
 
C.No  :……………………… 

Türkiye Cumhuriyeti 

Y.No   :…………………….. 

SATIŞ  VEKALETİ 
 

Satış için yetki verilen aracın özellikleri: 

Plakası: 

Markası: 

Modeli: 

Tipi: 

Motor No: 

Şasi No: 
 Yukarıda özellikleri yazılı araç üzerinde satışı engelleyici herhangi bir kayıt varsa öncelikle bunları kanuni ve idari yollardan 

kaldırtmaya, elden evrak alıp vermeye, daha sonra bu aracımı dilediği zaman, dilediği bedel ve şartlarla kat’i veya mülkiyeti muhafaza 

kaydıyla dilediğine satmaya, bedellerini almaya, sulh ve ibraya, satış sözleşmelerini düzenlemeye, imzalamaya, hataları düzelttirmeye, 
icabında sözleşmeleri feshe, tuv türk muayene istasyonlarında muayene yapmaya , araca zayinden veya tebdilen ruhsat çıkarttırmaya, 

icabında plaka numarası değişikliği yaptırmaya, dilediği trafik şubesine nakil ettirmeye, araç mülkiyeti muhafaza kaydı ile satıldığı takdirde, 

vekaletname, süreli verilse bile, borcun bitiminde dilediği zaman ibranamesini imzalamaya, yukarıda yazılı hususlarda ifası için kanunen, 

idari veya özel olarak benim yapmam gerekli bütün iş ve işlemi yapmaya, imzalamaya, sonuçlandırmaya, icabında bu yetkilerin bir kısmı 

veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete, mezun ve yetkili olmak üzere; 
AYRICA  

Sahibi bulunduğum veya bulunacağım bilumum motorlu nakil vasıtalarının alakalı trafik, maliye, sigorta ve sair makam 

ve dairelerinde trafik ruhsat ve cüzdanlarını talep ve istihsale, tesellüme ve müracaatlarda bulunmaya, trafikten çekme 

işlemlerini yaptırmaya, lüzumlu evrak defter ve vesaiklerini tanzim ve imzaya, teslim ve tesellüme gerekli her türlü vergi, resim, 

harç, masraf prim ve ücretlerini ödemeye, fazlalarını itirazla geri almaya, tuv türk muayene istasyonlarında muayene 

yapmaya , sigorta muamelelerini ve muayenelerini yaptırmaya velhasıl bu işlerden dolayı kanunen yapabileceği bilumum 

muameleleri başından sonuna kadar takip ve intaca, çalıntı ve buluntu işlemleri yapmaya rehin koyma rehin kaldırma bağlı 

araçları çözdürmeye , ruhsat zayi ve plaka zayi işlemlerini yapmaya, gerektiğinde takografla ilgili taahhütnameler ve bilumum 

taahhütnameler, tanzim ve imzaya, bilcümle taahhütnameler tanzim ve imza ile ibraza, yıllık geçici plaka almaya, tescile, dilerse 

vasıtayı hurdaya çıkartmaya, hurda belgesini istihsale, nakil için yol belgesini almaya, dilekçeleri ve beyannamelerini imzaya, 

isterse adıma dilediği bedel ve şartlarla gerek kati gerek mülkiyeti muhafaza kaydı ile motorlu vasıta satın almaya, fesihten 

dönme ihbarnamelerini elden teslim almaya ,satışları feshe, ibraname vermeye ve (ayrıca ticari plaka satın almaya) 

faturalarını istihsale, bedellerini ödemeye, mukavelelerini istediği şartlarla tanzim ve imzaya, satış senetlerini akit ve 

imzalamaya, icabında satış sözleşmeleri üzerinde her türlü düzeltme beyannameleri yapmaya, imzaya, ayrıca kambiyo 

mevzuatı hükümlerine göre kambiyo taahhüdünde bulunmak suretiyle nakil vasıtaları vergi dairesi müdürlüğüne özel tüketim 

vergisi yatırabilmesi için çizgili (bedeli bloke edilmiş) çek tanzim ve imzaya, ibraza, Nufüs müdürlükleri veya bilimum resmi 

kurum ve kuruluşlara müracaatlarda bulunarak ikametgah değişikliğinde bulunmaya başkalarını da tevkil, teşrik ve azle 

münferiden temsile yetkili olmak üzere,  

 

 ALPAY AKAR                                         45571263058 

 EMİN HIZARCI                                      41047179182                      MURAT BAKIR                                       29011406014 

 BÜLENT ÇAP                                        25505451478                      

HASAN ŞAHİN   32744235516 

SEYİTHAN SAMSA  57085586622   ÖMER SIKAN   14753406088 

EROL İLBAŞ   34855024898   NURDOĞAN GÜRÇAY  55270149430 

MURAT ÇALIŞ   47635801138   İBRAHİM HIŞIR   21883817660 

EROL AVCI   13118472614   YENER KOÇ   27172472732 

MUSTAFA KALEMOĞLU  37339123124   İBRAHİM TOPAL   54403514848 

ORHAN YILDIZ   74344033918  HAMİT AYDIN   29851871348 

İBRAHİM BOZKURT  26893969866  CEMİL EYÜPOĞLU  64417148038 

CENK BİLİRİM   20450216752  FAHRETTİN DOĞRU  19249905212 

RIZA OZAN ŞAHİN  10667181066   OZAN ÇAĞRI AYDIN  30029239266 

SUAT YILDIZ   74029044482   HAKAN DOĞAN   19513884694 

NECMETTİN KARAKUŞ  21169841204   CİHAN YILDIZ   74026044546 

ERCAN KAL   29986542724   ALİ ŞAHİN   29150207220 

MUSTAFA ŞENOL  33433191366   ALİ YARALI   10112054228 

İLİM ŞAHİN   10014015822  SUAT HAYRİ ÇAVDAR  59668267010 

İBRAHİM SEMİH ÖZKAN  40081445444   MUSTAFA AKKUŞ  32545589528 

 

birlikte veya ayrı ayrı hareket etmek üzere vekil tayin ettim. 

VEKİL  EDEN   : 


