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Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı Anayasa Mahkemesi 

dahil olmak üzere T.C. Yargı Organlarının, Meclislerinin, Daire ve Kurumlarının her bölüm ve 

derecesinde özellikle T.C Nüfus Müdürlükleri  ve Tapu Sicil Müdürlükleri dahil olmak üzere  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, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri takip, 

tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava açmağa, 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, tespit ve keşif yaptırmaya, keşiflerde 

hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai 

tedbir ve haciz kararları aldırmaya, yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Danıştay, 

Bölge İdare Mahkemeleri, İstinaf Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik 

Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin 

tümünde temsile, duruşma talebinde bulunmaya, gerekli, her türlü kanuni işlemi yapmaya, işleri 

takibe, müraafaya, kararları temyiz etmeye, kararların açıklanması ve düzeltilmesi ve 

yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem, şahit, muhasip, katipleri şikayete ve 

redde, tayin ve azline, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve 

suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, Vergi Daireleri, Vergi İtiraz, 

Takdir, Temyiz ve Uzlaşma Komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve bundan sonra 

kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanaklarını imzalamaya, 

itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam 

yolunda talepte bulunmaya, tüm ilam ve kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, reddi 

miras talebinde bulunmaya ve reddi mirası tescilini istemeye ve bu konuda her türlü işlemleri 

mahkemeler ve nüfus müdürlüğünde yapmaya, adıma vasilik ve kayyımlık talebinde bulunmaya ve 

bu konuda davalar açıp, davalara katılmaya bu konuda her türlü işlemi yapmaya, gerektiğinde adli 

sicil kaydı çıkarmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmaya, maddi ve tazminat 

talebinde bulunmaya, bu hususa ilişkin gerekli prosedürleri yerine getirmeye, verilmesi gereken 

evrak ve dilekçelerini vermeye, sulhname yapmaya, sulhname tasarılarını tanzim ve imzalamaya, 

benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, Ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule 

veya redde, davadan ve temyizden feragate, davadan ve temyizden feragati kabule, davayı ıslaha, 

her nevi tazminat davaları açmaya, Türkiye’de kurulan tüm yargı mercileri ve mahkemelerde 

yapılacak ihalelerde ve icra takiplerinde pey sürmeye birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete, 

kendisine teslim edilen çek asılları üzerinden bankanın çekten kaynaklanan sorumluluğunu tahsil 

etmeye, arabuluculuk teklifi yapmaya, arabuluculuk görüşmelerine katılmaya, arabuluculuk 

işlemini sonuçlandırmaya, başkalarını da tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere İzmir 

Barosu Avukatlarından Kordon Vergi Dairesine kayıtlı, 62896035672 T.C. Kimlik numaralı Av. 

Hüseyin TEKELİ ile aynı işyerinde SGK.lı çalışan  44224269126 T.C. Kimlik numaralı Av. Şerife 

Özcan TEKELİ ile 55603086418 T.C.Kimlik numaralı Av. Deniz KÖSEGİL vekil tayin edildi. 
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