POWER OF ATTORNEY / VEKÂLETNAME
I (we), the undersigned / Ben (biz)

Of / Adres

Hereby authorize ANADOLU PATENT DANIŞMANLIK
BİLİŞİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Anıt Caddesi 8/13 06570, Tandoğan, Çankaya, ANKARA,
TURKEY

Vekil: ANADOLU PATENT DANIŞMANLIK BİLİŞİM VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Anıt Caddesi 8/13 06570, Tandoğan, Çankaya, ANKARA,
TÜRKİYE

MUSTAFA YÜCEEL (Trademark Attorney No.126)
BURAK YÜCEEL (Trademark Attorney No.1716 –
Patent Attorney No.774)

MUSTAFA YÜCEEL (Marka Vekil No.126)
BURAK YÜCEEL (Marka Vekil No.1716 – Patent Vekil
No.774)

together or separately as authorities concerning our
company in Turkey or to represent the undersigned in all
IP matters relating thereto before Turkish Patent and
Trademark Office (TURKPATENT), WIPO/OMPI for this
purpose to: file and renew the trademark, patent, utility
models and design registration applications; receive all
communications of any nature; follow up any related
procedure; sign, file or withdraw any documents, pay or
withdraw any taxes/fees; oppose to the decisions of the
Office and the publication of the trademarks, designs,
utility models and patents published in official bulletins and
newspapers; carry out any formalities to obtain, maintain
and modify the IP rights arising therefrom; file any
applications relating to additions or divisions; effect any
corrections or regularization; notify and record any
changes of name or address of proprietor, or any license;
notify any limitation of protection, cancellation or
abandonment of rights; give all discharges and to follow
up the procedures and obtaining registered documents
from trade and industry chambers, tax offices and any kind
of official authorities of Republic of Turkey; delegate or
substitute all or part of this power of attorney. The present
POA is valid unless revoked.

Şahsımla/Şirketimizle ilgili olarak, Türk Patent ve Marka
Kurumu (TÜRKPATENT), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı
(WIPO/OMPI) ve diğer sınai mülkiyet hakları konusunda
yetkili olan makamlar nezdinde marka, tasarım, patent,
faydalı model, coğrafi işaret vb. tescil başvurularını
yapmaya; her türlü işlemi takip etmeye; belgelerini
imzalamaya, almaya, düzenlemeye, tashihine; harçlarını
yatırmaya, geri almaya, bunlarla ilgili yenileme, devir,
intikal, adres, nevi, unvan değişikliği, feragat ile her türlü
başvuruyu yapmaya, işlemden çekmeye, eşya çıkartmaya
ve iptali ile ilgili işlemlerini takip etmeye; marka, tasarım,
patent, faydalı model belgelerinin sicilindeki değişiklik
işlemlerini ve lisans işlemlerini takip etmeye, belgelerin
suretlerini çıkartmaya; iltibas teşkil edecek marka, tasarım,
patent, faydalı model ve benzeri tescil taleplerine ve kurum
kararlarına itiraz etmeye, başvurulara yapılacak itirazlara
karşı savunma yapılmasına; adıma/adımıza bu işlemler
için hazırlanacak her türlü belgenin düzenlenmesi, tashihi,
imzalanması ve benzeri işlemler için başkasının vekil tayin
edilmesi veya azledilmesi konusunda Anadolu Patent
Danışmanlık Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi’ni ve aynı
zamanda Burak YÜCEEL ve Mustafa YÜCEEL’i birlikte
veya ayrı ayrı son dereceye kadar temsile yetkili olmak
üzere vekil tayin ettim/ettik.

Date / Tarih:
Name / İsim:
Capacity / Unvan:
Signature / İmza:

