
Sayı 3
Yayım Tarihi 
05.05.2022

İLANEN 
TEBLİGAT

BÜLTENİ



 

 

İÇİNDEKİLER 

 

AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................... i 

1. İLANEN TEBLİĞ EDİLEN EVRAKLAR ............................................................................ 1 

2. EVRAK İÇERİKLERİ ......................................................................................................... 12 

 

  



i 
 

AÇIKLAMALAR 

 

 Bu Bülten, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında TÜRKPATENT tarafından 

yayımlanmaktadır. 

 Bültenin Birinci Bölümünde, İlanen Tebliğ Edilen Evrak Bilgileri (Evrak Numarası, 

Evrak Tarihi, Evrak Tipi, Başvuru Numarası ve Alıcı Bilgisi) yer almaktadır. 

 Bültenin İkinci Bölümünde, Evrak İçerikleri yer almaktadır. 

 Bu Bültende yayımlanan evrak, anılan Kanunun 160’ıncı maddesinin yedinci fıkrası 

kapsamında Bültenin yayımı tarihinden yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. İLANEN TEBLİĞ EDİLEN  EVRAKLAR

 

 
Evrak No Evrak Tarihi Evrak Tipi Başvuru No Alıcı Bilgisi

2008-O-235272 14.07.2008 MARKA 2007/62250 GEN TIBBİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
PROJELENDİRME VE TURİZM KONGRE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2008-O-393913 27.11.2008 MARKA 2007/62250 GEN TIBBİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
PROJELENDİRME VE TURİZM KONGRE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2010-O-56254 17.02.2010 MARKA 2008/68806 CANAN KIRIKKAYA

2010-O-60500 19.02.2010 MARKA 2008/52049 DEKAR PETROL HAFRİYAT İNŞAAT TURİZM GIDA
TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2010-O-70086 25.02.2010 MARKA 2009/02261 MİNA MENSUCAT DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2010-O-82685 05.03.2010 MARKA 2009/02830 TUĞÇEM UNLU GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2010-O-87217 09.03.2010 MARKA 2009/12303 KUŞAM TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.

2010-O-92782 12.03.2010 MARKA 2009/09541 GÜRAL OPTİK PAZARLAMA SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2010-O-110329 26.03.2010 MARKA 2008/70977 HAYATA BAKIŞ SAĞLIK VE BİTKİSEL ÜRÜNLER
PETROL İNŞAAT TAAHHÜT GIDA NAKL.İTH. İHR. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010-O-126480 08.04.2010 MARKA 2009/07969 SOLTAN OPTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2010-O-159833 03.05.2010 MARKA 2009/07970 SOLTAN OPTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2010-O-172128 12.05.2010 MARKA 2009/69296 FOL GIDA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2010-O-204084 03.06.2010 MARKA 2008/68806 CANAN KIRIKKAYA

2010-O-234425 25.06.2010 MARKA 2009/19769 ARGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2010-O-274768 27.07.2010 MARKA 2010/04092 MARMARA ELEKTROMOTOR ALTERNATÖR ENERJİ
MAKİNA İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2010-O-292221 11.08.2010 MARKA 2009/31811 LOTUS KALİTE KARTON AMBALAJ SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2010-O-312709 31.08.2010 MARKA 2010/20297 ULYA SELÇUK

2010-O-328011 21.09.2010 MARKA 2010/02425 TURAN KLİMA SANAYİ VE TAAHHÜT ANONİM
ŞİRKETİ

2010-O-354915 13.10.2010 MARKA 2009/31812 LOTUS KALİTE KARTON AMBALAJ SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2010-O-373251 27.10.2010 MARKA 2009/32386 BURAK İLETİŞİM TELEKOMİNİKASYON SANAYİ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2011-O-95997 24.03.2011 MARKA 2010/65910 MEYEPA MARKETİNG GIDA SAN.VE PAZ.A.Ş.

2011-O-207943 01.06.2011 MARKA 2010/20508 KARMED KOZMETİK LOJ. İNŞ. VE SAĞLIK SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.

2011-O-327521 17.08.2011 MARKA 2010/39174 VELİ YILMAZ

2011-O-372211 27.09.2011 MARKA 2010/30579 ASLI GENÇ

2012-O-38486 24.01.2012 MARKA 2010/14589 ARİFOĞLU MANDIRACILIK LİMİTED ŞİRKETİ

2012-O-111441 08.03.2012 MARKA 2010/42584 URAZLAR GİYİM SAN. VE TİC LTD ŞTİ

2012-O-216148 04.05.2012 MARKA 2010/74547 ÖZADAL SÜT ÜRÜNLERİ GIDA PAZ. SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2012-O-217803 07.05.2012 MARKA 2010/74548 ÖZADAL SÜT ÜRÜNLERİ GIDA PAZ. SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2012-O-232939 15.05.2012 MARKA 2011/07555 NEOBORU BORU VE PLASTİK SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ

2012-O-261171 30.05.2012 MARKA 2011/96582 HTV TELEVİZYON VE REKLAMCILIK A.Ş.

2012-O-321921 09.07.2012 MARKA 2011/26789 MUTLU YAŞAM KİŞİSEL BAKIM VE GIDA ÜRÜNLERİ
MEDYA TELEVİZYON PROGRAM YAPIM HİZM. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

2012-O-414939 07.09.2012 MARKA 2011/38117 KARMAK PETROL KİMYA GIDA
NAK.TUR.İNŞ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2012-O-426803 14.09.2012 MARKA 2011/35439 PARGADA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2012-O-448468 20.09.2012 MARKA 2011/29724 SOYKAN İSTANBUL MAĞAZA İŞLETMELERİ ANONİM
ŞİRKETİ

2012-O-451913 24.09.2012 MARKA 2011/34726 AKTARHAN GIDA KOZMETİK AKTARİYE TURİZM
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2012-O-555060 14.11.2012 MARKA 2012/20902 VS ELFA KOZMETİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

2013-O-317834 31.05.2013 MARKA 2012/20901 VS ELFA KOZMETİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

2013-O-368420 24.06.2013 MARKA 2011/100668 VERONİ İNŞAAT TURİZM TEKSTİL AYAKKABI
İMALAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
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Evrak No Evrak Tarihi Evrak Tipi Başvuru No Alıcı Bilgisi
2013-O-567617 27.09.2013 MARKA 2012/43751 EVİN KİMYA PLASTİK TARIM TEKSTİL GIDA SANAYİ

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2013-O-620303 23.10.2013 MARKA 2012/69464 maraşlıoğlu oto. pet. gıda taş. haf. san. ve tic. ltd. şti.

2014-O-17529 08.01.2014 MARKA 2013/29284 ALGEN TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2014-O-174793 18.03.2014 MARKA 2013/01163 K.C.S.TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2014-O-182752 20.03.2014 MARKA 2012/82864 YENİ DOĞUŞ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ

2014-O-183160 20.03.2014 MARKA 2006/53375 BEBİKO DERİ TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2014-O-271954 29.04.2014 MARKA 2013/24337 RAMADİ BOYA KİMYA İNŞAAT NAKLİYAT VE
TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

2014-O-294324 09.05.2014 MARKA 2013/26561 RAMAN AKARYAKIT DAĞITIM NAKLİYAT PETROL
ÜRÜNLERİ SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2014-O-297896 12.05.2014 MARKA 2013/26194 DOĞANBEY ET ÜRÜNLERİ BESİCİLİK GIDA İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2014-O-341617 29.05.2014 MARKA 2012/86285 SEYİT AHMET DELİALİOĞLU (ULUSAL
MARKA&PATENT VE MALİ MÜŞ. HİZM. LTD. ŞTİ.)

2014-O-473867 05.08.2014 MARKA 2013/71774 KALEM EGİTİM DANIŞMANLIK ORG. YAP. VE
YAYINCILIK LTD. ŞTİ

2014-O-543609 05.09.2014 MARKA 2011/43648 AYLİN HATUNOĞLU

2014-O-621809 15.10.2014 MARKA 2013/46714 ALGEN TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2014-O-706272 25.11.2014 MARKA 2014/19923 TEKS-PA TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SAN VE TİCL
LTD ŞTİ

2014-OE-55254 15.12.2014 MARKA 2014/01138 NEW VİEW İDEAS OPTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2015-OE-245262 29.05.2015 MARKA 2014/85076 ANC RADYO VE TELEVİZYON İLETİŞİM REKLAM
YAYINCILIK A. Ş.

2015-OE-247432 03.06.2015 MARKA 2013/99428 CESA AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2015-OE-306245 03.07.2015 MARKA 2014/62067 FARUK BURAK

2015-OE-331787 28.07.2015 MARKA 2014/67041 ORCA ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ YAPI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2015-OE-475504 13.10.2015 MARKA 2014/99213 KARŞIYAKA İLETİŞİM YAZILIM KIRTASİYE REKLAM
ELEKTRİK ELEKTRONİK PAZARLAMA
SAN.TİC.LTD.ŞTİ

2015-OE-476305 27.10.2015 MARKA 2014/91600 AZAR GOSTARA ASIA CO.LTD

2015-OE-544558 07.12.2015 MARKA 2014/91604 AZAR GOSTARA ASIA CO.LTD

2016-OE-145940 22.03.2016 MARKA 2015/03774 SERA ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ELEK. İNŞ. TAAH. SAN.
DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

2016-OE-220627 13.05.2016 MARKA 2015/02389 TREND ONLİNE ELEKTRONİK TİCARET VE
MAĞAZACILIK LTD.ŞTİ.

2016-OE-279729 16.06.2016 MARKA 2015/32625 EKSEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA DANIŞMA ÖZEL
EĞİTİM ÖĞRETİM TURİZM AZ. İTHİHR.SAN.TİC.A.Ş.

2016-OE-341368 20.07.2016 MARKA 2015/40384 TOR RULMAN VE OTOMOTİV SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.

2016-OE-476631 20.10.2016 MARKA 2013/60945 MİSPA SÜT ÜRÜNLERİ İÇECEK GIDA İNŞAAT TURİZM
VE TİCARET LTD.ŞTİ

2016-OE-558720 13.12.2016 MARKA 2016/30891 ERHAN ASLAN

2016-OE-574780 23.12.2016 MARKA 2016/35380 MEZOPOTAMYA EĞİTİM BİLİM SANAT SAĞLIK VE
KÜLTÜR VAKFI

2017-OE-261830 19.06.2017 MARKA 2017/29523 REDİLON ENERJİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2017-OE-438956 12.10.2017 MARKA 2013/86492 MURAT KIZILGÜN

2017-OE-483766 07.11.2017 MARKA 2013/88932 ASKON TRANSFORMATÖR ELEKTRİK PETROL
TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ.

2018-OE-62063 15.01.2018 MARKA 2017/50819 ELT YAYINCILIK ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2018-OE-30099 16.01.2018 MARKA 2013/76017 VENDOMAT GIDA MAKİNA TURİZM SANAYİ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2018-OE-64586 07.02.2018 MARKA 2017/52318 LİMİT OTOMOTİV VE SANAYİ MAMÜLLERİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2018-OE-173501 30.03.2018 MARKA 2017/113681 ENKURUYEMİŞ GIDA SANAYİ VE TİCARETLİMİTED
ŞİRKETİ

2018-OE-162960 10.04.2018 MARKA 2010/45252 MAYTEM PETROL GIDA İNŞ.TAŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2018-OE-267551 05.06.2018 MARKA 2017/92802 KARGOBURADA ELEKTRONİK HİZMETLER A.Ş

2018-OE-340343 23.07.2018 MARKA 2018/39064 KUBERA MEDYA VE TANITIM LTD.ŞTİ.

2018-OE-458829 10.10.2018 MARKA 2011/113671 KUTU AMBALAJ PAKETLEME FABRİKASI LTD.ŞTİ.

2018-OE-478937 25.10.2018 MARKA 2018/17845 DR.CLEAN KURU TEMİZLEME SAN. İÇ VE DIŞ TİC. AŞ.

2018-OE-547106 22.11.2018 MARKA 2016/57505 BERAT ARDA AKPINAR

2019-OE-172882 18.04.2019 MARKA 2018/80356 ZEKİ GÖKŞAN OZMAN

2019-OE-215493 17.05.2019 MARKA 2018/79027 NJU MARKET 2006 LTD
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Evrak No Evrak Tarihi Evrak Tipi Başvuru No Alıcı Bilgisi
2019-OE-364673 03.09.2019 MARKA 2019/25260 ELBRUS İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

2019-OE-375621 10.09.2019 MARKA 2019/55942 OSMAN NURİ KORCA

2019-OE-376164 10.09.2019 MARKA 2019/55942 OSMAN NURİ KORCA

2019-OE-397818 24.09.2019 MARKA 2009/41058 MG BAŞKENT BETON İML.İNŞ.NAKL.VE TRZ.TİC.VE
SAN.LTD.ŞTİ.

2019-OE-399829 25.09.2019 MARKA 2009/41465 MARMARA BÖLGESİ AHŞAP PALET VE AMBALAJ
ÜRETİCİ BİRLİĞİ DESTEKLEME DERNEĞİ

2019-OE-398562 25.09.2019 MARKA 2009/41466 MARMARA BÖLGESİ AHŞAP PALET VE AMBALAJ
ÜRETİCİ BİRLİĞİ DESTEKLEME DERNEĞİ

2019-OE-398551 25.09.2019 MARKA 2009/41467 MARMARA BÖLGESİ AHŞAP PALET VE AMBALAJ
ÜRETİCİ BİRLİĞİ DESTEKLEME DERNEĞİ

2019-OE-400429 26.09.2019 MARKA 2009/64843 ORGANİZE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2019-OE-403814 27.09.2019 MARKA 2010/07191 TİLMEN MEŞRUBAT GIDA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-403829 27.09.2019 MARKA 2010/27511 APPASAMY SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-411383 01.10.2019 MARKA 2010/49868 İZOTEK KİMYA DIŞ CEPHE VE ZEMİN KAPLAMA
YALITIM VE BOYA İMALAT İTHALAT İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-411386 01.10.2019 MARKA 2010/49873 İZOTEK KİMYA DIŞ CEPHE VE ZEMİN KAPLAMA
YALITIM VE BOYA İMALAT İTHALAT İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-411389 01.10.2019 MARKA 2010/55988 STOK BİLİŞİM TEKNOLOJİ BİLGİSAYAR ELK. İLTŞ.
TUR. OTO REKL. İNŞ SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2019-OE-411340 03.10.2019 MARKA 2011/06094 REKLAM ARISI MEDİKALMARKA İLTŞ.VE REKLAM
HİZM.TİC.LT

2019-OE-411337 03.10.2019 MARKA 2011/08546 AGROSERRA TAR.HAY.İLGID.DAN.İTH.VE
İHR.STİC.LTD.ŞTİ.

2019-OE-413565 04.10.2019 MARKA 2010/49867 İZOTEK KİMYA DIŞ CEPHE VE ZEMİN KAPLAMA
YALITIM VE BOYA İMALAT İTHALAT İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-413564 04.10.2019 MARKA 2010/49872 İZOTEK KİMYA DIŞ CEPHE VE ZEMİN KAPLAMA
YALITIM VE BOYA İMALAT İTHALAT İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-413563 04.10.2019 MARKA 2010/49874 İZOTEK KİMYA DIŞ CEPHE VE ZEMİN KAPLAMA
YALITIM VE BOYA İMALAT İTHALAT İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-415032 07.10.2019 MARKA 2010/76606 PEYZAJ SANATLARI ÜRET. TAS. UYG. PLST. TERS.
OTO. TURİZM TARIM İNŞAAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-415026 07.10.2019 MARKA 2010/80569 MODNE TEKSTİL GIDA ZİRAAT VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-417755 08.10.2019 MARKA 2011/100877 MYGAZ DAĞITIM DEPOCULUK PETROL TAŞIMACILIK
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2019-OE-420350 10.10.2019 MARKA 2011/19699 DOREMİ AYAKKABI DERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-420343 10.10.2019 MARKA 2011/21705 ADIYAMAN ELİF MERMER MADEN İNŞAAT MOBİLYA
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-420340 10.10.2019 MARKA 2011/23279 BERVO ÖN ÖDEMELİ KART KOMİSYONCULUĞU VE
İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-420361 10.10.2019 MARKA 2011/24408 EDO RESTAURANT

2019-OE-420740 10.10.2019 MARKA 2011/24665 SARAC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT GIDA
REKLAM KIRTASİYE TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-420739 10.10.2019 MARKA 2011/25272 KÖKSAL KARDEŞLER TURİZM MADENCİLİK
TEMİZLİK HİZMETLERİ İNŞAAT NAKLİYAT VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-423717 10.10.2019 MARKA 2011/51464 DOĞANEL MADENCİLİK PETROL NAKLİYAT
HAFRİYAT VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2019-OE-428149 14.10.2019 MARKA 2011/70128 ALÇILAR KUMAŞ MOBİLYA SÜNGER SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-428981 16.10.2019 MARKA 2011/34746 MÜLLER TURİZM İNŞAAT EMLAK TİC. LTD. ŞTİ.

2019-OE-428979 16.10.2019 MARKA 2011/39556 PAGOS SANAT ORGANİZASYONU TURİZM ÖZEL
EĞİTİM MÜZİK YAYIN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2019-OE-428977 16.10.2019 MARKA 2011/41282 ELÇİ RADYO VE TELEVİZYON REKLAM MATBACILIK
ORGANİZASYON UZLAŞI ANONİM ŞİRKETİ

2019-OE-429822 17.10.2019 MARKA 2011/48809 MEHMET TEKBAŞ

2019-OE-429808 17.10.2019 MARKA 2011/54658 NOBEL BÜRO MOBİLYALARI DAYANIKLI TÜKETİM
MALLARI ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT
TEMİZLİK İLAÇLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
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Evrak No Evrak Tarihi Evrak Tipi Başvuru No Alıcı Bilgisi
2019-OE-432280 18.10.2019 MARKA 2011/63127 PUSULA PHARMA İLAÇ MEDİKAL SAĞLIK SANAYİ VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-432270 18.10.2019 MARKA 2011/80468 METRO MADENCİLİK ENERJİ İNŞAAT SANAYİ İÇ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-432266 18.10.2019 MARKA 2011/83810 EN-TA REKLAM TURİZM TEKSTİL GIDA KOZMETİK
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-438389 22.10.2019 MARKA 2012/07817 ALP YAPI SU ARMATÜRLERİ SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-438385 22.10.2019 MARKA 2012/10735 ASSA İLAÇ MOLEKÜLER BİYOLOJİ MEDİKAL TURZ.
GIDA HAYVANCILIK TEKS. PAZ. SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.

2019-OE-438379 22.10.2019 MARKA 2012/108349 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-438374 22.10.2019 MARKA 2012/108445 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-438377 22.10.2019 MARKA 2012/108448 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-438372 22.10.2019 MARKA 2012/108695 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-439599 23.10.2019 MARKA 2012/108924 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-439598 23.10.2019 MARKA 2012/108983 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-439597 23.10.2019 MARKA 2012/109005 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-443650 23.10.2019 MARKA 2012/109608 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-443649 23.10.2019 MARKA 2012/109642 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-443642 24.10.2019 MARKA 2012/19474 5G ULUSLARARASI YÖNETİM DANIŞMANLIK VE
EĞİTİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-447384 30.10.2019 MARKA 2012/36973 LEVENT SANAT MEDYA REKLAM BASIN YAYIN ORG.
AJANS HİZ. SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

2019-OE-449368 31.10.2019 MARKA 2012/50313 ERBAY MAYIN TEMİZLEME EĞİTİM SU ÜRÜNLERİ VE
GIDA TİC.LTD.ŞTİ.

2019-OE-457490 04.11.2019 MARKA 2018/112100 SEYİT ELMA

2019-OE-454023 04.11.2019 MARKA 2012/68660 EFKAN AKYILDIZ

2019-OE-454024 04.11.2019 MARKA 2012/69427 SERCAN GÖRGÜNER BAHÇECİ

2019-OE-455093 04.11.2019 MARKA 2019/74469 GÜRSEL ÇELİK

2019-OE-459140 04.11.2019 MARKA 2012/70541 TİTKO TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SAN. DIŞ TİC. LTD.
ŞTİ.

2019-OE-459137 04.11.2019 MARKA 2012/70861 ENFİS ŞEKERLEME VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2019-OE-461377 06.11.2019 MARKA 2012/95143 TRENDART TEKSTİL TASARIM KOLEKSİYON VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-461337 07.11.2019 MARKA 2011/74535 KOBİ LOJİSTİK NAKLİYAT İLETİŞİM KİMYA KÖMÜR
SAN.TİC.A.Ş.

2019-OE-471508 13.11.2019 MARKA 2012/108446 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-471510 13.11.2019 MARKA 2012/108524 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-471506 13.11.2019 MARKA 2012/108714 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-471503 13.11.2019 MARKA 2012/108855 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-471501 13.11.2019 MARKA 2012/108902 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-471500 13.11.2019 MARKA 2012/108961 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-471498 13.11.2019 MARKA 2012/109004 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-471496 13.11.2019 MARKA 2012/109014 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-471495 13.11.2019 MARKA 2012/109021 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-471494 13.11.2019 MARKA 2012/109199 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-472886 14.11.2019 MARKA 2012/109639 PLATİN MEDYA BASIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

2019-OE-474932 15.11.2019 MARKA 2012/21920 ZAMAN PAZARLAMA TÜKETİM ÜRÜNLERİ TEKSTİL
İNŞAAT OTOMOTİV MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

2019-OE-478536 18.11.2019 MARKA 2012/30905 MURATSAN KURUTMA MAK SAN.İÇ VE DIŞ Tİ LTD.ŞTİ

2019-OE-478514 18.11.2019 MARKA 2012/39805 ZAFER KAYNAR

2019-OE-480890 18.11.2019 MARKA 2012/45701 LOGİSTANBUL LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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2019-OE-480871 18.11.2019 MARKA 2012/48670 ROTAP REKLAM HİZM. TURZ. OTO. SAN. VE TİC. LTD.

ŞTİ.

2019-OE-487486 18.11.2019 MARKA 2019/61466 BTA RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-485557 21.11.2019 MARKA 2012/70859 ENFİS ŞEKERLEME VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2019-OE-485551 21.11.2019 MARKA 2012/75099 TİTKO TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SAN. DIŞ TİC. LTD.
ŞTİ.

2019-OE-491341 22.11.2019 MARKA 2012/90874 ÖNKA KAKAO ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-496725 27.11.2019 MARKA 2013/04193 DURAN KARAKAŞ

2019-OE-496717 27.11.2019 MARKA 2013/06114 RAMAZAN ÇALIŞ

2019-OE-507451 02.12.2019 MARKA 2013/24603 BELEK TURİZİM GIDA TEKSTİL İNŞ.,SAN VE
TİC.LTD.ŞTİ.

2019-OE-509097 04.12.2019 MARKA 2013/46324 RONİCAN MEKANİK MAKİNA İNŞAAT TURİZM
OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2019-OE-522247 11.12.2019 MARKA 2013/12376 AMED PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2019-OE-529038 16.12.2019 MARKA 2013/64828 EGE GLOP CAM ÜRÜNLER İ İNŞ.TUR.GIDA S
AN.TİC.LTD.ŞTİ.

2019-OE-529061 16.12.2019 MARKA 2013/90502 ARINDOĞA ÇİFTLİĞİ GIDA HAYVANCILIK TARIM
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-528753 17.12.2019 MARKA 2014/05006 PREMAK CİVATA METAL MAKİNA SAN VE
TİC.LTD.ŞTİ.

2019-OE-534832 19.12.2019 MARKA 2014/15888 ÜNTER İNŞAAT ARACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-534821 19.12.2019 MARKA 2014/35240 İZOSAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-546068 25.12.2019 MARKA 2014/60204 İDEAL TEKSTİL ÖRME SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-546065 25.12.2019 MARKA 2014/62345 HAYKİM YAPI KİMYASALLARI SAN VE TİC LTD ŞTİ

2019-OE-546112 25.12.2019 MARKA 2014/62477 CANARS İNŞ.TAAHHÜT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

2020-OE-9392 27.12.2019 MARKA 2014/71367 ŞARKSAN MAKİNA SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

2019-OE-551252 27.12.2019 MARKA 2014/83667 APS AJANS BASIN YAYIM DAĞITIM REKLAM EMLAK
ARACILIK TAŞIMACILIK TURİZM İNŞAAT
HAYVANCILIK GIDA TEKSTİL ZİRAAT TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2020-OE-10016 02.01.2020 MARKA 2014/09238 ABDURRAHMAN POLAT

2020-OE-9948 07.01.2020 MARKA 2014/20231 LEMAN ORMAN ÜRÜNLERİ KÜLTÜR MANTARCILIĞI
TARIM YAŞ SEBZE MEYVE HAYVANCILIK İNŞAAT
TURİZM TAŞIMACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2020-OE-10009 08.01.2020 MARKA 2014/37299 F.G.B OTOMOTİV. MİNİ ONARIM HİZM. OTO KORUMA
ÜRÜNLERİ PAZ. SAN VE TİC LTD ŞTİ

2020-OE-9998 09.01.2020 MARKA 2014/45674 SL ENERJİ ELEKTRONİK İMALAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2020-OE-9997 09.01.2020 MARKA 2014/46868 ÖZGÜN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ

2020-OE-15260 10.01.2020 MARKA 2014/64501 GLOBAL YEM GIDA DANIŞIMANLIK LTD.ŞTİ.

2020-OE-15241 13.01.2020 MARKA 2014/91026 BERGAMA HOSTEL PANSİYON-MESUT BASAN

2020-OE-15238 13.01.2020 MARKA 2014/94838 BİRİZ EĞİTİM DANIŞMANLIK ORGANİZASYON
YAYINCILIK TİC. LTD. ŞTİ.

2020-OE-15236 13.01.2020 MARKA 2015/02234 TAÇ EĞİTİM KURUMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2020-OE-28688 13.01.2020 MARKA 2019/67310 ONİKİMEDYA DİJİTAL YAZILIM TASARIM REKLAM
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2020-OE-23569 15.01.2020 MARKA 2019/62172 KALİTEK TEMİZLEME SİSTEMLERİ SAĞLIK TEMİZLİK
KOZMETİK GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TURİZM
HİZMET VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2020-OE-26283 15.01.2020 MARKA 2016/01541 MESLEK MEKTEBİ EĞİTİM HİZMETLERİ VE
YAYINCILIK SAN.Tİ.LTD.ŞTİ.

2020-OE-26273 15.01.2020 MARKA 2015/103617 HEALTH&TRAVEL ISTANBUL

2020-OE-35447 20.01.2020 MARKA 2015/37724 BİYONTİS KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2020-OE-35450 20.01.2020 MARKA 2015/42038 PREFORM PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT MAKİNA
TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2020-OE-35444 20.01.2020 MARKA 2015/50788 KAFELARGE GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2020-OE-41386 27.01.2020 MARKA 2016/16801 SANOVEL GIDA TEMİZLİK MADDELERİ PAZARLAMA
TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

2020-OE-52394 03.02.2020 MARKA 2016/100479 KARİYER MESLEK YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

2020-OE-52382 04.02.2020 MARKA 2016/79474 STAR RULO - SEMİH ŞENER - OSMAN BİLİCAN

2020-OE-57398 05.02.2020 MARKA 2017/02262 MAKSOİL TURKAYGAZ AKARYAKIT TEKSTİL
NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

5



Evrak No Evrak Tarihi Evrak Tipi Başvuru No Alıcı Bilgisi
2020-OE-57397 05.02.2020 MARKA 2017/108210 S.S. AYVALIK ZEYTİNDALI ÜRETİM VE PAZARLAMA

KOOPERATİFİ

2020-OE-57391 05.02.2020 MARKA 2017/22730 UĞURLU ARAÇ KİRALAMA VE TİCARET LTD. ŞTİ.

2020-OE-63081 07.02.2020 MARKA 2017/01792 ROZA AJANS RELAMCLIK HİZ. LTD.ŞTİ.

2020-OE-63088 10.02.2020 MARKA 2017/19500 TET AYDINLATMA İNŞAAT SAN.VE TİC. A.Ş

2020-OE-63229 10.02.2020 MARKA 2017/24904 ÇALIŞIR ET ÜRÜNLERİ.SANAYİ VE DIŞ TİC.LİMİTED
ŞİRKETİ

2020-OE-63231 10.02.2020 MARKA 2017/35318 GRANTA FİLM YAPIM VE TİC.LTD.ŞTİ.

2020-OE-63215 10.02.2020 MARKA 2017/40554 PENTA TANITIM YAYINCILIK ORGANİZASYON
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2020-OE-63225 10.02.2020 MARKA 2017/74616 HAKAN MEŞRUBAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2020-OE-84405 12.02.2020 MARKA 2018/50109 GEVREK BAHARAT GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2020-OE-140852 22.03.2020 MARKA 2019/62486 OZAK GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ

2020-OE-196897 20.04.2020 MARKA 2019/121859 YES TEKNOLOJİ İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş.

2020-OE-208293 24.04.2020 MARKA 2020/06949 SULTAN MEHMET GÜNDOĞDU

2020-O-235450 10.05.2020 MARKA 2019/100864 ZAPİKANKA GIDA TURİZM EĞİTİM VE TİCARET

2020-OE-285088 17.07.2020 MARKA 2019/98661 ROSA TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
LİMİTED ŞİRKETİ

2020-OE-366062 25.08.2020 MARKA 2019/130914 HEKSAGON İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
TİCARET A.Ş.

2020-OE-403365 17.09.2020 MARKA 2011/45952 ALİ GÜNGÖR

2020-OE-498517 27.10.2020 MARKA 2020/41610 GALİP SU ARMATÜRLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

2021-OE-59558 01.02.2021 MARKA 2019/135420 CELALETTİN ŞANLI (KORU DANIŞMANLIK
REK.MAT.İTH.İHR VE TİC.LTD.ŞTİ.)

2021-OE-59550 01.02.2021 MARKA 2019/95856 OĞUZHAN SEFA YILDIZ

2021-OE-76738 05.02.2021 MARKA 2020/92700 KAMAL KHANBABAEI MAMAGHANI

2021-OE-76769 05.02.2021 MARKA 2020/92700 KAMAL KHANBABAEI MAMAGHANI

210245791 27.05.2021 MARKA 2018/111403 OKAN ÖZKURT

210245793 27.05.2021 MARKA 2018/111403 OKAN ÖZKURT

220168675 05.03.2022 MARKA 2009/34392 NGT CNC OTOMAT TALAŞLI İMALAT
ELEKTROMEKANİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220168730 05.03.2022 MARKA 2009/35316 ERSOY SEBZE MEYVA TURİZM LTD.ŞTİ.

220188879 11.03.2022 MARKA 2011/01445 İBRAHİM AKSOY

220188876 11.03.2022 MARKA 2011/104109 NİSAR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220188873 11.03.2022 MARKA 2011/114580 HTV TELEVİZYON VE REKLAMCILIK ANONİM
ŞİRKETİ

220188872 11.03.2022 MARKA 2011/114582 HTV TELEVİZYON VE REKLAMCILIK ANONİM
ŞİRKETİ

220188871 11.03.2022 MARKA 2011/114584 HTV TELEVİZYON VE REKLAMCILIK ANONİM
ŞİRKETİ

220187667 11.03.2022 MARKA 2011/114587 HTV TELEVİZYON VE REKLAMCILIK ANONİM
ŞİRKETİ

220187655 11.03.2022 MARKA 2012/13614 1000 A İNŞAAT LTD. ŞTİ

220187606 11.03.2022 MARKA 2012/61926 PLATİNGRUP YAPI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK
TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220188867 11.03.2022 MARKA 2013/03750 PLATİNGRUP YAPI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK
TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220189000 11.03.2022 MARKA 2013/13138 COREN ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACATVE
TOPTAN SATIŞ A.Ş.

