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              Temsile yetkili bulunduğum …….  ŞİRKETİ adına;/ Adıma;  KİPTAŞ İSTANBUL KONUT 

İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM VE TİCARET A.Ş. tarafından müzayede ile satışa sunulan ya da 

sunulacak olan her türlü motorlu ve motorsuz araçlar ile ilgili olarak düzenlenecek 

müzayedeler için gerekli kayıtları yaptırmaya, satış şartnamelerini almaya, satış şartnamelerini 

imzalamaya, açık artırmaya katılım teminatı yatırmaya, gerekli evrak ve belgeleri ibraza, teslim 

etmeye, elden evrak alıp vermeye, bayrak teslim almaya, müzayedeye katılmaya, pey 

sürmeye, bayrak kaldırmaya, fiyat artırmaya, açık artırmada taşınmaz alındığı takdirde gerekli 

tutanakları tanzim ve imzaya, satış işlemlerine ilişkin tüm işlemleri tamamlamaya, kurum 

tarafından istenecek evrak ve belgeleri ibraza, satın almaya, satış bedellerini ödemeye, 

sözleşmelerini imzalamaya, satış sözleşmesini feshetmeye, satış sözleşmesinden dönmeye, 

düzeltme beyannameleri tanzim ve imzaya, her türlü vergi, harç, masraf ve primlerini 

ödemeye, fazla yatırılanları geri almaya, beyannamelerini imzalamaya, makbuz ve belgelerini 

almaya, sahibi bulunduğum ve sahibi bulunacağım her türlü motorlu ve motorsuz araçlarımı 

ilgili tescil kuruluşunda kayıt ve tescil ettirmeye, araç tescil, geçici yol belgelerini, tescil 

kayıtlarını çıkartmaya, teslim almaya, fenni muayenelerini, tespitlerini yaptırmaya, trafikten 

çekmeye, trafiğe çıkarmaya, kayıt kapama veya kayıt açma işlemlerini yapmaya, plaka 

değişikliği talebinde bulunmaya, araç plakasını teslim etmeye, araçla ilgili motor, şase ve 

sair   her türlü tadilat, montaj ve değişiklikleri yaptırmaya, logo eklettirmeye veya sildirmeye, 

LPG, Takograf cihazı, taahhütlerde bulunmaya, sicile tescil ettirmeye, tescil talep belgelerini 

imzalamaya, tescil belgesini teslim almaya, plaka almaya, plakayı dilediği yere nakletmeye, 

dilediği sigorta şirketine dilediği şekil ve şartlarla her türlü sigortasını yaptırmaya, poliçelerini 

imzalamaya, bu konularda gerekli tüm işlemleri yapmaya, şehirlerarası dosya nakli yaptırmaya, 

zayiinden dosya, plaka ve tescil belgesi çıkarmaya, teslim almaya, ekspertiz raporu almaya, 

imzalamaya, ibraz etmeye, gerekli beyan ve taahhütnameleri tanzim ve imzalamaya, nüfus 

müdürlüklerine müracaatla adres beyanında bulunmaya, gerektiğinde ikinci adres beyan 

etmeye,  bu konularda gerekli tüm işlemleri yapmaya, takip ve imzasıyla neticelendirmeye, 

yapılacak olan müzayede açık artırma ve ihale neticesinde taşınmazın alınamaması 

durumunda tarafımızdan yatırılmış bulunan teminat vergi vb. tüm paraları ilgili yerlerden geri 

almaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya , gerekli evrak ve belgeleri tanzim ve imzaya,  bu hususlar 

ile ilgili olarak her türlü motorlu ve motorsuz araçların alımı ve açık artırmaya ilişlin olarak 

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM VE TİCARET A.Ş. nezdinde şirketi/beni 

temsile, bu hususlar ile ilgili olarak yapılması gerekli iş ve işlemleri işin başından sonuna kadar 

tam bir yetki ile yapmaya, yürütmeye, münferiden mezun ve yetkili olmak üzere ;  

…………………………tarafımdan vekil tayin edilmiştir. 

 


