TURKEY

POWER OF ATTORNEY

VEKALETNAME

I / (We) the undersigned

Ben / (Biz) aşağıda imzası bulunan

Name:
Address:

İsim:
Adres:

do hereby appoint

vekilimiz olarak

Sımaj Patent Danışmanlık Limited Şirketi’ni
Erdal Handanoğlu - Fulya Sümeralp - Özgür R. Yörük
Vergi Daire / No: 7690122780
Mutlukent Mahallesi 1933. Cadde No: 8
06810 Çankaya/Ankara/Turkey

Sımaj Patent Danışmanlık Limited Şirketi’ni
Erdal Handanoğlu - Fulya Sümeralp - Özgür R. Yörük
Vergi Daire / No: 7690122780
Mutlukent Mahallesi 1933. Cadde No: 8
06810 Çankaya/Ankara/Turkey

To act as my / our attorney before the Turkish Patent
and Trademark Office on my / our behalf and in my /
our name to file and prosecute patent, utility model,
trade / service mark and design applications, to
respond to objections concerning with applications,
to file opposition on the published applications, to
withdraw the application, to record assignment,
license agreement, change of name, title, address or
any kind of modification, to pay annuities for patents
and patent applications, to renew trademark and
designs, to change and correct of goods / service list
in marks, to perform formalities concerning the
working obligation, license proposals and the
certificates of use, to alter and amend any document.

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde adımıza patent,
faydalı model, ticari / hizmet markası ve tasarım
başvurularını yapmaya ve takibe, bu başvurulara yapılan
itirazlara cevap vermeye, yayınlanan başvurulara itiraza,
gerektiğinde başvuruları iptale, devir, lisans, isim, unvan,
adres ve /veya her hangi bir değişikliği sicile kayıt
ettirmeye, patentlerin yıllık vizelerini ödemeye, marka ve
tasarımların yenileme işlemlerini yapmaya, markalarda
hizmet ve/veya eşya listelerini değiştirmeye veya
düzeltmeye, kullanma zorunluluğu, lisans teklifi ve
kullanım belgesi konularıyla ilgili gerekli işlemleri
yapmaya, her hangi bir dökümanı düzeltmeye veya
değiştirmeye yetkili kılıyorum/z.

I / We authorize the mentioned attorney to protect
our rights before administrative and juridical
authorities of the Turkish Republic for all industrial
property matters belonging to me / us and to appoint
a substitute with the same power.

Adı geçen vekili aynı zamanda tüm sınai mülkiyet
konularıyla ilgili haklarımızı korumak üzere Türkiye
Cumhuriyeti’nin idari ve hukuki tüm kurumları nezdinde
temsile ve aynı yetkilerle başka bir vekil tayin etmeye
yetkili kılıyorum/z.

Signed in…………………………..………on………………………….

.....................tarihinde….………………… ’da imzalanmıştır.

Signature:

İmza:

Name:

İsim:

To be simply signed

