Tebligatın yalnızca vekaletname sahiplerine yapılması rica olunur !

VEKALETNAME
Avukat
Erdoğan Demirci`ye
Schwanthaler Str. 41 - 80336 München
Tel.: 089 / 54508587, Fax : 089 / 54508591
aşağıdaki hususlarda olmak kaydı ile vekaletimi vermiş bulunmaktayım:
Konu / Dava:
1. Mahkemede dava açmak (Alman Hukuk Muhakemeleri Kanununun 81. ve devamı maddelerinin
öngördüğü üzere) aleyhte davanın görülmesine ve gene davadan vazgeçilmesine ilişkin olarak ;
2. Boşanma ve boşanma mevzuuna bağlı ortaya çıkan ilgili hususlara ilişkin talepte bulunma,
mevzuun sonuçlandırılmasında karşılıklı olarak boşanma sonuçlarının getirdiği anlaşmanın
sonuçlandırılması, gene emeklilik durumu hakkında ve tarafların karşılıklı emeklilik haklarına ilişkin
yapılacak düzenlemeler, emeklilik yardım durumları hakkında bilgi alma için yapılacak başvurular
hakkında ;
3. Cezai davalarda ve para cezasına ilişkin durumlarda (Alman Ceza Muhakemeleri Kanununun 302.
ve 374. maddeleri kapsamında ) temsilcilik ve savunma, aynı zamanda dava öncesi muamelelerde,
(davaya katılmama veya davada hazır bulunmama halinde de olmak üzere), Alman Ceza
Muhakemeleri Kanununun 411. maddesinin 2. bendine göre bilhassa kaydı ile verilmiş olan
temsilcilik durumu ile gene Alman Ceza Muhakemeleri Kanununun 233. maddesinin 1. bendi ve 234.
maddesinin öngördüğü ceza usulü ve mümasili ceza usulü bakımından münasip görülen talep, başvuru
ve dilekçelerin kanunen cezai takibat tedbirlerine uygun olarak ve buna ilaveten maddi mevzuat
dahilinde de olmak üzere ;
4. Diğer davalarda temsil etme yetkisi ve mahkeme dışı görüşme ve uyuşma durumlarında (özellikle
kaza hallerinde zarara sebep olan, araç sahibine ve aracın sigortasına sahip olan kimseye karşı olmak
üzere taleplerde bulunmasına ilişkin hususlarda);
5. Mukavele şartlarında gerekçe ve iptal hakkında olduğu gibi, gene tek taraflı irade beyanında
bulunulması (örneğin bir akdin sona erdirilmesi hususunda), bu beyannamenin üst tarafında olup
‘‘konu/dava: ile başlayan kısmın metninde yer alan hususta olmak üzere‘‘
Vekaletname her türlü muhakeme safahatını içermekte olup, ayrıca yan ve ilgili hukuki durumları da
deruhte etmektedir (örneğin tutuklama, el koyma, ihtiyati tedbir, harç ve masraf tesbiti muamelesi,
ihtiyati haciz ve cebri ifa, adli müdahale, icra yolu ile satış icra yolu ile idari tedbir ve teminat
akçesinin talebi ile iflas ve icra muamelesi, karşı tarafın mülküne tasarruf hakkında iflas ve tarafların
aralarında sulh olma muamelesi gibi). Vekaletname bilhassa tebligat hususunda teslim alıcı yapma,
teslim alma, mevcut vekaletnameyi kısmen veya tamamen bir şahsa devretme (tali vekaletname),
hukuki itiraz yollarını uygulama, yapılmış itirazı geri alma, bu haklarından vazgeçme, hukuki mevzu
veya anlaşmazlığı mahkeme dışı müzakereler yolu ile çözümleme sırasında uyum, vazgeçme ve kabul
etme yolu ile sonuçlandırma, nakit para, değerli mal ve eşyaları, kıymetli evrakı ve bilhassa dava
mevzuunu karşı taraftan, Devlet kasasından veya benzeri diğer bir müesseseden ödemeler şeklinde
almak, aynı zamanda dosya münderecatını tetkik etmek hususlarını kapsar.
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