN (27881333386), OSMAN DOĞAN (30373535144), MUHAMMED CEMAL SOYLU
(431353533030), MUSTAFA GÖNÜL (23165037186), ERKAN ERGÜL (21428044094), SERDAR ATEŞ
(63694226750),AHMET YILMAZ 66253168164 ‘I VEKİL TAYİN ETTİM.
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