
 

VEKÂLETNAME 

 

Adres: İstanbul Cad. No:5 Pelin İş Merkezi Kat:4 No:121 ( Nimet Abla Gişesi Üstü ) Bakırköy - İstanbul 

Adres: Kavaslı Mahallesi Atatürk Bulvarı Ahmet Gürses Apt. No:81/9 Antakya/Hatay/Türkiye 

Telefon/Faks: 444 8 148  +90 212 660 56 56   +90 322 453 19 14   +90 326 225 1 333   +90 326 225 0 125 Cep: +90 533 390 90 33 
Banka Hesap NO: İş Bankası Esenler Şubesi 1098-0696588 

Web: www.cukurovapatent.com 

e_mail: info@cukurovapatent.com 

Power of Attorney 

 

I/We…………………………………………………. 

 

of ………………………………………………….. 

Have appointed OSMAN ÇEKİRGE to act as my/ our Agent for the registration, cancellation, 

renewal, amendment and assignment of trademarks, patents, designs, copyrights or recording license 

agreements, or domain names belonging to me/us in Turkey and I/we request that all notices, 

requisitions, communications and certificates relating thereto to be sent to the said Agent(s) at the 

following address, which is also my/our address for the purpose of serving all the above:  Kavaslı 

Mahallesi  Atatürk  Bulvarı  Ahmet Gürses Apartmanı No:81/6 Antakya /HATAY / TURKEY 

I/We hereby undertake to give notice to the department(s) concerned of any change in my/ our address 

for serving the notices mentioned above during the period of  protection. I/We authorize the said 

Agent(s) to appoint a substitute or substitutes, to alter and amend any documents, to maintain the 

matter subject hereof in force, to defend my/ our rights against oppositions and legal proceedings, to 

deposit oppositions on my/ our behalf, to appoint lawyers to represent me/us and /or defend my/our 

rights before any administrative and/or legal entity, and I/we hereby confirm and ratify whatsoever the 

said Agents, their substitute(s) may lawfully do. I/We hereby revoke all previous authorizations (if 

any) in respect of the same matter. 

 

Signed in……………………………………………………… 

 

Date ………………………………………………….. 
 

 

Ben / Biz ………………………………………... 

 

 

Yasal vekilimiz olarak Osman ÇEKİRGE’yi, Türkiye’de, bana / bize ait olan domain isimlerin, lisans 

kayıt anlaşmaların ya da telif haklarımızın, tasarımların, patentlerin, markaların tescili, iptali, 

yenilenmesi, düzenlemesi ve devri için vekil tayin eder ve bütün bildirimlerin, resmi yazışmaların, 

aşağıda belirtilen bu adresten yapılmasını, yukarıda belirttiğim işlemlerle ilgili iletişim adresimin bu 

olduğunu bildirir ve onaylarım: Kavaslı Mahallesi  Atatürk  Bulvarı  Ahmet Gürses Apartmanı 

No:81/6 Antakya /HATAY / TURKEY Bu çerçevede koruma dönemi süresince, yukarıda belirtilen 

adres bilgilerindeki değişikleri ilgili birim(ler)e bildirmeyi tahüt ederim. Ben / Biz, adım(ız)a herhangi 

bir belgenin değişikliği ve düzeltilmesi, yasal süreçlerde ve itirazlara karşı herhangi idari veya yasal 

bir merciden önce haklarım(z)ın savunulmasına yönelik işlemleri yapmaya adı yukarıda belirtilen 

vekil(ler)i yetkili kıldık ve bu bağlamda söz konusu vekillerin yasal olarak yapabilecekleri herhangi 

bir icratı onaylar ve kabul ederim. Bu konuyla alakalı önceki bütün yetkilendirmeleri feshettiğimi 

bildiririm. 

 

 

 

İmza…………………………………………. 

 

 

 

Tarih………………………………………… 


