VEKALETNAME
T.C. gümrük liman ve ambarlarına gelen veya yurt dışına sevk edeceğim şahsıma ait kullanılmış zati ve ev
eşyalarımın giriş ve çıkış gümrük işlemlerini yapmak için gümrük müdürlüklerine müracaat etmeye,adıma dilekçe
tanzim ve imzaya,gümrüklerde her türlü giriş,çıkış,takrir,geçici ithalat, sözlü beyan formu ve transit beyannamelerini
tanzim ve imzaya,yazılı ve sözlü beyanda bulunmaya,eşyalarımı limanlarda yüklemeye ve sevk etmeye,gemi
acentelerinden ordino-konşimento almaya,eşyalarımı gerektiğinde bir gümrükten bir gümrüğe aktarmaya,transit
yapmaya,gerektiğinde eşyalarımın bir kısmını veya tamamını gümrüğe terk etmeye gerektiğinde geri göndermeye
(mahrece iade) veya bir başka ülkeye sevk etmeye,müzelerden gerekli yurt dışına çıkabilir ekspertiz,raporunu
almaya,nüfus memurluklarında gerekli belgeleri almaya,pasaport polisine müracaat ederek yurda giriş çıkış sürelerini
almaya,vergi dairesinden adıma vergi numarası almaya gerekli evrakları imzalamaya, gerektiğinde eşyalarımın
nakliye sigortasını yaptırmaya, eşyalarımın yurda girişinde gümrüğe yatırmış olduğum nakit teminatı veya teminat
mektubunu gümrük saymanlıklarından adıma çözemeye-almaya-tahsil etmeye, gümrüklerde kullanıcı kodu ve şifresi
almaya,gerektiğinde eşyalarımın yurtta kalış süresinin uzatılmasına dair gümrüklerde ek süre talebinde
bulunmaya,her türlü müracaatın yapılmasına,ek süre almaya e gerekli evrakları imzalamaya,T.C.NÜFUS
MÜDÜRLÜKLERİNDEN adıma nüfus kayıt örneği almaya, adres kayıt örneği talep etmeye , almaya, yurt dışındaki
ikamet ettiğim veya edeceğim adrese nakil yaptırmaya, nakil belgesi almaya, T.C.NOTERLERİNDE adıma kira
kontratı ve veya tabu belgelerimi aslı gibidir onaylatmaya, T.C. VERGİ DAİRELERİNDE adıma vergi kimlik numarası
talep etmeye, almaya,adıma gerekli düzeltmeleri, yapmaya, T.C. EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNDE ve yine adıma
Giriş –Çıkış belgesi almaya, adli sicil belgesi talep etmeye,almaya,imzalamaya T.C. PTT. MÜDÜRLÜKLERDE
adıma e devlet şifresi talep etmeye ve almaya. bu işlemlerle ilgili olarak namıma imzaya gümrük idarelerinde idari
itiraz haklarımızı kullanmak üzere, Tarafımdan birlikte ve ayrı ayrı vekil tayin etmekle birlikte buraya kadar sayılı tüm
konuların (yetkilerin) bir kısım veya tamamında bir başka şahsı da tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere, vekil tayin
ettim. BEYLİKDÜZÜ Vergi Dairesine 3010568641 sicil numarası ile kayıtlı Barbaros Hayrettin Paşa Mah. Nazım
Hikmet Bulvarı Newista Plaza No: 84 C Blok K:2 D:14 Esenyurt / İSTANBUL adresinde mukim MARSEL GÜMRÜK
MÜŞAVİRLİĞİ LTD ŞTİ.’ni ve ******** T.C. Kimlik nolu Fatma ****** ve Gaziosmanpaşa Bulvarı No:10/1 K:2
NO:207 İzmir adresine mukim ******** T.C. Kimlik nolu Mustafa ******* ******* isimli Gümrük Müşavirlerini dolaylı
temsil yoluyla vekil tayin ettim, (ettik), ayrıca;, ********* T.C Kimlik Nolu Haki *******, ******* T.C Kimlik nolu Turan
***** , ******* T.C Kimlik nolu Arife *******, ******* T.C.Kimlik Nolu ÖNDER ******* , ******* T.C Kimlik Nolu Ömer
******, ******** T.C Kimlik Nolu Ömer ******* , ****** T.C. Kimlik Nolu Şenol*****, *****

