VEKALETNAME

Leh ve aleyhimde açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C. yargı organlarının,
meclislerinin, daire ve kuruluşlarının, tüketici hakem heyetlerinin 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, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, 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
ibraname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul, iade ve redde,
davanın tamamını veya bir kısmını ıslaha, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya,
ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırmaya, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay,
Danıştay, bölge idari mahkemeleri, vergi mahkemeleri, devlet güvenlik mahkemeleri ile,
yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde, Sosyal
Güvenlik Kurumu ve kuruma bağlı diğer kuruluşlarda, tapu sicil müdürlüklerinde nüfus
müdürlüklerinde, gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, müdafaaya,
kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hâkim,
bilirkişi, hakem, şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara
katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarmaya, dosyaları tetkike,
yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il 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,
kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile
başkalarını da tevkil, teşrik ve azle, alacağı kısmen veya tamamen temlike ve bu yetkileri
birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya
redde, davadan feragate ve feragati davayı kabule temyizden feragate, temyizden
feragati kabule, çekin karşılığının bulunmaması halinde her bir çek yaprağı için yasal olarak
bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktarın tahsiline, sigorta şirketleri ile sair kurum ve
kuruluşlardan her türlü hasar, tazminat ve sair alacaklar ile sigorta poliçesinden kaynaklanan
her türlü alacaklara ilişkin ödemeleri tahsile, hukuksal koruma klozu dahilinde ödenmesi
gereken ücretleri limit dahilinde tahsile, sabıka ve nüfus kaydını almaya, GBT kaydı
kaldırmaya, adli sicil kaydımın silinmesine, arşiv kayıtlarının alınmasına, isim ve soyisim
değişikliği için gerekli davaları açmaya ve ilgili nüfus müdürlüğünde gerekli işlemleri
gerçekleştirmeye, hakimlerin fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya, T.C.
hudutları dahilinde bulunan bilcümle taşınmaz mallarla ilgi tapu kayıt ve defterlerini
incelemeye, İbrahimağa Sok. Esma Apt. No:3/7 Bostancı Kadıköy/İstanbul adresinde
mukim İstanbul Barosu avukatlarından Erenköy Vergi Dairesi mükelleflerinden;
18895553150 T.C. kimlik no.lu Av. EMRAH GEZER (41173), ve aynı adreste mukim
İstanbul Barosu avukatlarından Erenköy Vergi Dairesi mükelleflerinden 55873541266 TC
kimlik no’lu Av. ABDULHALİM BOZ (40374), münferiden tarafımdan vekil tayin edildi.