220189155 11.03.2022 MARKA 2013/21818 EREN ÖZKAN

220189149 11.03.2022 MARKA 2013/44277 HFA BİLİŞİM YAPI TURİZM TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ

220189133 11.03.2022 MARKA 2014/03261 TASF.HAL.SARIGÜL TAŞIMACILIK GIDA TEKSTİL
TURİZM İNŞAAT TEMİZLİK TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220189320 11.03.2022 MARKA 2014/58600 ŞAHMARAN KARAHAN

220189441 11.03.2022 MARKA 2015/07479 ULAŞ AKBAL

220189439 11.03.2022 MARKA 2015/106154 EMOR ELEKTRONİK HİZMETLER İTHALAT İHRACAT
PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

220189465 11.03.2022 MARKA 2016/65779 FRAM ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM
HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220189460 11.03.2022 MARKA 2016/87909 EKREM KAYA

220210586 19.03.2022 MARKA 2019/61437 BARIŞ PALA

220210744 19.03.2022 MARKA 2009/18125 BELEKTAN ELEKTR.DAY.TÜK.MALL.SAN İÇVE DIŞ
TİC.LTD.Ş

220210914 20.03.2022 MARKA 2010/15874 AYZED YALITIM VE İNŞ.MLZ.SAN.VE
TİC.LTD.ŞMLZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
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220210938 20.03.2022 MARKA 2010/56285 LİNE GRUP SAĞLIK

TEKMED.İTH.İHR.MAK.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

220210937 20.03.2022 MARKA 2010/56852 ER-POL SU ÜRÜNLERİ ENERJİ  HAYVANCILIK TURİZM
İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ

220211099 20.03.2022 MARKA 2011/63159 CANKAR DEMİR EMLAK MÜTEAHHİTLİK İNŞAAT VE
İNŞAAT MALZEMELERİ NALBURİYE NAKLİYE
ORMAN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220211153 20.03.2022 MARKA 2012/01879 EMRE GRUP KOZMETİK GIDA İNŞAAT TURİZM
TEKSTİL TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ.

220211264 20.03.2022 MARKA 2012/31898 OROFİN TURİZM VE DIŞTİCARET LTD.ŞTİ.

220213716 21.03.2022 MARKA 2013/103317 STRATEJİK PLANLAMA DERNEĞİ

220213708 21.03.2022 MARKA 2013/11434 GÜVEN PRAF BET. YAPIİNŞ TUR TEKS PET TAŞTAR
LTD ŞTİ

220213695 21.03.2022 MARKA 2013/26925 SİDE APOLLON İNŞAAT GAYRİMENKUL YÖNETİMİ
TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

220216047 22.03.2022 MARKA 2014/06604 BHT FİLM YAPIM REKLAMCILIK VE YAYINCILIK
HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220218558 23.03.2022 MARKA 2015/39765 AYNA TURİZM MAKİNA İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220226298 25.03.2022 MARKA 2014/71675 ERKAN GÜNEŞ

220230272 26.03.2022 MARKA 2012/75586 SANJAR GIDA TEMİZLİKNAKLİYAT İNŞAAT TEKSTİL
LİMİTED ŞİRKETİ

220230271 26.03.2022 MARKA 2012/75586 SANJAR GIDA TEMİZLİKNAKLİYAT İNŞAAT TEKSTİL
LİMİTED ŞİRKETİ

220230563 27.03.2022 MARKA 2010/11514 GANİTA DAĞITIM VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220230570 27.03.2022 MARKA 2010/23131 PALET KAPI PEYZAJ MOBİLYA DEKORASYON SANAYİ
VE TİC.LTD.ŞTİ.

220230725 27.03.2022 MARKA 2010/76340 ERK PROFESYONEL YÖNETİM DANIŞMANLIK İNŞAAT
TAAHÜT VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ

220230727 27.03.2022 MARKA 2011/01443 PLASTEK PLASTİK GIDATARIM İNŞAAT SANAYİVE
TİCARET LTD.ŞTİ.

220230728 27.03.2022 MARKA 2011/101944 BAHARŞEN MADENCİLİK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220230730 27.03.2022 MARKA 2011/112469 AKTÜRK ANKARA ENDÜSTRİYEL MUTFAK GIDA
MAKİNE YEMEKÇİLİK ORGANİZASYON İŞLERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220230731 27.03.2022 MARKA 2011/112997 ÜNLÜ İLAÇ VE KOZMETİK PAZARLAMA TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220230733 27.03.2022 MARKA 2011/18802 ROMA GRUP PAZARLAMA TEKSTİL İNŞAAT TURİZM
GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

220230734 27.03.2022 MARKA 2011/73834 ROMA GRUP PAZARLAMA TEKSTİL İNŞAAT TURİZM
GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

220230737 27.03.2022 MARKA 2011/66925 GMY GIDA TURİZM ORGANİZASYON TEKSTİL
TEMİZLİK İNŞAAT ZIRAİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220230742 27.03.2022 MARKA 2012/07132 MESEL YAPI İNŞAAT EN.TAAH.SAN VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220230748 28.03.2022 MARKA 2012/19669 DEMİR TEKNOLOJİ CNC SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220230757 28.03.2022 MARKA 2012/43986 RMB AKILLI KAPI SİSTEMLERİ GIDA İNŞAAT EMLAK
TURİZM NAKLİYAT ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220230763 28.03.2022 MARKA 2012/61633 PLATİNGRUP YAPI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK
TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220230764 28.03.2022 MARKA 2012/61735 PLATİNGRUP YAPI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK
TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220230766 28.03.2022 MARKA 2012/61910 PLATİNGRUP YAPI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK
TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220230767 28.03.2022 MARKA 2012/61944 PLATİNGRUP YAPI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK
TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220230769 28.03.2022 MARKA 2012/63871 GRİ DEKORASYON VE MİMARLIK TİC.LTD.ŞTİ.

220230772 28.03.2022 MARKA 2012/65524 R.O.O.F
ELEK.MİM.TASBİLGS.REK.FİL.TUR.ORG.SAN.VE TC.
LT.ŞTİ

220230788 28.03.2022 MARKA 2013/03096 PLATİNGROUP YAPI İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

220234531 28.03.2022 MARKA 2013/107947 LİNK ORGANİK TAR. VE HAY. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

220235013 28.03.2022 MARKA 2013/13178 COREN ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE
TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

220236242 28.03.2022 MARKA 2010/48781 İSTİKLAL ECZA DEPOSU SAĞLIK ÜRÜNLERİ İNŞAAT
TARIM TELEKOMİNİKASYON DIŞ TİCARET VE
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
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220236204 28.03.2022 MARKA 2011/114574 HTV TELEVİZYON VE REKLAMCILIK ANONİM

ŞİRKETİ

220236056 28.03.2022 MARKA 2011/114589 HTV TELEVİZYON VE REKLAMCILIK ANONİM
ŞİRKETİ

220235736 28.03.2022 MARKA 2013/43571 SKALA KOZM.GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

220236045 28.03.2022 MARKA 2011/114594 HTV TELEVİZYON VE REKLAMCILIK ANONİM
ŞİRKETİ

220236266 28.03.2022 MARKA 2013/48659 KUPON ORGARİZASYON DIŞ TİCARET TURİZM
İNŞAAT VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

220236356 28.03.2022 MARKA 2013/49590 STRATEJİK PLANLAMA DERNEĞİ

220236688 28.03.2022 MARKA 2013/56304 NECBİR İNŞAAT MİMARLIK TAAHHÜT TURİZM
EMLAK KUYUMCULUK OTOMOTİV SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220236691 28.03.2022 MARKA 2013/65132 SOM BÜRO MOBİLYA METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

220237344 29.03.2022 MARKA 2014/22445 BAHA GLOBAL İNŞAAT EMLAK TURİZM YATÇILIK
İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220238973 29.03.2022 MARKA 2014/50175 ECOFER İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220243034 29.03.2022 MARKA 2011/88486 ZM GRUP GAYRİMENKUL SAĞ.
HİZ.TUR.EĞT.TAŞ.HAY.İNŞ.GIDA PET.SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ.

220243004 29.03.2022 MARKA 2012/97360 DATALİNK ANALİZ LİMİTED ŞİRKETİ

220239576 29.03.2022 MARKA 2014/64523 GUES REKLAM TURİZM TANITIM TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220242995 29.03.2022 MARKA 2013/47302 NETSİR KOZMETİK TEKSTİL MEDİKAL ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220239617 29.03.2022 MARKA 2014/64871 DG ELEKTRONİK UYDU İLETİŞİM VE BİLGİ TEKN.DIŞ
TİC.LTD.ŞTİ.

220239680 29.03.2022 MARKA 2014/71244 RİCH GROUP KİMYEVİ MADDELER İNŞAAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220239948 29.03.2022 MARKA 2014/94085 OTTOMAN KITCHEN OTEL EKİP.LTD.STİ.

220239975 29.03.2022 MARKA 2014/98980 POVER AKADEMİ SOSYAL YETKİNLİK VE EĞİTİM
ORGANİZASYONLARI ANONİM ŞİRKETİ

220241925 29.03.2022 MARKA 2015/01250 YEŞİLYOL MEDİKAL SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM
İNŞAAT KOZMETİK TEMİZLİK İÇ VE DIŞ TİCARET
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220241990 29.03.2022 MARKA 2015/35377 LARES BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

220242063 29.03.2022 MARKA 2015/81735 MEYN DIŞ TİCARET GIDA VE TURİZM LİMİTED
ŞİRKETİ

220242279 29.03.2022 MARKA 2016/66270 HNZ GIDA TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT İLETİŞİM
SİSTEMLERİ OTOMOTİV TEMİZLİK DAĞITIM VE
KURYE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220242440 29.03.2022 MARKA 2017/30487 TUNA YANGIN KAPILARI METAL İNŞAAT VE
HIRDAVAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220242707 29.03.2022 MARKA 2017/72870 SARAYTEK GIDA İTHALAT İHRACAT LİMİTED
ŞİRKETİ

220242751 29.03.2022 MARKA 2017/87222 PAPİRUS YAZILIM BİLİŞİM DANŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

220243665 29.03.2022 MARKA 2018/01313 ELSU ORGANİZASYON TURİZM GIDA İMALAT İL. REK.
HİZ. SAN. VE TİC. LT.ŞTİ

220243664 29.03.2022 MARKA 2018/01313 ELSU ORGANİZASYON TURİZM GIDA İMALAT İL. REK.
HİZ. SAN. VE TİC. LT.ŞTİ

220243667 29.03.2022 MARKA 2018/103689 NB MEDYA PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

220243668 29.03.2022 MARKA 2018/10550 TİM GIDACILIK ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

220243669 29.03.2022 MARKA 2018/11013 TMA MİMARLIK İNŞAAT YAPI SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220243676 29.03.2022 MARKA 2018/115671 TARIK BEDEL

220243677 29.03.2022 MARKA 2018/115671 TARIK BEDEL

220243689 29.03.2022 MARKA 2018/13526 TUCCECOLLECTİON TURİZM TEKSTİL İNŞAAT
EMLAK SAĞLIK TEMİZLİK HİZMETLERİ MİMARLIK
MÜHENDİSLİK İTHALAT VE İHRACAT TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220243725 30.03.2022 MARKA 2018/70564 SHOT THROUGH THE HEART MÜHENDİSLİK GIDA
DANIŞMANLIK ORGANİZASYON TURİZM SANAYİİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220243748 30.03.2022 MARKA 2019/130914 HEKSAGON İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

220243747 30.03.2022 MARKA 2019/13121 LEVENT HAYYAOĞLU

220243749 30.03.2022 MARKA 2019/13126 LEVENT HAYYAOĞLU

220243750 30.03.2022 MARKA 2019/13124 LEVENT HAYYAOĞLU

220243761 30.03.2022 MARKA 2019/50809 SUNSET ARAÇ KİRALAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220243762 30.03.2022 MARKA 2019/50809 SUNSET ARAÇ KİRALAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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220243805 30.03.2022 MARKA 2019/61748 AKSU ARMATÜR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

ŞİRKETİ

220244258 30.03.2022 MARKA 2019/83807 KARTAL ELEKTRİKLİ ALETLER VE HIRDAVAT
MALZEMELERİ TİC. LTD. ŞTİ.

220244284 30.03.2022 MARKA 2019/86733 EMERALD ÇELİK KAPI SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

220244315 30.03.2022 MARKA 2019/88062 NEBULA ARGE DANIŞMANLIK BİLGİSAYAR YAZILIM
VE TİC.LTD.ŞTİ.

220244356 30.03.2022 MARKA 2019/94273 AKEM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İNŞAAT TEMİZLİK
GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET  LİMİTED
ŞİRKETİ.

220247230 30.03.2022 MARKA 2013/73913 B.Y.M İZOLASYON CAM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ.

220247233 30.03.2022 MARKA 2014/106186 S.K.Y.BİYOKİMYA VE KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

220247155 30.03.2022 MARKA 2020/00087 SWEET TARIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220247156 30.03.2022 MARKA 2020/05079 SIRLI GRUP GIDA MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ
İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

220247172 30.03.2022 MARKA 2020/17837 ALZE TEKNOLOJİ YAZILIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220247173 30.03.2022 MARKA 2020/17837 ALZE TEKNOLOJİ YAZILIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220247187 30.03.2022 MARKA 2020/30590 ADAY YANGIN DOLAPLARI MAKİNA İMALAT İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220247186 30.03.2022 MARKA 2020/30590 ADAY YANGIN DOLAPLARI MAKİNA İMALAT İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220247234 31.03.2022 MARKA 2014/26944 AHAS ENERJİ SANAYİU TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

220247236 31.03.2022 MARKA 2014/80583 0 EMİSYON ENERJİ VE TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

220247238 31.03.2022 MARKA 2015/07386 ŞÖHRET ÇİKOLATA BİSKÜVİ GIDA MAKİNA
OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220247241 31.03.2022 MARKA 2015/16365 YG RESTAURANT GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220247245 31.03.2022 MARKA 2015/82104 VALE GIDA PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220250891 31.03.2022 MARKA 2019/09289 JUSUF EMINI

220251028 31.03.2022 MARKA 2009/22914 EYBEK SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

220251025 31.03.2022 MARKA 2009/33042 BERKHAN ŞEKERLEME TEKSTİL GIDA İMALAT
TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220251024 31.03.2022 MARKA 2010/29021 R.A.K.K.S. ASANSÖR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220250998 31.03.2022 MARKA 2011/71686 METAK GRUP GIDA İNŞAAT TEMİZLİK TURİZM
NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220250985 31.03.2022 MARKA 2012/58952 PANGEA BİLİŞİM VE MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ

220250984 31.03.2022 MARKA 2012/58953 PANGEA BİLİŞİM VE MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ

220250965 31.03.2022 MARKA 2013/45592 GEVRAKİHAN MAKİNE OTOMOTİV VE İNŞAAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220250976 31.03.2022 MARKA 2012/61428 KRİPTO BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK VE
MEDYA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

220250975 31.03.2022 MARKA 2014/68068 GEN GRUP DANIŞMANLIKTİCARET LTD ŞTİ

220251006 31.03.2022 MARKA 2017/88588 GEN GRUP DANIŞMANLIKTİCARET LTD ŞTİ

220251039 01.04.2022 MARKA 2010/79766 ALÇILAR KUMAŞ MOBİLYA SÜNGER SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220251040 01.04.2022 MARKA 2011/06551 NATURAL DEFNE ORGANİK TARIM KOZMETİK VE
GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220251041 01.04.2022 MARKA 2012/72744 NATURAL GAZ ENERJİ KONTROL DENETLEME VE
MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

220251043 01.04.2022 MARKA 2014/89198 SELEN YAPI ENDÜSRİ İNŞAAT NAKLİYAT TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220251047 01.04.2022 MARKA 2014/89513 AZTB GIDA TAŞIMACILIK TARIM TEKSTİL TURİZM
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220255294 01.04.2022 MARKA 2020/12760 MURAT AYDIN

220263660 05.04.2022 MARKA 2009/44214 NAMİDE BARIŞ ORT.

220265574 05.04.2022 MARKA 2009/49422 TERTEMİZ TURİZM ZİRAİ VE SU ÜRÜNLERİ İNŞ. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.

220265643 05.04.2022 MARKA 2009/51160 HTMA İÇECEK VE GIDASAN. VE LTD.ŞTİ

220269820 06.04.2022 MARKA 2010/17881 SO SOLAR ENERJİ ÜRETEN SİSTEMLER
İMALATSAN.TİC.LTD.ŞTİ.

220270125 06.04.2022 MARKA 2014/27794 VAHDETTİN İLHAN

220270805 06.04.2022 MARKA 2010/65753 ULUSOY YAPI DEKORASYON ASANSÖR SANAYİ İÇ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220270885 06.04.2022 MARKA 2011/101348 VERİSİSTEM TEKNOLOJİLER BİLİŞİM MOBİL
TEKNOLOJİLER VE AR-GE LİMİTED ŞİRKETİ
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220271178 06.04.2022 MARKA 2011/13085 ATA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET SAN.LTD.ŞTİ.

220271176 06.04.2022 MARKA 2011/33456 ECENUR YATIRIM AMBL.GIDA VE TURZ.İÇ VE DIŞ
SAN.VE TİC.LTD.ŞT

220271598 06.04.2022 MARKA 2011/71078 AVİS SAĞLIK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220271589 06.04.2022 MARKA 2011/71079 AVİS SAĞLIK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220271606 07.04.2022 MARKA 2011/78932 BURAKBEY SÜT GIDA TARIM ÜRÜNLERİ KİMYA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220271648 07.04.2022 MARKA 2012/01735 KUŞAK MÜŞAVİRLİK PROJE İNŞAAT MÜHENDİSLİK
TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220271665 07.04.2022 MARKA 2012/11013 AKTEM HİJYEN AMBALAJ TEMİZLİK MALZEMELERİ
İNŞAAT KIRTASİYE GIDA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220271666 07.04.2022 MARKA 2012/11014 AKTEM HİJYEN AMBALAJ TEMİZLİK MALZEMELERİ
İNŞAAT KIRTASİYE GIDA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220271667 07.04.2022 MARKA 2012/30229 AMETİST SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞ.VE
DAN.LTD.ŞTİ.

220271670 07.04.2022 MARKA 2012/44356 ALTIN GIDA SANAYİ VETİCARET LİMİTED ŞTİ

220271675 07.04.2022 MARKA 2012/61994 PLATİNGRUP YAPI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK
TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220271676 07.04.2022 MARKA 2012/62201 PLATİNGRUP YAPI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK
TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220271677 07.04.2022 MARKA 2012/63369 PLATİNGROUP YAPI İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

220271678 07.04.2022 MARKA 2012/63479 PLATİNGROUP YAPI İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

220271679 07.04.2022 MARKA 2012/63481 PLATİNGROUP YAPI İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

220271680 07.04.2022 MARKA 2012/66510 PLATİNGROUP YAPI İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

220271681 07.04.2022 MARKA 2012/66517 PLATİNGROUP YAPI İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

220271684 07.04.2022 MARKA 2012/76476 NİSA RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.

220271685 07.04.2022 MARKA 2012/92456 AJOEN YAZILIM TASARIM VE DANIŞMANLIK HİZ.
LTD. ŞTİ.

220271698 07.04.2022 MARKA 2014/50137 ÜMİT KAYMAK ÖĞRETİM BASIN YAYIN EĞİTİM
DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

220271706 07.04.2022 MARKA 2015/31488 ARENA TEKNOLOJİ BİLİŞİM HİZMETLERİ VE TİCARET
LTD.ŞTİ.

220271709 07.04.2022 MARKA 2015/82661 SETEM BAKIM ONARIM TEMİZLİK SİTE YÖNETİMİ
İNŞAAT GIDA LİMİTED ŞİRKETİ

220271713 07.04.2022 MARKA 2016/44733 PAPİRUS YAZILIM BİLİŞİM DANŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

220279517 08.04.2022 MARKA 2017/02922 414 GIDA İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220279641 08.04.2022 MARKA 2020/42960 DK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

220279675 08.04.2022 MARKA 2017/08009 DK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

220280741 08.04.2022 MARKA 2017/115299 GAMAS EV VE YAŞAM ÜRÜNLERİ KİMYA VE ECZA
DEPOSU SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220280904 08.04.2022 MARKA 2017/68283 A TRADE PROJE MÜHENDİSLİK TİCARET ANONİM
ŞİRKET

220281062 08.04.2022 MARKA 2018/03697 ANADOLU PAK ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
VE SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

220281860 08.04.2022 MARKA 2018/81551 TUNCER TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM TURİZM
SAN.TİC. İTHALAT VE İHRACAT LTD.ŞTİ.

220281863 08.04.2022 MARKA 2018/82386 BLUES MEDYA LİMİTED ŞİRKETİ

220283501 09.04.2022 MARKA 2013/108998 REV GRUP MEDİKAL PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220283499 10.04.2022 MARKA 2013/79078 TERCİH ASANSÖR TAAHHÜT İNŞAAT OTOMOTİV
GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220283493 10.04.2022 MARKA 2016/07200 SOAR İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220283491 10.04.2022 MARKA 2016/26187 LİGNO İÇ MİMARLIK TASARIM MÜHENDİSLİK İNŞAAT
MOBİLYA DEKORASYON İMALAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220283490 10.04.2022 MARKA 2016/43693 MARBLEUNS İÇ MİMARLIK VE TASARIM LİMİTED
ŞİRKETİ

220283485 10.04.2022 MARKA 2017/41342 KIRAN SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220283471 10.04.2022 MARKA 2019/66307 FHD KOMPOZİT PLASTİK ELEKTRONİK SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220283574 11.04.2022 MARKA 2019/27614 ATARCA ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE
TEKNOLOJİ SANAYİ VE ANONİM ŞİRKETİ
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Evrak No Evrak Tarihi Evrak Tipi Başvuru No Alıcı Bilgisi
220283595 11.04.2022 MARKA 2019/61158 BEYAZ MÜLK GAYRİMENKUL HİZMETLERİ ANONİM

ŞİRKETİ

220283596 11.04.2022 MARKA 2019/63394 ÇANKIRI ŞABANÖZÜ KÜÇÜKYAKALI KÖYÜ KÜLTÜR
DAY.DERNEĞİ

220283602 11.04.2022 MARKA 2019/87990 MARCA GENEL YAPI İNŞAAT TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220283723 11.04.2022 MARKA 2020/48069 POWER İLAÇ SAĞLIK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220283727 11.04.2022 MARKA 2020/85702 MANAVDAN GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220285432 11.04.2022 MARKA 2011/80910 ASPART İNŞAAT EMLAK PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ
YAĞ VE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220285438 11.04.2022 MARKA 2012/08190 ACC ELEKTRİK MAKİNA İMALAT İNŞAAT PROJE
TAAHHÜT DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220285451 11.04.2022 MARKA 2014/00059 DİGİLERA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

220285464 11.04.2022 MARKA 2014/00069 DİGİLERA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

220285466 11.04.2022 MARKA 2014/00078 DİGİLERA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

220285483 11.04.2022 MARKA 2014/00161 DİGİLERA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

220285502 11.04.2022 MARKA 2016/89812 İNFOELA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLİŞİM ELEKTRONİK
GÜVENLİK SİSTEMLERİ KOZMETİK REKLAM İÇ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220285503 11.04.2022 MARKA 2017/01792 ROZA AJANS REKLAMCILIK BASKI PROMOSYON
AKSESUAR PRODÜKSİYON HİZMETLERİ PLASTİK
OYUNCAK ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK MAKİNE
İTHALAT İHRACAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220294291 14.04.2022 MARKA 2017/79792 BİRLİK GRUP EĞİTİM TAŞIMACILIK TEMİZLİK
TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
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Evrak No:2008-O-235272 Başvuru No:2007/62250 
 
İlgi: 21.03.2008 tarih ve "üç lale obezite haftası daha fazla hareket et daha bilinçli beslen şekil" 
ibareli marka başvurusu  
Başkanlığımızda 2007/62250 kod numarası ile işlem görmekte olan "üç lale obezite haftası daha fazla  
hareket et daha bilinçli beslen şekil " ibareli marka tescil başvurunuza ait "Eğitim ve öğretim  
hizmetleri.Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.Spor, kültür ve 
eğlence hizmetleri.Dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri.Filmi televizyon ve radyo 
programları yapım hizmetleri. Tıbbi hizmetler.Güzellik bakımı hizmetleri.Veterinerlik ve 
hayvancılıkla ilgili hizmetler.Tarım, bahçecilik ve ormancılıkla ile ilgili hizmetler." hizmetleri 556 
sayılı KHK'nin 7/l(b) bendi çerçevesinde 
çıkartılarak, başyurunuzun kalan mallar/hizmetler için kısmi olarak 12/06/2008 tarihli Resmi Marka 
Bülteninde ilan edildiği 28/05/2008 tarih ve 2008-0-180138 sayılı yazımızla tarafınıza bildirilmiştir. 
Ancak Başkanlığımız tarafından yeniden yapılan inceleme neticesinde 7/b maddesi gereğince 
çıkartılan hizmetlerin sehven çıkartıldığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede kayıtlarımızda gerekli düzeltme 
yapılmış olup söz konusu başvurunuz eşya listesindeki tüm mal ve hizmetler için12/08/2008 tarihli 
Resmi Marka Bülteninde ilan edilecektir. 
 
Evrak No:2008-O-393913 Başvuru No: 2007/62250 
 
İlgi : 21/03/2008 tarih ve üç lale obezite haftası daha fazla hareket et daha bilinçli beslen 
şekil ibareli dilekçeniz. 
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.06.2008 tarihinde 154 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 
yayınlanan "üç lale obezite haftası daha fazla hareket et daha bilinçli beslen şekil " ibareli marka 
tescil başvurunuzun tesciline karar verilmiştir. 
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulama Şeklini 
Gösterir Yönetmelik'in 12 inci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde "Bu 
eksik belgelerden Marka tescil harcının Bankaya yatırılması yeterli olmayıp, dekont aslının” 
Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen belgelerin verilen süre içerisinde teslim edilmemesi halinde başvurunuz yukarıda belirtilen 
Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No:2010-O-56254 Başvuru No: 2008/68806 
 
İlgi: 26.11.2008 tarih ve "vip secret şekil" ibareli dilekçeniz 
2008/68806 başvuru numarası ile kayıtlı olan "vip secret şekil" ibareli marka tescil başvurunuza 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda başvurunun itiraza gerekçe olarak 
gösterilen marka/markalar ile benzer olduğu için karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edilmiştir. 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzdan "Eğitim ve 
öğretim hizmetleri.Spor, kültür ve eğlence hizmetleri." nin çıkarılmasına, tescil işlemlerinin kalan mal 
ve hizmetler için devam ettirilmesine karar verilmiştir. 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 48 inci maddesine göre Enstitü tarafından verilen kararlara marka 
başvuru sahibinin ve itiraz sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nda 
yeniden incelenmesi için, aynı kararnamenin 49 uncu maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde 
talepte bulunma hakları mevcuttur. 
Marka başvurunuzun kalan mal ve hizmetler ile tescil edilmesi için gerekli evrakların gönderilmesine 
ilişkin yazımız, herhangi bir itiraz olmaması halinde, iki aylık sürenin dolmasından sonra tarafınıza 
gönderilecektir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden VİP TURİZM PİRİNÇCİOĞLU TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Cumhuriyet 
Cad.No:269/2 HARBİYE İSTANBUL) 
İtiraz Gerekçesi Benzer Marka İnceleme Sonucu Kısmen haklı bulunmuştur 
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İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
155162 / "vip önemli kişilerin acentasi" (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri 
içermektedir) 
181082 / "vip" (Benzer görülmüştür) 
2007 47480 / "vip cruises şekil" (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir) 
 
Evrak No:2010-O-60500 Başvuru No: 2008/52049 
 
İlgi: 03.09.2008 tarih ve "deka şekil" ibareli dilekçeniz 
2008/52049 başvuru numarası ile kayıtlı olan "deka şekil" ibareli marka tescil başvurunuza 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda başvurunuzun itiraza gerekçe olarak 
gösterilen marka/markalar ile benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edildiğinden 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden  DE-KA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İtiraz Gerekçesi Benzer Marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2004 14231 / "de-ka şekil" (Benzer görülmüştür) 
İtiraz Eden 
İtiraz Gerekçesi Benzer Marka İnceleme Sonucu Haksız bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2001 25921 / "adeka a şekil" (Benzer görülmemiştir) 
 
Evrak No:2010-O-70086 Başvuru No: 2009/02261 
 
İlgi: 19.01.2009 tarih ve "minateks" ibareli dilekçeniz 
2009/02261 başvuru numarası ile kayıtlı olan "minateks" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda 
belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda başvurunuzun itiraza gerekçe olarak 
gösterilen marka/markalar ile benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edildiğinden 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun  
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden  MİNTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İtiraz Gerekçesi 
Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2002 02176 / "minor&majör by minteks şekil" (Benzer görülmemiştir) 
2007 68910 / "minteks" (Benzer görülmüştür) 
193893/"mintekstekstil" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No:2010-O-82685 Başvuru No: 2009/02830 
 
İlgi: 21.01.2009 tarih ve "tuğçem unlu gıda tic. İtd. şti." ibareli dilekçeniz 
2009/02830 başvuru numarası ile kayıtlı olan "tuğçem unlu gıda tic. ltd. şti." ibareli marka 
tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde 
yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda 
başvurunuzun itiraza gerekçe olarak gösterilen marka/markalar ile benzer olduğu ve 
karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edildiğinden Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 
inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
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İtiraz Eden EMRAH GIDA MARKET İŞLETMECİLİĞİ TARIM SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ(Balıkesir Yolu 10 Km Boğazköy Kavşağı Mustafa Kemal Paşa BURSA) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
210518/"tuğçe" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No:2010-O-87217 Başvuru No: 2009/12303 
 
İlgi: 2009-G-245342 numaralı ve 11/11/2009 tarihli dilekçeniz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.08.2009 tarih ve 168 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 
2009/12303 başvuru numarası ve 12.03.2009 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "mol" ibareli marka tescil 
başvurusuna itiraz etmektesiniz. 
Yapılan incelemede başvurunun, itirazınıza gerekçe olarak gösterilen marka/markalar ile benzer 
olmasına rağmen farklı mal/hizmetleri kapsadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle itirazınız, 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 36 ıncı maddesi gereğince reddedilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Evrak No:2010-O-92782 Başvuru No:2009/09541 
 
İlgi: 27.02.2009 tarih ve "havan şekil" ibareli dilekçeniz 
2009/09541 başvuru numarası ile kayıtlı olan "havan şekil" ibareli marka tescil başvurunuza 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve 
bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itirazın incelenmesi sonucunda başvurunun itiraza gerekçe 
olarak gösterilen markalar ile benzer olduğu için karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit 
edilmiştir. Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzdan 
"Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar. Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler 
ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları." İn çıkarılmasına, tescil işlemlerinin kalan 
mal ve hizmetler için devam ettirilmesine karar verilmiştir. 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 48 inci maddesine göre Enstitü tarafından verilen kararlara marka 
başvuru sahibinin ve itiraz sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nda 
yeniden incelenmesi için, aynı kararnamenin 49 uncu maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde 
talepte bulunma hakları mevcuttur. 
Marka başvurunuzun kalan mal ve hizmetler ile tescil edilmesi için gerekli evrakların gönderilmesine 
ilişkin yazımız, herhangi bir itiraz olmaması halinde, iki aylık sürenin dolmasından sonra tarafınıza 
gönderilecektir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden EKOLTEKS GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Yeşillik 
Cad.No:165/2Karabağlar İZMİR) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Kısmen haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
147375 / "havan collection" (Benzer görülmüştür) 
2002 14103/"by havan" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No:2010-O-110329 Başvuru No: 2008/70977 
 
İlgi: 16.12.2008 tarih ve "aromam şekil" ibareli dilekçeniz 
2008/70977 başvuru numarası ile kayıtlı olan "aromam şekil" ibareli marka tescil başvurunuza 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda 
belirtilmiş olan itirazların incelenmesi sonucunda başvurunuzun itiraza gerekçe olarak gösterilen 
markalardan bazıları ile benzer olduğu: ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edildiğinden 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
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İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden AROMSA BESİN AROMA VE KATKİ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ (Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. PK.18 Gebze KOCAELİ) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haksız bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
98695 / "aromsa" (Benzer görülmemiştir) 
2004 04810 / "aromsa şekil" (Benzer görülmemiştir) 
İtiraz Eden AROMA BURSA MEYVE SULARI VE GİDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 
(Atatürk Cad. Kurtuluş Mah. No:232 Gürsu BURSA) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
110432 / "aroma" (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir) 
142839 / "aroma" (Benzer görülmüştür) 
2001 02809 / "aroma şekil" (Benzer görülmüştür) 
2006 57870 / "aroma şekil " (Benzer olmasma rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir) 
2003 28364 / "aroma Ömer duruk şekil" (Benzer görülmüştür) 
 
 
Evrak No:2010-O-126480 

 
Başvuru No:2009/07969 

 
İlgi: 18.02.2009 tarih ve "alpachino zegna" ibareli dilekçeniz 
2009/07969 başvuru numarası ile kayıtlı olan "alpachino zegna" ibareli marka tescil başvurunuza 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda 
belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda başvurunuzun itiraza gerekçe olarak 
gösterilen marka/markalar ile benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edildiğinden 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden  CONSITEX S.A.  
(Via Laveggio 16 CH-6850 Mendrisio İSVİÇRE) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2004 44485 / "zegna" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No:2010-O-159833 Başvuru No: 2009/07970 
 
İlgi: 18.02.2009 tarih ve "chavel" ibareli dilekçeniz 
2009/07970 başvuru numarası ile kayıtlı olan "chavel" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda 
belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda başvurunuzun itiraza gerekçe olarak 
gösterilen marka/markalar ile benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edildiğinden 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden  CHANEL SARL(Burgstrasse 26, CH-8750 Glaris, İSVİÇRE) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
91006/"chanel" (Benzer görülmüştür) 
192035 / "chanel" (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir) 
197827/"chanel" (Benzergörülmüştür) 
2004 42997 / "chanel" (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir) 
98376 / "chanel" (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir) 
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2007 32909 / "coco chanel " (Benzer görülmemiştir) 
144475 / "cristalle chanel" (Benzer görülmemiştir) 
98380 / "mademoiselle chanel" (Benzer görülmemiştir) 
98306 / "no.22 chanel" (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir) 
2007 51290/"no 18 chanel" (Benzer görülmemiştir) 
2008 53412 / "expression de chanel" (Benzer görülmemiştir) 
 
Evrak No:2010-O-172128 Başvuru No:2009/69296 
 
İlgi : 24.12.2009 tarih ve "fol ambalaj" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2009/69296 başvuru numaralı "fol ambalaj " ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2008 35456  
 
Evrak No:2010-O-204084 Başvuru No: 2008/68806 
 
İlgi: 26/11/2008 tarih ve vip secret şekil ibareli dilekçeniz. 
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.05.2009 tarihinde 165 sayılı Resmi Marka Bülten'nde 
yayınlanan "vip secret şekil " ibareli marka tescil başvurunuzun tesciline karar verilmiştir. 
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulama 
Şeklini Gösterir Yönetmelik'in 12 inci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay 
içerisinde "Bu eksik belgelerden Marka tescil harcının Bankaya yatırılması yeterli olmayıp, 
dekont aslının" Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen belgelerin verilen süre içerisinde teslim edilmemesi halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
Evrak No:2010-O-234425 Başvuru No:2009/19769 
 
İlgi: 20.04.2009 tarih ve "payless" ibareli dilekçeniz 
2009/19769 başvuru numarası ile kayıtlı olan "payless" ibareli marka tescil başvurunuza 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itirazların incelenmesi sonucunda başvurunuzun birinci itiraza gerekçe 
olarak gösterilen marka ile benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu, ikinci itiraza 
gerekçe olarak gösterilen ibarenin çeşitli ülkelerde başvurusu yapılan mal ve hizmetlerden bir 
kısmı için tescilli ve ilişkili mal ve hizmetleri kapsadığı tespit edildiğinden ve uluslararası 
bilinirliğe sahip olduğu dikkate alınarak Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi 
hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden RENO SCHUHCENTRUM GMBH ( Industriegebiet West 66987 Thaleischweiler- 
Fröschen ALMANYA) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2007 03476 / "payless" (Benzer görülmüştür) 
İtiraz Eden  PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC (Jayhawk Towers, 700 SW Jackson 
Street, Suite 202, Topeka, Kansas, 66603 A.B.D.) 
İtiraz Gerekçesi Eskiye dayalı kullanım İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN İBARE 
"payless" 
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Evrak No:2010-O-274768 Başvuru No: 2010/04092 
 
İlgi: 25.01.2010 tarih ve "marmara energy şekil" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/04092 başvuru numaralı "marmara energy şekil' 
ibareli marka tescil başvurunuzun. Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Karamame'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Karamame'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
2005 09636 
 
Evrak No:2010-O-292221 Başvuru No:2009/31811 
 
İlgi: 17.06.2009 tarih ve "beykoz a/30 şekil" ibareli dilekçeniz 
2009/31811 başvuru numarası ile kayıtlı olan "beykoz a/30 şekil" ibareli marka tescil 
başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde 
yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda 
başvurunuzun itiraza gerekçe olarak gösterilen marka/markalar ile benzer olduğu ve 
karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edildiğinden Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci 
maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden ANİL KAĞITÇILIK AMBALAJ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ (Başkent Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde NO: 10 
Mahköy-Temelli ANKARA) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2004 28715 / "kızılay a/30 şekil" (Benzer görülmüştür) 
2004 21395 / "angora extra a/30 şekil" (Benzer görülmüştür) 
2004 21396 / "angora gold a/30 şekil" (Benzer görülmüştür) 
2009 16056 / "angora kem şekil" (Benzer görülmüştür) 
2004 21394 / "angora macar a/30 şekil" (Benzer görülmüştür) 
2004 30029 / "argoda a/30 şekil" (Benzer görülmüştür) 
2001 12923 / "angora a/30 şekil" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No:2010-O-312709 Başvuru No: 2010/20297 
 
İlgi: 02.07.2010 tarih ve "win metalworking" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/20297 başvuru numaralı "win metalworking" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyumca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2001 25441 
Başvuru/Tescil No 2007 19471 
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Evrak No:2010-O-328011 Başvuru No: 2010/02425 
 
İlgi: 15.01.2010 tarih ve "tu-rann havalandırma cihazları" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/02425 başvuru numaralı "tu-rann 
havalandırma cihazları" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından 
incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri 
gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2007 05260 
 
Evrak No:2010-O-354915 Başvuru No: 2009/31812 
 
İlgi: 17.06.2009 tarilı ve "beyoğlu a/30 şekil" ibareli dilekçeniz 
2009/31812 başvuru numarası ile kayıtlı olan "beyoğlu a/30 şekil" ibareli marka tescil 
başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde 
yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda 
başvurunuzun itiraza gerekçe olarak gösterilen markaların tümü ile ayırt edilemeyecek kadar 
benzer olduğu ve tertip tarzlarının benzerliği nedeniyle markalar arasında ilişki kurma 
ihtimalinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 556 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden ANIL KAĞITÇILIK AMBALAJ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ (Başkent Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde NO: 10 
Mahköy-Temelli ANKARA) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2004 28715 / "kızılay a/30 şekil" (Benzer görülmüştür) 
2001 12923 / "angora a/30 şekil" (Benzer görülmüştür) 
2004 21395 / "angora extra a/30 şekil" (Benzer görülmüştür) 
2004 21396 / "angora gold a/30 şekil" (Benzer görülmüştür) 
2009 16056 / "angora kem şekil" (Benzer görülmüştür) 
2004 21394 / "angora macar a/30 şekil" (Benzer görülmüştür) 
2004 30029 / "argoda a/30 şekil" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No:2010-O-373251 Başvuru No: 2009/32386 
 
İlgi: 19.06.2009 tarih ve "g-tıde şekil" ibareli dilekçeniz 
2009/32386 başvuru numarası ile kayıtlı olan "g-tıde şekil" ibareli marka tescil başvurunuza 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itirazın incelenmesi sonucunda, sözkonusu başvurunun itiraza gerekçe 
olarak gösterilen marka ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu ve karıştırılma 
ihtimalinin bulunduğu ve itiraza gerekçe olarak gösterilen markanın çeşitli ülkelerde tescilli 
olduğu ve Türkiye'de kullanımının bulunduğu tespit edildiğinden ve söz konusu ibarenin 
orijinalliği de dikkate alınarak Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci ve 35 inci maddeleri 
hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden WU GUOCAI (No. 5, Lane 29, Limingxi Road, Jiangbin Street, Lucheng District, 
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Wenzhou City 325000 Zhejiang Province ÇİN) 
İtiraz Gerekçesi Eskiye dayalı kullanım, Kötüniyet İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
"G-TlDE 
 
Evrak No:2011-O-95997 Başvuru No: 2010/65910 
 
İlgi: 14.10.2010 tarih ve "mey tea şekil" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/65910 başvuru numaralı "mey tea şekil" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2010/34827 
 
Evrak No:2011-O-207943 Başvuru No: 2010/20508 
 
İlgi: 30.03.2010 tarih ve "wings şekil" ibareli dilekçeniz 
2010/20508 başvuru numarası ile kayıtlı olan "wings şekil" ibareli marka tescil başvurunuza 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve 
bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itirazın incelenmesi sonucunda itiraza gerekçe olarak ileri 
sürülen"wings" ibareli markaların bilinirliği olduğu yönünde bir kanaat oluşmamakla birlikte 
başvurunuzun, itiraza gerekçe olarak gösterilen markalardan 2009 45904 / "axess wings 
wellness" markası ile benzer olduğu ve ortak hizmetler için markalar arasında ilişki kurulması 
ihtimalinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci 
maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (Sabancı Center, 4.Levent İSTANBUL) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka,tanınmışlık İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2009 45906 / "axess wings style" (Benzer görülmemiştir) 
2006 30970 / "axess wings" (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir) 
2007 03137 / "axess wings black " (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri 
içermektedir) 
2008 18896 / "axess wings black gurme şekil" (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri 
içermektedir) 
2008 26908 /"axess wings express şekil" (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri 
içermektedir) 
2006 50504/ "axess wings travel" (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir) 
2010/67500/ "axess wings şekil" (Kayıtlara başvurudan sonra girmiştir.) 
2009 45905/ "axess wings gurme" (Benzer görülmemiştir) 
2009 45903/ "axess wings travel" (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir) 
2009 45904/ "axess wings wellness" (Benzer görülmüştür) 
2007 66625/ "wings" (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir) 
2008 62739/ "wings black speedy" (Benzer görülmemiştir) 
2007 66628/ "wings black speedy" (Benzer görülmemiştir) 
2008 62740/ "wings speedy" (Benzer görülmemiştir) 
2010 09863/ "wings winter cup" (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir) 
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2006 44209/ "wingscard" (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir) 
2006 49541/ "wingstravel" (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir) 
 
Evrak No:2011-O-327521 Başvuru No: 2010/39174 
 
İlgi: 15.06.2010 tarih ve "sinet" ibareli dilekçeniz 
2010/39174 başvuru numarası ile kayıtlı olan "sinet" ibareli marka tescil başvurunuza 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda başvurunuzun itiraza gerekçe 
olarak gösterilen marka/markalar ile benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu 
tespit edildiğinden Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil 
başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden Sİ-NET ELEKTRİK TELEKOMÜNİKASYON VE İNŞAAT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Tunus Cad. No. 16 KAVAKLIDERE 
ANKARA) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2003 04425 / "si-net" (Benzer görülmüştür) 
2010/37468 / "si-net" (Benzer görülmüştür) 
İtiraz Eden SİMET BİLGİSAYAR HABERLEŞME ELEKTRONİK REKLAM TURİZM 
GIDA OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL EMLAK TEMİZLİK MEDİKAL 
MÜHENDİSLİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ ORGANİZASYON NAKLİYAT 
SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ ( Çetin Emeç Bulvarı 8.Cadde 84.SokakNo:3/l Öveçler ANKARA) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Kısmen haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
196555/"simet" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No:2011-O-372211 Başvuru No: 2010/30579 
 
İlgi: 10.05.2010 tarih ve "dizayntekno sanayi tic.ltd.şti. şekil" ibareli dilekçeniz 
2010/30579 başvuru numarası ile kayıtlı olan "dizayntekno sanayi tic.ltd.şti. şekil" ibareli 
marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi 
çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itirazın incelenmesi sonucunda 
başvurunuzun itiraza gerekçe olarak gösterilen ve başvurunuzun da içerdiği mallar sektöründe 
bilinirliği olan "dizayn" ibareli marka ile benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu 
tespit edildiğinden Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil 
başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden DİZAYN TEKNİK PLASTİK BORU VE ELEMANLARI SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Atatürk Mah. inönü Cad. No:6 Esenyurt İSTANBUL) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka,tanınmışlık İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2004 08512 / "dizayn" (Benzer görülmüştür) 
ozel/01005 / "dizayn" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No:2012-O-38486 Başvuru No: 2010/14589 
 
İlgi: 08.03.2010 tarih ve "ahmet arifoğlu" ibareli dilekçeniz 
2010/14589 başvuru numarası ile kayıtlı olan "ahmet arifoğlu" ibareli marka tescil 
başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde 
yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda 
başvurunuzun itiraza gerekçe olarak gösterilen marka/markalar ile benzer olduğu ve 
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karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edildiğinden Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 
inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Evrak No:2012-O-111441 Başvuru No:2010/42584 
 
İlgi : 29,06.2010 tarih ve "miss world şekil" ibareli dilekçeniz 
2010/42584 başvuru numarası ile kayıtlı olan "miss w o r l d şekil" ibareli marka tescil 
başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin 35 inci maddesi çerçevesinde 
yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda ihtilaf 
konusu markalar karıştırılabilecek derecede benzer bulunmuş, markaların benzerlik derecesinin 
yüksekliği nedeniyle tüketicilerin markaların kapsadığı hizmetleri ilişkilendirebileceği 
görüşüne ulaşılmış ve markalar arasında hizmetin kaynağı, hizmeti sağlayan bakımından 
karıştırılma / ilişkilendirilme olasılığının ortaya çıkabileceği kanaatine varılmıştır. Öte yandan, 
itiraza mesned "MISS WORLD" markasının bilinirlik düzeyi yüksek markalardan olduğu, söz 
konusu başvurunun tescilinin, bu markanın toplumda ulaştığı bilinirlik düzeyinden haksız yarar 
sağlama, markanın itibarına zarar verme veya markanın ayırt edici karakterini zedeleyici 
sonuçlar doğurmasına yol açabileceği kanaatine varılmıştır. 
İtiraz sahibine ait kötüniyet iddiasının ispatlanamadığı kanaatine varıldığından haklı 
bulunmamıştır. 
Sayılan gerekçelerle Kanun Hükmünde Karamame'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil 
başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
itiraz Eden MISS WORLD LIMITED (Pier Road St. Heller İNGİLTERE) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka, tanmmışlık, İnceleme Sonucu Benzer marka ve tanınmışlık 
kötüniyet gerekçesi haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2005 30146 / "miss world" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No:2012-O-216148 Başvuru No: 2010/74547 
 
İlgi: 26.11.2010 tarih ve "doğal şirince" ibareli dilekçeniz 
2010/74547 başvuru numarası ile kayıtlı olan "doğal şirince" ibareli marka tescil başvurunuza 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda başvurunuzun itiraza gerekçe 
olarak gösterilen marka/markalar ile benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit 
edildiğinden Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil 
başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden ŞİRİNCE KONTİNÜ SİSTEM ZEYTİNYAĞI FABRİKASI SANAYİ İÇ VE 
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Zafer Mah. Şirince Yolu Üzeri 
DeğirmenBoğazı Mevkii Selçuk İZMİR) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2000 11301 / "şirince" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No:2012-O-217803 Başvuru No: 2010/74548 
 
İlgi: 26.11.2010 tarih ve "özcemre" ibareli dilekçeniz 
2010/74548 başvuru numarası ile kayıtlı olan "özcemre" ibareli marka tescil başvurunuza 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda başvurunuzun itiraza gerekçe 
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olarak gösterilen marka/markalar ile benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit 
edildiğinden Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil 
başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden OMRAT İNŞAAT ELEKTRİK GİDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ (Kemalpaşa Yolu 3.Km. Kemalpaşa İZMİR) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
136254 / "cemre" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No:2012-O-232939 Başvuru No:2011/07555 
 
İlgi : 28.01.2011 tarilı ve "neobor şekil" ibareli dilekçeniz 
2011/07555 başvuru numarası ile kayıtlı olan "neobor şekil" ibareli marka tescil başvurunuza 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve 
bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda başvurunuzun itiraza 
gerekçe olarak gösterilen marka/markalar ile benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin 
bulunduğu tespit edildiğinden Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce 
marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden BASF SE (Carl-Bosch-Strasse 38, 67063 Ludwigshafen am Rhein 
ALMANYA ) 
İtiraz Gereiiçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2 0 1 0 4 8 / " n e o p o r " (Benzer görülmüştür) 
2008 10007 / "neopor by b a s f (Benzer görülmüştür) 
2005 50178 / "neopor innovation in insulation" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No:2012-O-261171 Başvuru No: 2011/96582 
 
İlgi: 22.11.2011 tarih ve "h tv" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/96582 başvuru numaralı "h tv" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No: 143674 
Marka Adı: htv huzur 
Başvuru/Tescil No: 169603 
Marka Adı: htv huzur 
Başvuru/Tescil No: 2011/80355 
Marka Adı:htv 
 
Evrak No:2012-O-321921 Başvuru No:2011/26789 
 
İlgi: 2011-G-344959 numaralı ve 12/12/2011 tarihli dilekçeniz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.09.2011 tarih ve 193 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 
2011/26789 başvuru numarası ve 01.04.2011 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "mutlu yaşam" 
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ibareli marka tescil başvurusuna, söz konusu ibare üzerinde eskiye dayalı kullanımınız olduğu 
gerekçesi ile itiraz etmektesiniz. 
Yapılan incelemede, başvurusu yapılan marka, itiraza gerekçe olarak gösterilen ibare ile benzer 
olmasına rağmen farklı mal/hizmetleri kapsadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle itirazınız, tüm 
gerekçeleriyle birlikte 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 36 inci maddesi gereğince 
reddedilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
 
 
 
Evrak No:2012-O-414939 Başvuru No: 2011/38117 
 
İlgi: 05.05.2011 tarih ve "q.oil" ibareli dilekçeniz 
2011/38117 başvuru numarası ile kayıtlı olan "q.oil" ibareli marka tescil başvurunuza 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itirazın incelenmesi sonucunda başvurunuzun itiraza gerekçe olarak 
gösterilen marka ile benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edildiğinden 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden KUWAIT PETROLEUM CORPORATION (Safat KUVEYT) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2007 29522 / "qSoils" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No:2012-O-426803 Başvuru No: 2011/35439 
 
İlgi: 28.04.2011 tarih ve "pargada" ibareli dilekçeniz 
2011/35439 başvuru numarası ile kayıtlı olan "pargada" ibareli marka tescil başvurunuza 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda başvurunuzun itiraza gerekçe 
olarak gösterilen marka/markalar ile benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit 
edildiğinden Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil 
başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (Kanyon Ofis Büyükdere Cad. 
No: 185 Levent 34394 İSTANBUL) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2010 54199 / "parkada" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No:2012-O-448468 Başvuru No:2011/29724 
 
İlgi: 11.04.2011 tarih ve "fauchon istanbul" ibareli dilekçeniz 
2011/29724 başvuru numarası ile kayıtlı olan "fauchon istanbul" ibareli marka tescil 
başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde 
yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmiştir. 
Yapılan incelemede, "fauchon" ibresinin ayırt edicilik düzeyi ve bilinirliği dikkate alınarak, 
itiraza gerekçe olarak gösterilen markalar ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer 
olduğu ve ilişkilendirme ihtimali dahil karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edildiğinden 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
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İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden FAUCHON SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (26 Place De La Madeleine F-
75008 PARIS FRANSA) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
192850 / "fauchon" (Benzer görülmüştür) 
99 017745 / "fauchon" (Benzer görülmüştür) 
2005 53243 / "fauchon" (Benzer görülmüştür) 
192855 / "fauchon" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No:2012-O-451913 Başvuru No:2011/34726 
 
AKTARHAN GIDA KOZMETİK AKTARİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 
Atakent Mah. 1512.cad. No: 102/A Elvankent Etimesgut ANKARA 
ligi: 2012-G-12915 numaralı ve 12/01/2012 tarihli dilekçeniz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.10.2011 tarih ve 194 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 
2011/34726 başvuru numarası ve 26.04.2011 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "aktarhane" ibareli 
marka tescil başvurusunun reddedilmesini talep etmektesiniz. 
Yapılan incelemede başvurunun, itirazınıza gerekçe olarak gösterilen markaların tümü ile aynı 
ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit 
edilmiştir. Bu nedenle 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi gereğince 
itiraz edilen başvurunun mal ve hizmet listesinden aşağıda belirtilen mal ve hizmetlerin 
çıkarılmasına karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2010 43339 / "aktarhan" (Benzer görülmüştür) 
REDDEDİLEN MAL VE HİZMETLER 
SINIF KODU : 30 Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı 
içecekler.Makarnalar, mantılar, erişteler.Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar.Bal, arı sütü, 
propolis.Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler.Mayalar, kabartma tozları; unlu mamullerin 
formunu, rengini iyileştirici, bayatlama süresini geciktirici doğal maddeler.Her türlü un, 
irmikler, nişastalar.Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri.Çaylar, buzlu çaylar.Şekerlemeler 
çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler.Sakızlar.Dondurmalar, yenilebilir 
buzlar.Tuz.Hububat (tahıl) ve mamülleri.Pekmez 
 
Evrak No:2012-O-555060 Başvuru No:2012/20902 
 
İlgi: 05.03.2012 tarih ve "salon spa collection" ibareli başvurunuz. 
Başkanlığımızda 2012/20902 kod numarası ile işlem görmekte olan "salon spa collection" 
ibareli marka tescil başvurunuzun 13/08/2012 tarih ve 204 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan 
edileceği 26/07/2012 tarih ve 2012-0-350017 sayılı yazımızla tarafınıza bildirilmiştir. 
Ancak başvurunuzun yeniden incelenmesi sonucunda, dilekçenizde yer alan malların Madrid 
Protokolü çerçevesinde Enstitümüze yapılan Uluslararası başvuru (koruma tarihi 30.01.2012) 
olan vul. Simi Sosninykh, 9 m. Kyiv 03148 UKRAYNA adresinde yerleşik LIABILITY 
LIMITED COMPANY "ELFA LABORATORY" adına 2012/38371 kod numarası ile işlem 
görmekte olan "salon spa" ibareli markanın da malları arasında yer aldığı tespit edilmiştir. 
Bu çerçevede, başvuru dilekçenizde yer alan ve koruma tarihi itibariyle önde yer alan marka 
tescil başvurusunun malları ile çakışan mallarınızın, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 
''aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önceden tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markaların 
tescil edilemeyeceği" hükmünü ihtiva eden 7/1. maddesinin (b) bendi gereğince listenizden 
çıkartılmasına ve marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
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İşbu red kararına 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49. maddesi uyarınca tarafınıza 
tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Düzeltme şerhi 12/12/2012 tarih ve 208 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecektir. 
 
Evrak No:2013-O-317834 Başvuru No: 2012/20901 
 
İlgi: 05.03.2012 tarih ve "dr.sante" ibareli dilekçeniz 
2012/20901 başvuru numarası ile kayıtlı olan "dr.sante" ibareli marka tescil başvurunuza 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda başvurunuzun itiraza gerekçe 
olarak gösterilen marka/markalar ile benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit 
edildiğinden Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil 
başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. Öte yandan diğer ret gerekçeleri ise yerinde ve 
haklı görülmeyerek kabul edilmemiştir. 
işbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ (Abdurrahmangazi Mah. 
Ebubekir Cad. No:73 Sancaktepe İSTANBUL) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka, diğer İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2004 12635 / "santa" (Benzer görülmüştür) 
2002 08862 / "santa" (Benzer görülmüştür) 
2007 59608 / "santa şekil" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No:2013-O-368420 Başvuru No:2011/100668 
 
İlgi: 29.11.2011 tarih ve "polo veroni" ibareli dilekçeniz 
2011/100668 başvuru numarası ile kayıtlı olan "polo veroni" ibareli marka tescil başvurunuza 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda başvurunuzun itiraza gerekçe 
olarak gösterilen bazı marka/markalar ile benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu, 
ayrıca başvurunun tescilinin itiraza gerekçe gösterilen markaların itibarından haksız 
yararlanma tehlikesi doğuracağı tespit edilmiştir. Bu sebeple Kanun Hükmünde Kararname'nin 
8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden CALIFORNIA STATE PARK POLO CLUB DERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Gersan Sanayi Sitesi 2306 Sokak 
No:51 Gersan Yenimahalle ANKARA) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Şeklen reddedilmiştir. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2010 85312 / "polo magazine" 
2011 33050 / "poloclub" 
2010 12862 / "1864 california state park p.c. polo club şekil" 
2011/51755/"califomia p.c." 
2011/94838/"şekil pc" 
2011 94,843 / "şekil the califomia states poloteam" 
İtiraz Eden THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (650 Madison Avenue, New York, New 
York 10022 NEW YORK EYALETİ A.B.D.) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
143110 / "polo by ralph lauren" (Karıştırılma ihtimali vardır) 
181768 / "polo jeans co." (Karıştırılma ihtimali vardır) 
143111 / "polo ralph lauren" (Karıştırılma ihtimali vardır) 
98 015284 / "rlx polo sport" (Benzer görülmemiştir) 
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143107 / "polo by ralph lauren" (Karıştınima ihtimali vardır) 
124664 / "şekil" (Benzer görülmemiştir) 
143105 / "şekil" (Benzer görülmemiştir) 
2003 13684 / "polo sport ralph lauren şekil" (Karıştırılma ihtimali vardır) 
99 016983 / "polo jeans co" (Benzer görülmesine rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir) 
102059 / "polo" (Benzer görülmesine rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir) 
138845 / "polo" (Benzer görülmesine rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir) 
Evrak No:2013-O-567617 Başvuru No:2012/43751 
 
İlgi: 11.05.2012 tarih ve "jilly" ibareli dilekçeniz 
2012/43751 başvuru numarası ile kayıtlı olan "jilly" ibareli marka tescil başvurunuza 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 556 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ (Hürriyet Cad. No:474 
Aliağa İZMİR) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2010 80720 / "lily dolgun" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2008 12855 / "lily plus şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2007 40390 / "lily extra power" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2007 40391 / "lily extra care" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2007 13979 / "lily bio" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2002 35491 / "beklentilerimizin tam karşılığı lily şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2000 15730 / "lily klozet kapağı örtüsü" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2000 22141 / "lily şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2000 22142 / "lily şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
99 010844 / "lily pamuk katkili tuvalet kağidi" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde 
benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 
99 010843 / "lily pamuksu tuvalet kağidi" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer 
olmadığı tespit edilmiştir.) 
2000 11059 / "lily pamuk gibi" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı 
tespit edilmiştir.) 
99 012949 / "lily cotton" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
168654 / "lily" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 
165314 / "lilly" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 
2006 01868 / "liIybaby" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2010 77963 / "lily doğa dostu" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı 
tespit edilmiştir.) 
 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

27 
 

 
2010 80723 / "lily dolgun yaprak" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı 
tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2013-O-620303 Başvuru No: 2012/69464 
 
İlgi: 2013-G-127235 numaralı ve 12/04/2013 tarihli dilekçeniz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.03.2013 tarih ve 211 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 
2012/69464 başvuru numarası ve 07.08.2012 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "edede" ibareli 
marka tescil başvurusuna 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi 
uyarınca itiraz etmektesiniz. 
Md. 8/1 kapsamında yapılan itirazın incelenmesi sonucunda, markalar arasında iltibas 
ihtimalinin bulunmadığı tespit edilmiş ve itiraz yerinde bulunmamıştır. Md. 8/3 kapsamında 
yapılan itirazın incelenmesi sonucunda; söz konusu ibarenin, itiraza konu mallar/hizmetler 
üzerinde, başvurudan önce marka olarak kullanıldığını gösterir yeterli bilgi ve belgeye 
rastlanmadığından itiraz yerinde bulunmamıştır. 
Bu nedenle itirazınız, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 36 ncı maddesi gereğince 
reddedilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2009 71270 / "ededo" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 
kapsadığı tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2014-O-17529 Başvuru No: 2013/29284 
 
İlgi : 29/03/2013 tarih ve 'simbioyaşam' ibareli marka tescil başvurunuz. 
12/09/2013 tarihli ve 217 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 'simbioyaşam' ibareli ilgide 
kayıtlı marka başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir. 
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin iki ay içinde Enstitümüze teslim 
edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, başvurunuz geri çekilmiş sayılacaktır. 
İstenilen Belgeler : 
1. M115 Formu ekindeki Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücretinin ödendiğini gösterir bilgi 
veya belge (Başvuru sahibi veya varsa vekili adına) 
2. Vekaletname (Başvuru vekil aracılığı ile yapılmış ve usulüne uygun vekaletname gönderilmemiş 
ise) 
 
Evrak No:2014-O-174793 Başvuru No: 2013/01163 
 
İlgi: 07.01.2013 tarih ve "aqua qlean active water cleaning" ibareli dilekçeniz 
2013/01163 başvuru numarası ile kayıtlı olan "aqua qlean active water cleaning" ibareli 
marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi 
çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi 
sonucunda, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil 
başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden SALKI QLEANING PRODUCTS V.O.F (Posibus 7153 5980 Ad Panningen 
HOLLANDA) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/2) Temsilci Tarafından Yapılan İzinsiz Başvuru - Haklı Bulunmuştur. 
(8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - Haklı Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haklı Bulunmuştur. 
 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

28 
 

Evrak No:2014-O-182752 Başvuru No:2012/82864 
 
İlgi: 2013-G-219073 numaralı ve 26/06/2013 tarihli dilekçeniz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile 13.05.2013 tarih ve 213 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 
2012/82864 başvuru numarası ve 01.10.2012 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "limpido" ibareli 
marka tescil başvurusuna 556 Sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin 35 inci maddesi 
uyarınca itiraz etmektesiniz. 
Yapılan itirazın incelenmesi sonucunda markalar arasında benzerlik bulunduğu, ancak 
markaların tescil kapsamında bulunan mal/hizmetlerin farklı olduğu tespit edilmiş ve itiraz 
yerinde bulunmamıştır. Bu nedenle itirazınız, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin 36 
ncı maddesi gereğince reddedilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2009 20019 / "limpido" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / 
hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2014-O-183160 Başvuru No:2006/53375 
 
İlgi: 07.1L2006 tarih ve "bebiko" ibareli dilekçeniz 
2006/53375 başvuru numarası ile kayıtlı olan "bebiko" ibareli marka tescil başvurunuza 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 556 sayılı Kanun Hükmünde 
Karamame'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
 
İtiraz Eden PAKSEL KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Merter İş 
Merkezi No:2 Kat:8 Daire:48 merter İSTANBUL) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
83991 / "bebiko bedri bir kor" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
143855 / "bebiko ultima" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
136970 / "bebiko ultra" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
199233 / "bebiko ultra dry" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / 
hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 
133138 / "ultima bebiko" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2002 08202 / "yeni bebiko soft&dry şekil" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen 
farklı mal / hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2014-O-271954 Başvuru No:2013/24337 
 
İlgi: 15.03.2013 tarih ve "petkimextra" ibareli dilekçeniz 
2013/24337 başvuru numarası ile kayıtlı olan "petkimextra" ibareli marka tescil başvurunuza 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 556 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
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İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (P.K.I2 35801 Aliağa 
İZMİR) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(8/4) Tanınmışlık - Haklı Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2010 07387 / "petkim şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2010 67472 / "petlim" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
177316 / "petkim" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 
tespit edilmiştir.) 
79766 / "petkim" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 
tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2014-O-294324 Başvuru No: 2013/26561 
 
İlgi: 22.03.2013 tarih ve "propet" ibareli dilekçeniz 
2013/26561 başvuru numarası ile kayıtlı olan "propet" ibareli marka tescil başvurunuza 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 556 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ (Kısıklı Mah. Sarı Gazi Cad. No:65 
Üsküdar İSTANBUL) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(8/4) Tanınmışlık - Haklı Bulunmuştur. 
(8/5) Diğer Fikri Haklar veya Kişi Hakları - Haksız Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
136420 / "opet" (Marka hükümden düşmüştür.) 
143431 / "opet" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 
tespit edilmiştir.) 
2004 08453 / "opet" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2007 45147 / "opet akademi şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2008 14479 / "opet bilinçli toplum projeleri şekil" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 33771 / "opet eco force euro diesel" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 13341 / "opet fullmax şekil" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 47079 / "opet fullmax gtl şekil" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2010 48099 / "opet ftjllmatch şekil" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2008 05357 / "opet fullmarket şekil" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2008 05358 / "opet fullforce şekil" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 
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ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2006 19940 / "opet fullcheck şekil" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2007 45144 / "opet oxt super şekil" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2007 66040 / "opet temiz tuvalet kampanyası şekil" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 38524 / "opet ultra force şekil" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2005 10999 / "opet yakıt güvence sistemi" (Markanm ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2007 36734 / "opet yakıt kart şekil" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 78166 / "opet yeşil yol" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 49358 / "opet yola çık" (Markanm ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2008 10532 / "opetair şekil" (Markanın ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2002 02300 / "opet şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2005 09518 / "opet şekil" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2010 34804 / "opet şans çarkı" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / 
hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 
2010 34803 / "opet çinko" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 
kapsadığı tespit edilmiştir.) 
2012 30519 / "opet yönetici eğitim semineri" (Markanın ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2010 72320 / "opetcell şekil" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2005 11579 / "opetkart" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 
kapsadığı tespit edilmiştir.) 
2012 57889 / "opetoll şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 63241 / "opetworld" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2001/18816 / "self servis opet şekil" (Marka hükümden düşmüştür.) 
2008 14480 / "tarihe saygı projesi Çanakkale gelibolu yarımadası opet şekil" (Markanın ve 
kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2001 05067 / "opet taksi express opet" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2002 26481 / "opet omega super 20w/50 şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu 
ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2007 45148 / "opet omega super şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 31559 / "opet optima şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 07680 / "opet otobil www.otobil.com şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2004 00207 / "opet otobil şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2002 25658 / "opet oxt super 20w/50 41 şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu 
ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 30520 / "opet temiz tuvalet kampanyası" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu 
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ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 29005 / "opet temiz tuvalet kampanyası" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu 
ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2007 66039 / "opet temiz bir çevre için el ele şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 49357 / "opet tarif et" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2014-O-297896 Başvuru No: 2013/26194 
 
İlgi: 2013-G-395371 numaralı ve 19/11/2013 tarihli dilekçeniz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.09.2013 tarih ve 217 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 
2013/26194 başvuru numarası ve21.03.2013 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "alitümer doğanbey 
besler" ibareli marka tescil başvurusuna 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci 
maddesi uyarınca itiraz etmektesiniz. 
Md. 8/1 kapsamında yapılan itirazın incelenmesi sonucunda, markalar arasında iltibas 
ihtimalinin bulunmadığı tespit edilmiş ve itiraz yerinde bulunmamıştır. Md. 8/3 kapsamında 
yapılan itirazın incelenmesi sonucunda; söz konusu ibarenin, itiraza konu mallar/hizmetler 
üzerinde, başvurudan önce marka olarak kullanıldığını gösterir yeterli bilgi ve belgeye 
rastlanmadığından itiraz yerinde bulunmamıştır. Md. 8/4 kapsamında yapılan itirazın 
incelenmesi sonucunda, bu maddede belirtilen koşulların ortaya çıkma ihtimalinin bulunmadığı 
tespit edilmiş ve itiraz yerinde bulunmamıştır. Md. 35/1 kapsamında başvurunun kötü niyetle 
yapıldığı yönündeki iddia somut bilgi ve belge ile ispat edilmediğinden kabul edilmemiştir. 
Bu nedenle itirazınız, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 36 ncı maddesi gereğince 
reddedilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARİCALAR 
2007 51111 / "doğanbeyet" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / 
hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 
2008 05422 / "doğanbey sucukları" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / 
hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 
2013 19988 / "doğanbey besler" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı 
mal / hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2014-O-341617  Başvuru No:2012/86285 
 
İlgi: 2013-G-335759 numaralı ve 01/10/2013 tarihli dilekçeniz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.07.2013 tarih ve 215 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 
2012/86285 başvuru numarası ve 11.10.2012 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "mataş madencilik 
ve ticaret ltd.şti." ibareli marka tescil başvurusuna 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 
35 inci maddesi uyarınca itiraz etmektesiniz. 
Md. 8/1 kapsamında yapılan itirazın incelenmesi sonucunda, markalar arasında iltibas 
ihtimalinin bulunmadığı tespit edilmiş ve itiraz yerinde bulunmamıştır. 
Bu nedenle itirazınız, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 36 ncı maddesi gereğince 
reddedilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2011 51348 / "mapaş" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
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Evrak No:2014-O-473867 Başvuru No:2013/71774 
 
İlgi: 26.08.2013 tarih ve "istanbul fırın" ibareli dilekçeniz 
2013/71774 başvuru numarası ile kayıtlı olan "istanbul fırın" ibareli marka tescil başvurunuza 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 556 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden YÖNKAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Adnan Kahveci 
Mahallesi Sanayi Caddesi No:5 Beylikdüzü İSTANBUL) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Kanştınlma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - Haksız Bulunmuştur. 
(8/4) Tamnmışlık - Haksız Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2010/74955 / "fırın istanbul" (Marka hükümden düşmüştür.) 
2011 109275 / "istanbul fırın" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2010 79468 / "fırın istanbul" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2014-O-543609 Başvuru No:2011/43648 
 
İlgi: 24.05.2011 tarih ve "number one iş" ibareli başvurunuz. 
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.01.2012 tarihinde 197 sayılı Resmi Marka Bülteninde 
yayınlanan "number one iş" ibareli marka tescil başvurunuzun tesciline karar verilmiştir. 
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulama 
Şeklini Gösterir Yönetmelik'in 12 inci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay 
içerisinde "Bu eksik belgelerden Marka tescil harcının Bankaya yatırılması yeterli olmayıp, 
dekont aslının" Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen belgelerin verilen süre içerisinde teslim edilmemesi halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No:2011-O-503767 Başvuru No:2011/43648 
 
İlgi: 24.05.2011 tarih ve "number one iş" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/43648 başvuru numaralı marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. 
Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 12.01.2012 tarih ve 197 sayılı Resmi Marka Bülten'inde 
ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin 
karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza bildirilecektir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1 (B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Haber ajansı hizmetleri. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
2010/58770 
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Evrak No:2014-O-621809 Başvuru No:2013/46714 
 
İlgi: 23.05.2013 tarih ve "simbio" ibareli dilekçeniz 
2013/46714 başvuru numarası ile kayıtlı olan "simbio" ibareli marka tescil başvurunuza 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 1. itiraz haklı bulunmuş ve 556 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
1-İtiraz Eden SYMBIOGRUPPE GMBH & CO. KG (Auf den Lüppen 8 35745 Herborn 
ALMANYA) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - Haksız Bulunmuştur. 
(8/4) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. 
(8/5) Diğer Fikri Haklar veya Kişi Hakları - Haksız Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2010 59967 / "symbiolact" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2010 61346 / "symbio flor şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2- İtiraz Eden GMT TARIM GÜBRE ZİRAİ İLAÇ KİMYA GIDA TURİZM İNŞAAT 
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ANKARA 
ASFALTI ÜZERİ 30. KM NİF DEPOLARI NO:3 SÜTÇÜLER KÖYÜ 
KEMALPAŞA İZMİR) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma ihtimali - Haksız Bulunmuştur. 
(8/4) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. 
(8/5) Diğer Fikri Haklar veya Kişi Hakları - Haksız Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2003 30755 / "symbio" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 
kapsadığı tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2014-O-706272 Başvuru No: 2014/19923 
 
İlgi: 25/11/2014 tarih ve 2014-0-706272 sayılı dilekçeniz. 
Başkanlığımızda 2014/19923 kod numarası ile işlem görmekte olan "kaboom" ibareli 
marka tescil başvurunuzun 12.05.2014 tarihli ve 225 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edildiği 
18/04/2014 tarih ve 2014-0-244345 sayılı yazımızla tarafınıza bildirilmiştir. 
Ancak başkanlığımızca yapılan inceleme neticesinde, dilekçenizde- yer alan malların 
enstitümüzde 2014/19414 kod numarası ile işlem görmekte olan "FERİKÖY DUATEPE 
MAHALLESİ ERGENOKON CADDESİ ŞAHADET SOKAK ATAHAN APARTMANI 4/2 
BOMONTİ ŞİŞLİ 34379 İSTANBUL" adresinde ikamet etmekte olan KABOOM TASARİM 
A.Ş.'ne ait "kaboom" ibareli markanın malları arasında yer aldığı tespit edilmiştir. 
Bu çerçevede, marka başvurunuzun 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin "-aynı 
veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önceden tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markaların tescil 
edilemeyeceği'' hükmünü ihtiva eden 7/1. maddesinin (b) bendi gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
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İşbu red kararına 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu Maddesi uyarınca 
tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Düzeltme şerhi 12.12.2014 tarihli ve 232 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecektir. 
 
Evrak No:2014-OE-55254 Başvuru No:2014/01138 
 
İlgi : 07.01.2014 tarih ve “versace 19.69 abbigliamento sportivo srl milano-italia” ibareli 
başvurunuz 
2014/01138 başvuru numarası ile kayıtlı olan “versace 19.69 abbigliamento sportivo srl 
milano-italia” ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 
35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların 
incelenmesi sonucunda, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesi 
hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden GIANNI VERSACE S.P.A. (Via Manzoni, 38 I-20121 Milano İTALYA) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(8/4) Tanınmışlık - Haklı Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haklı Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2005 12459 / "versace" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
175963 / "versace" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 
tespit edilmiştir.) 
2009 65280 / "versace" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2006 37046 / "versace jc" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2007 23480 / "versace jeans couture " (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas  
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
191831 / "versace sport v şekil" (Marka hükümden düşmüştür.) 
118319 / "by versace v 2" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
131849 / "gianni versace" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
175964 / "gianni versace" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
105244 / "gianni versace" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2013/54566 / "19 69 italia" (Farklı firmaya ait markadır.) 
İtiraz Eden VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO S.R.L. (Via Daniele Crespi, 
1 I-21052 Busto Arsizio (VA) İTALYA) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - Haklı Bulunmuştur. 
(8/4) Tanınmışlık - Haklı Bulunmuştur. 
(8/5) Diğer Fikri Haklar veya Kişi Hakları - Haksız Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haklı Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2013/54566 / "19 69 italia" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
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Evrak No:2015-OE-245262 Başvuru No:2014/85076 
 
İlgi : 29/05/2015 tarih ve 2015-O-280801 sayılı dilekçeniz. 
Başkanlığımızda 2014/85076 kod numarası ile işlem görmekte olan “diabetea” ibareli 
marka tescil başvurunuzun 12/01/2015 tarihli ve 233 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan 
edildiği 19/12/2014 tarih ve 2014-OE-60926 sayılı yazımızla tarafınıza bildirilmiştir. 
Başkanlığımızca yapılan yeniden inceleme neticesinde “diabetea” ibaresinin başvuruda 
belirtilen malların tüketiciler tarafından “diyabet hastaları için özel çay” olarak algılanacağı göz 
önüne alınmış, dolayısıyla söz konusu ibarenin tescili talep edilen “ Sınıf 5: İnsan ve hayvan 
sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler, kimyasal elementler. Tıbbi ve veterinerlik amaçlı 
olan ya da olmayan diyet maddeleri; besin takviyeleri, zayıflatıcı ürünler; bebek mamaları; tıbbi 
amaçlı bitkiler ve bitkisel içecekler.”, “ Sınıf 30: Çaylar, buzlu çaylar.” 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin “Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, 
coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya 
malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları 
münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların marka olarak tescil edilemeyeceği” 
hükmünü ihtiva eden 7/1. maddesinin (c) bendi gereğince eşya listenizden çıkartılmasına karar 
verilmiştir. 
Ayrıca “Sınıf 5: Zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler. 
Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar.”, “Sınıf 30: Kahve, 
kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler.” mallarının 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin ““Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı 
gibi 
konularda halkı yanıltacak markaların tescil edilemeyeceği” hükmünü ihtiva eden 7/1 (f) maddesi 
gereğince eşya listenizden çıkartılmasına karar verilmiştir. 
İşbu kısmi red kararına 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49uncu Maddesi 
uyarınca tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Düzeltme şerhi 12/06/2015 tarihli ve 238 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecektir. 
 
Evrak No:2015-OE-247432 Başvuru No: 2013/99428 
 
İlgi : 05.12.2013 tarih ve “marca mocasini” ibareli başvurunuz 
2013/99428 başvuru numarası ile kayıtlı olan “marca mocasini” ibareli marka tescil 
başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde 
yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 556 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden MENGİ TEKSTİL DERİ GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞTİ 
(Sümer Mah. 28/4.Sok. No:17-21 ZEYTİNBURNU İSTANBUL) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(8/4) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2004 18224 / "marco masini" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
İtiraz Eden TANCA AYAKKABICILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
(Mahmut Şevketpaşa Mah. Şahin Kaya Sok. No:13 Azim Plaza ŞİŞLİ 
İSTANBUL) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haksız Bulunmuştur. 
(8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - Haksız Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
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İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2011 89499 / "mocassini" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
 
Evrak No:2015-OE-306245 Başvuru No: 2014/62067 
 
İlgi : 24.07.2014 tarih ve “you&me” ibareli başvurunuz 
2014/62067 başvuru numarası ile kayıtlı olan “you&me” ibareli marka tescil başvurunuza 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve 
bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 556 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden HAZAL TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
(Çakmak mah. Atay Sk. No:1 Ümraniye İSTANBUL) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2005 14839 / "u&me" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
İtiraz Eden KÜBRA ATAK (BARBAROS MH. YENİ KORDON MEVKİİ SOYDAN 4 APT 
5/21 ÇANAKKALE) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - Haksız Bulunmuştur. 
(8/5) Diğer Fikri Haklar veya Kişi Hakları - Haksız Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
 
Evrak No:2015-OE-331787 Başvuru No: 2014/67041 
 
İlgi : 19.08.2014 tarih ve “orca” ibareli başvurunuz 
2014/67041 başvuru numarası ile kayıtlı olan “orca” ibareli marka tescil başvurunuza 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 556 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden ORKA AHŞAP VE YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (İkitelli 
Osb Mah. Hürriyet Bulv. Deparko Sit. No:1/2 Kat:4 Başakşehir İSTANBUL) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2012 47839 / "river by orka" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / 
hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 
2012 42000 / "orka" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 
kapsadığı tespit edilmiştir.) 
2014/59852 / "ordu a.ş''48 yillik güven''" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2014/65208 / "orka yapı group" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2005 05055 / "orka şekil" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 
kapsadığı tespit edilmiştir.) 
2005 06674 / "mavi orka şekil" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

37 
 

hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 
187437 / "orka" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı 
tespit edilmiştir.) 
2005 06675 / "orka banyo" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / 
hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 
 
 
 
 
Evrak No:2015-OE-475504 Başvuru No:2014/99213 
 
İlgi : 03.12.2014 tarih ve “cialisgold.com.tr” ibareli başvurunuz 
2014/99213 başvuru numarası ile kayıtlı olan “cialisgold.com.tr” ibareli marka tescil 
başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde 
yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 556 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden ELI LILLY AND COMPANY (Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 
46285 INDIANA EYALETİ A.B.D.) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/4) Tanınmışlık - Haklı Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haklı Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
99 020073 / "cialis" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2015-OE-476305 Başvuru No: 2014/91600 
 
İlgi : 11.11.2014 tarih ve “uni style ” ibareli başvurunuz 
2014/91600 başvuru numarası ile kayıtlı olan “uni style ” ibareli marka tescil başvurunuza 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve 
bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itirazın muterize ait münhasıran “uni” ibaresini içeren çok 
sayıda tescilli markanın varlığı da gözetilerek incelenmesi sonucunda, söz konusu başvurunun 
muterize ait seri marka algısı yaratacağı kanaatine varılmış, 556 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden ECZACIBAŞI HİJYEN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ (Istiklal Mah. Atatürk Cad. Ekin Sok. No:5 Kıraç Esenyurt 
İSTANBUL) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
159593 / "uni" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 
tespit edilmiştir.) 
2011 116972 / "uni eccq" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011/69867 / "uni unimed" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 59757 / "uni" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 
tespit edilmiştir.) 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

38 
 

2000 05917 / "uni" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 
tespit edilmiştir.) 
2008 16211 / "uni baby anne eli kadar şefkatli şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2008 16212 / "uni baby bebeğinize iyi bakar şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2004 18127 / "uni baby world" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2006 18899 / "uni baby şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
197893 / "uni baby şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 48213 / "uni comfort soft care" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2008 41643 / "uni cups şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2002 18675 / "uni derma care" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2005 32984 / "uni hydromax" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / 
hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 
2002 18220 / "uni life" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2003 09267 / "uni love" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2010 54586 / "uni mini wipes şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2004 05820 / "uni neutrio şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2005 38815 / "uni plus" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
180176 / "uni vipes for baby" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
206125 / "uni wipes" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 
kapsadığı tespit edilmiştir.) 
2004 04667 / "uni wipes şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 23258 / "uni wipes şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2007 10233 / "uni woc şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2004 27229 / "uni yenidoğan" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2009 68481 / "uni yenidoğanbebek şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2000 03345 / "uni-aid" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2000 03347 / "uni-hijyen" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2001 02190 / "unigold" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2001 02191 / "unijust" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2001 02192 / "uniliner" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
198433 / "unimed şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
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bulunduğu tespit edilmiştir.) 
198629 / "unione şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2009 36356 / "uniped" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
174424 / "uniwipes" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2009 60457 / "unımed ultra dezenfektan şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu 
ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2013 47959 / "uni" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 
tespit edilmiştir.) 
2006 18902 / "uni baby cream ıslak havlu mendil petek doku şekil" (Markanın ve kapsamındaki 
eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2000 05915 / "uni baby soft 2000" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2001 08879 / "uni baby soft puniace 2000 baby´s şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2002 20813 / "uni before all day" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2002 18676 / "uni comfort" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / 
hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 
2001 08880 / "uni extra quality şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2000 05914 / "uni islak mendili" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
99 011433 / "uni premium şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2002 20812 / "uni relax" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2001 08884 / "uni ıslak temizleme mendili şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2001 08885 / "uni ıslak temizleme mendili şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
99 019900 / "uni şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
99 004718 / "unicare şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
198459 / "unicep şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
158069 / "uniwipes" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2013 59423 / "uni baby" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2013 67230 / "uni baby yenidoğan" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2013 67701 / "uni care" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2013 59527 / "uni wipes" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
99 010162 / "ataman unicare şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2013 103552 / "unimed" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
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Evrak No:2015-OE-544558 Başvuru No: 2014/91604 
 
İlgi : 11.11.2014 tarih ve “uni mod ” ibareli başvurunuz 
2014/91604 başvuru numarası ile kayıtlı olan “uni mod ” ibareli marka tescil başvurunuza 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve 
bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 556 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden ECZACIBAŞI HİJYEN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ (Istiklal Mah. Atatürk Cad. Ekin Sok. No:5 Kıraç Esenyurt 
İSTANBUL) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
159593 / "uni" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 
tespit edilmiştir.) 
2011 116972 / "uni eccq" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011/69867 / "uni unimed" (Marka hükümden düşmüştür.) 
2011 59757 / "uni" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 
tespit edilmiştir.) 
2000 05917 / "uni" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 
tespit edilmiştir.) 
2008 16211 / "uni baby anne eli kadar şefkatli şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer  
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2008 16212 / "uni baby bebeğinize iyi bakar şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2004 18127 / "uni baby world" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2006 18899 / "uni baby şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
197893 / "uni baby şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 48213 / "uni comfort soft care" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2008 41643 / "uni cups şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2002 18675 / "uni derma care" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2005 32984 / "uni hydromax" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / 
hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 
2002 18220 / "uni life" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2003 09267 / "uni love" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2010 54586 / "uni mini wipes şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2004 05820 / "uni neutrio şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2005 38815 / "uni plus" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
180176 / "uni vipes for baby" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
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206125 / "uni wipes" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 
kapsadığı tespit edilmiştir.) 
2004 04667 / "uni wipes şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 23258 / "uni wipes şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2007 10233 / "uni woc şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2004 27229 / "uni yenidoğan" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2009 68481 / "uni yenidoğanbebek şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2000 03345 / "uni-aid" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2000 03347 / "uni-hijyen" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2001 02190 / "unigold" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2001 02191 / "unijust" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2001 02192 / "uniliner" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
198433 / "unimed şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
198629 / "unione şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2009 36356 / "uniped" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
174424 / "uniwipes" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2009 60457 / "unımed ultra dezenfektan şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu 
ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2013 47959 / "uni" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 
tespit edilmiştir.) 
2006 18902 / "uni baby cream ıslak havlu mendil petek doku şekil" (Markanın ve kapsamındaki 
eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2000 05915 / "uni baby soft 2000" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2001 08879 / "uni baby soft puniace 2000 baby´s şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2002 20813 / "uni before all day" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2002 18676 / "uni comfort" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / 
hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 
2001 08880 / "uni extra quality şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2000 05914 / "uni islak mendili" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
99 011433 / "uni premium şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2002 20812 / "uni relax" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2001 08884 / "uni ıslak temizleme mendili şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2001 08885 / "uni ıslak temizleme mendili şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
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olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
99 019900 / "uni şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
99 004718 / "unicare şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
198459 / "unicep şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
158069 / "uniwipes" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2013 59423 / "uni baby" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2013 67230 / "uni baby yenidoğan" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2013 67701 / "uni care" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2013 59527 / "uni wipes" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
99 010162 / "ataman unicare şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2013 103552 / "unimed" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 
 
 
Evrak No:2016-OE-145940 Başvuru No: 2015/03774 
 
İlgi : 16.01.2015 tarih ve “heaven” ibareli başvurunuz 
2015/03774 başvuru numarası ile kayıtlı olan “heaven” ibareli marka tescil başvurunuza 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 556 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden BÜLENT AMAN (Fatih Cad. Kasım Sk. No.39 Fatih Çarşısı Kat.2 No.33 Merter 
Güngören İSTANBUL) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2014 38253 / "heaven and earth şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2016-OE-220627 Başvuru No: 2015/02389 
 
İlgi : 13.01.2015 tarih ve “trend security” ibareli başvurunuz 
2015/02389 başvuru numarası ile kayıtlı olan “trend security” ibareli marka tescil 
başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde 
yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 556 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden TREND MICRO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS TREND 
MICRO INCORPORATED) (Shinjuku Maynds Tower, 2-1-1 Yoyogi, 
Shibuya-Ku, Tokyo 151-0053JAPONYA JAPONYA) 
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İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(8/4) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2013 64143 / "trend micro" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2016-OE-279729 Başvuru No: 2015/32625 
 
İlgi : 15.04.2015 tarih ve “anafem ilkokulu temel liseleri eğitim kurumları ortaokulu” ibareli 
başvurunuz 
2015/32625 başvuru numarası ile kayıtlı olan “anafem ilkokulu temel liseleri eğitim 
kurumları ortaokulu” ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 
itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci 
maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden SÜRAT BASIM YAYIN REKLAMCILIK VE EĞİTİM ARAÇLARI SANAYİ 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. No:31 Tek-Er Iş 
Merkezi Bağcılar İSTANBUL) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - Haksız Bulunmuştur. 
(8/4) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2001 22301 / "anafen" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2005 40754 / "anafen dershanesi "sevgi çiçeği"" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu 
ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2006 61214 / "anafen tercih motoru" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2008 70462 / "sevgi çiçeği anafen yayınları anafen sözün özü şekil" (Markanın ve kapsamındaki 
eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2016-OE-341368 Başvuru No:2015/40384 
 
İlgi : 11.05.2015 tarih ve “toro” ibareli başvurunuz 
2015/40384 başvuru numarası ile kayıtlı olan “toro” ibareli marka tescil başvurunuza 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itirazların incelenmesi sonucunda, 1. itiraz haklı bulunmuş ve 556 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
1- İtiraz Eden RED BULL GMBH (Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl Am See 
AVUSTURYA) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2011 70170 / "toro rosso" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 71249 / "toro rosso" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2008 54812 / "şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
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edilmiştir.) 
2- İtiraz Eden KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Beyşehir Yolu 
Üzeri Merkez KONYA) 
İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haksız Bulunmuştur. 
(8/4) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2011 83557 / "tor" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2007 59620 / "tor şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2012 57648 / "torku toro" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2011 92835 / "tor" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2013/53602 / "tor kek" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2012 57644 / "toor" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2013 12509 / "torgo" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2007 62696 / "tork" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2014 09340 / "torku no:1" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2014/06327 / "torku nobir" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2013 64923 / "torku ego" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2013/64921 / "torku no.5" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2012 29607 / "torku" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2006 64792 / "torku" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
 
Evrak No: 2016-OE-476631 Başvuru No: 2013/60945 
 
İlgi : 08.07.2013 tarih ve “doğadan gurme” ibareli başvurunuz 
2013/60945 başvuru numarası ile kayıtlı olan “doğadan gurme” ibareli marka tescil 
başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde 
yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 556 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden DOĞADAN GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM 
ŞİRKETİ (Çınar Mahallesi Duru Caddesi No:11 Akyurt Ankara) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - Haksız Bulunmuştur. 
(8/4) Tanınmışlık - Haklı Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2002 18667 / "doğadan" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
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168318 / "doğadan" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2006 11845 / "doğadan" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
99 005092 / "doğadan" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 56336 / "doğadan" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2013 30080 / "doğadan" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2003 28438 / "doğadan" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2005 21653 / "doğadan" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
86132 / "doğadan" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 
tespit edilmiştir.) 
2011 16937 / "doğadan 7 otlu" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 67618 / "doğadan 9 otlu" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2009 54492 / "doğadan beşi bir yerde" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2005 21652 / "doğadan bio" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2006 28849 / "doğadan bir iyilik yap kendine." (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu 
ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 96688 / "doğadan brotech" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2010 48312 / "doğadan brotect" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2010 08698 / "doğadan büyülü bohça" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2010 52758 / "doğadan büyülü bohça chai" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 12962 / "doğadan chai" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 52379 / "doğadan cranberry" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012/94506 / "doğadan dokuzlu hayat çayı" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 95311 / "doğadan dokuzlu çay" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2013 57480 / "doğadan doğal bitki özlerinden gelen iyilik" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın 
benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2007/54132 / "doğadan doğu karadeniz harmanı" (Marka hükümden düşmüştür.) 
2009 13730 / "doğadan earl grey" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2010/48103 / "doğadan earl grey tomurcuk" (Marka hükümden düşmüştür.) 
2010/41319 / "doğadan earl grey tomurcuk bergamot aromalı siyah çay" (Marka hükümden 
düşmüştür.) 
2002/03574 / "doğadan ekinezya" (Marka hükümden düşmüştür.) 
2009 43411 / "doğadan geleneksel karadeniz" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu 
ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2002/03573 / "doğadan ginseng" (Marka hükümden düşmüştür.) 
2007 64252 / "doğadan gizli bahçe" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
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ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 32929 / "doğadan gizli bahçe" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2010 41318 / "doğadan gizli bahçe catering" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2007 63190 / "doğadan gold blend " (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2005 12214 / "doğadan hot chocolate tea" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2013/34065 / "doğadan iftar sonrası" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 94505 / "doğadan isveç şurubu bitkileri" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu 
ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2009 56449 / "doğadan kiş çayi" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2006 57548 / "doğadan koleksiyon" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2003/37816 / "doğadan meyve rüyası" (Marka hükümden düşmüştür.) 
2011 82801 / "doğadan orman meyveleri" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2009 62948 / "doğadan paşazade" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2009 63017 / "doğadan paşazade şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2009 64186 / "doğadan paşazade şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 47117 / "doğadan plus" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 88735 / "doğadan plus adaçayı ökaliptus" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu 
ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 88738 / "doğadan plus bitki şekeri" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 62710 / "doğadan plus diabexin" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 88737 / "doğadan plus ekinezya zencefil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu 
ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011/62704 / "doğadan plus immunosis" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011/62705 / "doğadan plus lactate" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 88739 / "doğadan plus nane karanfil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 88736 / "doğadan plus passiflora melisa" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu 
ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 62711 / "doğadan plus proflu" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 100129 / "doğadan plus profu" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011/62707 / "doğadan plus relaxive" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 88741 / "doğadan plus ıhlamur bal zencefil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2011 47116 / "doğadan plus şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2006 13945 / "doğadan selection" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
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ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2007/63229 / "doğadan seçkin bahçe" (Marka hükümden düşmüştür.) 
2011 62708 / "doğadan taze üst yapraklar" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer 
olmadığı tespit edilmiştir.) 
2006 06284 / "doğadan uyku zamanı" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer 
olmadığı tespit edilmiştir.) 
2011 12961 / "doğadan yeşil çay chai" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer 
olmadığı tespit edilmiştir.) 
2009 65813 / "doğadan özel günler" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı 
tespit edilmiştir.) 
2010 14464 / "doğadan şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2002 06972 / "doğadanactive" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı 
tespit edilmiştir.) 
2001 26092 / "doğadanbebek" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı 
tespit edilmiştir.) 
2001/26089 / "doğadanenergy" (Marka hükümden düşmüştür.) 
98 016556 / "doğadanform" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2007 15426 / "doğadanform d-tks " (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı 
tespit edilmiştir.) 
2011 22810 / "doğadanform elma kromlu" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer 
olmadığı tespit edilmiştir.) 
2011 22804 / "doğadanform misir püsküllü" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer 
olmadığı tespit edilmiştir.) 
2006 03168 / "doğadanform plus" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı 
tespit edilmiştir.) 
2001 09031 / "doğadanlife" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2002 06971 / "doğadanmini" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2001 09030 / "doğadanrelax" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2001 09032 / "doğadanstyle" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2001 26090 / "doğadançocuk" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı 
tespit edilmiştir.) 
2007 17054 / "doğasından doğadan" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer 
olmadığı tespit edilmiştir.) 
2011 82800 / "poşet çay sevmeyenlere doğadan poşet çay demleme çay lezzetinde" (Markanın 
iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 
2010/50757 / "poşet çay sevmeyenlere.. doğadan poşet çay.. demleme çay lezzetinde" (Marka 
hükümden düşmüştür.) 
İtiraz Eden DOĞA ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (Barbaros Mah. Ardıç Sok. 
Varyap Meridian G2 Blok No :4 K:1 Beykoz İstanbul) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haksız Bulunmuştur. 
(8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - Haksız Bulunmuştur. 
(8/4) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. 
(8/5) Diğer Fikri Haklar veya Kişi Hakları - Haksız Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2010 30070 / "dks doğa kaynak suyu şekil" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2010 31878 / "d.k.s doğa kaynak suyu şekil" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2010 52287 / "doğasms şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
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edilmiştir.) 
2010 49480 / "doğatell şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2010 52280 / "doğaadsl şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2010 49487 / "doğanet şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2011 43030 / "doğa yeni nesil rehberlik" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2011 73094 / "doğa mutlu çocuklar öğrenir ve şekil" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2011 43027 / "doğa yeni nesil eğitim" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2011 56894 / "doğa" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2009 62426 / "doğa eco telekom şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer 
olmadığı tespit edilmiştir.) 
2012 41463 / "doğa çocuk üniversitesi" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2012/41427 / "doğa koleji çocuk üniversitesi" (Marka hükümden düşmüştür.) 
2013 05748 / "DOĞA YATIRIM" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı 
tespit edilmiştir.) 
2013 11679 / "doğa hospıtal" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2013 32181 / "doğa ik" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 50304 / "doğa d'mun" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 80988 / "dy doğa yatırım" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
2013 27949 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji ankara çankaya kampüsü" (Farklı firmaya ait 
markadır.) 
2013 27953 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji ankara oran kampüsü" (Farklı firmaya ait 
markadır.) 
2013 27957 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji antalya lara kampüsü" (Farklı firmaya ait 
markadır.) 
2013 27961 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji aydın kampüsü" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 27985 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji batman kampüsü" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 27964 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji bursa çekirge kampüsü" (Farklı firmaya ait 
markadır.) 
2013 28042 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji canada doğa college kampüsü" (Farklı firmaya ait 
markadır.) 
2013 27968 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji denizli kampüsü" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 27993 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji diyarbakır kampüsü" (Farklı firmaya ait 
markadır.) 
2013 28012 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji düzce kampüsü" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 27996 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji edremit kampüsü" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 27998 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji elazığ kampüsü" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 27974 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji kocaeli kampüsü" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 55900 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji konsept okul" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 27979 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji konya kampüsü" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 28038 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji kıbrıs doğu akdeniz kampüsü" (Farklı firmaya ait 
markadır.) 
2013 28014 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji malatya kampüsü" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 27983 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji manisa kampüsü" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 28001 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji mersin kampüsü" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 28002 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji sakarya kampüsü" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 28006 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji van kampüsü" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 27986 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji çorlu kampüsü" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 28034 / "bir doğa nesli yetişiyor doğa koleji şanlıurfa kampüsü" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2002 32050 / "doğa ilköğretim okulu şekil" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2010 28470 / "doğa koleji bir doğa nesli yetişiyor başarı=doğa şekil" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2012 06143 / "doğa koleji elite plus" (Farklı firmaya ait markadır.) 
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2012 06122 / "doğa koleji eğitimde değişim hareketi" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2012 08290 / "doğa koleji ideal sınıf" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2012 08300 / "doğa koleji ıdeal classroom" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2005 07283 / "doğa okulları" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 20030 / "doğa schools students assessment program" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2013 32176 / "doğa tv" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2012 107426 / "e-doğa" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2012 92437 / "my doğa store" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2010 29056 / "d süt doğa süt ürünleri şekil" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2010 30364 / "d.s.ü doğa süt ürünleri şekil" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2010 38133 / "kalite doğamızda var" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer 
olmadığı tespit edilmiştir.) 
2012 56927 / "doğa süt" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2012 56941 / "doğa süt hayvancılık süt besi ar-ge" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde 
benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 
2012 56931 / "doğa süt ürünleri" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı 
tespit edilmiştir.) 
2013 74139 / "yüce doğa" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
2013 91600 / "yücedoğa ezineden" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
2004 29747 / "doğa çocuk kulübü şekil" (Farklı firmaya ait markadır.) 
2010 49484 / "doğacell şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 
2010 30068 / "dks doğa kaynak suyu şekil" (Farklı firmaya ait markadır.) 
Evrak No:2016-OE-558720 Başvuru No: 2016/30891 
 
