MUVAFAKATNAME
Leyh ve aleyhimde açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı 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 daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, bölge idari
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, hakemşahit, 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, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda
talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye bu yetkilerin bir kısmı veya
tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle, ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu
kabza sulh ve ibraya davayı kabule veya redde davadan feragate ve feragati davayı kabule temyizden
feragate temyizden feragati kabule Aharı tevkil teşrik ve azle Yukarıdaki işlemleri adıma Tüm
Eğitim Çalışanları sendikasının yapmasına veya anılan sendika avukatı Yozgat’da Ankara Caddesi,
Adliye Karşısı Ayyüce Sitesi C Blok Kat:3 No:1 adresinde mukim bulunan Yozgat vergi dairesine kayıtlı
ve 16862889356 T.C. kimlik nolu Yozgat Barosu Avukatlarında Av. Mehmet Şamil TAŞ‘ın
yapmasına, temsil etmesine muvafakatımın ve rızamın olduğunu, bildirir, Sendika tarafından
menfaatlerimin korunması amacıyla açılan davada aleyhime doğabilecek karşı vekâlet ücreti ve
masrafları ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.
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Muvafakat Veren

ÜYELERİMİZDEN ŞAHSİ DAVA AÇMAK İSTEYENLERİ
1- YUKARIDAKİ MUVAFAKATNAMEYİ EKSİKSİZ OLARAK DOLDURMALARI VE İMZALAMALARI,
2- DAVA KONUSU OLAN İDARE İŞLEMLE İLGİLİ TÜM BELGELERİN SURETİNİN EKLENMESİ,
3- HİZMET ÇİZELGESİNİN EKLENMESİ
4-TEMİN EDİLEBİLDİĞİ TAKDİRDE GEÇMİŞ YILLARA AİT SİCİL RAPORLARININ EKLENMESİ
5- DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA DİSİPLİN SORUŞTURMA EVRAKININ EKLENMESİ
6- DAVA KONUSU OLAY ADLİ YARGIYA İNTİKAL ETMİŞSE(HUKUK MAHKEMELERİ, CEZA MAHKEMELERİ,
SAVCILIKLAR) ADLİ YARGIYLA İLGİLİ BELGELERİN EKLENMESİ
7- EVRAKLARIN ZAMAN AŞIMI DİKKATE ALINARAK (60 GÜN) SENDİKAMIZ GENEL MERKEZİNE İLETİŞİM
BİLGİLERİNİN EKLENEREK GÖNDERİLMESİ

