VEKALETNAME

Şirketimiz adına gelip, Serbest Dolaşıma Giriş, Gümrük, Antrepo, Dahilde İşleme,Gümrük kontrolü
Altında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte İşleme ve İhracat Rejimi, Transit rejimi 4458 sayılı Gümrük
Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliği ve diğer kanunlara göre ve diğer gümrük işlemlerine tabi
tutulacak her türlü eşyanın, gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulması işlemleriyle
ilgili olarak tüm resmi makamlardan alınacak izinler için, gümrük idarelerdinde, serbest bölgelerde,
birliklerde, bankalarda, kambiyo mercilerinde, odalarda, limanlarda, ambarlarda, depolarda ve diğer
ilgili kuruluşlarda, merkez ve taşra teşkilatları dahilolmak üzere tüm resmi dairelerde ilgili kanunlar,
yönetmelikler ve diğer mevzuatın verdiği yetki sorumluluklar çerçevesinde kendilerine tevdi
edeceğimiz ve sihhatlerine ilişkin sorumluluğu tarafımıza ait bulunan fatura, menşe belgesi, ATR,
EURO-I, sigorta poliçesi ekspertiz raporu, konşimento, navlun makbuzu, çeki listesi ve kıymeti
etkiliyebileyecek royalti ve lisans ödemeleri, e-birlik, satıcı ile aramızda münasebet bulunması ve
ithalatımıza kısıtlama, koşul veya edim konulması halinde bu duruma ilişkin belgelere uygun olmak
şartıyla, gümrük beyannamelerinin mahsus kutuları ve Gümrük kıymet bildirimlerinin doldurulması ve
imzalanması işlemlerinin ifasi ve takibine, eşya ile ilgili bakım onarım, yeterlilik, garanti belgesi,
Ankara Petrol İşleri Genel Müdürlüğün' den alınan müsaadelerle ilgili bakanlıklardan kontrol belgesi,
müsaade belgesi, TSE kontrol, Ölçü ayar, radyason güvenliği, telifhakları gibi giriş ve çıkış
işlemlerinin gerektirdiği her türlü belgelerin işlemlerini yürütmeye, konşimentolarını almaya,
imzalamaya ve cirolamaya, tahmil ve tahliye ve teslim işlemlerini yapmaya ve yaptırmaya, eşyayı
sevk ve nakle, rapor, tutanak ve rezerve zapti tanzim etmeye, ettirmeye ve imzalamaya, gümrük iş
emrinde tam tespit muayene ve küşat talimatı verildiği durumlarda eşya değişikliği, eksiklik ve
kayıplar için sorumluluklar alehine işlem yürütmeye, vergi, resim, harç, depozito, fazla mesai, yoUuk,
harcirah ithalatta ödenecek ve türlü teminatı Saymanlık Müdürlüklerine yatırmaya, bunlara ait itiraz
işlerini yapmaya, yatırılan bu bedelleri geri almaya, bunlarla ilgili belgeleri teslim ve tesellüm etmeye,
navlun bedelleri, ardiye ve sair ücretleri yatırmaya ve yatırılmış olanları geri almaya, taahhütname
imzalamaya ve ibraza, eşyanın gümrüklenmesi için yasal çerçeve içerisinde yapabileceğimiz tüm
işlemleri ifaya ve ikmale, mezun ve yetkili olmak üzere, İDEAL GÜMRÜK MÜŞA vİRLİGİ Ltd.Şti
(Hocapaşa v.d 2740022214) Ankara Cad. Monero İş Merkezi No:71n Fatih / Eminönü / Sirkeci /
İSTANBUL, TUNA Y BAYKAL (TC. 3468172 1800), ERCE BAYKAL (TC. 34669722256), AYŞE
AKSOY (TC. 49051249464), FERİDUN ŞİNASİ TUNCER (TC. 52234542412) ,MEHMET AKİF
ÇAKIM (TC. 17765149134), SUAT BAYKAL (TC. 34675722028), TAMAY BAYKAL (TC.
34663722474), FULYA HANTAL (TC. 27466954586), CUMHUR BAYAR (TC. 37087411696),
GÜLTEKİN KARAHAN (TC. 35390162908), ERTAN CAN (TC. 53221221648), YÜKSEL
ASLAN, (TC. 30497337310), HAKAN VARDARLI (TC. 13127473312), HAYRİ AVCI (TC.
11047822364), EREN GÜLERGÜN (TC. 42136169800), İSMAİL ÖZDOGRU (TC. 41257967562),
SERKAN AYHAN (TC. 40237850054), YAVUZ DEDEMENOGLU (TC. 26609015672), KADRİ
DEMİR(TC.14141415258),TAYLAN
ANARLAR(TC.19769228846)
,SAVAŞ UY ANIK
(TC.15338453800), ALİCAN COSUN(TC.43603443928),
SELİN PELTE(TC.36167147678)
birlikte
veya ayri ayri vekil tayin ettim.

VEKALET VEREN:

NOT:Vekaletnamede

süre ibaresi veya süresiz olduğu ve ve kal et, alan muhakk-ak yazılacaktır.

