VEKALETNAME

Şirketimizin adına gelen veya gönderilen eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Gümrük Antrepo, Dahilde İşleme,
Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte işleme, İhracat Rejimlerine ve ATA Karnesi işlemine tabi
tutulacak her türlü eşyanın, gümrüğe sunulması, işlemleri ile ilgili olarak, Serbest Bölgelerde, İhracatçı Birliklerinde,
Ticaret Ve Sanayi Odalarında, Konsolosluklarda, Elçiliklerde, Bakanlıklarda, Tarım İl Müdürlüklerinde, Zirai Karantina,
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde, T.C. TARIM VE ORMAN
BAKANLIĞI, İSTANBUL TARIM VE ORMAN İL –İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNDE ; Mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk
çerçevesinde aşağıda anılan ya da anılmasa da ilgili her türlü iş ve işlemi yazılı olarak ya da KEP aracılığı ile yapmaya,
GGBS’ye ithalatçı, ihracatçı yada yabancı firma kayıt başvurusu yapmaya her türlü ithalat başvurusu ve ihracat sertifika
başvurusu yapmaya, “Bitkisel gıda, yem ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalatı için başvuru formu ‘’ ve
sağlık sertifikası ihracatı beyannamesi imzalamaya bitkisel gıda ve yem ihracat ön bildirim formu ve ihracat sertifikası
ekli listesi imzalamaya, firma adına dilekçe vermeye ve firma adına düzenlenen yazıları teslim almaya ,onaylanan yada
iptal edilen her türlü sertifikayı imza karşılığı teslim almaya, muayene ve analiz sonuçlarına itiraz etme hususunda
dilekçe vermeye, ihracattan geri dönen ürünler için başvuru yapmaya ve ilgili formları imzalamaya , işlemlerinin
yürütülmesi ile ilgili döner sermaye ücretlerini ödemeye yada gerektiğinde almaya ,firmayı temsilen denetime eşlik
etmeye, numune alımında firmayı temsil etmeye, resmi denetim tutanaklarına firma adına imza atmaya , ithal edilen
gıda maddeleri, yem maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin kontrollü, numune alma ve
laboratuvara gönderme tutanağına firma adına imza atmaya, şahit numuneleri süresi içerisinde teslim almaya numune
kapsamında bedelsiz uygunluk belgesi ile ilgili dilekçe ve diğer belgeleri imzalamaya ,TAKVİYE EDİCİ GIDA onay başvuru
dilekçesi ve ilgili diğer belgeleri imzalamaya, Ticaret Bakanlığı DTS Bölge Müdürlüklerinde, Aile,Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ar-Ge Enstitüsü Başkanlığı’nda; Türk Standartları Enstitüsünde, Petrol
İşleri Genel Müdürlüğü, Sanayi İl Müdürlüklerinde, Liman İşletmelerinde, TRT Kurumunda adımıza bandrol işlemlerinin
yapılmasında, İhracatçı Birliklerinde 2010/1 Sayılı Tebliğ kapsamında istenen Ticaret Bakanlığı İthalat Genel
Müdürlüğü’ne hitaben düzenlenen taahhütnameleri imzalamaya, Tüm resmi dairelerde mevzuatın Gümrük
Müşavirlerine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde kullanılmak üzere kendilerine tevdi edeceğimiz uluslararası
ticari ve hukuki teamüllere uygun olarak tarafımızca ve ilgili mahreç ülke şirketlerince tanzim edilen ve gerçek durumu
yansıtan doğru ve sıhhatlerine ilişkin tüm sorumluluğu tarafımıza ait bulunan fatura, proforma fatura, menşei ispat
belgeleri, mahreç çıkış beyannamesi sureti, alım satım sözleşmesi, A.TR, EUR.1,EUR-MED,FORM A,MENŞEİ, sigorta
poliçesi, taşıma belgeleri, yatırım teşvik belgesi, nihai kullanım izin belgesi, navlun makbuzu, ekspertiz raporu, dahilde
işleme izin belgesi, ithalat/ihracat izin belgeleri, gözetim ve korunma önlemleri çerçevesinde alınan belgeler ve
gümrük beyannamelerinin ilgili kutularının ve gümrük kıymet bildirim formunun doldurulması ve imzalanması
işlemlerinin ifası ve takibine yetkili olmak üzere, Eşya ile ilgili uygunluk yazıları, onay belgeleri, satış sonrası hizmet
yeterlilik belgesi, garanti belgesi, kontrol belgesi, ithalat izleme belgesi, özel izin, ithalat izni, PİGM İzinleri, TSE
belgeleri, ölçü ayarlar, radyasyon güvenliği, TSE, Kontrol Belgeleri, dahilde işleme izin belgesi, yatırım teşvik belgesi,
