
 

 
 

 
 

 

PROOF OF USE –  

SIGNED DECLARATION –  

TRADEMARK AGENT 

KULLANIM KANITI –  

İMZALI BEYANNAME –  

MARKA TEMSİLCİSİ 

 

____________________________ 
< Name of Submitting Party > 

 

hereby certifies that the information submitted to 

the Clearinghouse through his/her appointed 

trademark agent is, to the best of 

 

____________________________ 
< Name of Submitting Party > 

 

knowledge, complete and accurate, that the 

trademarks set forth in this submission are 

currently in use in the manner set forth in the 

accompanying specimen, in connection with the 

class of goods or services specified when this 

submission was made to the Clearinghouse; that 

this information is not being presented for any 

improper purpose; and that if, at any time, the 

information contained in this submission is no 

longer accurate, 

 

____________________________ 
< Name of Submitting Party > 

 

will notify the Clearinghouse through his/her 

appointed trademark agent within a reasonable 

time of that information which is no longer 

accurate, and to the extent necessary, provide that 

additional information necessary for the 

submission to be accurate. Furthermore, if any 

Clearinghouse-verified mark subsequently 

becomes abandoned by the Trademark Holder, 

the Trademark Holder will notify the 

Clearinghouse through his/her appointed 

trademark agent within a reasonable time that the 

mark has been abandoned, or has been the subject 

of successful opposition, invalidation, 

cancellation, or rectification proceedings. 

 

Signature/İmza 

 

____________________________ 
< Başvuru Sahibinin Adı > 

 

atadığı marka temsilcisi tarafından Trademark 

Clearinghouse’a iletilen bilgilerin 

 

 

____________________________ 
< Başvuru Sahibinin Adı > 

 

bildiği kadarıyla eksiksiz ve doğru olduğunu; bu 

başvuru Trademark Clearinghouse’a yapılırken 

belirtilen mallar veya hizmetlerin sınıflarıyla 

ilgili olarak başvuruda belirtilen markaların, ekli 

belgede beyan edildiği gibi halihazırda 

kullanımda olduğunu; bu bilgilerin uygunsuz bir 

amaç için sunulmadığını; ve bu başvuruda yer 

alan bilgilerin doğruluğunu yitirdiği hallerde 

 

 

 

____________________________ 
< Başvuru Sahibinin Adı > 

 

atadığı marka temsilcisi vasıtasıyla doğruluğunu 

yitiren bilgiler ve gerekli olduğu ölçüde, 

başvurunun doğru olması için gereken ilave 

bilgileri makul bir süre içerisinde Trademark 

Clearinghouse’a bildireceğini kabul, beyan ve 

taahhüt eder. Ayrıca, Trademark Clearinghouse 

tasdikli herhangi bir markanın Marka Sahibi 

tarafından terk edilmesi halinde, Marka Sahibi, 

markanın, terk edildiği, geçersiz kılındığı, iptal 

edildiği veya düzeltme prosedüründe olduğu 

hususunu atadığı marka temsilcisi vasıtasıyla 

makul bir süre içerisinde Trademark 

Clearinghouse’a bildireceğini kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

 

Date/Tarih 

 

 


