ÖZEL VEKALETNAME
Ben/Biz aşağıda imzası bulunan,
Adı Soyadı (veya Ticaret Unvanı):
Adres:
Vergi Dairesi ve Vergi No:
Fikri ve Sınai Mülkiyet işlerimizde Türkiye’de bizi temsil etmek üzere seçmiş olduğumuz
PATENT ÇARE FİKRİ VE SINAİ HAKLAR DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
Ümraniye Vergi Dairesi, 723 042 1882
Tuğçe Ağca Kızıl, 1982 Ankara doğumlu,
Atakent Mahallesi Göreme Sok. Villa No:5, 34760 Ümraniye-İstanbul
Türk Patent Enstitüsü de dahil olmak üzere, bütün yetkili merciler ve kurumlar nezdinde;
patent, ek patent, bölünmüş patent, gizli patent, faydalı model, entegre devre topoğrafyaları,
ticaret ve hizmet markası, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, alan adı ve yeni bitki türlerine
ait ıslahçı haklarının ve telif haklarının korunmasına yönelik başvuruları yapmaya ve tescil
ettirmeye ve bu hususlarda devir, birleşme, şirket nev’i değişikliği, unvan, adres, lisans,
kullanma, terk, başvuruları gerektiğinde geri çekmek, haciz, rehin ve teminat işlemleri de
dahil olmak üzere bütün işlemleri yapmaya ve başvurulara yapılan itirazları cevaplamak,
yayınlanan başvurulara itiraz etmek; uzlaşma tekliflerini görüşmek, uzlaşma teklif etmek,
uzlaşmak, markalar ve endüstriyel tasarımlarla ilgili yenileme işlemlerini yapmak; patentler,
faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, entegre devre topoğrafyalarıyla ilgili
unvan, adres ve nevi değişikliği, markalarda eşya değişikliği, düzeltmesi ve bölünmesi
işlemlerini yapmak, buluşlarda yıllık ücretleri yatırmak ve lisans verme teklifleri ve kullanma
zorunluluğu, kullanım belgesi, zorunlu lisans ve sözleşme lisansı ile ilgili işlemlerini yapmak;
başvuru, tescil ve diğer işlemlerle ilgili her türlü harç ve ücretleri yatırmak ve makbuz
vermek; patentler, faydalı modeller, marka, endüstriyel tasarımlar ve entegre devre
topografyalarıyla ilgili olarak tarafımızdan noter senedi ile alınacak veya verilecek lisans ve
devir işlemlerinin sicile yazılması işlemlerini talep etmek, ihtarname göndermek, haklarımızın
korunması için Türkiye Cumhuriyeti’nin idari ve kazai bütün mercilerine başvurmak, adımıza
bütün bu maksatlar için hazırlanacak her türlü evrakı, başvuruyu, beyanı, dilekçeyi, formu
imzalamak üzere;
Atakent Mahallesi Göreme Sok. Villa No:5, 34760 Ümraniye-İstanbul adresinde T.C.
Kanunlarına göre kurulu PATENT ÇARE FİKRİ VE SINAİ HAKLAR DANIŞMANLIK
LTD. ŞTİ. ve aynı adreste ikamet eden, Patent ve Marka Vekili, T. C. uyruğunda Tuğçe Ağca
Kızıl’ı vekil tayin ediyoruz.
AD-SOYAD:

Tarih :.../...../…….

(Başvuru sahibi şahıs ise şahsın kendisi / Başvuru sahibi firma ise firma yetkilisi ismi olmalıdır)
TC KİMLİK NO:
(Başvuru sahibi şahıs ise şahsın kimlik nosu / Başvuru sahibi firma ise firma yetkilisinin kimlik nosu olmalıdır)
TİCARET UNVANI:

KAŞE-İMZA:

