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VEKALETNAME
VEKİL OLAN : ”Halaskargazi Cd. No:111/16 Şişli / İSTANBUL Adresinde Mukim, Şişli Vergi Dairesi "7330643232" Vergi Numarasına
ve "812826" Ticaret Sicil Numarasına Sahip "PRENSİP PATENT ANONİM ŞİRKETİ"

YETKİLİLER : İsmail BATMANTAŞ (T.C. 37033562830) Abdulrahman AKŞİT (T.C. 19228507420) Ersan DURGUT (T.C. 49525452376)
TÜRK PATENT ve MARKA KURUM U nezdinde ve ilgili kanunlar çerçevesinde adımıza, Sınai Mülkiyet Haklarını teşkil eden,
MARKALAR, PATENT VE FAYDALI MODELLER, ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR, COĞRAFİ İŞARETLER ve ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYA’ların
korunmasıyla ilgili gerek Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve gerekse uluslararası ülkeler nezdinde (münferid veya WIPO, PCT, EPO aracılıyla)
tescil talebinde bulunmaya tevdi ve tescil ettirmeye ve bu haklarla ilgili her türlü işlemleri yapmaya, yenileme, adres, unvan ve nevi değişiklikleri
yapmaya, noterden onaylanmış devir ve lisans, işlemlerini TPE nezdinde tescil ettirmeye, kayıt ettirmeye, sonuçlandırmaya, birleşme, bölünme, veraset,
intika l…vs işlemlerin i yapmaya, gerekli dilekçe, form, evrak ve beyanları imzalamaya, adımıza müracaat edilmiş veya tescil edilmiş
bilcümle işlemleri taki p ve sonuçlandırmaya, vekil tayi n etmeye-ed ilmeye, vekil azlet meye, başvu ru ve/vey a tesci lli marka larımıza
mal ve hizmet ekleme, düzeltme, maddi hataların düzeltilmesi…vs taleb inde bulunmaya, başvuru ve tescil harçları, yıllık ücretler,
araştırma ve inceleme rapor ücretleri, tercüme…vs diğer bilcümle işlemlerle ilgili resmi harç ve ücretleri yatırmaya, geri almaya, geri çekmeye,
gerek TPE kararlarına ve gerekse ilana, yayına itirazda bulunmaya, karşı görüş sunmaya, önyazı, belge suretleri, sicil örnekleri, rüçhan belgeleri…vs
çıkartmaya, ek süre uzatmaya talebinde bulunmaya, tüm bu işlemlerle ilgili olarak haklarımızın korunması bilcümle tüm işlemleri yürütmeye kabul, tanzim
ve itaya yetkili kılmak üzere yukarıda adresi, unvanı ve sicil kayıt bilgileri belirtilen şirketi ve isimleri yazılı şirket yetkilileri ile marka ve patent vekillerini
birlikte ve/veya ayrı ayrı hareketle vekil tayin eyledim/eyledik.

VEKİL EDEN :
Ünvanı / Adı-Soyadı:
Vergi Dairesi ve No / T.C. Kimlik No:
Adresi:
Tarihi:

Yetkili Kaşe / İmza:

VEKİL OLAN :
Ünvanı: PRENSİP PATENT ANONİM ŞİRKETİ, Adına yetkili olan ve/veya vekaleten ;
Adresi : Halaskargazi Cd. No:111/16

Şişli / İSTANBUL, Adresinde mukim,

Adı-Soyadı: İsmail BATMANTAŞ (Marka Vekili Sicil No:2343
Tarihi:

/ Patent Vekili Sicil No: 1454)

Yetkili Kaşe / İmza:

NOT : Noter onayına gerek yoktur.