İlgi : 06.04.2016 tarih ve 2016-GE-136157 sayılı dilekçeniz. 
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.08.2016 tarihinde 258 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 
yayınlanan "erhan aslan asansörleri " ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 
Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay 
içerisinde Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Enstitümüze sunulmaması halinde 
başvurunuz yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
Noksan Evraklar 
M115 formu ekinde ya da Çevrimiçi Evrak Sistemi (ÇES) yoluyla başvuru sahibi veya vekili adına 
marka tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir bilgi 
 
Evrak No:2016-OE-574780 Başvuru No: 2016/35380 
 
İlgi : 19.04.2016 tarih ve “amed mezopotamya üniversitesi” ibareli başvurunuz 
2016/35380 başvuru numarası ile kayıtlı olan “amed mezopotamya üniversitesi” ibareli 
marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi 
çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi 
sonucunda, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesi hükmünce marka 
tescil başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden M.E.G. HANDELS-UND BERATUNGS GMBH (Werdertorgasse 1/6, Wien 
1010 AVUSTURYA) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2015 24922 / "Amed Spor" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
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2009 36325 / "amed şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2017-OE-261830 Başvuru No: 2017/29523 
 
İlgi : 31.03.2017 tarihli ve actwinsmart ibareli marka başvurunuz. 
274 sayı ve 12.04.2017 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “actwinsmart” 
ibareli marka tescil başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri 
gereğince itiraz edilmiştir. 
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, 
http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/forms/informationDetail?id=100 adresinden temin 
edilecek M116 kodlu “İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu” kullanılarak, yazımızın 
tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza 
yapılmış olan itiraz mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir. 
 
Evrak No:2017-OE-438956 Başvuru No: 2013/86492 
 
İlgi : 24.10.2013 tarih ve 2013-G-359275 sayılı dilekçeniz. 
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.02.2014 tarihinde 222 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 
yayımlanan "whiteangel" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için 
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde Kurumumuza 
teslim edilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
Eksik Evraklar 
M115 formu ekinde ya da Çevrimiçi Evrak Sistemi (ÇES) yoluyla başvuru sahibi veya vekili adına 
marka tescil ücretinin ödendiğini gösterir bilgi. 
 
Evrak No:2017-OE-483766 Başvuru No: 2013/88932 
 
İlgi : 01.11.2013 tarih ve “askon transformatör” ibareli başvurunuz 
2013/88932 başvuru numarası ile kayıtlı olan “askon transformatör” ibareli marka tescil 
başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde 
yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 556 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden SANKO TEKSTİL İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Sani 
Konukoğlu Bulvarı Üzeri Pk.83 Şehitkamil Gaziantep) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2012 106996 / "asko" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2016 41007 / "asko" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
101457 / "asko" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı 
tespit 
edilmiştir.) 
109648 / "asko" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı 
tespit edilmiştir.) 
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Evrak No:2018-OE-62063 Başvuru No: 2017/50819 
 
İlgi : 02.06.2017 tarih ve “eltpublishing” ibareli başvurunuz. 
2017/50819 başvuru numarası ile kayıtlı olan “eltpublishing” ibareli marka tescil 
başvurunuza 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18 inci maddesi çerçevesinde yapılmış 
ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 6769 sayılı Sınai 
Mülkiyet Kanunu’nun 6 ncı maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine 
karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay 
içerisinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden MAVİ DİPLOMA AKADEMİK DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 
(Barbaros Bulvarı No:33/3 Beşiktaş İstanbul) 
İtiraz Gerekçesi 
(6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2007 20997 / "elt yurtdışı eğitim hizmetleri " (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer 
olduğu ve karıştırılma ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2018-OE-30099 Başvuru No: 2013/76017 
 
İlgi : 2014-G-123990 numaralı ve 07/04/2014 tarihli dilekçeniz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile 13.01.2014 tarih ve 221 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 
2013/76017 başvuru numarası ve 11.09.2013 başvuru tarihi ile kayıtlı olan “kahve pazarı” 
ibareli marka tescil başvurusuna 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi 
uyarınca itiraz etmektesiniz. 
Md. 8/1 kapsamında yapılan itirazın incelenmesi sonucunda, markalar arasında iltibas 
ihtimalinin bulunmadığı tespit edilmiş ve itiraz yerinde bulunmamıştır. 
Bu nedenle itirazınız, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 36 ncı maddesi gereğince 
reddedilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2010 20163 / "kahve pazarı" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal 
/ hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2018-OE-64586 Başvuru No:2017/52318 
 
İlgi : 07.06.2017 tarih ve “hasçay” ibareli başvurunuz. 
2017/52318 başvuru numarası ile kayıtlı olan “hasçay” ibareli marka tescil başvurunuza 
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun 6 ncı maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay 
içerisinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden AK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (İstanbul Maltepe 
A.Çeşme Mh. E5 K. Yolu Üzr. Çamlı Sk. Esas Maltepe Ofis Park N.21 Maltepe 
İstanbul) 
İtiraz Gerekçesi 
(6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(6/5) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. 
(6/9) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2002 02797 / "has" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
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2016/51515 / "has" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2018-OE-173501 Başvuru No: 2017/113681 
 
İlgi : 13.12.2017 tarihli ve enkuruyemiş "en taze, en kalite" ibareli marka başvurunuz. 
292 sayı ve 12.01.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “enkuruyemiş "en 
taze, en kalite"” ibareli marka tescil başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 
ilgili maddeleri gereğince itiraz edilmiştir. 
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, 
http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/forms/informationDetail?id=100 adresinden temin 
edilecek M116 kodlu “İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu” kullanılarak, yazımızın 
tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza 
yapılmış olan itiraz mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir. 
 
Evrak No:2018-OE-162960 Başvuru No:2010/45252 
 
İlgi : 09.07.2010 tarih ve 2010-G-165546 sayılı dilekçeniz. 
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.07.2011 tarihinde 191 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 
yayımlanan "sel oil" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için 556 
Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde Kurumumuza 
teslim edilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
Eksik Evraklar 
M115 formu ekinde ya da Çevrimiçi Evrak Sistemi (ÇES) yoluyla başvuru sahibi veya vekili adına 
marka tescil ücretinin ödendiğini gösterir bilgi. 
 
Evrak No:2018-OE-267551 Başvuru No: 2017/92802 
 
İlgi : 2018-GE-47061 numaralı ve 01/02/2018 tarihli dilekçeniz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.01.2018 tarih ve 292 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 
2017/92802 başvuru numarası ve 18.10.2017 başvuru tarihi ile kayıtlı olan “kargoburada” 
ibareli marka tescil başvurusuna 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18 inci maddesi 
uyarınca itiraz etmektesiniz. 
Md. 6/3 kapsamında yapılan inceleme sonucunda sunulan ticaret sicili gazetesi ve vergi 
levhası bilgisi söz konusu ibarenin, itiraza konu mallar/hizmetler üzerinde, başvurudan önce 
Türkiye'de yaygın, fasılasız ve ticari etki doğuracak şekilde kullanıldığını ispatlamaya yeterli 
olmadığı kanaatine varıldığından itiraz gerekçesi yerinde bulunmamıştır. Md. 6/9 kapsamında 
yapılan inceleme sonucunda sunulan ticaret sicili gazetesi ve vergi levhası bilgisinin 
başvurunun kötü niyetle yapıldığı yönündeki iddiaları ispatlamaya yeterli olmadığı; iddiayı 
kanıtlayan başkaca delil doküman yer almadığı da dikkate alındığında kötü niyet iddialı itiraz 
gerekçesi yerinde bulunmamıştır. 
Bu nedenle itirazınız, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 19 uncu maddesi gereğince 
reddedilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Evrak No:2018-OE-340343 Başvuru No: 2018/39064 
 
İlgi : 18.04.2018 tarihli ve touravel ibareli marka başvurunuz. 
300 sayı ve 14.05.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “touravel” ibareli 
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marka tescil başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 
itiraz edilmiştir. 
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, 
http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/forms/informationDetail?id=100 adresinden temin 
edilecek M116 kodlu “İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu” kullanılarak, yazımızın 
tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza 
yapılmış olan itiraz mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir. 
 
Evrak No:2018-OE-458829 Başvuru No: 2011/113671 
 
İlgi: 21.12.2011 tarih ve "star-box" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/113671 başvuru numaralı "star-box" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 04118 
 
Evrak No:2018-OE-478937 Başvuru No: 2018/17845 
 
İlgi : 2018-GE-282476 numaralı ve 28/06/2018 tarihli dilekçeniz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile 28.05.2018 tarih ve 301 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 
2018/17845 başvuru numarası ve 22.02.2018 başvuru tarihi ile kayıtlı olan “dr. master” ibareli 
marka tescil başvurusuna 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18 inci maddesi uyarınca 
itiraz etmektesiniz. 
Md. 6/1 kapsamında yapılan inceleme sonucunda marka/markalar arasında ilişkilendirilme 
ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit edilmiş ve itiraz gerekçesi yerinde 
bulunmamıştır. 
Bu nedenle itirazınız, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 19 uncu maddesi gereğince 
reddedilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2016 09143 / "dmc dr. master clean size her zaman yakın" (Markalar benzer görülmekle 
birlikte farklı mal / hizmeti kapsadığından karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2018-OE-547106 Başvuru No: 2016/57505 
 
İlgi : 01.07.2016 tarih ve “nişantaşı kursları” ibareli başvurunuz 
2016/57505 başvuru numarası ile kayıtlı olan “nişantaşı kursları” ibareli marka tescil 
başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde 
yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 556 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden LEVENT UYSAL (Pangaltı Ergenekon Cad. No:89 Şişli İstanbul) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
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(8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - Haksız Bulunmuştur. 
(8/4) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. 
(8/5) Diğer Fikri Haklar veya Kişi Hakları - Haksız Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2010 37312 / "n nişantaşı eğitim kurumları şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2010 37313 / "n nişantaşı eğitim vakfı şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 26687 / "nişantaşı üniversitesi" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 88165 / "nişantaşi akademi" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2013 58109 / "nişantaşı üniversitesi tercih sizden burs bizden" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın 
benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2014 82553 / "nişantaşı üniversitesi festivali" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2014 92435 / "nişantaşı.tv" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2016 56418 / "nişantaşı üniversitesi 3. nesil üniversite" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2016 56410 / "nişantaşı üniversitesi fayda merkezi" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2016 66181 / "nişantaşı üniversitesi sadabat kampüsü" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
2016 66186 / "nişantaşı üniversitesi bayrampaşa kampüsü" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
2016 66193 / "nişantaşı üniversitesi nişantaşı kampüsü" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
2016 66497 / "nişantaşı mag" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
2016 66504 / "nişantaşı koleji" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
2016 66506 / "nişantaşı okulları" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
2016 66862 / "nişantaşı öğrenci konseyi" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
2016 66870 / "radionish nişantaşı üniversitesi" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
2016 66874 / "nişantaşı university london" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
2016 67350 / "nev nişantaşı eğitim vakfı" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
2016 99214 / "nişantaşı üniversitesi smart campus" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
2016 101969 / "nişantaşı üniversitesi 1453 smart campus" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
2017 18392 / "n nişantaşı üniversitesi neotech kampüsü" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
2017 20486 / "n nişantaşı üniversitesi neodigital kampüsü" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
 
Evrak No:2019-OE-172882  Başvuru No:2018/80356 
 
İlgi : 07.09.2018 tarih ve “öztepe” ibareli başvurunuz. 
2018/80356 başvuru numarası ile kayıtlı olan “öztepe” ibareli marka tescil başvurunuza 6769 
sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda 
belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun 6 ncı maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay 
içerisinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (Beytepe Köyü No:5 Bilkent 
Ankara) 
İtiraz Gerekçesi 
(6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(6/4) Paris Sözleşmesi Bağlamında Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. 
(6/5) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. 
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İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2017 45093 / "tepe aura" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı 
tespit edilmiştir.) 
2017 45088 / "tepe steps" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı 
tespit edilmiştir.) 
2012 111476 / "tepeprime avenue" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali 
bulunmadığı tespit edilmiştir.) 
2008 27579 / "tepe prime şekil" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali 
bulunmadığı tespit edilmiştir.) 
2008 27578 / "tepeprime şekil" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali 
bulunmadığı tespit edilmiştir.) 
2006 28995 / "under construction tepe inşaat güncel sanat mekanı şekil" (Markalar benzer 
görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit edilmiştir.) 
2004 18907 / "beykoz konakları tepe grubu şekil" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma 
ihtimali bulunmadığı tespit edilmiştir.) 
2003 22030 / "www.tepeinsaat.com.tr" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu 
ve karıştırılma ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2003 22029 / "www.tepe.com.tr" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve 
karıştırılma ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2003 09100 / "tepe inşaat şekil" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve 
karıştırılma ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
99 023716 / "tepe karizma" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı 
tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2019-OE-215493 Başvuru No: 2018/79027 
 
İlgi : 03.09.2018 tarihli ve extra long lasting effect all3in1tox insecticide +şekil ibareli marka 
başvurunuz. 
315 sayı ve 27.12.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “extra long lasting 
effect all3in1tox insecticide +şekil” ibareli marka tescil başvurunuza 6769 Sayılı Sınai 
Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince itiraz edilmiştir. 
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, 
http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/forms/informationDetail?id=100 adresinden temin 
edilecek M116 kodlu “İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu” kullanılarak, yazımızın 
tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza 
yapılmış olan itiraz mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir. 
Evrak No:2019-OE-333569 Başvuru No:2019/11612 
 
İlgi : 07.02.2019 tarihli ve bonjour bistro ibareli marka başvurunuz. 
325 sayı ve 27.05.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “bonjour bistro” 
ibareli marka tescil başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri 
gereğince itiraz edilmiştir. 
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, 
http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/forms/informationDetail?id=100 adresinden temin 
edilecek M116 kodlu “İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu” kullanılarak, yazımızın 
tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza 
yapılmış olan itiraz mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir. 
 
Evrak No:2019-OE-333411 Başvuru No:2019/11612 
 
İlgi : 07.02.2019 tarihli ve bonjour bistro ibareli marka başvurunuz. 
325 sayı ve 27.05.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “bonjour bistro” 
ibareli marka tescil başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri 
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gereğince itiraz edilmiştir. 
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, 
http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/forms/informationDetail?id=100 adresinden temin 
edilecek M116 kodlu “İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu” kullanılarak, yazımızın 
tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza 
yapılmış olan itiraz mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir. 
 
Evrak No:2019-OE-364673 Başvuru No: 2019/25260 
 
İlgi : 12.03.2019 tarih ve “normatec” ibareli marka başvurusu. 
Başkanlığımızda 2019/25260 kod numarası ile işlem görmekte olan “normatec” ibareli marka 
tescil başvurunuzun 12/04/2019 tarih ve 322 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edildiği 
02/04/2019 tarih ve 2019-0E-148891 sayılı yazımızla tarafınıza bildirilmiştir. 
Ancak başvurunuzun yeniden incelenmesi sonucunda dilekçenizde yer alan “SINIF 10: Cerrahi, 
tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar..” mallarının 08/02/2019 tarihi 
itibariyle Enstitümüze Madrid Protokolü yoluyla yapılan Uluslararası başvuru olan 480 Pleasant 
Street Watertown MA 02472 A.B.D.’da yerleşik NORMATEC INDUSTRİES, LP adına 
2019/73388 kod numarası ile işlem görmekte olan “normatec” ibareli markanın da malları 
arasında yer aldığı tespit edilmiştir. Başvuru dilekçenizde yer alan “Sınıf 10: Cerrahi, tıbbi, diş 
hekimliği ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar.” mallarının 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha 
önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer 
işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği” hükmünü ihtiva eden 5/1. maddesinin (ç) bendi 
gereğince hizmet listesinden çıkartılmasına karar verilmiştir. 
İşbu red kararına 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 40 ıncı maddesi uyarınca tarafınıza 
tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Düzeltme şerhi 12/09/2019 tarihli ve 332 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecektir. 
 
Evrak No:2019-OE-375621  Başvuru No: 2019/55942 
 
İlgi : 12.06.2019 tarihli ve sola ibareli marka başvurunuz. 
327 sayı ve 27.06.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “sola” ibareli marka 
tescil başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince itiraz 
edilmiştir. 
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, 
http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/forms/informationDetail?id=100 adresinden temin 
edilecek M116 kodlu “İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu” kullanılarak, yazımızın 
tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza 
yapılmış olan itiraz mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir. 
 
Evrak No:2019-OE-376164 Başvuru No: 2019/55942 
 
İlgi : 12.06.2019 tarihli ve sola ibareli marka başvurunuz. 
327 sayı ve 27.06.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “sola” ibareli marka 
tescil başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince itiraz 
edilmiştir. 
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, 
http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/forms/informationDetail?id=100 adresinden temin 
edilecek M116 kodlu “İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu” kullanılarak, yazımızın 
tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza 
yapılmış olan itiraz mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir. 
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Evrak No:2019-OE-397818 Başvuru No: 2009/41058 
 
İlgi: 31.07.2009 tarih ve "mg başkent beton iml.inş.nak.ve turz.tic.ve san.ltd.şti şekil" ibareli 
başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2009/41058 başvuru numaralı "mg başkent beton 
iml.inş.nak.ve turz.tic.ve san.ltd.şti şekil" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız 
tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 29819 
 
Evrak No:2019-OE-399829 Başvuru No: 2009/41465 
 
İlgi: 04.08.2009 tarih ve "trpalet" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2009/41465 başvuru numaralı "trpalet" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (a) Marka,556 sayili KHK"nin 5. maddesi kapsamina girmemektedir. 
("trpalet") 
7/1 (c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
("trpalet") 
 
Evrak No:2019-OE-398562 Başvuru No: 2009/41466 
 
İlgi: 04.08.2009 tarih ve "türkpalet" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2009/41466 başvuru numaralı "türkpalet" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (a) Marka,556 sayili KHK"nin 5. maddesi kapsamina girmemektedir. 
("türkpalet") 
7/1 (c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
("türkpalet") 
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Evrak No:2019-OE-398551 Başvuru No: 2009/41467 
 
İlgi: 04.08.2009 tarih ve "trambalaj" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2009/41467 başvuru numaralı "trambalaj" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (a) Marka,556 sayili KHK"nin 5. maddesi kapsamina girmemektedir. 
("trambalaj") 
7/1 (c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
("trambalaj") 
 
Evrak No:2019-OE-400429 Başvuru No: 2009/64843 
 
İlgi: 07.12.2009 tarih ve "ecochem" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2009/64843 başvuru numaralı "ecochem" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No  
2009/39257 
Evrak No:2019-OE-403814 Başvuru No: 2010/07191 
 
İlgi: 05.02.2010 tarih ve "camer" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/07191 başvuru numaralı "carner" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 120246 
Başvuru/Tescil No 2001 16901 
Başvuru/Tescil No 2006 21881 
Başvuru/Tescil No 2007 26762 
 
Evrak No:2019-OE-403829 Başvuru No: 2010/27511 
 
İlgi: 27.04.2010 tarih ve "swiss lens" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/27511 başvuru numaralı "swiss lens" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(f) Marka, mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda 
halkı yanıltacak niteliktedir. 
("swiss lens") 
 
Evrak No:2019-OE-411383 Başvuru No: 2010/49868 
 
İlgi: 30.07.2010 tarih ve "izotek streat plate şekil" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/49868 başvuru numaralı "izotek streat plate 
şekil" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine 
karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2007 42354 
 
Evrak No:2019-OE-411386 Başvuru No: 2010/49873 
 
İlgi: 30.07.2010 tarih ve "izotek diamond stone extra şekil" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/49873 başvuru numaralı "izotek diamond stone 
extra şekil" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2007 42354 
 
Evrak No:2019-OE-411389 Başvuru No: 2010/55988 
 
İlgi: 27.08.2010 tarih ve "stok bilişim şekil" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/55988 başvuru numaralı "stok bilişim şekil" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/I(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru Tescil No 98 013876 
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Evrak No:2019-OE-411340 Başvuru No: 2011/06094 
 
İlgi: 24.01.2011 tarih ve "6 gen" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/06094 başvuru numaralı "6 gen" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2008 25437 
 
Evrak No:2019-OE-411337 Başvuru No: 2011/08546 
 
İlgi : 02.02.2011 tarih ve "form süt şekil" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/08546 başvuru numaralı "form süt şekil" ibareli 
marka tescil başvurunuzun. Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
' Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
7/i(c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
( "form süt") 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1 (C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Süt ve süt ürünleri (tereyağı dahil). 
7/1 f B ) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
El. balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri.Kuru bakliyat.l-lazır 
çorbalar, bulyonlar.Zeytin, zeytin ezmeleri.Süt ve süt ürünleri (tereyağı dahil).Yenilebilir bitkisel 
yağlar.Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her 
türlü meyve ve sebzeler.Kuru yemişler.Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin.Yumurtalar, yumurta 
tozları.Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri (polen, proteinler, karbonhidratlar 
dahil).Patates cipsleri. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 135667 
Başvuru/Tescil No 137851 
Başvuru/Tescil No 182062 
Başvuru/Tescil No 2007 65502 
Başvuru/Tescil No 2007 65503 
Başvuru/Tescil No 2007 65504 
 
Evrak No:2019-OE-413565 Başvuru No: 2010/49867 
 
İlgi: 30.07.2010 tarih ve "izotek izocover şekil" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/49867 başvuru numaralı "izotek izocover şekil" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
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İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2007 42354 
 
Evrak No:2019-OE-413564 Başvuru No: 2010/49872 
 
İlgi: 30.07.2010 tarih ve "izotek diamond stone şekil" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/49872 başvuru numaralı "izotek diamond stone 
şekil" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine 
karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümler uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2007 42354 
 
 
Evrak No:2019-OE-413563 Başvuru No:2010/49874 
 
İlgi: 30.07.2010 tarih ve "izotek silver stone şekil" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/49874 başvuru numaralı "izotek silver stone 
şekil" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2007 42354 
Başvuru/Tescil No 2009 50707 
 
Evrak No:2019-OE-415032 Başvuru No: 2010/76606 
 
İlgi: 06.12.2010 tarih ve "yansıma peyzaj" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/76606 başvuru numaralı "yansıma peyzaj" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2010/57199 
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Evrak No:2019-OE-415026 Başvuru No: 2010/80569 
 
ligi: 20.12.2010 tarih ve "domuz yağı ve katkıları yoktur" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/80569 başvuru numaralı "domuz yağı ve 
katkıları yoktur" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi 
sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
7/1(c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1 (A) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Kuru yemişler,Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin.Yumurtalar, yumurta tozları. Tıbbi amaçlı olmayan 
ve tamamlayıcı gıda maddeleri (polen, proteinler, karbonhidratlar dahil). Et, balık, kümes ve av 
hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri. Kuru bakliyat. Hazır çorbalar, bulyonlar. 
Zeytin, zeytin ezmeleri. Süt ve süt ürünleri (tereyağı dahil). Yenilebilir bitkisel yağlar. 
Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü 
meyve ve sebzeler. Patates cipsleri .Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata 
esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar. Bal, arı 
sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler. Mayalar, kabartma tozları; unlu mamullerin 
formunu, rengini iyileştirici, bayatlama süresini geciktirici doğal maddeler. Her türlü un, irmikler, 
nişastalar.Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Çaylar, buzlu çaylar. Şekerlemeler çikolatalar, 
bisküviler, krakerler, gofretler. Sakızlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar.Tuz. Hububat (tahıl) ve 
mamulleri. Pekmez. 
7/1 (C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Kuru yemişler,Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin.Yumurtalar, yumurta tozları. Tıbbi amaçlı olmayan 
ve tamamlayıcı gıda maddeleri (polen, proteinler, karbonhidratlar dahil). Et, balık, kümes ve av 
hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri. Kuru bakliyat. Hazır çorbalar, bulyonlar. 
Zeytin, zeytin ezmeleri. Süt ve süt ürünleri (tereyağı dahil). Yenilebilir bitkisel yağlar. 
Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü 
meyve ve sebzeler. Patates cipsleri.Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata 
esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar. Bal, an 
sütü, propolis.Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler. Mayalar, kabartma tozları; unlu mamullerin 
formunu, rengini iyileştirici, bayatlama süresini geciktirici doğal maddeler. Her türlü un, irmikler, 
nişastalar.Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Çaylar, buzlu çaylar. Şekerlemeler çikolatalar, 
bisküviler, krakerler, gofretler. Sakızlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar.Tuz. Hububat (tahıl) ve 
mamulleri. Pekmez. 
 
Evrak No:2019-OE-417755 Başvuru No: 2011/100877 
 
İlgi : 29.11.2011 tarih ve "mypet" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/100877 başvuru numaralı "mypet" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
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Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2009 62346 
 
Evrak No:2019-OE-420350 Başvuru No: 2011/19699 
 
İlgi: 14.03.2011 tarih ve "sümerbank ayakkabı türkiye'nin dünyaya açılan kapısı şekil" ibareli 
başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/19699 başvuru numaralı "sümerbank ayakkabı 
türkiye'nin dünyaya açılan kapısı şekil" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız 
tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 57954 
2010/80541 
 
Evrak No:2019-OE-420343 Başvuru No: 2011/21705 
 
İlgi: 17.03.2011 tarih ve "elittaş şekil" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/21705 başvuru numaralı "elittaş şekil" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 65232 
 
Evrak No:2019-OE-420340 Başvuru No: 2011/23279 
 
İlgi: 22.03.2011 tarih ve "ukashkart" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/23279 başvuru numaralı "ukashkart" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
7/1 (c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
("Ukash"ın Dünyada birçok alışveriş noktasında geçerli olan ve online alışveriş sitelerinde 
kullanılabilen ve ödeme yapılmasına olanak sağlayan ön ödemeli kartın ve ödeme sistemi"nin adı 
olması nedeniyle ibare bir bütün olarak değerlendirilmiş ve tanımlayıcı bulunmuştur.) 
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Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/l(C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar 
(veri işlem, haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar bilgisayar yazılımları ve bilgisayar çevre 
donanımları dahil).Manyetik ,optik veya pozlanmış film halinde kayıt taşıyıcılar.Otomatik satış 
makineleri, bilet otomatları, nakit para çekme makineleri.Finansal ve parasal hizmetler. 
7/1 (B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Bilimsel amaçlı ve laboratuarda kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları, göstergeler 
ve laboratuarlarda kullanılan malzemeler. Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana 
getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar (veri işlem, haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar 
bilgisayar yazılımları ve bilgisayar çevre donanımları dahil).Manyetik ,optik veya pozlanmış film 
halinde kayıt taşıyıcılar.Otomatik satış makineleri, bilet otomatları, nakit para çekme makineleri. 
Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları.Makine ve cihazlarda kullanılan 
elektronik elemanlar.Birim zamandaki tüketim miktarını ölçen sayaçlar ve zaman 
ayarlayıcıları.Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar.Gözlükler, güneş 
gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları. Elektrik enerjisini 
iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları ( elektrik, elektronikte kullanılan 
kablolar ve güç kaynakları dahil).Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan cihazlar (taşıt alarmları 
hariç), elektrikli ziller.Ütüler; elektrikli ve buharlı ütüler, pres ütüler.Trafıkte kullanım amaçlı 
sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve araçlan.Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil, 
yangın söndürme aletleri ve cihazları.Elektrikli kaynak aparatları(kaynak elektrotları 
dahil).Radarlar, denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve 
cihazlar.Sinek ve haşaratı kovucu veya yok edici elektrikli cihazlar.Binalar için otomatik kapılar, 
otomatik turnikeler, binalar ve araç kapıları için elektrikli,elektronik veya uzaktan kumandalı 
açma- kapama tertibatı.Elektroliz ve galvaniz işleri için aparatlar; anotlar, katotlar.Mıknatıslar, 
dekoratif mıknatıslar.Sigorta hizmetleri. Finansal ve parasal hizmetler. Gayrimenkul 
komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri.Gümrük müşavirliği hizmetleri. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2009/65432 
Başvuru/Tescil No 2011/17590 
 
Evrak No:2019-OE-420361  Başvuru No: 2011/24408 
 
İlgi: 07.04.2011 tarih ve "edo restaurant şekil" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/24408 başvuru numaralı "edo restaurant şekil" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2010/19328 
 
Evrak No:2019-OE-420740 Başvuru No: 2011/24665 
 
İlgi: 24.03.2011 tarih ve "otoaksesuar" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/24665 başvuru numaralı "otoaksesuar" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
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Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
7/1 (c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1(A) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
41. sınıfta yer alan hizmetlerin tamamı. 
7/l(C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri. 
 
