VEKÂLETNAME
Adıma dilediği özel ve tüzel kiĢilerden dilediği bedel ve koĢullarda kesin surette motorlu
araç ve ticari plaka satın almaya, taĢıt alım beyannamelerini tanzim ve imzaya, satıĢ sözleĢmelerini
düzenlemeye ve imzalamaya, bedellerini ödemeye (ahzu kabza), düzelteme beyannameleri
yapmaya ve imzalamaya, noterde düzenlenecek mülkiyeti muhafaza kaydı ile satıĢ sözleĢmelerini
tanzim ve imzalamaya, ayrıca sahibi bulunduğum ve bulunacağım motorlu araçları ilgili trafik,
askerlik Ģubesi, vergi daireleri ve ilgili resmi dairelere adıma kayıt ve tescil ettirmeye, motorlu araç
tescil belgesi ile motorlu araç trafik belgesini ve tescil plakasını almaya, zayiden tescil belgesi trafik
belgesi ve plakasını çıkarmaya, bunlarla ilgili baĢvurularda bulunmaya, evrak, defter ve diğer
belgelerini imzalamaya, dilerse trafik idaresine baĢvurarak trafikten çekmeye, iliĢik kesme belgesi
almaya, hurdaya çıkartmaya, hurda belgesi almaya, vergi dairelerinden vergileri geri almaya,
sigorta Ģirketlerinden hasar bedellerini almaya, iptal poliçe iadesini almaya, geçici plaka çıkartmaya,
gerekli her türlü vergi, resim, harç, prim ve ücretlerini ödemeye, fazlalarına itiraza geri almaya,
sigorta iĢlemlerini ve araç muayene ve tespitlerini yaptırmaya, bankaların merkez veya Ģubelerine,
noterliklere adıma müracaatla araç üzerinde bulunan rehin/hacizim kaldırılması için iĢ ve iĢlemleri
adıma

takip

ve

neticelendirmeye,

yanlıĢlıkları

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. bilimum resmi
dairelerde temsile, bağlanan araç veya araçlarımı çözdürmeye, teslim almaya, imzalanması gereken
bilcümle evrak ve belgeleri tanzim ve imzaya, ücretleri yatırmaya, fazla yatanları geri almaya, LPG
taktırmaya, plan ve projelerini çizdirmeye, onaylatmaya, LPG ile ilgili tüm iĢlemleri yapmaya, çalıntıbuluntu iĢlemlerini yapmaya, çalıntı ruhsatını çıkarmaya, araçla ilgili her türlü miras, intikal
iĢlemlerini yapmaya, yürütmeye, her türlü taahhütname, muvafakatname vermeye gibi konularla
ilgili her türlü yasal ve özel iĢlemleri, tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzaya ilgili
vergi dairelerine müracaatla vergi mükellefiyeti tesis ettirmeye ve vergi numarası alamaya,
yukarıda yazılı yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile ilgili baĢkalarını da tevkil teĢrik ve azle izinli ve
yetkili

olmak

üzere

(T.C…………………………),

………………………………

(T.C…………………………),

………………………… (T.C…………………………), birlikte veya ayrı ayrı

hareket etmek üzere tarafımdan vekil nasp ve tayin edilmiĢtir.

VEKÂLET VEREN;

…………………………

ALIġ VEKALETNAMESĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ
VEKÂLETNAME ÖRNEĞĠ

Adıma dilediği özel ve tüzel kiĢilerden dilediği bedel ve koĢullarda motorlu araç satın almaya, taĢıt
alım beyannamelerini tanzim ve imzaya, satıĢ sözleĢmelerini düzenlemeye ve imzalamaya,
bedellerini ödemeye, düzeltme beyannamelerini yapmaya ve imzaya, ayrıca sahibi bulunduğum
veya bulunacağım motorlu araçları ilgili trafik, askerlik Ģubesi, vergi daireleri ve ilgili diğer resmi
dairelere adıma kayıt ve tescil ettirmeye, plakasını almaya, motorlu araç tescil belgesi ile motorlu
araç trafik belgesini almaya, bunlarla ilgili baĢvurularda bulunmaya, evrak, defter ve diğer
belgelerini imzalamaya, dilerse trafik idaresine baĢvurarak iliĢik kesmeye, trafikten çekmeye,
trafikten çekme belgesi almaya, trafik tescil zayi plaka zayi ve tebdil iĢlemlerini yapmaya, yol
belgesi, haftalık geçici yıllık geçici plaka çıkartmaya, gerekli her türlü vergi, resim harç primi ve
ücretlerini ödemeye, fazlalarını itiraza, geri almaya, sigorta iĢlemlerini ve araç muayene ve
tespitlerini yaptırmaya, iliĢik kesme hurda belgesi, motor ve Ģase değiĢimi, çalıntı ve buluntu
iĢlemleri yapmaya, kaza raporlarını almaya, OGS almaya, cezalarını yatırmaya, belediyelerde logo
müracaatlarında bulunmaya, logo iĢletmeye ve sökmeye, LPG iĢletmeye ve sökmeye haciz-rehin
tedbir kaldırmaya, baĢka vilayetlere yazıĢmayla yaptırma ve yukarıda belirttiğim konularla ilgili her
türlü yasal ve özel iĢlemleri, tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya,
motorlu araç satıĢ iĢlemi için adıma ilgili vergi dairesine müracaatla Ģahsi vergi numarası almaya, bu
hususta tarafıma verilecek olan vergi numarası ile ilgili belgeyi talip ve teslim almaya, gerekli evrakı
tanzim ve imzaya, nakil vasıtaları vergi dairesi müdürlüğüne adıma özel tüketim vergisi
yatırabilmesi için çizgili(bedeli bloke edilmiĢ) çek tanzim ve imzaya ibraza sulh ve ibraya mezun ve
yetkili olmak üzere yukarıdaki konularla ilgili olarak her türlü merci ile yazıĢma yapmaya, icabında
bu yetkilerin tamamı veya bir kısmı ile baĢkalarını dahi tavkil, teĢrik ve azle izinli ve yetkili olmak
üzere ……………………………………..( Adres ) mukim …………………………… ile birlikte aynı firmada
çalıĢanlardan ……………………….. ( T.C. ……………….. nolu) , ……………………….. ( T.C. ………………..
nolu) , ……………………….. ( T.C. ……………….. nolu) ı birlikte ve ayrı ayrı vekil tayin ve nasp ettim.

VEKĠL EDEN:

SATIġ VEKALETNAMESĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ
VEKÂLETNAME ÖRNEĞĠ

PLAKA NO

:

MARKA/TĠP

:

MODEL

:

ġASE NO

:

MOTOR NO

:

ARACIMI

ALICISI

ELEMANLARINDAN

BULUNAN

.................................................

…………………………………………

…………………………… ), (T.C.

(T.C.

SATMAYA

ÜNSAN

……………………………

…………………………… ), (T.C.

OTOMOTĠV
),

(T.C.

…………………………… ), (T.C.

…………………………… ), (T.C. …………………………… ), BĠRLĠKTE VE AYRI AYRI VEKĠL TAYĠN VE
NASP ETTĠM.

VEKĠL EDEN:
NOT: SATIġ VEKALETNAMESĠNĠN RESĠMLĠ OLMASI GEREKĠYOR.

