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• Ahzu kabz, 
• Tevkil, teșrik, azil,
• Davanın kabulü,
• Sulh olma,
• Feragat, takipten feragat, davadan feragat, istinaftan feragat, temyizden feragat ve diğer kanun      
 yollarından feragat, 
• Karșı tarafları ibra etme, her türlü ibranameleri imzalama, sözleșme imzalama, sözleșme akdetme
• Arabuluculuk, uzlașma, tahkim gibi her türlü alternatif uyușmazlık çözüm yollarına bașvurma ve her  
 türlü ișlemi gerçekleștirme, uzlașma, anlașma tutanağı imzalama
• Sigorta Tahkimine bașvurma,
• Haciz fekki, haczin kaldırılması,
• Davanın ve/veya savunmanın kısmen veya tamamen ıslah edilmesi, 
• Yemin teklifi ve teklif olunan yeminin kabul veya reddi ile iadesi,
• Tahkim ve hakem sözleșmeleri yapma,
• Konkordato teklifinde bulunma ve bunlara muvafakat verme,
• Dilekçe ve kararların tebliği ve tebellüğ edilmesi, 
• Yargılamanın iadesi talebinde bulunma,
• Hakimin reddi talebinde bulunma,
• Hakimlerin fiilleri sebebiyle devlet aleyhine tazminat davası açma,
• Durușmadan vareste tutulma talebinde bulunma, 
• Avrupa İnsan Hakları Sözleșmesi’ne göre yapılabilecek her türlü usul ișleminde Sözleșmenin 
 34. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti devletine karșı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
 yapılacak bașvurularda bulunma ve bașvurularda temsil etme, 
• Anayasa Mahkemesi’ne bireysel bașvuru yapma, 
• Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında her türlü bilgi için bașvuru ve takipte bulunma,
• Tapu müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve her türlü kamu kurum ve kurulușlarından müvekkile  
 ait olan belgeleri talep etme, bașvuruda bulunma, imzalama, evrak teslimi yapılması

ÖNEMLİ BİLGİLER :
1. Vekaletname düzenlenmesi için Noter’e gidilirken T.C. Vatandașlık Kimliği kișinin yanında olmalıdır.  
 Tüzel kișiler için șirket yetkilisinin imza sirküleri ve kașe ile bizzat gitmesi gerekir.
2. Kișinin okuma-yazma bilmemesi halinde akrabalık ilișkisi bulunmayan en az iki kișinin șahitliğinde  
 vekaletname düzenleme ișlemini gerçekleștirmesi gerekmektedir.
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