POWER OF ATTORNEY
I/We the undersigned, do hereby appoint
Sibel GUMUS and Savas GUMUS ( EFOR PATENT LTD. STI.)
at Mecidiyekoy Mh. Lati Lokum Sk. No:3/3 Sisli, 34381 Istanbul, Turkey as my/our substitute and mandate to
file applications for patents, trade/service marks and designs, to renew, withdraw, to record assignment,
change of name, title or address, license agreement, delete goods from the list of goods, to file oppositions, file
replies against decisions/actions, to pay annuities for patents and patent applications, to file requests for offer to
license, to protect our rights before the administrative and juridical authorities of the Turkish Republic in
connection with the patents, trade/service marks or designs that belong to us or will belong to us in the future, or
to be initially registered in Turkey, to establish domicile, to substitute, to substitute and revocate third
persons, to pay, receive and collect all taxes and documents in these respects and with full power for
substitution and revocation in our name.

Place & Date

:

Name & Capacity

:

Company Name

:

Signature & Seal

:

VEKALETNAME
Aşağıda imzası bulunan ben/biz, tarafımıza ait bulunan ve ileride sahip olacağımız veya Türkiye'de re'sen tescil
edilecek bütün patent, tasarım ve markaların alınması, tescili, yenilenmesi, uzatılması, geri alınması, iptali,
unvan, adres ve nevi değişikliği, kullanma müsaadesi, devir, intikal, markalarda eşya çıkarması, itiraz
dosyalanması, kararlara cevap verilmesi patentlerde ve patent müracaatlarında yıllık taksitlerin yatırılması ve
kullanmaya ilişkin işlemlerinin yapılması ve bu amaçlar için gerekli her türlü harç ve vergilerin yatırılması ve geri
alınması ve haklarımızın korunması için Türkiye Cumhuriyetinin idari ve kazai bütün mercilerine müracaat
edilmesi, namımıza her türlü evrakın imza edilmesi, ikametgah tayini, üçüncü kişilerin tevkil ve azline mezun
olmak üzere tam yetki ile Mecidiyeköy Mh. Lati Lokum Sk. No:3/3 Şişli, 34381 Istanbul, Türkiye adresinde
mukim
Sibel GÜMÜŞ and Savaş Gümüş‘ü ( EFOR PATENT LTD. ŞTİ.)
Vekilim(iz) olarak tayin ettiğimi(zi) beyan ederiz/ederim.

Yer & Tarih

:

İmza Sahibi & Görevi

:

Firma Adı

:

İmza & Kaşe

:

