VEKALETNAME
Leh ve aleyhimde açılmış ve açılacak bilumum dava ve icra takiplerinden dolayı T.C yargı organlarının,
meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile, hak ve
menfaatlerimi korumaya, davalar açmaya icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve
neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile
ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan
gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname, ve ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap
vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza,
yeniden keşif talebinde bulunmaya, adli sicilden kayıt çıkartmaya, davayı ıslaha/ davanın tamamını ıslah
etmeye, yemin teklifini iadeye, haczi kaldırmaya, iflası istemeye, hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato
veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerini uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya
ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, kanun yollarından
feragat etmeye, hakimlerin fiilleri sebebiyle devlet aleyhine tazminat davası açmaya, şahsi hal ve isim, soy
isim değişiklikleri ile ilgili adıma dava açmaya ayrıca bu konularda T.C. Nüfus Müdürlükleri ve ilgili tüm
resmi kurumlarda her türlü işlemi yapmaya, gerekirse taaddütlerde bulunmaya ihtiyati ve icra-i tedbir ve
hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, bölge idari mahkemeleri,
İdare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve Anayasa Mahkemesi ile Avrupa insan haklan mahkemesine dava
açmaya, bireysel başvuru yapmaya, yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet
dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemi yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararlan temyiz
etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, tahkim, hakem şahit,
katip ve ehlivukufları şikayete, ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye,
kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyalan tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir,
temyiz, ye uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda
beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve
neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili
kuruluşlardan istemeye, arabuluculuk, uzlaştırıcı yoluna başvurmaya, takip ve sonuçlandırmaya, mahkeme
ve uzlaştırmacı nezdinde temsile, kararlar almaya, kararları kabul ve redde, arabuluculuk ve uzlaştırıcı
toplantılarına tek başına katılmaya, karar vermeye, tutanaklarını imzalamaya, takip etmeye ve imzası ile
neticelendirmeye,HMK’nın ilgili maddeleri uyarınca arabuluculuk dâhil alternatif uyuşmazlık çözüm
yollarına başvurmaya, CMK'nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK
gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden
verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adlî sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep
edip almaya, mal beyanında bulunmaya,T.C.Hudutları dahilindeki bilumum kurum kuruluş ve yargı mercileri
ile icra dairelerince yapılan ihalelere adıma katılmaya, ilgili yasalar gereğince açık artırma, eksiltme veya
pazarlığa iştirake, kapalı zarf vermeye, tekliflerde bulunmaya, pey sürmeye ve bunlardan vazgeçmeye, geçici
ve kesin teminatlar yatırmaya, bunları geri almaya, ihalenin üzerimde kalması halinde sözleşme yapmaya,
şartlarını kabule, ek sözleşmeler yapmaya, imzaya, gerekli her türlü beyan ve taahhütlerde bulunmaya,
Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Savcılıkları nezdinde adıma suç duyurusunda ve şikayete bulunmaya
şikayetten vazgeçmeye, ve feragate, ahzu kabza, sulh ve ibraya, davadan ve temyizden feragate, feragati
davayı kabule veya redde, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu
yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere İstanbul Barosu Avukatlarından Çırağan Cad. Deniz Apt.
No:4/3 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Beşiktaş Vergi Dairesinde, 24154862574 T.C. Kimlik nolu , Av. Haluk
Demirkılıç’ı ile 23983868276 T.C. kimlik nolu Av. Denizcan Demirkılıç’ı münferiden vekil tayin ettim.