Evrak No:2019-OE-420739 Başvuru No: 2011/25272 
 
İlgi: 28.03.2011 tarih ve "k&c şekil" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/25272 başvuru numaralı "k&c şekil" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
7/1 (i) Marka, sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin I inci mükerrer 6 mcı 
maddesine göre tanınmış markalardandır. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2003 19861 
Başvuru/Tescil No 2007 02989 
Başvuru/Tescil No ozel/01585 
 
Evrak No:2019-OE-423717  Başvuru No: 2011/51464 
 
İlgi: 17.06.2011 tarih ve '"k.d.v" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/51464 başvuru numaralı "k.d.v" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
7/1 (d) Marka, ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret 
grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
 
Evrak No:2019-OE-428149 Başvuru No: 2011/70128 
 
İlgi : 05.09.2011 larih ve "vista" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 201 1/70128 başvuru numaralı "vista" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
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Redde Gerekçe Olan Kanun H ü k m ü n d e Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2005 38352 
 
Evrak No:2019-OE-428981  Başvuru No: 2011/34746 
 
İlgi : 26.04.2011 tarih ve "der sparfuchs" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/34746 başvuru numaralı "der sparfuchs" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (g) Marka, yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 
2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek niteliktedir. 
(Koruma Markası olan "Turkei" ibaresinden dolayı reddedilmiştir.) 
 
Evrak No:2019-OE-428979 Başvuru No: 2011/39556 
 
İlgi: 11.05.2011 tarih ve "miss university şekil" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/39556 başvuru numaralı marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. 
Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 12.12.2011 tarih ve 196 sayılı Resmi Marka Bülten'inde 
ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin 
karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza bildirilecektir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/l(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Eğitim ve öğretim hizmetleri.Spor, kültür ve eğlence hizmetleri. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(Iar) 
Başvuru/Tescil No 181845 
Evrak No:2019-OE-428977  Başvuru No: 2011/41282 
 
İlgi: 16.05.2011 tarih ve "torbalı metropolis" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/41282 başvuru numaralı "torbalı metropolis" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1 (B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
gazete, dergi, kitap, süreli ve süresiz tüm yayınlar. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2009 04961 
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Evrak No:2019-OE-429822 Başvuru No: 2011/48809 
 
İlgi: 09.06.2011 tarih ve "abaküs" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/48809 başvuru numaralı marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. 
Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 13.02.2012 tarih ve 198 sayılı Resmi Marka Bülten'inde 
ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin 
karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza bildirilecektir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1 (B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Bu sınıfa dahil olup mühendislik, mimarlık, bilgisayar hizmetleri kapsamına girmeyen her türlü 
tasarım hizmetleri; grafik sanat tasarım hizmetleri.Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri. 
Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2005 04660 
 
Evrak No:2019-OE-429808 Başvuru No: 2011/54658 
 
İlgi: 29.06.2011 tarih ve "nbm nobel büro mobilyaları" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/54658 başvuru numaralı "nbm nobel büro 
mobilyaları" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine 
karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 99 006063 
Başvuru/Tescil No 2001 14617 
 
Evrak No:2019-OE-432280  Başvuru No: 2011/63127 
 
İlgi: 02.08.2011 tarih ve "freeflne" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/63127 başvuru numaralı "freefıne" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2011/48260 
 
Evrak No:2019-OE-432270 Başvuru No: 2011/80468 
 
İlgi: 12.10.2011 tarih ve "metro madencilik enerji inşaat" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/80468 başvuru numaralı "metro madencilik 
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enerji inşaat" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine 
karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2005 34116 
Başvuru/Tescil No 2008 47474 
Başvuru/Tescil No 2010/52111 
Başvuru/Tescil No 98 017234 
Başvuru/Tescil No 99 004176 
 
Evrak No:2019-OE-432266 Başvuru No: 2011/83810 
 
İlgi: 21.10.2011 tarih ve "ilac.com.tr" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/83810 başvuru numaralı "ilac.coın.tr" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
7/1(c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1 (A) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçlı sergi ve 
fuarların organizasyonu hizmetleri dahil).Büro hizmetleri.İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile 
ilgili danışmanlık hizmetleri (Muhasebecilik hizmetleri dahil)İthalat-ihracat acente 
hizmetleri.Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri.Açık artırmaların düzenlenmesi ve 
gerçekleştirilmesi hizmetleri.Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için 
İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler, kimyasal elementler.Tıbbi amaçlı 
diyet maddeleri; zayıflatıcı ürünler; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve bitkisel 
içecekler; insan ve hayvanlar için diyetetik takviyeler (tıbbi amaçlı olmayan diyet maddeleri, diyet 
takviyesi olarak polen, tıbbi amaçlı olmayan hayvan yemi katkıları dahil). Diş hekimliği için 
ürünler (aletler/cihazlar hariç). Hijyen sağlayıcı ürünler (pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, 
pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden dahil çocuk bezleri). Zararlı bitkileri, hayvanları ve 
mantarları imha edici maddeler.İnsan ve hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar, havayı 
tazeleyici kokular.Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı 
deterjaniar.Tıbbi ortopedik malzemeler.Ameliyathane giysileri ve steril örtüler.Cinsel amaçlı 
aletler ve malzemeler.Prezervatifler (condom/kaput). Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, 
bebekler için diş kaşıyıcılar mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler 
perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile 
sağlanabilir). 
7/1 (C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçlı sergi ve 
fuarların organizasyonu hizmetleri dahil).Büro hizmetleri.İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile 
ilgili danışmanlık hizmetleri (Muhasebecilik hizmetleri dahil)İthalat-ihracat acente 
hizmetleri.Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri.Açık artırmaların düzenlenmesi ve 
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gerçekleştirilmesi hizmetleri.Müşterilerin mallan elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için 
İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler, kimyasal elementler.Tıbbi 
amaçlı diyet maddeleri; zayıflatıcı ürünler; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve bitkisel 
içecekler; insan ve hayvanlar için diyetetik takviyeler (tıbbi amaçlı olmayan diyet maddeleri, diyet 
takviyesi olarak polen, tıbbi amaçlı olmayan hayvan yemi katkıları dahil). Diş hekimliği için 
ürünler (aletler/cihazlar hariç). Hijyen sağlayıcı ürünler (pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, 
pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden dahil çocuk bezleri). Zararlı bitkileri, hayvanları ve 
mantarları imha edici maddeler.İnsan ve hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar, havayı 
tazeleyici kokular.Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı 
deterjaniar.Tıbbi ortopedik malzemeler.Ameliyathane giysileri ve steril örtüler.Cinsel amaçlı 
aletler ve malzemeler.Prezervatifler (condom/kaput). Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, 
bebekler için diş kaşıyıcılar mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler 
perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile 
sağlanabilir). 
 
Evrak No:2019-OE-438389  Başvuru No: 2012/07817 
 
İlgi: 24.01.2012 tarih ve "galip" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/07817 başvuru numaralı "galip" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara ayni Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mâl veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı Veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2007 62784 
 
Evrak No:2019-OE-438385  Başvuru No: 2012/10735 
 
İlgi: 02.02.2012 tarih ve "assa barter" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/10735 başvuru numaralı "assa barter" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız 
bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2003 26675 
 
Evrak No:2019-OE-438379 Başvuru No: 2012/108349 
 
İlgi: 25.12.2012 tarih ve "KAZANÇLI EMLAK" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/108349 başvuru numaralı "KAZANÇLI 
EMLAK" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine 
karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
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Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
("kazançlı emlak" ibaresi başvurulan hizmetler için ayırt edici mahiyette bulunmamıştır.) 
7/1 (c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
("kazançlı emlak" ibaresi başvurulan bazı hizmetler için değer,amaç belirtir mahiyette 
bulunmuştur.) 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1 (A) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Sigorta hizmetleri.Gümrük müşavirliği hizmetleri.Gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve 
idaresi hizmetleri.Finansal ve parasal hizmetler. 
7/1(C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri. 
 
Evrak No:2019-OE-438374 Başvuru No: 2012/108445 
 
İlgi: 25.12.2012 tarih ve "PLATİN ANKARA" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/108445 başvuru numaralı "PLATİN ANKARA' 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
 
Evrak No:2019-OE-438377 Başvuru No: 2012/108448 
 
İlgi: 25.12.2012 tarih ve "PLATİN RESORT" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/108448 başvuru numaralı "PLATİN RESORT'' 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
 
Evrak No:2019-OE-438372 Başvuru No: 2012/108695 
 
İlgi: 26.12.2012 tarih ve "PLATİN MALL" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/108695 başvuru numaralı "PLATİN MALL" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
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Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
Başvuru/Tescil No 2012/61633 
Başvuru/Tescil No 2012/61654 
Başvuru/Tescil No 2012/61735 
Başvuru/Tescil No 2012/61910 
Başvuru/Tescil No 2012/61926 
Başvuru/Tescil No 2012/61944 
 
Evrak No:2019-OE-439599 Başvuru No: 2012/108924 
 
İlgi: 26.12.2012 tarih ve "PLATİN GYO" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/108924 başvuru numaralı "PLATİN GYO" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
Başvuru/Tescil No 2012/61633 
Başvuru/Tescil No 2012/61654 
Başvuru/Tescil No 2012/61735 
Başvuru/Tescil No 2012/61910 
Başvuru/Tescil No 2012/61926 
Başvuru/Tescil No 2012/61944 
 
Evrak No:2019-OE-439598 Başvuru No: 2012/108983 
 
İlgi: 26.12.2012 tarih ve "PLATİN COUNTRY" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/108983 başvuru numaralı "PLATİN 
COUNTRY" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi 
sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2012/63396 
 
Evrak No:2019-OE-439597 Başvuru No: 2012/109005 
 
İlgi: 26.12.2012 tarih ve "PLATİN BUILDING" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/109005 başvuru numaralı "PLATİN 
BUILDING" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi 
sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince 
reddedilmesine karar verilmiştir. 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

72 
 

İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
Başvuru/Tescil No 2009 62292 
Başvuru/Tescil No 2012/61633 
Başvuru/Tescil No 2012/61654 
Başvuru/Tescil No 2012/61735 
Başvuru/Tescil No 2012/61910 
Başvuru/Tescil No 2012/61926 
Başvuru/Tescil No 2012/61944 
 
Evrak No:2019-OE-443650 Başvuru No: 2012/109608 
 
İlgi: 27.12.2012 tarih ve "DEĞER KATAR" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/109608 başvuru numaralı "DEĞER KATAR" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
7/1 (c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
 
Evrak No:2019-OE-443649 Başvuru No: 2012/109642 
 
İlgi: 27.12.2012 tarih ve "DEĞER KATAR" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/109642 başvuru numaralı "DEĞER KATAR" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
7/l(c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1 (A) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Radyo ve televizyon yayın hizmetleri.Haber ajansı hizmetleri.Haberleşme hizmetleri (internet 
servisi sağlama hizmetleri dahil). 
7/1 (C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Radyo ve televizyon yayın hizmetleri.Haber ajansı hizmetleri.Haberleşme hizmetleri (internet 
servisi sağlama hizmetleri dahil). 
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Evrak No:2019-OE-443642 Başvuru No: 2012/19474 
 
SÜMKO SİT. A-6 BLOK K:4 DAİRE: 10 KOZYATAĞI KADIKÖY İSTANBUL 
İlgi: 29.02.2012 tarih ve "4c international" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/19474 başvuru numaralı "4c international" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2008 41956 
Evrak No:2019-OE-447384 Başvuru No: 2012/36973 
 
İlgi: 18.04.2012 tarih ve "istanbul city dergisi" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/36973 başvuru numaralı "istanbul city dergisi" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(Iar) 
Başvuru/Tescil No 2009 59918 
 
Evrak No:2019-OE-449368 Başvuru No: 2012/50313 
 
İlgi: 31.05.2012 tarih ve "www.arsiv.com.tr" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/50313 başvuru numaralı "www.arsiv.com.tr" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
 
Evrak No:2019-OE-457490 Başvuru No: 2018/112100 
 
İlgi : 08.12.2018 tarih ve “inovex” ibareli başvurunuz. 
2018/112100 başvuru numarası ile kayıtlı olan “inovex” ibareli marka tescil başvurunuza 
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun 6 ncı maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay 
içerisinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden ONUR SARISAKAL (Halide Edip Adıvar Mah. Kınalı Sok. No:16 Şişli Şişli 
İstanbul) 
İtiraz Gerekçesi 
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(6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2017 34073 / "inoves şekil" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve 
karıştırılma ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2019-OE-454023 Başvuru No: 2012/68660 
 
İlgi: 03.08.2012 tarih ve "hayvanpazarı 24" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/68660 başvuru numaralı "hayvanpazarı 
24" ibareli marka tescil başvurunuzun. Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine 
karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız 
bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2000 04674 
 
Evrak No:2019-OE-454024 Başvuru No: 2012/69427 
 
İlgi: 07.08.2012 tarih ve "max perox" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/69427 başvuru numaralı "max perox" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 100083 
 
Evrak No:2019-OE-455093 Başvuru No: 2019/74469 
 
İlgi : 06.08.2019 tarihli ve 7tat sani impex ibareli marka başvurunuz. 
331 sayı ve 27.08.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “7tat sani impex” 
ibareli marka tescil başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri 
gereğince itiraz edilmiştir. 
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, 
http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/forms/informationDetail?id=100 adresinden temin 
edilecek M116 kodlu “İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu” kullanılarak, yazımızın 
tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza 
yapılmış olan itiraz mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir. 
 
Evrak No:2019-OE-459140 Başvuru No: 2012/70541 
  
İlgi: 10.08.2012 tarih ve "kolbandı" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/70541 başvuru numaralı "kolbandı" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (a) Marka,556 sayili KHK"nin 5. maddesi kapsamina girmemektedir. 
("kolbandı") 
7/1 (c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
("kolbandı") 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/l(C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için KOLDANDI ( Hastane, 
Otel,Termaller,Eğlence yerlen. Promosyon, Tanıtım ve kışı gruplandırma, adlandırma, güvenlik 
amaçlı kullanılanlar) bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış 
mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.) 
7/1 (A) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler ' 
Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçlı sergi ve 
fuarların organizasyonu hizmetleri dahil).Büro hizmetleri.İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili 
danışmanlık , muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri (ithalat-ihracat acente hizmetleri dahil).Ticari 
ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri.Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi 
hizmetleri.Müşterilerin mallan elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için KOLBANDI ( 
Hastane, Otel,Termaller,Eğlence yerlen. Promosyon; Tanıtım ve kışı gruplandırma, adlandırma, 
güvenlik amaçlı kullanılanlar) bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler 
perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile 
sağlanabilir.) 
 
Evrak No:2019-OE-459137  Başvuru No: 2012/70861 
 
İlgi: 13.08.20)2 tarih ve "mini mix" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/70861 başvuru numaralı "mini mix" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2003 05421 
 
Evrak No:2019-OE-461377 Başvuru No: 2012/95143 
 
İlgi: 15.11.2012 tarih ve "art trendart" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/95143 başvuru numaralı "art trendart" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka (lar)/Başvuru (1ar) 
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Başvuru/Tescil No 2010 69816 
Başvuru/Tescil No 2011 86212 
 
Evrak No:2019-OE-461337 Başvuru No: 2011/74535 
 
İlgi: 21.09.2011 tarih ve "kaptan kart" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/74535 başvuru numaralı "kaptan kart" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Karamame'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Karamame'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2003 05183 
Başvuru/Tescil No 2011/55785 
Başvuru/Tescil No 2011/56239 
 
Evrak No:2019-OE-471508 Başvuru No: 2012/108446 
 
İlgi: 25.12.2012 tarih ve "PLATİN YALILARI" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/108446 başvuru numaralı "PLATİN 
YALILARI" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine 
karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
Başvuru/Tescil No 2012/61633 
Başvuru/Tescil No 2012/61654 
Başvuru/Tescil No 2012/61735 
Başvuru/Tescil No 2012/61910 
Başvuru/Tescil No 2012/61926 
Başvuru/Tescil No 2012/61944 
Başvuru/Tescil No 2012/62448 
Başvuru/Tescil No 2012/63479 
Başvuru/Tescil No 2012/63481 
Başvuru/Tescil No 2012/63630 
Başvuru/Tescil No 2012/63667 
Başvuru/Tescil No 2012/66510 
Başvuru/Tescil No 2012/66514 
 
Evrak No:2019-OE-471510 Başvuru No: 2012/108524 
 
İlgi: 26.12.2012 tarih ve "PLATİN GAYRİMENKUL" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/108524 başvuru numaralı "PLATİN 
GAYRİMENKUL" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi 
sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
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İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmiinde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
Başvuru/Tescil No 2009 62292 
Başvuru/Tescil No 2012/61633 
Başvuru/Tescil No 2012/61654 
Başvuru/Tescil No 2012/61735 
Başvuru/Tescil No 2012/61910 
Başvuru/Tescil No 2012/61926 
Başvuru/Tescil No 2012/61944 
 
Evrak No:2019-OE-471506 Başvuru No: 2012/108714 
İlgi: 26.12.2012 tarih ve "PLATİN KÖŞK" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/108714 başvuru numaralı "PLATİN KÖŞK" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir 
marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
Başvuru/Tescil No 2012/61633 
Başvuru/Tescil No 2012/61654 
Başvuru/Tescil No 2012/61735 
Başvuru/Tescil No 2012/61888 
Başvuru/Tescil No 2012/61910 
Başvuru/Tescil No 2012/61926 
Başvuru/Tescil No 2012/61944 
Başvuru/Tescil No 2012/62448 
Başvuru/Tescil No 2012/63369 
Başvuru/Tescil No 2012/63374 
Başvuru/Tescil No 2012/63393 
Başvuru/Tescil No 2012/63396 
Başvuru/Tescil No 2012/63479 
Başvuru/Tescil No 2012/63481 
 
Evrak No:2019-OE-471503 Başvuru No:2012/108855 
 
İlgi: 26.12.2012 tarih ve "PLATİN VİP" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/108855 başvuru numaralı "PLATİN VİP" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
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Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
 
Evrak No:2019-OE-471501 Başvuru No:2012/108902 
 
İlgi: 26.12.2012 tarih ve "PLATİN AVM" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/108902 başvuru numaralı "PLATİN AVM" 
I ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 99 016104 
Başvuru/Tescil No 2009 40255 
Başvuru/Tescil No 2003 12150 
Başvuru/Tescil No 2003 12151 
Başvuru/Tescil No 2001 23050 
 
Evrak No:2019-OE-471500 Başvuru No: 2012/108961 
 
İlgi: 26.12.2012 tarih ve "PLATİN STYLE" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/108961 başvuru numaralı "PLATİN STYLE" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bjr marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
 
Evrak No:2019-OE-471498  Başvuru No: 2012/109004 
 
İlgi: 26.12.2012 tarih ve "PLATİN CONSTRUCTION" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/109004 başvuru numaralı "PLATİN 
CONSTRUCTION" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi 
sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
Başvuru/Tescil No 2012/61633 
Başvuru/Tescil No 2012/61654 
Başvuru/Tescil No 2012/61735 
Başvuru/Tescil No 2012/61910 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

79 
 

Başvuru/Tescil No 2012/61926 
Başvuru/Tescil No 2012/61944 
Başvuru/Tescil No 2009/62292 
 
Evrak No:2019-OE-471496  Başvuru No: 2012/109014 
 
İlgi: 26.12.2012 tarih ve "PLATİN ÜNİVERSİTESİ" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/109014 başvuru numaralı "PLATİN 
ÜNİVERSİTESİ" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi 
sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Htiktimleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 99 016104 
Başvuru/Tescil No 2003 02492 
 
Evrak No:2019-OE-471495 Başvuru No: 2012/109021 
 
İlgi: 26.12.2012 tarih ve "PLATİN İSTANBUL" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/109021 başvuru numaralı "PLATİN 
İSTANBUL" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine 
karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
 
Evrak No:2019-OE-471494 Başvuru No: 2012/109199 
 
İlgi: 27.12.2012 tarih ve "Ankara Kulis" ibareli başvurunuz. 
i 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/109199 başvuru numaralı "Ankara Kulis" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ayni veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2001 03045 
 
Evrak No:2019-OE-472886 Başvuru No: 2012/109639 
 
İlgi: 27.12.2012 tarih ve "DEĞER KATAR" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/109639 başvuru numaralı "DEĞER KATAR" 
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ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
7/l(c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
 
Evrak No:2019-OE-474932 Başvuru No: 2012/21920 
 
İlgi: 07.03.2012 tarih ve "zaman pazarlama" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/21920 başvuru numaralı "zaman pazarlama" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etmek hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
7/1 (i) Marka, sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ıncı 
maddesine göre tanınmış markalardandır. 
(2004/08188, 2000/28401, 98/012503 ve ozel/01582 markalar tanınmış markalardandır.) 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2004 08188 
Başvuru/Tescil No 2000 28401 
Başvuru/Tescil No 2011 76902 
Başvuru/Tescil No 2010/31385 
Başvuru/Tescil No 2010/71705 
Başvuru/Tescil No 2012/16040 
 
Evrak No:2019-OE-478536 Başvuru No: 2012/30905 
 
İlgi: 02.04.2012 tarih ve "muratsan" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/30905 başvuru numaralı "muratsan" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2012/21652 
 
Evrak No:2019-OE-478514 Başvuru No: 2012/39805 
 
İlgi: 29.04.2012 tarih ve "bubble tea turkey-bubble tea türkiye" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/39805 başvuru numaralı marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
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Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. 
Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 12.10.2012 tarih ve 206 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 
ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin 
karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza bildirilecektir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
7/l(c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1(C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Çaylar, buzlu çaylar. 
7/l(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Süt ve süt ürünleri (tereyağı dahil).Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, 
tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler ( gıda maddesi olarak hazırlanan polen 
dahil).Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler.Pastacılık ve 
fırıncılık mamulleri, tatlılar.Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri.Çaylar, buzlu çaylar.Dondurmalar, 
yenilebilir buzlar.Hububat (tahıl) ve mamulleri.Maden suları, kaynak suları, 
sofra suları, sodalar.Sebze ve meyve sulan, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar.Yiyecek 
ve içecek sağlanması hizmetleri.Geçici konaklama hizmetleri (gündüz bakımı (kreş) hizmetleri 
dahil).Hayvan bakım evleri hizmetleri. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2005 55463 
Başvuru/Tescil No 2006 51190 
 
Evrak No:2019-OE-480890 Başvuru No: 2012/45701 
 
İlgi: 18.05.2012 tarih ve "logistanbul logistics" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/45701 başvuru numaralı "logistanbul logistics" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil 2011 19527 
 
Evrak No:2019-OE-480871 Başvuru No: 2012/48670 
 
İlgi: 28.05.2012 tarih ve "rotap" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/48670 başvuru numaralı "rotap" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
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Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil 2012/05175 
 
Evrak No:2019-OE-487486 Başvuru No: 2019/61466 
 
İlgi :28.06.2019 tarihli ve 4'ler kebap pide ve lahmacun ibareli marka başvurunuz. 
332 sayı ve 12.09.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “4'ler kebap pide ve 
lahmacun” ibareli marka tescil başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili 
maddeleri gereğince itiraz edilmiştir. 
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, 
http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/forms/informationDetail?id=100 adresinden temin 
edilecek M116 kodlu “İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu” kullanılarak, yazımızın 
tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza 
yapılmış olan itiraz mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir. 
 
Evrak No:2019-OE-485557 Başvuru No: 2012/70859 
 
İlgi: 13.08.2012 tarih ve "süper lüx" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/70859 başvuru numaralı "süper lüx" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
("süper lüx") 
7/1 (c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
("süper lüx") 
 
Evrak No:2019-OE-485551 Başvuru No: 2012/75099 
 
İlgi: 04.09.2012 tarih ve "kolbandı" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/75099 başvuru numaralı "kolbandı" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
7/l(c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
 
Evrak No:2019-OE-491341  Başvuru No: 2012/90874 
 
İlgi: 01.11.2012 tarih ve "kakaodan" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/90874 başvuru numaralı "kakaodan" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
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verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
 
Evrak No:2019-OE-496725 Başvuru No: 2013/04193 
 
İlgi: 16.01.2013 tarih ve "süperfıyat" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/04193 başvuru numaralı "süperfıyat" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
 
Evrak No:2019-OE-496717 Başvuru No: 2013/06114 
 
İlgi: 22.01.2013 tarih ve "su arıtma servisi" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/06114 başvuru numaralı "su arıtma servisi" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
7/l(f) Marka, mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda 
halkı yanıltacak niteliktedir. 
 
Evrak No:2019-OE-507451 Başvuru No: 2013/24603 
 
İlgi :18.03.2013 tarih ve "club saltanat" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/24603 başvuru numaralı "club saltanat" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil 2009 02000 
 
Evrak No:2019-OE-509097 Başvuru No: 2013/46324 
 
İlgi: 22.05.2013 tarih ve "kiralık kompresör" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/46324 başvuru numaralı "kiralık kompresör" 
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ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
7/1 (c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
 
Evrak No:2019-OE-522247 Başvuru No: 2013/12376 
 
İlgi: 11.02.2013 tarih ve "amed plastik" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/12376 başvuru numaralı "amed plastik" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil 2009 36325 
 
Evrak No:2019-OE-529038 Başvuru No: 2013/64828 
 
İlgi: 25.07.2013 tarih ve "kordelya otel" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/64828 başvuru numaralı "kordelya otel" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil 2005 07406 
 
Evrak No:2019-OE-529061 Başvuru No: 2013/90502 
 
İlgi: 07.11.2013 tarih ve "pharmasüt ve süt ürünleri" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/90502 başvuru numaralı "pharmasüt ve süt 
ürünleri" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2009 11800 
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Evrak No:2019-OE-528753  Başvuru No: 2014/05006 
 
İlgi: 21.01.2014 tarih ve "torbacı" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/05006 başvuru numaralı "torbacı" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
7/1 (d) Marka, ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret 
grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1 (D) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma 
malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye 
amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler.Plastik malzemeden mamul 
ambalajlama ve sarma malzemeleri.Matbaa ve ciltleme malzemeleri.Basılı evraklar; basılı yayınlar, 
takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar).Kırtasiye, büro, 
eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç; 
kırtasiye tipi kağıt ürünler ve yapıştırıcılar dahil).Büro makineleri.Badana ve boya işleri için fırçalar 
ve rulolar.Tespihler. 
7/1 (C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma 
malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye 
amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler.Plastik malzemeden mamul 
ambalajlama ve sarma malzemeleri. 
 
Evrak No:2019-OE-534832 Başvuru No: 2014/15888 
 
CILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 
HAMİDİYE MAH. SARAY CAD.SARAY AP. 3 3 ÜNYE ORDU 
İlgi: 25.02.2014 tarih ve "genco" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/15888 başvuru numaralı "genco" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2001 07802 
 
Evrak No:2019-OE-534821 Başvuru No: 2014/35240 
 
İlgi: 29.04.2014 tarih ve "pozzolana" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/35240 başvuru numaralı "pozzolana" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
7/l(c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
 
Evrak No:2019-OE-546068 Başvuru No: 2014/60204 
  
İlgi: 18.07.2014 tarih ve "free lady" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/60204 başvuru numaralı "free lady" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/I(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2004 14729 
 
Evrak No:2019-OE-546065 Başvuru No: 2014/62345 
 
İlgi: 25.07.2014 tarih ve " a u s t o f f ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/62345 başvuru numaralı " a u s t o f f ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2013/80362 
 
Evrak No:2019-OE-546112 Başvuru No: 2014/62477 
 
İlgi: 25.07.2014 tarih ve "magicfıre" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/62477 başvuru numaralı "magicfire" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(Iar) 
Başvuru/Tescil No 2014/60978 
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Evrak No:2020-OE-9392 Başvuru No: 2014/71367 
 
İlgi : 02.09.2014 tarih ve “ağaoğlu logistics” ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/71367 başvuru numaralı “ağaoğlu logistics” 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha 
önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
İnşaat, yol yapımı, tamirat, kaplama amaçlarıyla kullanılan kum, çakıl, mıcır, asfalt, zift, 
çimento, alçı gibi malzemeler.Beton, alçı, toprak, kil, doğal ve yapay taş, ahşap, plastik veya 
sentetik malzemelerden imal edilmiş ve şekil almış yapı/inşaat/yol yapımı ve benzer amaçlı 
malzemeler, metalden olmayan binalar/yapılar, yapı elemanları, taşınabilir bu malzemelerden 
yapılar, direkler, bariyerler (ahşap ve sentetik malzemeden kapı ve pencereler dahil).Yollar için 
metal, mekanik ve aydınlatmalı olmayan trafik işaretleri.Beton, taş veya mermerden yapılmış 
anıtlar, heykeller.Tabaka veya şerit halinde tabii veya sentetik yüzey kaplamaları, ısı ile 
yapıştırılabilen sentetik kaplamalar; çatılar için ziftli kartonlar; ziftli kaplamalar.İnşaatlar için 
cam ürünleri. Metalden olmayan prefabrik yüzme havuzları.Akvaryum kumları.Kara, deniz ve 
hava taşımacılığı hizmetleri ve kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralanması hizmetleri (tur 
düzenleme, seyahat için yer ayarlama, seyahat ile ilgili bilet sağlama, kurye hizmetleri 
dahil).Araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri.Tekne barındırma hizmetleri.Boru 
hattı ile taşıma hizmetleri.Elektrik dağıtım hizmetleri.Su temin hizmetleri.Taşıt ve malları 
kurtarma hizmetleri.Malların depolanması, paketlenmesi ve sandıklanması hizmetleri.Çöplerin 
depolanması ve taşınması hizmetleri, atıkların toplanması ve taşınması hizmetleri. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2007 11920 
Başvuru/Tescil No 2004 11382 
Başvuru/Tescil No 2005 40708 
Başvuru/Tescil No 2006 19213 
 
Evrak No:2019-OE-551252 Başvuru No: 2014/83667 
 
İlgi : 16.10.2014 tarih ve “aps ajans ” ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/83667 başvuru numaralı “aps ajans ” ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha 
önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2007 23910 
 
Evrak No:2020-OE-10016  Başvuru No: 2014/09238 
 
İlgi : 04.02.2014 tarih ve “hac dünyası” ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/09238 başvuru numaralı “hac dünyası” ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(j) Marka, dini değerleri ve sembolleri içermektedir. 
 
Evrak No:2020-OE-9948 Başvuru No: 2014/20231 
 
İlgi: 11.03.2014 tarih ve "leman tarım" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/20231 başvuru numaralı "leman tarım" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2013 34014 
 
Evrak No:2020-OE-10009 Başvuru No: 2014/37299 
 
İlgi: 05.05.2014 tarih ve "exclusive car care products" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/37299 başvuru numaralı "exclusive car care 
products" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
("exclusive") 
7/1(c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
("exclusive") 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1 (A) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler.Parfîimeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku 
vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil).Sabunlar.Diş bakımı ürünleri.Aşındırıcı 
ürünler (zımpara bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar dahil).Parlatma ve 
bakım ürünleri (deri, vinil, metal, ahşap için).İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş 
makinelerinin kiralanması hizmetleri.Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere 
ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri.Kara araçları servis 
istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu).Deniz araçlarının bakımı ve tamiri 
hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri.Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri.Mobilyalara ilişkin 
döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri.Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis 
edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri.Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri.Sınai 
makinelerin ve cihazların, büro makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli 
ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri. 
7/1 (C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler.Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku 
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vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil).Sabunlar.Diş bakımı ürünleri.Aşındırıcı 
ürünler (zımpara bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar dahil).Parlatma ve 
bakım ürünleri (deri, vinil, metal, ahşap için).İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş 
makinelerinin kiralanması hizmetleri.Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere 
ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri.Kara araçları servis 
istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu).Deniz araçlarının bakımı ve tamiri 
hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri.Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri.Mobilyalara ilişkin 
döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri.Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis 
edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri.Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri.Sınai 
makinelerin ve cihazların, büro makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli 
ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri. 
 
