
Gerek eşim ………………. aleyhine boşanma davası ve buna bağlı her türlü davalar açmaya, 
gerekse eşim tarafından aleyhime açılmış veya açılacak boşanma davasını ve boşanma 
talebini kabul etmeye, yabancı devlet mahkemeleri tarafından, bizim için verilmiş ve 
kesinleşmiş boşanma ilamını tenfiz ettirmeye ve ilgili mahkemeden tenfiz kararı almaya, 
icabında müşterek çocuklarımızın velayeti, maddi manevi tazminat, gerek şahsım, gerekse 
müşterek çocuğumuz/çocuklarımız için nafaka talebinde bulunmaya ve 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, ihtiyati ve icrai 
tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra ve iflas daireleri ile TMFS dahil olmak 
üzere tüm kamu ve özel kurumlarda adımıza ihalelere katılmaya, pey sürmeye, sürülen 
pey’i iade almaya, ihale işlemlerini neticelendirmeye, ihale sonucu adımıza intikal edecek 
menkul ve gayrimenkullerin ilgili kurumlarda adımıza intikali için bilcümle işlemleri 
yapmaya, icra daireleri, Yargıtay, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ile 
yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde 
gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, mürafaaya, kararları temyiz etmeye, 
kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem şahit, 
katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak 
alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, 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, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye bu yetkilerin bir 
kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik, ve azle, çek yaprak bedeli almaya, ahzu 
kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan feragate ve feragati davayı kabule, 
şikayetten vazgeçmeye, temyizden feragate, temyizden feragati kabule, Adli sicilden sabıka 
kaydımı çıkarmaya, , ilgili nüfus müdürlüklerinden nüfus kayıtlarımı talep etmeye, gerekli 
belgeleri imzalamaya, Sigorta Tahkim Komisyonu ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına 
başvurmaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde 
ve müzakerelerde beni temsile, dilerse süreci sona erdirmeye, tutanak ve anlaşma belgelerini 
imzaya, vekaletnamedeki yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile tevkil teşrik, azle birlikte veya 
ayrı ayrı vekaleti ifaya mezun veya  yetkili olmak üzere,Denizli Barosuna kayıtlı Sırakapılar 
Mah. Saltak Cad. 491 Sok. No:2 Alkaya Apt. Kat:3 Daire:5 Merkezefendi Denizli adresinde 
mukim 53461402500 T.C.Kimlik Numaralı Av. Ezgi Sıla Köknar Yıldırım, 13651420158 
T.C.Kimlik Numaralı Av. Burak Bilecik ve 24421626120 T.C.Kimlik Numaralı Av. Elif Manaz 
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