POWER OF ATTORNEY

ÖZEL VEKALETNAME

I/We the undersigned
………………………………………………………………..
……………………………………………………
Having my/our address at
…………………………………………………………………
……………………………………………………

Ben/Biz aşağıda imzası bulunan,
Adı Soyadı (veya Ticaret Unvanı):
………………………………………………………………….
…………………………………………………….
Adres:
………………………………………………………………….
……………………………………………………

do hereby appoint “Patent Çare Intellectual & Industrial
Property Rights Consultancy Co. Ltd.-Tugce AGCA
KIZIL born in Ankara at the date of 1982
Atakent District Göreme St. No:5, 34760 Umraniye-Istanbul –
Turkey as my / our true and lawful agent in all our
matters/cases regarding to industrial and intellectual property
in this context:
-

to apply for and obtain registration of my /our trade
and service marks, patents, patent of addition,
divisional patent, secret patent, utility model,
integrated circuit topography, industrial designs,
geographical indications, protection of breeder’s
rights for new plant varieties, copyrights and domain
names in Turkey before Turkish Patent Institute and
other related Institutes;
- to renew, amend, assign, register licenses,
cancellation for the purpose aforesaid, to sign
applications, objections, petitions and all other
documents which may be considered necessary, to
alter and amend such documents;
- to file oppositions to the Turkish Patent Institute
- before Turkish Patent Institute abandon, oppose,
settle, adjust, compromise or refer to arbitration any
action, suits, claims, disputes and any matter which
may concern the subject matter of this instrument to
the final end and determination;
- to issue receipt, to settle all fees, official fees and
expenses in our name;
- to send warning letters,
- in general including those not expressly cited in this
present power of attorney to execute all actions
related to our matter/cases until all legal means and
ways are exhausted;
- to delegate the above authorizations, partially or
totally, to another attorney or attorneys;
I/we appointed having address as Atakent Mah. Göreme Sok.
No:5, 34760 Ümraniye-İstanbul and founded as Republic of
Turkey laws Patent Çare Intellectual & Industrial Property
Rights Consulting Limited Company and who resident at the
same address, Patent and Trademark Attorney and national of
the Republic of Turkey, Tuğçe Ağca Kızıl as my/our attorney.
Signed in ……………………………………………….……

Fikri ve Sınai Mülkiyet işlerimizde Türkiye’de bizi temsil etmek
üzere seçmiş olduğumuz Patent Çare Fikri ve Sınai Haklar
Danışmanlık LTD. ŞTİ.
Tuğçe Ağca Kızıl, 1982 Ankara doğumlu,
Atakent Mahallesi Göreme Sok. No:5, 34760 Ümraniye-İstanbul
- Türkiye’de 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 eser
haklarının korunmasına yönelik başvuruları (mı/mızı) yapmaya ve
tescil ettirmeye
- bu hususlarda devir, birleşme, şirket nev’i, unvan, adres
değişikliği, lisans verme, kullanma, terk, başvuruları gerektiğinde
geri çekmek markalar ve endüstriyel tasarımlarla ilgili yenileme
işlemlerini yapmak; markalarda eşya değişikliği, düzeltmesi ve
bölünmesi işlemlerini yapmak, patent ve faydalı modeller ile ilgili
yıllık ücretleri yatırmak ve lisans verme teklifleri ve kullanma
zorunluluğu, kullanım belgesi, zorunlu lisans ve sözleşme lisansı
ile ilgili işlemlerini yapma, 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;
- 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 ve
- yukarıda sözü geçen işlemlerin yapılma yetkisini kısmen veya
tamamen başka bir vekile/vekillere atamak üzere;
Atakent Mahallesi Göreme Sok. No:5, 34760 Ümraniye-İstanbul
adresinde T.C. Kanunlarına göre kurulu Patent Çare Fikri ve
Sınai Haklar Danışmanlık LTD. ŞTİ. ve aynı adreste ikamet
eden, Patent ve Marka Vekili, T. C. uyruğunda Tuğçe Ağca Kızıl’ı
vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
Ad-Soyad/Unvan:
Tarih :…../....../…….

This ……………………….. day of ………………………
İmza:
Signature…………………………………………………….