Evrak No:2020-OE-9998 Başvuru No: 2014/45674 
 
İlgi: 30.05.2014 tarih ve "strongled a.ş. ındustrıal led solutions" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/45674 başvuru numaralı "strongled a.ş. 
ındustrıal led solutions" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından 
incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri 
gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
7/l(c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak 
içermektedir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1 (B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Aydınlatma cihazları (taşıtlar, ıç ve dış mekanlar ?çın aydınlatma armaturlen)Isıtma ve buhar 
üretme tesisatı için cihazlar (katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli sobalar, kuzineler dahil) 
İklımlendırme ve havalandırma cihazları Soğutucular ve dondurucularPişirme, kurulama ve 
kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan aletler, makineler ve cihazlar (elektnklı çamaşır 
kurutucuları, saç kurutucuları ve el kurutma cihazları dahil)Sıhhi tesisat, vıtrıfıye ürünleri 
musluklar, duş takımları, klozet ıç takımları, banyo-duş kabinleri, küvetler, evyeler, lavabolarSu 
yumuşatma cihazları, su arıtma cihazları, su arıtma tesisatı, atık arıtma tesisatıTıbbı amaçlı olmayan 
elektrikli alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar, elektrikli veya elektriksiz 
ayak ısıtıcıları, sıcak su torbaları (termoforlar)Akvaryumlar ?çın filtreler ve fıltre-motor 
kombinasyonlarıSanayi tıpı pişirme, kurutma ve soğutma tesisatıPastonze ve stenlıze edici 
makineler 
7/1 (C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Aydınlatma cihazları (taşıtlar, ıç ve dış mekanlar ?çın aydınlatma armaturlen) 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2011 21941 
 
Evrak No:2020-OE-9997 Başvuru No: 2014/46868 
 
İlgi: 04.06.2014 tarih ve "özgün gümrük müşavirliği" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/46868 başvuru numaralı "özgün gümrük 
müşavirliği" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine 
karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
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Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 25692 
Başvuru/Tescil No 2006 25691 
Başvuru/Tescil No2006 25690 
Başvuru/Tescil No 2006 25689 
Başvuru/Tescil No 2006 25688 
 
Evrak No:2020-OE-15260 Başvuru No: 2014/64501 
 
İlgi: 08.08.2014 tarih ve "jokerx" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/64501 başvuru numaralı marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. 
Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 12.01.2015 tarih ve 233 sayılı Resmi Marka 
Bülten'inde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve hizmetler için tescil edilip 
edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza bildirilecektir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/l(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha 
önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1 (B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
KASAPLIK HAYVAN YEMLERİ, EVCİL VE SUS HAYVAN YEMLERİ, KANATLI 
HAYVAN YEMLERİ, HER TÜRLÜ YEM MADDELERİ, PREMİKSLERİ VE BUNLARDAN 
OLUŞAN KARIŞIMLAR . 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2012 32056 
 
Evrak No:2020-OE-15241 Başvuru No: 2014/91026 
 
İlgi : 16.03.2015 tarih ve “bergama city hostel & pansiyon” ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/91026 başvuru numaralı “bergama city hostel 
& pansiyon” ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi 
sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha 
önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2008 50922 
 
Evrak No:2020-OE-15238 Başvuru No: 2014/94838 
 
İlgi : 20.11.2014 tarih ve “seyyar lavabo” ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/94838 başvuru numaralı “seyyar lavabo” 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

91 
 

İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
7/1(c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak 
belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve 
hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya 
esas unsur olarak içermektedir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1(C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası, mobilya bağlantıları, 
açma kapama tertibatları. 
7/1(A) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası, mobilya bağlantıları, 
açma kapama tertibatları.Tıbbi hizmetler. 
 
Evrak No:2020-OE-15236 Başvuru No: 2015/02234 
 
İlgi : 13.01.2015 tarih ve “istanbul taç okulları” ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/02234 başvuru numaralı “istanbul taç 
okulları” ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha 
önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Eğitim ve öğretim hizmetleri.Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare 
hizmetleri.Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser 
gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil).Dergi, kitap, gazete v.b.gibi 
yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global 
iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil).Film, televizyon ve radyo 
programları yapım hizmetleri. Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği 
hizmetleri.Fotoğrafçılık hizmetleri.Tercüme hizmetleri. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2014 62752 
 
Evrak No:2020-OE-28688 Başvuru No: 2019/67310 
 
İlgi : 16.07.2019 tarih ve “oniki medya” ibareli başvurunuz. 
2019/67310 başvuru numarası ile kayıtlı olan “oniki medya” ibareli marka tescil 
başvurunuza 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18 inci maddesi çerçevesinde yapılmış 
ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 6769 sayılı Sınai 
Mülkiyet Kanunu’nun 6 ncı maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine 
karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay 
içerisinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
İtiraz Eden FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (Fenerbahçe Burnu Kadıköy 
İstanbul) 
İtiraz Gerekçesi 
(6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
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2013 36177 / "12 numara" (Markalar benzer görülmekle birlikte farklı mal / hizmeti kapsadığından 
karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit edilmiştir.) 
2017 77874 / "12 numara" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2020-OE-23569 Başvuru No: 2019/62172 
 
İlgi : 2019-GE-436828 numaralı ve 10/10/2019 tarihli dilekçeniz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile 27.08.2019 tarih ve 331 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 
2019/62172 başvuru numarası ve 01.07.2019 başvuru tarihi ile kayıtlı olan “dryman” ibareli 
marka tescil başvurusuna 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18 inci maddesi uyarınca 
itiraz etmektesiniz. 
Md. 6/1 kapsamında yapılan inceleme sonucunda marka/markalar arasında ilişkilendirilme 
ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit edilmiş ve itiraz gerekçesi yerinde 
bulunmamıştır. Md. 6/9 kapsamında yapılan inceleme sonucunda sunulan bilgi ve belgelerin, 
başvurunun kötü niyetle yapıldığı yönündeki iddiaları ispatlamaya yeterli olmadığı kanaatine 
varıldığından itiraz gerekçesi yerinde bulunmamıştır. 
Bu nedenle itirazınız, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 19 uncu maddesi gereğince 
reddedilmiştir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
179136 / "dryman" (Markalar benzer görülmekle birlikte farklı mal / hizmeti kapsadığından 
karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No:2020-OE-26283 Başvuru No: 2016/01541 
 
İlgi : 11.01.2016 tarih ve “mali akademi” ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2016/01541 başvuru numaralı “mali akademi” 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
7/1(c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak 
belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve 
hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya 
esas unsur olarak içermektedir. 
 
Evrak No:2020-OE-26273 Başvuru No: 2015/103617 
 
İlgi : 16.12.2015 tarih ve “health & travel istanbul” ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/103617 başvuru numaralı “health & travel 
istanbul” ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince 
reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak 
belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve 
hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya 
esas unsur olarak içermektedir. 
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Evrak No:2020-OE-35447 Başvuru No: 2015/37724 
 
İlgi : 30.04.2015 tarih ve “cloride” ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/37724 başvuru numaralı “cloride” ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(a) Marka,556 sayılı KHK"nın 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 
7/1(c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak 
belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve 
hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya 
esas unsur olarak içermektedir. 
 
 
 
Evrak No:2020-OE-35450 Başvuru No: 2015/42038 
 
İlgi : 14.05.2015 tarih ve “preform” ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/42038 başvuru numaralı “preform” ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Barınma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma, çevreleme, depolama, yerleştirmeamaçlı 
metalden malzemeler ve araçlar: metalden mamul yapılar, metalden inşaatiskeletleri ve dikmeleri, 
metal kutular, metal ambalajlar, alüminyum folyo, metaldençitler, korkuluklar, metalden tüpler, 
metal kaplar, madeni depolar, metal nakliyesandıkları, metal portatif merdivenler. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2013 26282 
Evrak No:2020-OE-35444 Başvuru No: 2015/50788 
 
İlgi : 15.06.2015 tarih ve “öküz cadde & lounge” ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/50788 başvuru numaralı “öküz cadde & lounge” 
ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce 
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2012 94311 
Başvuru/Tescil No 2012 94313 
Başvuru/Tescil No 2013 99343 
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Evrak No:2020-OE-41386 Başvuru No: 2016/16801 
 
İlgi : 25.02.2016 tarih ve “sanovel gıda food safety” ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2016/16801 başvuru numaralı “sanovel gıda food 
safety” ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine 
karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha 
önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2005 54386 
Evrak No:2020-OE-52394  Başvuru No: 2016/100479 
 
İlgi : 12.12.2016 tarih ve “süvari akademi” ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2016/100479 başvuru numaralı “süvari akademi” 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha 
önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Eğitim ve öğretim hizmetleri.Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare 
hizmetleri.Dergi, kitap, gazete v.b.gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya 
ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması 
da dahil). 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2003 37881, 2012 111881 
Evrak No:2020-OE-52382 Başvuru No: 2016/79474 
 
İlgi : 07.10.2016 tarih ve “star” ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2016/79474 başvuru numaralı “star” ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar 
verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha 
önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma 
malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye 
amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2008 542302013 02049 
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Evrak No: 2020-OE-57398 Başvuru No: 2017/02262 
 
İlgi : 11/01/2017 tarih ve 2017-GE-12040 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/02262 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak, 27/03/2017 tarih ve 2017-OE-12040 sayılı ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 11.01.2017 tarih ve “kameroil şekil” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/02262 başvuru numaralı “kameroil şekil” ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 inci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2008 63875 
 
Evrak No: 2020-OE-57397 Başvuru No: 2017/108210  
 
İlgi : 28/11/2017 tarih ve 2017-GE-492702 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/108210 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak, 01/02/2017 tarih ve 2017-OE-526486 sayılı ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 28.11.2017 tarih ve “ayvalık zeytindalı” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/108210 başvuru numaralı “ayvalık zeytindalı” ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2006 61781 
 
Evrak No: 2020-OE-57391 Başvuru No: 2017/22730 
 
İlgi : 05/02/2020 tarih ve 2020-O-63432 sayılı dilekçeniz. 
 
İlgi : 14.03.2017 tarih ve “inşaat malzemesi” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/22730 başvuru numaralı “inşaat malzemesi” ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 inci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (b) Marka, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret içermektedir. 5/1 (c) Marka, ,ticaret 
alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, 
hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret 
veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içermektedir. 
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Evrak No: 2020-OE-63081 Başvuru No:  2017/01792 
 
İlgi : 10/01/2017 tarih ve 2017-GE-10578 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/01792 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak, 13/03/2017 tarih ve 2017-OE-117953 sayılı ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 10.01.2017 tarih ve “roza” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/01792 başvuru numaralı “roza” ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 
aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 inci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Metalden mamul işaretle gösterme, yönlendirme, 
belirtme, tanıtma amaçlı malzemeler: tabelalar, panolar, plakalar, metalden ışıksız trafik yönlendirme 
işaretleri. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2016/106717 
 
Evrak No: 2020-OE-63088 Başvuru No: 2017/19500 
 
İlgi : 06/03/2017 tarih ve 2017-GE-86804 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/19500 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak, 16/03/2017 tarih ve 2017-OE-110554 sayılı ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 06.03.2017 tarih ve “alize avize” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/19500 başvuru numaralı “alize avize” ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 
aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 inci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 181710 
 
Evrak No: 2020-OE-63229 Başvuru No: 2017/24904 
 
İlgi : 20/03/2017 tarih ve 2017-GE-108515 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/24904 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak, 27/03/2017 tarih ve 2017-OE-125930 sayılı ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 20.03.2017 tarih ve “karnavalfoods” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/24904 başvuru numaralı “karnavalfoods” ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 inci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
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Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2011 26286 
 
Evrak No: 2020-OE-63231 Başvuru No: 2017/35318 
 
İlgi : 18/04/2017 tarih ve 2017-GE-151369 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/35318 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak, 04/08/2017 tarih ve 2017-OE-352518 sayılı ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 18.04.2017 tarih ve “sosyal mesaj” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/35318 başvuru numaralı “sosyal mesaj” ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (b) Marka, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret içermektedir. 5/1 (c) Marka, ,ticaret 
alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, 
hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret 
veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içermektedir. 
 
Evrak No: 2020-OE-63215 Başvuru No: 2017/40554 
 
İlgi : 03/05/2017 tarih ve 2017-GE-174330 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/40554 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak, 25/05/2017 tarih ve 2017-OE-239379 sayılı ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 03.05.2017 tarih ve “kentsel dönüşüm kd” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/40554 başvuru numaralı “kentsel dönüşüm kd” ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2013 74564 
Başvuru/Tescil No 2016 29639 
 
Evrak No: 2020-OE-63225 Başvuru No: 2017/74616 
 
İlgi : 18/08/2017 tarih ve 2017-GE-334312 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/74616 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak, 25/09/2017 tarih ve 2017-OE-436129 sayılı ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 18.08.2017 tarih ve “zmit gazoz” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/74616 başvuru numaralı “zmit gazoz” ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 
aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

98 
 

İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (f) Marka, mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak 
işaretler içermektedir. 5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş 
ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer 
işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (f) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar. 
Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar.Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve 
özleri,gazozlar hariç meşrubatlar meşrubatlar. Enerji içecekleri (alkolsüz); proteinle zenginleştirilmiş sporcu 
içecekleri. 5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Gazozlar 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2017/39724 
 
Evrak No: 2020-OE-84405 Başvuru No: 2018/50109 
 
İlgi : 22/05/2018 tarih ve 2018-GE-223782 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/50109 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak, 29/05/2018 tarih ve 2018-OE-265681 sayılı ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 22.05.2018 tarih ve “gevrek coffe” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/50109 başvuru numaralı “gevrek coffe” ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2001 27072 
 
 
Evrak No: 2020-OE-84405 Başvuru No: 2018/50109 
 
İlgi : 22/05/2018 tarih ve 2018-GE-223782 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/50109 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak, 29/05/2018 tarih ve 2018-OE-265681 sayılı ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 22.05.2018 tarih ve “gevrek coffe” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/50109 başvuru numaralı “gevrek coffe” ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2001 27072 
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Evrak No: 2020-OE-140852 Başvuru No: 2019/62486 
 
İlgi : 02.07.2019 tarihli ve 1'den patso ibareli marka başvurunuz.  
339 sayı ve 27.12.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “1'den patso” ibareli marka tescil 
başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince itiraz edilmiştir.  
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, yazımızın tarafınıza tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.  
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza yapılmış olan itiraz 
mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir 
 
Evrak No: 2020-OE-196897 Başvuru No: 2019/121859 
 
İlgi : 05.12.2019 tarih ve “iyibitemizlik” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/121859 başvuru numaralı “iyibitemizlik” ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (b) Marka, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret içermektedir. 5/1 (c) Marka, ,ticaret 
alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, 
hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret 
veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler 5/1 (b) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Beyazlatma ve 
temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık 
yıkama maddeleri.Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar 
için deodorantlar dahil;ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç).Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç).Diş 
bakımı ürünleri: diş macunları, diş parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız 
gargaraları.Aşındırıcı ürünler: zımpara bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar.Deri, 
vinil, metal ve ahşap için parlatma ve bakım ürünleri: cilalar, bakım kremleri, cilalama amaçlı 
vaks.Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların 
organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet 
sitesi) sağlama hizmetleri.Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, 
istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin 
sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili 
danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, 
personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına 
fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri.Açık artırmaların düzenlenmesi ve 
gerçekleştirilmesi hizmetleri.İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması 
hizmetleri.Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve 
makinelerinin kiralanması hizmetleri.Kara araçları servis istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt 
dolumu).Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri.Hava taşıtlarının bakım ve 
tamiri hizmetleri.Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri.Isıtma, havalandırma ve su 
tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri.Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri 
hizmetleri.Sınai makinelerin ve cihazların, büro makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, 
elektrikli ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri.Asansör tamiri ve bakımı hizmetleri. 
Saat tamiri hizmetleri.Madencilik, maden çıkarma hizmetleri. Ayakkabı, çanta, kemer tamiri hizmetleri. 5/1 
(c) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Beyazlatma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, 
çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri.Parfümeri; kozmetik 
ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil;ilaç ihtiva eden 
kozmetikler hariç).Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç).Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş 
parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları.Aşındırıcı ürünler: zımpara 
bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar.Deri, vinil, metal ve ahşap için parlatma ve bakım 
ürünleri: cilalar, bakım kremleri, cilalama amaçlı vaks.Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; 
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haşere ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri.Kara araçları servis 
istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu).Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi 
inşaatı hizmetleri.Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri.Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, 
restorasyon hizmetleri.Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri 
hizmetleri.Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri. Sınai makinelerin ve cihazların, büro 
makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve 
tamiri hizmetleri.Asansör tamiri ve bakımı hizmetleri. Saat tamiri hizmetleri.Ayakkabı, çanta, kemer tamiri 
hizmetleri. 
 
Evrak No: 2020-OE-208293 Başvuru No: 2020/06949 
 
İlgi : 18.01.2020 tarih ve “kemençe okulu” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/06949 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
12.05.2020 tarih ve 348 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (b) Marka, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret içermektedir. 5/1 (c) Marka, ,ticaret 
alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, 
hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret 
veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (b) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Eğitim ve öğretim hizmetleri. 5/1 (c) Maddesi 
Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Eğitim ve öğretim hizmetleri. 
 
Evrak No: 2020-O-235450 Başvuru No: 2019/100864 
 
İlgi : 17.10.2019 tarih ve “zapikanka” ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/100864 başvuru numaralı “zapikanka” ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai 
Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay 
içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri 
5/1 (b) Marka, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret içermektedir. 
5/1 (c) Marka, ,ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak 
belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da 
hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur 
olarak içermektedir. 
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha 
önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer 
işaretler içermektedir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü 
meyve ve sebzeler, salçalar.Makarnalar, mantılar, erişteler.Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, 
krakerler, gofretler.Dondurmalar, yenilebilir buzlar. 
 
5/1 (b) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, 
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yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül.Yiyecek 
ve içecek sağlanması hizmetleri. 
5/1 (c) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek 
yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül. 
Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri. 
 
 
Evrak No: 2020-OE-285088 Başvuru No: 2019/98661 
 
İlgi : 14.10.2019 tarihli ve beeline ibareli marka başvurunuz.  
342 sayı ve 12.02.2020 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “beeline” ibareli marka tescil 
başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince itiraz edilmiştir.  
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, yazımızın tarafınıza tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.  
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza yapılmış olan itiraz 
mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir. 
 
Evrak No: 2020-OE-366062 Başvuru No: 2019/130914 
 
İlgi : 23.12.2019 tarihli ve uygun akaryakıt ibareli marka başvurunuz.  
349 sayı ve 27.05.2020 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “uygun akaryakıt” ibareli marka 
tescil başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince itiraz edilmiştir.  
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, yazımızın tarafınıza tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.  
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza yapılmış olan itiraz 
mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir. 
 
Evrak No: 2020-OE-403365 Başvuru No: 2011/45952 
 
İlgi : 01.06.2011 tarih ve 2011-G-143974 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.11.2011 tarihinde 195 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
"dünyacell" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için 556 Sayılı 
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci 
maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi 
(EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin sağlanması 
gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 2020-OE-498517 Başvuru No: 2020/41610 
 
İlgi : 2020-GE-270310 numaralı ve 24/06/2020 tarihli dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile 27.04.2020 tarih ve 347 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2020/41610 
başvuru numarası ve 15.04.2020 başvuru tarihi ile kayıtlı olan “glp su armatürleri” ibareli marka tescil 
başvurusuna 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18 inci maddesi uyarınca itiraz etmektesiniz.  
Md. 6/1 kapsamında yapılan inceleme sonucunda markaların, görsel, işitsel ve kavramsal açılardan benzer 
oldukları, aynı/aynı tür/benzer malları/hizmetleri kapsadıkları tespit edilmiş ve bu nedenle markalar 
arasında ilişkilendirilme dahil karıştırılma ihtimalinin bulunduğu sonucuna ulaşıldığından itiraz gerekçesi 
yerinde bulunmuştur. Md. 6/9 kapsamında yapılan inceleme sonucunda sunulan bilgi ve belgelerin, 
başvurunun kötü niyetle yapıldığı yönündeki iddiaları ispatlamaya yeterli olmadığı kanaatine varıldığından 
itiraz gerekçesi yerinde bulunmamıştır.  
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Bu nedenle 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18 inci maddesine dayanılarak yapılan itirazın 
incelenmesi sonucunda, itiraz edilen başvurunun mal ve hizmet listesinden aşağıda belirtilen mal ve 
hizmetlerin çıkarılmasına karar verilmiştir.  
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız 
bulunmaktadır. 
 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
2010 65201 / "glp şekil" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.)  
REDDEDİLEN MAL VE HİZMETLER SINIF KODU : 11Sıhhi tesisat ürünleri: musluklar, duş takımları, 
klozet iç takımları, banyo-duş kabinleri, küvetler, klozetler, evyeler, lavabolar, musluklar için contalar, 
salmastralar (musluk iç takımı). 
 
Evrak No: 2021-OE-59558 Başvuru No: 2019/135420 
 
İlgi : 30.12.2019 tarihli ve hasan onalt san. ltd. kalefix boya ve yapı malzemeleri ibareli marka başvurunuz. 
341 sayı ve 27.01.2020 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “hasan onalt san. ltd. kalefix 
boya ve yapı malzemeleri” ibareli marka tescil başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili 
maddeleri gereğince itiraz edilmiştir.  
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, yazımızın tarafınıza tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.  
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza yapılmış olan itiraz 
mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir. 
 
Evrak No: 2021-OE-59550 Başvuru No: 2019/95856 
 
İlgi : 04.10.2019 tarihli ve bonna ibareli marka başvurunuz.  
342 sayı ve 12.02.2020 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “bonna” ibareli marka tescil 
başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince itiraz edilmiştir.  
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, yazımızın tarafınıza tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.  
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza yapılmış olan itiraz 
mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir. 
 
Evrak No: 2021-OE-76738 Başvuru No: 2020/92700 
 
İlgi : 13.08.2020 tarihli ve royal kamal ibareli marka başvurunuz.  
361 sayı ve 27.11.2020 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “royal kamal” ibareli marka 
tescil başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince itiraz edilmiştir.  
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, yazımızın tarafınıza tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.  
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza yapılmış olan itiraz 
mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir. 
 
Evrak No: 2021-OE-76769 Başvuru No: 2020/92700 
 
İlgi : 13.08.2020 tarihli ve royal kamal ibareli marka başvurunuz.  
361 sayı ve 27.11.2020 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “royal kamal” ibareli marka 
tescil başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince itiraz edilmiştir.  
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, yazımızın tarafınıza tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.  
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza yapılmış olan itiraz 
mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir. 
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Evrak No: 210245791 Başvuru No: 2018/111403 
 
ilgi : 06.12.2018 tarihli ve wing ibareli marka başvurunuz.  
315 sayı ve 27.12.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “wing” ibareli marka tescil 
başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince itiraz edilmiştir.  
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, yazımızın tarafınıza tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.  
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza yapılmış olan itiraz 
mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir.  
 
Söz konusu itiraz başvurusu ile ilgili dokümanlara Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) 
uygulamasına (https://epats.turkpatent.gov.tr/run/TP/EDEVLET/giris) E-devlet şifresi ile giriş yaparak 
erişim sağlayabilirsiniz. Yayıma itiraza karşı görüşü, EPATS Başvuru Sonrası İşlemler kısmında yer alan 
Marka İtiraza Karşı Görüş Bildirme işlemini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. 
 
Evrak No: 210245793 Başvuru No: 2018/111403 
 
İlgi : 06.12.2018 tarihli ve wing ibareli marka başvurunuz.  
315 sayı ve 27.12.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “wing” ibareli marka tescil 
başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince itiraz edilmiştir.  
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, yazımızın tarafınıza tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.  
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza yapılmış olan itiraz 
mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir.  
 
Söz konusu itiraz başvurusu ile ilgili dokümanlara Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) 
uygulamasına (https://epats.turkpatent.gov.tr/run/TP/EDEVLET/giris) E-devlet şifresi ile giriş yaparak 
erişim sağlayabilirsiniz. Yayıma itiraza karşı görüşü, EPATS Başvuru Sonrası İşlemler kısmında yer alan 
Marka İtiraza Karşı Görüş Bildirme işlemini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. 
 
Evrak No: 220168675 Başvuru No: 2009/34392 
 
İlgi : 29.06.2009 tarih ve 2009-G-141247 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.12.2009 tarihinde 172 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2009/34392 numaralı "global tekno" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi 
için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220168730 Başvuru No: 2009/35316 
 
İlgi : 02.07.2009 tarih ve 2009-G-144725 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.01.2010 tarihinde 173 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2009/35316 numaralı "alaya apart otel şekil" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, 
Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak 
ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
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Evrak No: 220188879 Başvuru No:  2011/01445 
 
İlgi : 08.01.2011 tarih ve 2011-G-4941 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.08.2011 tarihinde 192 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2011/01445 numaralı "aksoy boru a aksoy mühendislik şekil" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil 
işlemlerinin tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay 
içerisinde, Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin 
yapılarak ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220188876 Başvuru No: 2011/104109 
 
İlgi : 05.12.2011 tarih ve 2011-G-332144 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.07.2012 tarihinde 203 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2011/104109 numaralı "bal mantar" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi 
için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220188873 Başvuru No: 2011/114580 
 
İlgi : 23.12.2011 tarih ve 2011-G-359383 sayılı dilekçeniz. 
 İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.06.2012 tarihinde 202 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2011/114580 numaralı "sağlıklı ama lezzetli" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, 
Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak 
ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir. 
 Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220188872 Başvuru No: 2011/114582 
 
İlgi : 23.12.2011 tarih ve 2011-G-359385 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.07.2012 tarihinde 203 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2011/114582 numaralı "9 ay 10 gün" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, 
Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak 
ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220188871 Başvuru No: 2011/114584 
 
İlgi : 23.12.2011 tarih ve 2011-G-359387 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.06.2012 tarihinde 202 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2011/114584 numaralı "hasta hakları" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
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Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, 
Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak 
ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220187667 Başvuru No: 2011/114587 
 
İlgi : 23.12.2011 tarih ve 2011-G-359390 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 13.08.2012 tarihinde 204 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2011/114587 numaralı "vıp&fit" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi 
için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220187655 Başvuru No: 2012/13614 
 
İlgi : 10.02.2012 tarih ve 2012-G-45039 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 13.08.2012 tarihinde 204 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2012/13614 numaralı "1000a bina inşaat" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, 
Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak 
ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220187606 Başvuru No: 2012/61926 
 
İlgi : 10.07.2012 tarih ve 2012-G-234746 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.08.2013 tarihinde 216 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2012/61926 numaralı "platin grup yapı" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, 
Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak 
ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220188867 Başvuru No: 2013/03750 
 
İlgi : 15.01.2013 tarih ve 2013-G-15569 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.08.2013 tarihinde 216 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2013/03750 numaralı "AKILLI EV" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi 
için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
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Evrak No: 220189000 Başvuru No: 2013/13138 
 
İlgi : 13.02.2013 tarih ve 2013-G-49709 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.08.2013 tarihinde 216 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2013/13138 numaralı "halk elektrik" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi 
için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220189155 Başvuru No: 2013/21818 
 
İlgi : 09.03.2013 tarih ve 2013-G-81996 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.08.2013 tarihinde 216 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2013/21818 numaralı "bozkan klima" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, 
Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak 
ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220189149 Başvuru No: 2013/44277 
 
İlgi : 15.05.2013 tarih ve 2013-G-166727 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.12.2013 tarihinde 220 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2013/44277 numaralı "dövmeci" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi 
için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220189133 Başvuru No: 2014/03261 
 
İlgi : 15.01.2014 tarih ve 2014-G-15006 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.04.2014 tarihinde 224 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2014/03261 numaralı "keyf-isefa" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi 
için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220189320 Başvuru No: 2014/58600 
 
İlgi : 11.07.2014 tarih ve 2014-G-253420 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.11.2014 tarihinde 231 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2014/58600 numaralı "birim oluklu mukavva ve ofset ambalaj sanayi" ibareli marka tescil başvurunuzun 
tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
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Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay 
içerisinde, Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin 
yapılarak ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220189441 Başvuru No: 2015/07479 
 
İlgi : 29.01.2015 tarih ve 2015-GE-31495 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 13.07.2015 tarihinde 239 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2015/07479 numaralı "ulak grup" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi 
için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220189439 Başvuru No: 2015/106154 
 
İlgi : 23.12.2015 tarih ve 2015-GE-476215 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 29.08.2016 tarihinde 259 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2015/106154 numaralı "ivr" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için 
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220189465 Başvuru No: 2016/65779 
 
İlgi : 15.08.2016 tarih ve 2016-GE-328801 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 27.10.2016 tarihinde 263 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2016/65779 numaralı "fram" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için 
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220189460 Başvuru No: 2016/87909 
 
İlgi : 03.11.2016 tarih ve 2016-GE-441949 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 27.12.2016 tarihinde 267 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2016/87909 numaralı "90 artı 3 mersin tantuni" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, 
Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak 
ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
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Evrak No: 220210586 Başvuru No: 2019/61437 
 
İlgi : 28.06.2019 tarih ve 2019-GE-278027 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.05.2020 tarihinde 348 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2019/61437 numaralı "posh fashıon" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 22 nci ve Sınaî Mülkiyet Kanununun 
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddeleri gereğince 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen işlemin süresi içerisinde yapılmaması halinde başvurunuz yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri 
gereğince işlemden kaldırılacaktır. 
 
Evrak No: 220210744 Başvuru No: 2009/18125 
 
İlgi : 11.04.2009 tarih ve 2009-G-77844 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.10.2009 tarihinde 170 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2009/18125 numaralı "elbee şekil" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi 
için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220210914 Başvuru No: 2010/15874 
 
İlgi : 10.03.2010 tarih ve 2010-G-56322 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.08.2010 tarihinde 180 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2010/15874 numaralı "aypor" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için 
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220210938 Başvuru No: 2010/56285 
 
İlgi : 31.08.2010 tarih ve 2010-G-206825 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.03.2011 tarihinde 187 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2010/56285 numaralı "line grup şekil" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, 
Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak 
ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220210937 Başvuru No: 2010/56852 
 
İlgi : 03.09.2010 tarih ve 2010-G-209310 sayılı dilekçeniz 
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.04.2011 tarihinde 188 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2010/56852 numaralı "my erzincan bıldırcın şekil" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
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Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, 
Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak 
ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220211099 Başvuru No: 2011/63159 
 
İlgi : 02.08.2011 tarih ve 2011-G-203898 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 13.02.2012 tarihinde 198 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2011/63159 numaralı "unikar" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için 
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220211153 Başvuru No: 2012/01879 
 
İlgi : 06.01.2012 tarih ve 2012-G-5641 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.07.2012 tarihinde 203 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2012/01879 numaralı "forever romance" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, 
Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak 
ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220211264 Başvuru No: 2012/31898 
 
İlgi : 04.04.2012 tarih ve 2012-G-108530 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.09.2012 tarihinde 205 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2012/31898 numaralı "o'femme" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi 
için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220213716 Başvuru No: 2013/103317 
 
İlgi : 17.12.2013 tarih ve 2013-G-435992 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.05.2014 tarihinde 225 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2013/103317 numaralı "strategy talks" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, 
Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak 
ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir. 
 Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

110 
 

Evrak No: 220213708 Başvuru No: 2013/11434 
 
İlgi : 07.02.2013 tarih ve 2013-G-43036 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.10.2013 tarihinde 218 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2013/11434 numaralı "şanlı güven" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi 
için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220213695 Başvuru No: 2013/26925 
 
İlgi : 22.03.2013 tarih ve 2013-G-100986 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.10.2013 tarihinde 218 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2013/26925 numaralı "side apollon park avm" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, 
Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak 
ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220216047 Başvuru No: 2014/06604 
 
İlgi : 27.01.2014 tarih ve 2014-G-29287 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.04.2014 tarihinde 224 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2014/06604 numaralı "extreme life" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi 
için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220218558 Başvuru No: 2015/39765 
 
İlgi : 08.05.2015 tarih ve 2015-GE-170361 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.11.2015 tarihinde 243 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2015/39765 numaralı "hawana" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için 
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220226298 Başvuru No: 2014/71675 
 
İlgi : 03/09/2014 tarih ve 2014-G-301679 sayılı dilekçeniz.  
2014/71675 numaralı marka başvurusuna ilişkin yayıma itirazın kısmen kabul kararı ekte yer almaktadır. 
 
