ÖZEL VEKALETNAME
Firmamız/Şahsım adına Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı nezdinde Marka,
Endüstriyel tasarım, Patent, Faydalı model tescili müracaatlarını ve tescil tescil işlemlerini
yapmak, belgelerini almaya, harçlarını yatırmaya, bunlarla ilgili adres, unvan ve nev’i
değişiklikleri müracaatlarını yapmaya, başvuruları geri çekmeye veya sınırlamaya, yenileme
işlemlerini ve devirlerini takibe belge suretlerini çıkartmaya, menşe vesikası çıkarmaya,
Lisans işlemlerini yapmaya, Resmi Marka Bülteni, Resmi Patent Bülteni ve Resmi Endüstriyel
Tasarımlar Bülteninde yayınlanan ; marka, patent ve faydalı model ile endüstriyel tasarım
yayınlarına itiraz etmeye,yapılan itirazlara karşı görüş bildirmeye, Madrid Protokolüne göre
marka tescil işlemlerinin takibi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinama
Genel Müdürlüğü Nezdinde isteğe bağlı kayıt tescil başvurularının yapmaya, Eser, bilgisayar
programları ve veri tabanları tescili ile ilgili tescil belgelerini almaya, ayrıca tescil ve diğer
işlemlerle ilgili harç ve ücretleri yatırmaya, yine kurum nezdinde temsile ve gerekli belgeleri
imzalamaya, BARKOD (çizgi kod) tescil belgesi numarası almak için gerekli işlemlerin
yürütülmesi, ve bu işler ile ilgili belgelerini almaya ve işlemleri son dereceye kadar, takip ve
temsile yetkili olmak üzere ; Tuğba ŞEKERAL’ı ve Yavuz Şekeral'ı Ayrı ayrı yetki ile vekil tayin
ettik / ettim.
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:
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:

ASYA PATENT DANIŞMANLIK
TUĞBA ŞEKERAL
YAVUZ ŞEKERAL
Kocatepe Mah.12.Sok Mega Center A‐Blok No:1022
Bayrampaşa‐İstanbul
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Tam Unvan (şirketler İçin)
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Açık Adres
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Vergi Dairesi
Telefon
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:
:
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kili Kişi
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d
TC Kimlik No
Doğum Tarihi

:
:
:

Vergi No :
Faks
:
E‐Mail Adresi:

Kaşe ‐ İmza
Not:
*Tüzel
Tüzel Kişilerde, kısaltma yapılmadan, ticaret unvanı tam yazılacak, şirket kaşesi ve şirketi temsile
yetkili kişilerce imza atılacak ve imza edenin adı ‐ soyadı ile görevi yazılacaktır.

*Noter Tasdiki gerekmez.

Kocatepe Mah.12.Sok Mega Center A‐Blok No:1022 Bayrampaşa / İSTANBUL
Tel: + 9 0 212 640 90 39
/ Faks : + 9 0 212 640 90 59
E‐mail : info@asyapatent.com.tr
www.asyapatent.com.tr