hariçte işleme izin belgesi, Serbest Bölge giriş işlem formu, çıkış işlem formu, gibi belgelerin alımı ile ilgili kuruluşlarda
yapılacak her türlü iş ve işlemleri yürütmeye, işin gereği belgeleri tanzim ve imzaya yetkili olmak üzere, Ordino ve yük
teslim almaya, Konşimento almaya /cirolama, teslim işlemleri yapmaya, rapor tutanak ve rezerve zaptı tanzim etmeye,
Acenteler, antrepolar ve liman işletmeleri nezdinde navlunlara antrepo ücretlerine itiraz ve eşyayı takip ve tetkike,
eşyada herhangi bir hasar vukuunda bilirkişi talep etmeye, tespit yaptırmaya, bunlarla ilgili belgeleri teslim ve tesellüm
etmeye, taahhütname imzalamaya ve ibraza, Acenteler nezdinde, vergi, resim, harç, teminat, depozito, fazla
mesai,yolluk,harcırah ve navlun gibi bedelleri yatırmaya, yatırılan bu bedelleri ve teminatları geri almaya,her türlü
teminatı saymanlık müdürlüklerine yatırmaya, bunlara ait itiraz işlemleri yapmaya yatırılan bu bedelleri ve teminatları
geri almaya, bunlarla ilgili belgeleri teslim ve tesellüme, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında uzlaşma talebinde
bulunmaya, Ticaret Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerindeki Uzlaşma
Komisyonları için hazırlanacak başvuru formu ve uzlaşma tutanaklarına imza atmaya,

Komisyona teklif sunmaya, Komisyon teklifini kabul etmeye ve uzlaşma görüşmelerine firmamız adına katılmaya,
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından hazırlanan E-Birlik Projesi kapsamında, ilgili sistemin kullanılması için
sistem kullanım esaslarının gösterir taahhütnamelerin imzalanması ve söz konusu sistemin kullanılmasına yarayacak
şifre/şifrelerin ve kullanıcı adının benim/bizim adımıza teslim alınmasına yetkili olmak üzere, 4458 sayılı Gümrük
Kanununda belirtilen yasal haklar çerçevesinde firmamız adına Dolaylı Temsil Sıfatı ile eşyalarımızın gümrükçe
onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırmak ile
adımıza gümrüklere gelen eşyaların depolanacağı en uygun maliyetli geçici depolama yeri ve antrepoların seçimine;
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 no’lu Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde doğabilecek her türlü
ihtilaflarda adımıza İdare ve vergi Mahkemelerinde açılacak davalarda avukat vekil tayin etmeye; Tareks kontrolleri
neticesinde gerekli görüldüğünde ilgili ürünlerden numune almaya yetkili olmak üzere, Güneşli Vergi Dairesine kayıtlı
4631111973 Vergi No’lu Koçman Caddesi No: 54 Demirkol Plaza A Blok Kat : 2 Güneşli Bağcılar adresinde mukim Hitit
Global Gümrük Müşavirliği A.Ş.’ni ve Gümrük Müşaviri Deniz Cemil AŞIK (T.C. Kimlik No:55681187090),Deniz
KOYUNOĞLU (T.C. Kimlik No: 36454703754), Engin Ahmet SAYGI (T.C. Kimlik No:28034060890),Emine CANPOLAT (T.C.
Kimlik No:37601153354),Emrah ENGİN (T.C. Kimlik No:41728527950), Mithat BÜKİN (T.C. Kimlik No: 32222297852),
Mehmet YILMAZ (T.C. Kimlik No:39106091414), Mihmani AHUŞ (T.C. Kimlik No:21440251098), Mehmet URAL (T.C.
Kimlik No:34159057622),Sadık Erkan ALANALP (T.C. Kimlik No:48472298914),Serkan KUŞÇU (T.C. Kimlik
No:33100925126),Şeyda ENGİN (T.C. Kimlik No: 27560113858), Cenk KARAGÖZ (T.C. Kimlik No: 17444071862),‘Ü
DOLAYLI TEMSİL YOLUYLA şirketimizi münferiden veya müştereken temsil etmeye 31/12/2025 tarihine kadar vekil
tayin ettik.
Ayrıca Abdullah DÜZCE (T.C.Kimlik No: 27167309814), Cemil GÖKSU (T.C. Kimlik No:14188080808), Tamer DEMİR (TC
Kimlik No: 28064315212), Murat Danacıoğlu (T.C. Kimlik No: 63487071130) , Seyfi ARSLAN (T.C. Kimlik
No:41611989896), Fedai SAVAŞ (T.C. Kimlik No:47668922824) , Teoman AKGÜN (T.C. Kimlik No:26950969938),
Mehmet Fırat Akpınar(T.C.Kimlik No: 34472294162) , 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
31/12/2025 tarihine kadar vekil tayin ettik.
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