VEKÂLETNAME

POWER OF ATTORNEY

Aşağıda imza sahibi
İsim/Unvan: :

The undersigned Name/Name of Entity:

Adres:

Domiciled at:

fikri ve sınai haklarının korunması patent, ek patent,
faydalı model, marka, telif hakkı, endüstriyel tasarım ve
alan adı başvurularının tescili ve geçerliliğin
sürdürülmesi ile ilgili olarak, başvuruda veya itirazda
bulunmaya, onları takip etmeye, veya her tür başvuruyu
geri çekmeye ve bölmeye, haklarının yürütülmesi, devir
ve temlik edilmesi veya onların devir alınması veya
iptal edilmesi hususunda, idari ve adli makamlar
nezdinde nam ve hesabımıza tam yetkiyle hareket
ederek, gerekecek her türlü tedbiri almaya ve
muameleyi ifaya yetkili olarak Ankara Barosuna kayıtlı
Av. OĞUZHAN TÜRE (TC Kimlik No:
47338457472),’yi vekil tayin eder.

hereby constitutes and appoints as attorneys
OĞUZHAN TÜRE (TR Identity No. 47338457472), an
attorney-at-law and member of the Bar of Ankara to
each of whom he/she/it gives full powers in order for
said persons to individually act before the
administrative and judicial authorities in Turkey so as
take any action necessary in filing, prosecuting and/or
opposing applications for patents, patent of additions or
utility models and/or for the registration of trademarks,
copyrights, industrial designs or domain names; and, in
fulfilling all formalities for the protection, division,
withdrawal, acquisition, transfer, assignment or
cancellation as well as the safeguard of my/our
intellectual and industrial property rights.

İşbu vekaletname gereğince, adı geçen vekil, her türlü
hukuki takibata geçmeye ve bu uğurda, Türk
Mahkemeleri ile muhakeme yetkisini haiz diğer bütün
yetkili merciler önünde bizi temsil etmeye; keza
haklarımızın korunması ve dermeyanı için gerekecek
her türlü davayı açmaya veya ıslah etmeye; davacı,
davalı veya müdahil sıfatıyla bizi savunmaya; kararları
temyiz etmeye veya tashihi karar talebinde bulunmaya,
zarar ve ziyan talep etmeye ve tazminatı tahsil etmeye,
ihtiyati tedbir talebinde bulunmaya; sulh olmaya; şahit
dinletmeye ve onları red etmeye; yemin teklifine ve
kabul etmeye; her türlü belgeyi tebliğ etmeye ve
tebellüğe; hakem tayin ve red etmeye; her nevi harç,
ücret ve masrafı ödemeye ve tahsil etmeye; teminat
yatırmaya ve geri almaya; her nevi makbuz vermeye;
ahzukabza; davayı ıslah etmeye; davadan veya
temyizden feragat etmeye ve davayı veya feragatı kabul
etmeye; ilamların icrasını talep ve takib etmeye; bu
yetkilerin bir kısmı veya hepsi ile başkalarını vekil
tayin etmeye ve azletmeye; netice itibariyle bu
vekaletin tahakkuk ve intacı için gerekli olan her şeyi
yapmaya yetkilidir.

In the execution of this power, the said attorneys are
hereby empowered to represent me/us before the
tribunals and courts or any other authority in Turkey
with proper jurisdiction and are authorized to file any
formal action that may be necessary or amend such an
action for the protection and enforcement of these
rights; to plead as plaintiff or defendant or intervenor;
to take appeals or to request a review of a judgement
rendered in appeal; to demand damages and to recover
same; to apply for injunctions; to enter into settlements;
to cause witnesses to be heard and to take exception to
them; to offer and to take oaths; to notify and to receive
all notifications; to nominate and to dismiss arbitrators;
to pay and to collect all fees and disbursements; to
deposit securities and to request the reimbursement of
same, to give all receipts; to collect and keep all kinds
of monies in the form of cash or other instruments; to
relinquish any prosecuted action; to apply for and
pursue the execution of all writs or petitions; to
substitute all or any part of the present power and to
revoke such substitution; and to do generally all that
may be necessary for the realization of the present
mandate.

…./……/……….tarihinde tanzim edilmiştir.

Done and signed at this …./……/……….

