VEKÂLETNAME
 	Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum davalardan, ihtilaflardan ve icra takiplerinden dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı ve üçüncü şahıs gibi her sıfat ve suretle temsile, hak ve menfaatlerimi koruması için gerekli göreceği muamele ve işleri yapmaya, dava açmaya, açılmış davayı takibe, davayı kabul veya redde veya feragate, her nevi dilekçe ve layihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, sulh olmaya, hâkimi reddetmeye, davayı kısmen veya  tamamen ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabule, iade veya reddetmeye, haczi kaldırmaya, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasını teklife, bunlara muvafakate, davadan veya kanun yollarından feragate, karşı tarafı ibra ve davasını kabule,  yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hâkimlerin fiilleri sebebiyle devlet aleyhine tazminat davası açmaya, mirası reddetmeye, adli sicil kaydı çıkartmaya, savcılıklara şikayette bulunmaya ve ceza davaları dahil şikayetten vazgeçmeye, vazgeçmeyi kabule, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi ve hakem tayin, azil ve istifama, karşı tarafça gösterilenleri reddetmeye, protesto ve ihbarname keşidesine, keşide olanlara karşılık vermeye, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, normal ve/veya ihtiyati ve/veya icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve yapılanları kaldırmaya, ihtiyati tedbir, tespit, delil ve eşya hapsi istemeye ve kaldırmaya ve yine bu tür kararlara itiraza, konkordato talebine ve aleyhine itiraza, iflas istemeye ve istenilen iflası reddetmeye, iflas idare azası tayin ve azline, reddihâkim talebinde bulunmaya, Birleşmiş Milletler Üyesi Devletlerin Mahkemelerinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde, Anayasa Mahkemesinde, İcra Dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Tapu Müdürlükleri, Nüfus Müdürlükleri ve diğer devlet dairelerinin tümünde işleri takip ve gerekli işlemleri yaptırmaya, tapu müdürlüklerinden tapu senedi talep etmeye ve almaya, tapu kayıtlarını talep etmeye ve almaya, işlemleri intaca, murafaaya, naklî davaya, istinaf yoluna başvurmaya, temyizi davaya ve/veya temyizden feragate, tashihikarar, iade-i muhakeme ve kararın düzeltilmesini istemeye, istinaf ve temyiz talebinde bulunmama konusunda takdiri vekilde olmak üzere yetki kullanmaya, karar ve hükümlerin tavzihi talebinde bulunmaya, hâkim, bilirkişi, hakem, şahit ve kâtipleri şikayete ve redde, Avukatlık Kanunu Md. 35/a, tahkim, arabuluculuk, uzlaşma vb. her türlü alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma, görüşmelere katılmaya, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, gıyabımda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, mal beyanında bulunmaya, sulh ve ibraya, ahzu kabza, feragati davayı, temyizi kabule, hüküm ve kararların infaz ve icrasını istemeye, tebliğ ve tebellüğe, takas, mahsup beyan ve defilerde bulunmaya, yapılacak icra satış ve ihalelere adıma iştirake, geçici, kati veya diğer teminatları adıma yatırmaya, veya muaf tutulma talebinde bulunmaya, pey sürmeye, fiyat arttırma ve kırmaya, fazlaları ve teminatları geriye talep ve almaya, Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaatla sabıka sicil kayıtlarımı talep ve elden almaya, sabıka sicilimdeki kayıtların terkinini talep ve terkine, Nüfus Müdürlüklerine müracaatla nüfus kayıtlarımı talep ve elden almaya, bu hususlarda dilekçe, talep veya ilgili formları tanzim ve imzaya, vergi daireleri, Tüketici Komisyonları ve Tüketici Hakem Heyetleri, Defterdarlık, Maliye, Sosyal Sigortaların tüm birimlerinde, Tapu Müdürlüğü, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, Emniyet Müdürlüğü ve bağlı şubeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Memurluğu, Adli Sicil Müdürlüğü, özel idare ve belediyelerde ve tüm resmî daireler, tüzel ve özel kuruluşlar nezdinde beni temsile, başvuruları yapmaya, tapu belge asıllarını almaya, tapu senedi teslim almaya, belediye vaziyet planlarını, çap ve imar durumlarını ikmal etmeye, almaya, yerleşim planlarının çıkartılmasını istemeye, teslim almaya, işlemlerimi takip ve intaca gerekli evrak, belge, izin ve ruhsatnameleri almaya, her türlü vergi, ceza ve faizlerinden dolayı itirazlarda bulunmaya, temyiz, uzlaşma komisyonlarında beni temsile, teftişler vermeye, şirket kuruluşu hakkında  her türlü işlemi yapmaya, Ticaret Sicil Müdürlükleri’ne müracaat etmeye, Vergi Daireleri’ne müracaatta bulunmaya, her türlü kamu ve özel bankalara adıma talepte bulunmaya, adıma belge düzenlenmesini talep etmeye, bu ve her türden evrakı teslim almaya, hesaba ve resmî ödemeleri gerçekleştirmeye, bu yetkilerin bir kısmını veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle, ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere Tacettin Veli Mahallesi Halit Narin Caddesi Tacettin Veli İş Merkezi No: 4/32 Melikgazi Kayseri adresinde faaliyet gösteren T.C. Kayseri Barosuna kayıtlı 34312860120 T.C. Numaralı Av. MUSTAFA BÜYÜKKALE tarafımdan vekil tayin edildi.
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