VEKALETNAME
T.C. ULAŞTIRMA DENiZCiLiK VE HABERLEŞME BAKANLIGI ve bölge müdürlüklerinin ilgili
birimleri nezdinde karayolları taşımacılığı belgesi UBAK belgeleri veya taşıt kartı C-1,C-2,K-1,K-2,K-3
belgesi ve tüm belgelerin alınması ile ilgili olarak şirketimiz adına başvuru dilekçesini ve diğer
dilekçeleri imzalamaya bölge müracatında bulunmaya zayiinden çıkartmaya fazla yatılanları geri
almaya ve bununla ilgili gerekli evrakları imzalamaya ahzu kabza sulh ve ibraya mezun ve yetkili
olmak üzere yukarıda ki konularla ilgili olarak her türlü merci ila yazışma yapmaya şirketimiz adına
karayolları müdürlüğüne K belgesi ilgili olarak yatırılmış olan bilumum bedelleri şirketimizin hesaplarını
iadesi sağlama sağlamaya gerekli yazışmalarda bulunmaya dilekçeler ve belgeleri imzalamaya elden
evrak alıp vermeye şirketimizi temsile VE YİNE sahibi bulunduğum veya bulunacağım her türlü
motorlu ve motorsuz araçlarımı dilediği trafik şube veya bürolarında veya ilgili mercilerde kayıt ve
tescil ettirmeye, araç tescil, trafik ve geçici yol belgelerini çıkartmaya, teslim almaya, fenni
muayenelerini, tespitlerini yaptırmaya, plaka almaya, dilediği yere nakletmeye,Veraset İntikal Vergi
Dairelerinde veraset beyannameleri vermeye ve imzalamaya,temiz yazısı almaya,Nakil Vasıtaları
Vergi Dairesi Müdürlükleri nezdinde araçlarımıza ait vergi borçlarımızı taksitlendirmeye,İstanbul
Teknik Üniversitesi nezdinde motor ve şasi numaraları tespiti yaptırmaya,bu numaraları araç üzerine
yetkili yerlerde çaktırmaya,dilediği sigorta şirketine dilediği şekil ve şartlarla her türlü sigortasını
yaptırmaya, poliçelerini imzalamaya, her türlü vergi, harç, masraf ve primlerini ödemeye, fazla
yatırılanları geri almaya, zayiinden tescil belgesi,trafik belgesi, plaka çıkartmaya, bu konularda
istenilecek taahhütnameleri imzalamaya,takograf kullanım taahhütnameleri vermeye,trafikten
çekmeye, çekme belgesi almaya,mevcut tüm hurda yasalarından faydalanarak hurdaya
çıkartmaya,hurdaya çıkartmak için gerekli işlemleri yapmaya ve gereken taahhütnameleri
vermeye,hurda araçları yetkili kamu yada özel kurumlara teslim etmeye bedellerini almaya,aracımın
trafik tarafından bağlanması halinde otoparktan ve trafikten teslim almaya teslim ve tesellüme gerekli
evrak ve belgelerimi akt ve imzalamaya, bu konularda gerekli tüm işlemleri yapmaya, İlgili makamlara
müracaatla HGS çıkartmaya,kayıtlı araç değişikliğini yapmaya,iptal etmeye ve gerekli düzeltmeleri
yapabilmeye VE YİNE sahibi bulunduğum bilumum vasıtalarım üzerindeki rehin,haciz,satılamaz
kayıtlarını kaldırmaya ilgili trafik şube ve müdürlüğüne veya ilgili mercilere müracatla kaldırmaya bu
hususta imzalanması gerekli her türlü evrak ve belgeyi tanzim ve imzaya yatırılması gerekli vergi harç
ve rusumları başından sonuna kadar kendi imzası ile takip ikmal ve neticelendirmeye ifayı vekalete
yetkili olmak üzere 15220331636 TC nolu AHMET ENDER AÇIKGÖZ,33104189852 TC

nolu KAZIM KÖR,65539152590 TC nolu SABRİ KARAKURT,30590344772 TC nolu ALİ
BEKTAŞ,51853170358 TC nolu TURGAY OKTAY,33131210352 TC nolu RECAİ
ARSLAN,15425448610 TC nolu CEBRAİL TAŞ,19162199750 TC nolu GÜLŞAH
TAVLUOĞLU,59287313402 TC nolu ELİF ÖZTÜRK,45769015018 TC nolu VEDAT
HAYTA ayrı ayrı hareket etmek üzere tarafımdan vekil tayin edildi.
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