
 

 

 

GENEL DAVALAR İÇİN VEKALETNAMEDE BULUNMASI GEREKEN YETKİLER: 

Sulhe , ibraya , ıslaha , feragate , kabule , vazgeçmeye ,redde , başkalarını tevkil teşrik ve azle, adli 
sicil belgesi çıkarmaya, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmaya, hakeme başvurmaya, 
hakimi reddetmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade veya redde, haczi kaldırmaya, tahkim ve 
hakem sözleşmesi yapmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, yargılamanın iadesi 
yoluna gitmeye 

 

VERGİ DAVALARI İÇİN VERİLECEK VEKALETNAMELERDE GENEL VEKALETNAMEDEKİ 
YETKİLERE EK OLARAK BULUNMASI GEREKEN YETKİLER: 

Bil’umum defterdarlıklar, mal müdürlükleri, vergi Daireleri, idare ve vergi mahkemeleri, Danıştay 
vesair yargı mercileri ve mali kuruluşlar nezdinde tam yetkiyle temsile, idare ve vergi mahkemelerinde 
dava açmaya, açılmış davalara katılmaya, dilekçeler tanzim ve imzalamaya, vergi ve benzeri mali 
yükümlülükleri yatırmaya, fazla yatırılan vergi ve  benzeri mali yükümlülükler ile teminatları ve 
şahsıma iadesi gereken paraları geri almaya, vergi ve benzeri mali yükümlülüklere itiraza, yanılma ve 
pişmanlık  beyanlarında bulunmaya, hataları düzeltmeye, uzlaşma talebinde bulunmaya, uzlaşmaya 
temsil etmeye, takdir, tadilat, uzlaşma, tarh ve cezaya itiraz, temyiz ve sair komisyonlar nezdinde 
münferiden temsile, izahat talebinde bulunmaya, taksit talebinde bulunmaya, defterleri ibraza, vergi 
inceleme aşamasında tam yetkiyle temsile, vergi mahremiyeti kapsamındaki hususlarla ilgili belge ve 
bilgi temini için yazışma yapmaya (bu vekaletname ile vekil tayin edilen kişinin azledilmesi halinde, 
azil tarihi ile durumun vergi dairesine yazı ile bildirildiği tarihe kadar geçen süre içinde vergi dairesince 
yapılacak işlemlerden vergi dairesi sorumlu değildir) 
 

NÜFUS DÜZELTİM DAVASI İÇİN VERİLECEK VEKALETNAMELERDE GENEL 
VEKALETNAMEDEKİ YETKİLERE EK OLARAK BULUNMASI GEREKEN YETKİLER: 

Nüfus düzeltim davası açmaya, açılmış davayı takibe 

 

BOŞANMA DAVASI İÇİN VERİLECEK VEKALETNAMELERDE GENEL VEKALETNAMEDEKİ 
YETKİLERE EK OLARAK AŞAĞIDAKİ YETKİLERİN BULUNMASI GEREKMEKTEDİR: 

Boşanma davası açmaya, açılmış davayı takibe (vekaletnamenin fotoğraflı olması gerekmektedir.) 

 

QNB Finansbank IBAN: TR10 0011 1000 0000 0081 4133 01 

AVUKAT EMRE BURAK ONAT İLETİŞİM 

Ankara Barosu – 25561 

T.C. K. No : 46513651506 

Vergi Dairesi : Cumhuriyet VD 

Adres : Esat Cad. 61/39 Kavaklıdere 
 Çankaya/ANKARA 

Mobil : 0555 5057979 

Sabit : 0312 4180706 

KEP : emreburak.onat@hs01.kep.tr 

e- mail : emreburakonat@gmail.com 
onat@itohukuk.com 

Web : www.emreburakonat.com 
www.itohukuk.com 
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