İlgi : 03.09.2014 tarih ve “qumash studios” ibareli başvurunuz  
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2014/71675 başvuru numarası ile kayıtlı olan “qumash studios” ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve bilgileri aşağıda 
belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci 
maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzdan “Dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar. Ev tekstil 
ürünleri; perdeler, yatak örtüleri, nevresimler, çarşaflar, yastık kılıfları, battaniyeler, yorganlar, 
havlular.Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve 
fuarların organizasyonu hizmetleri.Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri.” in çıkarılmasına, tescil 
işlemlerinin kalan mal ve hizmetler için devam ettirilmesine karar verilmiştir.  
Kanun Hükmünde Kararname’nin 48 inci maddesine göre Enstitü tarafından verilen kararlara marka 
başvuru sahibinin ve itiraz sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nda yeniden 
incelenmesi için, aynı kararnamenin 49 uncu maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde talepte bulunma 
hakları mevcuttur.  
Marka başvurunuzun kalan mal ve hizmetler ile tescil edilmesi için gerekli evrakların gönderilmesine ilişkin 
yazımız, herhangi bir itiraz olmaması halinde, iki aylık sürenin dolmasından sonra tarafınıza 
gönderilecektir. İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
İtiraz Eden TOSUNOĞLU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Akçeşme Mah. 2018 
Sk. No.6 Gümüşler DENİZLİ) 
İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. (8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - 
Haksız Bulunmuştur. (35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur.  
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 2009 15938 / "qmash" (Markanın ve kapsamındaki 
eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2011/90850 / "qmash" (Marka 
hükümden düşmüştür.) 
Evrak No: 220230272 Başvuru No: 2012/75586 
 
İlgi : 05/09/2012 tarih ve 2012-G-290708 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/75586 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak, 30/04/2013 tarih ve 2013-O-24819 sayılı kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 05.09.2012 tarih ve "yakut" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/75586 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 13.05.2013 tarih ve 213 sayılı Resmi Marka Bülten'inde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1 (B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her 
nevi işlenmiş et ürünleri. Kuru bakliyat. Hazır çorbalar, bulyonlar. Zeytin, zeytin ezmeleri. Süt ve süt 
ürünleri (tereyağı dahil). Yenilebilir bitkisel yağlar. Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, 
tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler ( gıda maddesi olarak hazırlanan polen dahil). 
Kuru yemişler. Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin, Yumurtalar, yumurta tozlan. Patates cipsleri. Kahve, kakao; 
kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler. Bal, an sütü, 
propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Çaylar, buzlu çaylar. 
Hububat (tahıl) ve mamulleri. 
 
Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 149718 
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Başvuru/Tescil No 96283 
Başvuru/Tescil No 2007 64848 
Başvuru/Tescil No 111484 
Başvuru/Tescil No 2009 48726 
Başvuru/Tescil No 2012/53480 
 
Evrak No: 220230271 Başvuru No: 2012/75586 
 
İlgi : 05/09/2012 tarih ve 2012-G-290708 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/75586 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak, 15/01/2014 tarih ve 2014-O-36229 sayılı kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 05.09.2012 tarih ve "yakut" ibareli dilekçeniz  
2012/75586 başvuru numarası ile kayıtlı olan "yakut" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 
itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi 
hükmünce marka tescil başvurunuzdan "Her türlü un, irmikler, nişastalar. " in çıkarılmasına, tescil 
işlemlerinin kalan mal ve hizmetler için devam ettirilmesine karar verilmiştir.  
Kanun Hükmünde Kararname'nin 48 inci maddesine göre Enstitü tarafından verilen kararlara marka başvuru 
sahibinin ve itiraz sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nda yeniden incelenmesi 
için, aynı kararnamenin 49 uncu maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde talepte bulunma hakları 
mevcuttur.  
Marka başvurunuzun kalan mal ve hizmetler ile tescil edilmesi için gerekli evrakların gönderilmesine ilişkin 
yazımız, herhangi bir itiraz olmaması halinde, iki aylık sürenin dolmasından sonra tarafınıza 
gönderilecektir. İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
İtiraz Eden BÜYÜK HEKİMOĞULLARI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Fevzi 
Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 176 KONYA) 
İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur. (8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - 
Haksız Bulunmuştur. (8/4) Tanmmışlık - Haksız Bulunmuştur. (35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 111484 / "yakut" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın 
benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No: 220230563 Başvuru No: 2010/11514 
 
İlgi : 24/02/2010 tarih ve 2010-G-42046 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/11514 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak 06/08/2010 tarih ve 2010-O-287354 sayılı kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 24.02.2010 tarih ve "türtaş lojistik lojistik çözüm ortagmız" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/11514 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 13.09.2010 tarih ve 181 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
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7/1 (B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve 
kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralanması hizmetleri (tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, kurye 
hizmetleri dahil). Araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri. Tekne barındırma hizmetleri. Boru 
hattı ile taşıma hizmetleri. Elektrik dağıtım hizmetleri. Su temin hizmetleri. Taşıt ve malları kurtarma 
hizmetleri. 
 
Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvuru(Iar)  
Başvuru/Tescil 2009 11165 
 
Evrak No: 220230570 Başvuru No: 2010/23131 
 
İlgi : 03/05/2010 tarih ve 2010-G-104622 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/23131 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak 30/12/2010 tarih ve 2010-O-450567 sayılı kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 03.05.2010 tarih ve "palet kapı peyzaj mobilya İtd.şti. şekil" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/23131 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.01.2011 tarih ve 185 sayılı Resmi Marka Bülten'inde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili 
danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri (ithalat-ihracat acente hizmetleri dahil).Ticari ve sınai 
ürünler için eksperlik hizmetleri. Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli 
malların bir araya getirilmesi hizmetleri ( belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik 
ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir ). 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil 2002 10704 
 
Evrak No: 220230725 Başvuru No: 2010/76340 
 
İlgi : 03/12/2010 tarih ve 2010-G-279293 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/76340 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak 29/07/2011 tarih ve 2011-O-294460 sayılı kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 03.12.2010 tarih ve "erk profesyonel yönetim danişmanlik şekil" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/76340 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.08.2011 tarih ve 192 sayılı Resmi Marka Bülten'inde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
 
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
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Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler 7/1 (B) Maddesi Hükmünce  
Reddedilen Mal ve Hizmetler Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam 
amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri dahil).İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili 
danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri (ithalat-ihracat acente hizmetleri dahil).Ticari ve sınai 
ürünler için eksperlik hizmetleri. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. 
Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi 
hizmetleri ( belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri 
diğer yöntemler ile sağlanabilir ). 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2001 24249 
Başvuru/Tescil No 2000 07219 
 
Evrak No: 220230727 Başvuru No: 2011/01443 
 
İlgi : 08/01/2011 tarih ve 2011-G-4939 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/01443 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak 01/07/2011 tarih ve 2011-O-254205 sayılı kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
01.2011 tarih ve "plastek" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/01443 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.08.2011 tarih ve 192 sayılı Resmi Marka Bülten'inde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
 
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1 (B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Ahşap veya sentetik malzemeden mamul 
ambalaj, nakliye ve depolama amaçlı variller, fıçılar, bidonlar, hazneler (depolar), kutular, ambalaj kapları, 
nakliye amaçlı konteynerler, sandıklar, taşıma paletleri, bunlarla birlikte kullanılan kapaklar. Ahşap veya 
sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası, mobilya bağlantıları, açma kapama 
tertibatları.Bambu perdeler, stor perdeler, şerit perdeler, dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler; perde 
kopçaları, perde halkaları, perde kancaları, perde çubukları. Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile 
ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri dahil).Büro 
hizmetleri.İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık , muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri 
(ithalat-ihracat acente hizmetleri dahil).Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri. Açık artırmaların 
düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın 
alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri ( belirtilen hizmetler perakende, toptan satış 
mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir). 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 185229 
Başvuru/Tescil No 190003 
Başvuru/Tescil No 2010/29613 
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Evrak No: 220230728 Başvuru No: 2011/101944 
 
İlgi : 01/12/2011 tarih ve 2011-G-327994 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/101944 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak, 26/06/2012 tarih ve 2012-O-303914 sayılı kısmi yayın karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 01.12.2011 tarih ve "arte home" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/101944 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.07.2012 tarih ve 203 sayılı Resmi Marka Bülten'inde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1 (B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Bilimsel amaçlı ve laboratuarda kullanım amaçlı 
olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları, göstergeler ve laboratuarlarda kullanılan malzemeler.Ses ve 
görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar (veri işlem, 
haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar bilgisayar yazılımları ve bilgisayar çevre donanımları 
dahil).Manyetik ,optik veya pozlanmış film halinde kayıt taşıyıcılar.Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve 
bunların parçaları.Otomatik satış makineleri, bilet otomatları, nakit para çekme makineleri.Makine ve 
cihazlarda kullanılan elektronik elemanlar.Birim zamandaki tüketim miktarını ölçen sayaçlar ve zaman 
ayarlayıcıları.Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar.Gözlükler, güneş gözlükleri, 
lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları. Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, 
depolama kontrol cihazları ve araçları ( elektrik, elektronikte kullanılan kablolar ve güç kaynakları 
dahil).Ana fonksiyonu uyan ve alarm olan cihazlar (taşıt alarmları hariç), elektrikli ziller.Ütüler; elektrikli 
ve buharlı ütüler, pres ütüler.Trafikte kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve 
araçları.Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil, yangın söndürme aletleri ve cihazları.Elektrikli kaynak 
aparatları(kaynak elektrotları dahil).Radarlar, denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya 
arttırıcı aletler ve cihazlar.Sinek ve haşaratı kovucu veya yok edici elektrikli cihazlar.Binalar için otomatik 
kapılar, otomatik turnikeler, binalar ve araç kapıları için elektrikli,elektronik veya uzaktan kumandalı açma- 
kapama tertibatı.Elektroliz ve galvaniz işleri için aparatlar; anotlar, katotlar.Mıknatıslar, dekoratif 
mıknatıslar.Aydınlatma cihazları (taşıtlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma armatürleri).Isıtma ve buhar 
üretme tesisatı için cihazlar(Katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli sobalar, kuzineler dahil).İklimIendirme ve 
havalandırma cihazları.Soğutucular ve dondurucular.Pişirme, kurulama ve kaynatmada kullanılan (kişisel 
bakım amaçlı olanlar dahil) elektrikle ve gazla çalışan aletler, makineler ve cihazlar ( çamaşır kurutma 
makineleri, saç kurutucuları ve el kurutma cihazları dahil).Su yumuşatma cihazları, su arıtma cihazları, su 
arıtma tesisatı, atık arıtma tesisatı.Tıbbi amaçlı olmayan elektrikli alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, 
ısıtıcı yastıklar, elektrikli veya elektriksiz ayak ısıtıcıları, sıcak su torbaları (termoforlar). 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(Iar)  
Başvuru/Tescil No 2005 49623 
Başvuru/Tescil No 2010 48200 
 
Evrak No: 220230730 Başvuru No: 2011/112469 
 
İlgi : 19/12/2011 tarih ve 2011-G-353372 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/112469 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak 18/05/2012 tarih ve 2012-O-240081 sayılı kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
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İlgi: 19.12.2011 tarih ve "wintech" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/112469 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12,06.2012 tarih ve 202 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. Reddedilen Mal ve 
Hizmetler 7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve 
ufalama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama makineleri (çamaşır / bulaşık yıkama makineleri 
dahil); zemin, halı veya döşeme temizleme amaçlı elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve bunların 
parçaları. Makinelerin tesisi.bakımı ve tamiri hizmetleri; elektrikli aletlerin tesis ve tamiri hizmetleri. 
 
Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvurular 
Başvuru/Tescil No 2004 37410 
 
Evrak No: 220230731 Başvuru No: 2011/112997 
 
İlgi : 20/12/2011 tarih ve 2011-G-355415 sayılı dilekçeniz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/112997 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak, 14/05/2012 tarih ve 2012-O-229404 sayılı kısmi yayın karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 20.12.2011 tarih ve "ünlüilaçkozmetik" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/112997 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.06.2012 tarih ve 202 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir. İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler.Parfümeri; 
kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler.Sabunlar.Diş bakımı ürünleri.Aşındırıcı ürünler 
(Zımpara bezleri, zımpara kağıtları, pomza taşları, pastalar dahil).Parlatma ve bakım ürünleri (deri, vinil, 
metal, ahşap v.b.için ). 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2004 42519 
Başvuru/Tescil No 2006 07892 
 
Evrak No: 220230733 Başvuru No: 2011/18802 
  
İlgi : 10/03/2011 tarih ve 2011-G-60847 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/18802 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak 23/09//2011 tarih ve 2011-O-367249 sayılı kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
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İlgi: 10.03.2011 tarih ve "nawal" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/18802 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.10.2011 tarih ve 194 sayılı Resmi Marka Bülten'inde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir. İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler 7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Koruyucu amaçlı 
olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler,çoraplar.Ayak giysileri.Baş giysileri. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 11036 
 
 
Evrak No: 220230734 Başvuru No: 2011/73834 
 
İlgi : 19/09/2011 tarih ve 2011-G-245062 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/73834 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak 29/02/2012 tarih ve 2012-O-99040 sayılı kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 19.09.2011 tarih ve "eiysee" ibareli dilekçeniz  
2011/73834 başvuru numarası ile kayıtlı olan "eiysee" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 
itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda başvurunuzun itiraza gerekçe olarak gösterilen markalar ile benzer 
olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edildiğinden ve tanınmışlık iddiaları da haklı 
bulunduğundan Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun 
reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız 
bulunmaktadır. 
 
İtiraz Eden VOLA JEAN JACQUES (Parc de la moutte-Route des salins F-83990 Saint Tropez FRANSA)  
İtiraz Gerekçesi Benzer marka,tanınmışlık İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 2010 15365 / "le parfüm by paris eiysees" (Benzer 
görülmüştür) 2010 52866 / "parıs eiysees şekil" (Benzer görülmüştür) 2011 17897/"paris eiysees şekil" 
(Benzer görülmüştür)  
 
İtiraz Eden ÖZTÜL AYAKKABICILIK DERİ MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ (Mithatpaşa Caddesi Tatlıkuyu Hamam Sok. No:20/3 Beyazıt İSTANBUL)  
İtiraz Gerekçesi Benzer marka  
İnceleme Sonucu Kısmen haklı bulunmuştur  
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2003 10315/"h&t-elisse" (Benzer görülmüştür) 
 
İtiraz Eden GIORGIO ARMANI S.P.A., MILAN, SWISS BRANCH MENDRISIO (Via Penate 4 CH-6850 
Mendrisio 999 İSVİÇRE)  
İtiraz Gerekçesi Benzer marka,tanınmışlık İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
ozel/00138 / "armani" (Benzer görülmüştür) 201573 / "ga şekil" (Benzer görülmüştür) 161340 / "emporio 
armani" (Benzer görülmüştür) 2005 48315 / "şekil" (Benzer görülmüştür) 2010 19510 / "şekil" (Benzer 
görülmüştür) 2002 29128 / "ga şekil" (Benzer görülmüştür) 2000 05691 / "emporio armani caffe" (Benzer 
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görülmüştür) 2010 15311 / "ea7 emporio armani" (Benzer görülmüştür) 99 000139 / "emporio armani caffe 
şekil" (Benzer görülmüştür) 2001 08903 / "emporio armani ...lei/elle/she/ella/şekil" (Benzer görülmüştür) 
2001 08732 / "emporio armani ...lui/il/he/el/şekil" (Benzer görülmüştür) 2003 31793 / "emporio armani 
şekil" (Benzer görülmüştür) 2003 06757 / "night emporio armani ga şekil" (Benzer görülmüştür) 2006 
15535 / "emporio armani şekil" (Benzer görülmüştür) 2007 25602 / "emporio armani diamonds şekil" 
(Benzer görülmüştür) 2007 68713 / "emporio armani diamonds" (Benzer görülmüştür) 2007 03974 / "remix 
emporio ga armani" (Benzer görülmüştür) 2008 05164 / "şekil" (Benzer görülmüştür) 2008 30332 / "şekil" 
(Benzer görülmüştür) 2002 00696 / "şekil" (Benzer görülmüştür) 2006 48456 / "şekil" (Benzer görülmüştür) 
2008 10194/"emporioarmani" (Benzergörülmüştür) 2011 20501 / "emporio armani jeans şekil" (Benzer 
görülmüştür) 2001 06152/"armanij" (Benzer görülmüştür) 2004 04080 / "şekil" (Benzer görülmemiştir) 
2001 23654 / "ga şekil" (Benzer görülmemiştir) 
 
Evrak No: 220230737 Başvuru No: 2011/66925 
 
İlgi : 16/08/2011 tarih ve 2011-G-218136 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/66925 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak 19/01/2012 tarih ve 2012-O-32810 sayılı kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 16.08.2011 tarih ve "turunç peynir" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/66925 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 13.02.2012 tarih ve 198 sayılı Resmi Marka Bülten'inde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir. İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1 (B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her 
nevi işlenmiş et ürünleri.Hazır çorbalar, bulyonlar.Zeytin, zeytin ezmeleri.Süt ve süt ürünleri (tereyağı 
dahil).Yenilebilir bitkisel yağlar.Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, 
salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler.Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin.Yumurtalar, yumurta 
tozları.Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri (polen, proteinler, karbonhidratlar 
dahil).Patates cipsleri.Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçlı 
sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri dahil).Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın 
alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri ( belirtilen hizmetler perakende, toptan satış 
mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir). 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(Iar) 
Başvuru/Tescil No 2002 24463 
Başvuru/Tescil No 2010 38605 
 
Evrak No: 220230742 Başvuru No: 2012/07132 
 
İlgi : 23/01/2012 tarih ve 2012-G-23374 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/07132 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak 31/08/2012 tarih ve 2012-O-403146 sayılı kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 23.01.2012 tarih ve "mesel yapı inş. enerji taah.san.tic.ltd.şti." ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/07132 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
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için 12.09.2012 tarih ve 205 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. Reddedilen Mal ve 
Hizmetler 7/1 (B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, 
depolama kontrol cihazları ve araçları (elektrik elektronikte kullanılan kablolar ve güç kaynakları 
dahil)İnşaat, yol yapımı, tamirat, kaplama amaçlarıyla kullanılan kum, çakıl, mıcır, asfalt, zift, çimento, alçı 
gibi malzemeler. Beton, alçı, toprak, kıl, doğal ve yapay taş, ahşap, plastik veya sentetik malzemelerden 
imal edilmiş ve şekil almış yapı / inşaat / yol yapımı ve benzer amaçlı malzemeler, yapı elemanları, 
taşınabilir bu malzemelerden yapılar, direkler, bariyerler ( ahşap ve sentetik malzemeden kapı ve pencereler 
dahil) 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 144900 
 
Evrak No: 220230748 Başvuru No: 2012/19669 
 
İlgi : 29/02/2012 tarih ve 2012-G-67604 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/19669 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak 13/12/2012 tarih ve 2012-O-614178 sayılı kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 29.02.2012 tarih ve "demir cnc makina şekil" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/19669 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 14.01.2013 tarih ve 209 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1 (B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri, aynı 
işleve sahip robotik mekanizmalar (asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler dahil). 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(Iar)  
Başvuru/Tescil No 2012/08000 
 
Evrak No: 220230757 Başvuru No: 2012/43986 
 
İlgi : 14/05/2012 tarih ve 2012-G-157936 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/43986 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak 20/12/2012 tarih ve 2012-O-480880 sayılı kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 14.05.2012 tarih ve "akıllı kapı" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/43986 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
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belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 14.01.2013 tarih ve 209 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir. İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(a) Marka,556 sayili KHK"nin 5. maddesi kapsamina girmemektedir. 7/1(c) Marka, ticaret alanında cins, 
çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin 
yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve 
adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1 (A) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Metalden mamul kapılar ve pencereler, 
kepenkler, jaluziler, bunların kasaları ve aksamları. 7/1(C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve 
Hizmetler Metalden mamul kapılar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunların kasaları ve aksamları. 
 
Evrak No: 220230763 Başvuru No: 2012/61633 
 
İlgi : 09/07/2012 tarih ve 2012-G-233707 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/61633 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak 22/04/2013 tarih ve 2013-O-233139 sayılı kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 09.07.2012 tarih ve "platin group" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/61633 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir.  
Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 13.05.2013 tarih ve 213 sayılı Resmi Marka Bülten'inde ilan 
edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık 
ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1 (B) Maddesi Hükmüme Reddedilen Mal ve Hizmetler İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş 
makinelerinin kiralanması hizmetleri. Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama 
hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri. Kara araçları servis istasyonu 
hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu).Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı 
hizmetleri. Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri.Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon 
hizmetleri.Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri 
hizmetleri.Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri.Sınai makinelerin ve cihazların, büro 
makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve 
tamiri hizmetleri.Saat tamiri hizmetleri.Madencilik, maden çıkarma hizmetleri.Ayakkabı, çanta, kemer 
tamiri hizmetleri. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil 2006 14722 
 
Evrak No: 220230764 Başvuru No: 2012/61735 
 
İlgi : 10/07/2012 tarih ve 2012-G-233950 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/61735 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak 30/05/2013 tarih ve 2013-O-315366 sayılı kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
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İlgi: 10.07.2012 tarih ve "platin inşaat a.ş." ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/61735 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.06.2013 tarih ve 214 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir. İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler 7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler İnşaat hizmetleri, 
inşaat araç - gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri.Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon 
hizmetleri; haşere ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri.Kara 
araçları servis istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu).Deniz araçlarının bakımı ve tamiri 
hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri.Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri.Mobilyalara ilişkin döşeme, 
tamir, restorasyon hizmetleri.Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve 
tamiri hizmetleri.Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri.Sınai makinelerin ve cihazların, büro 
makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve 
tamiri hizmetleri.Saat tamiri hizmetleri.Madencilik, maden çıkarma hizmetleri.Ayakkabı, çanta, kemer 
tamiri hizmetleri. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
 
Evrak No: 220230766 Başvuru No: 2012/61910 
 
İlgi : 10/07/2012 tarih ve 2012-G-234569 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/61910 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak 31/05/2013 tarih ve 2013-O-316049 sayılı kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 10.07.2012 tarih ve "platin grup" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/61910 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.06.2013 tarih ve 214 sayılı Resmi Marka Bülten'inde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş 
makinelerinin kiralanması hizmetleri. Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama 
hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetler i. Kara araçları servis istasyonu 
hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu).Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı 
hizmetleri.Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri.Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon 
hizmetleri.lsıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri 
hizmetleri.Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri.Sınai makinelerin ve cihazların, büro 
makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve 
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tamiri hizmetleri.Saat tamiri hizmetleri.Madencilik, maden çıkarma hizmetleri.Ayakkabı, çanta, kemer 
tamiri hizmetleri. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
 
Evrak No: 220230767 Başvuru No: 2012/61944 
 
İlgi : 10/07/2012 tarih ve 2012-G-234806 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/61944 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak 28/01/2013 tarih ve 2013-O-53774 sayılı kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 10.07.2012 tarih ve "platin grup inşaat" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/61944 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.02.2013 tarih ve 210 sayılı Resmi Marka Bülten'inde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir. İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1 (B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş 
makinelerinin kiralanması hizmetleri.Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama 
hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri.Kara araçları servis istasyonu 
hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu).Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı 
hizmetleri .Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri.Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon 
hizmetleri.Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri 
hizmetleri.Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri.Sınai makinelerin ve cihazların, büro 
makinelerinin ve cihazlarının, haberieşme cihazlarının, elektrikli ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve 
tamiri hizmetleri.Saat tamiri hizmetleri.Madencilik, maden çıkarma hizmetleri.Ayakkabı, çanta, kemer 
tamiri hizmetleri. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(Iar) 
Başvuru/Tescil No 2002 24143 
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
Başvuru/Tescil No 2012 40751 
 
Evrak No: 220230769 Başvuru No: 2012/63871 
 
İlgi : 18/07/2012 tarih ve 2012-G-242556 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/63871 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak 03/07/2013 tarih ve 2013-O-385563 sayılı kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 18.07.2012 tarih ve "gri works" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/63871 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.08.2013 tarih ve 216 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir. İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
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Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş 
makinelerinin kiralanması hizmetleri. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2011 79295 
 
Evrak No: 220230772 Başvuru No: 2012/65524 
 
İlgi : 03/04/2013 tarih ve 2013-G-115156 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/65524başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak 30/05/2013 tarih ve 2013-O-316017 sayılı kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 23.07.2012 tarih ve "roof media" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/65524 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.06.2013 tarih ve 214 sayılı Resmi Marka Bülten'inde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden 
meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar (veri işlem, haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve 
bilgisayar çevre donanımları dahil).Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları. Makine ve 
cihazlarda kullanılan elektronik elemanlar. Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol 
cihazları ve araçları (elektrik, elektronikte kullanılan kablolar ve güç kaynakları; piller, aküler, anot ve 
katotlar dahil). 
Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvuru(Iar)  
Başvuru/Tescil No 2009 63796 
 
Evrak No: 220230788 Başvuru No: 2013/03096 
 
İlgi : 12/01/2013 tarih ve 2013-G-12503 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/03096 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak 07/08/2013 tarih ve 2013-O-468286 sayılı kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 12.01.2013 tarih ve "EASY HOME" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/03096 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.09.2013 tarih ve 217 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
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Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş 
makinelerinin kiralanması hizmetleri.Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama 
hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri.Kara araçları servis istasyonu 
hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu).Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı 
hizmetleri.Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri.Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon 
hizmetleri.Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri 
hizmetleri.Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri.Sınai makinelerin ve cihazların, büro 
makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve 
tamiri hizmetleri.Saat tamiri hizmetleri.Madencilik, maden çıkarma hizmetleri.Ayakkabı, çanta, kemer 
tamiri hizmetleri. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2007 46894 
 
Evrak No: 220234531 Başvuru No: 2013/107947 
 
İlgi : 24/02/2014 tarih ve 2014-G-67686 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/107947 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 30.12.2013 tarih ve "link organik tarım" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/107947 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.06.2014 tarih ve 226 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, 
bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.Yangın söndürücü maddeler.Kırtasiye, tıbbi ve ev içi 
kullanım amaçlı olanlar hariç yapıştırıcılar.Yem katkı maddeleri.Bahçecilik ürünleri ve 
tohumlar.Ormancılık ürünleri.Canlı hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar dahil). Canlı ve 
kurutulmuş bitkiler ve otlar.Hayvan yemleri.Malt (insan tüketimi için olmayan). 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 99 014194 
 
Evrak No: 220235013 Başvuru No: 2013/13178 
 
İlgi : 13/02/2013 tarih ve 2013-G-49812 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/13178 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 13.02.2013 tarih ve "halk. doğalgaz" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/13178 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
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belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.08.2013 tarih ve 216 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. Reddedilen Mal ve 
Hizmetler 7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Reklamcılık, pazarlama ve halkla 
ilişkiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri dahil). Büro 
hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro 
makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, 
telefon cevaplama hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali 
müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, 
ithalat-ihracat acente hizmetleri.Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri.Açık artırmaların 
düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.Sigorta hizmetleri.Finansal ve parasal hizmetler.Gayrimenkul 
komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri. Gümrük müşavirliği hizmetleri. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2004 14484 
 
Evrak No: 220236242 Başvuru No: 2010/48781 
 
İlgi : 26/07/2010 tarih ve 2010-G-177990 sayılı dilekçeniz  
2010/48781 numaralı marka başvurusuna ilişkin yayıma itirazın kısmen kabul kararı ekte yer almaktadır. 
 
İlgi: 26.07.2010 tarih ve "istiklal" ibareli dilekçeniz  
2010/48781 başvuru numarası ile kayıtlı olan "istiklal" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 
itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda başvurunun itiraza gerekçe olarak gösterilen bazı markalar ile 
benzer olduğu için bazı hizmetler açısından markalar arasında ilişki kurma ihtimalinin bulunduğu tespit 
edilmiştir. Bu nedenle 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil 
başvurunuzdan "Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri." in çıkarılmasına, tescil 
işlemlerinin kalan mal ve hizmetler için devam ettirilmesine karar verilmiştir.  
Kanun Hükmünde Kararname'nin 48 inci maddesine göre Enstitü tarafından verilen kararlara marka başvuru 
sahibinin ve itiraz sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nda yeniden incelenmesi 
için, aynı kararnamenin 49 uncu maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde talepte bulunma hakları 
mevcuttur.  
Marka başvurunuzun kalan mal ve hizmetler ile tescil edilmesi için gerekli evrakların gönderilmesine ilişkin 
yazımız, herhangi bir itiraz olmaması halinde, iki aylık sürenin dolmasından sonra tarafınıza 
gönderilecektir.  
 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız 
bulunmaktadır. 
 
İtiraz Eden İSTİKBAL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (1. Organize Sanayi 
Bölgesi 8. Cadde No:60 Melikgazi KAYSERİ)  
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Kısmen haklı bulunmuştur  
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
133255 / "istiklal" (Benzer görülmüştür) 180760 / "istiklal" (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve 
hizmetleri içermektedir) 2009 10577/"istiklal" (Benzer görülmüştür) 2002 00794 / "istikbal" (Benzer 
görülmemiştir) 2007 06686 / "istikbal şekil" (Benzer görülmemiştir) ozel/00068 / "istikbal im" (Benzer 
görülmüştür) 
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Evrak No: 220236204 Başvuru No: 2011/114574 
 
İlgi : 23/12/2011 tarih ve 2011-G-359377 sayılı dilekçeniz.  
2011/114574 numaralı marka başvurusuna ilişkin yayıma itirazın kısmen kabul kararı ekte yer almaktadır. 
 
İlgi: 2012-G-368216 numaralı ve 12/11/2012 tarihli dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile 13.08.2012 tarih ve 204 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2011/114574 
başvuru numarası ve 23.12.2011 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "aklımı seveyim" ibareli marka tescil 
başvurusunun reddedilmesini talep etmektesiniz.  
Yapılan incelemede,sözkonusu başvurunun, dilekçede itiraza gerekçe olarak gösterilen bazı markalar ile 
aynı yada ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edilmiştir. 
Haksız rekabet ve tanınmışlık gerekçeli iddialar yerinde ve haklı görülmemiştir. Bu nedenle 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi gereğince itiraz edilen başvurunun mal ve hizmet 
listesinden aşağıda belirtilen mal ve hizmetlerin çıkarılmasına karar verilmiştir.  
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız 
bulunmaktadır. 
 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
2000 17224/"regal" (Benzergörülmemiştir) 2011 58777 / "aklımı seveyim aklımı regal 44 4 789" (Benzer 
görülmüştür) 2011/59470 / "aklımı seveyim aklımı regal" (Benzer görülmüştür) 2011/110344 / "regal 
express 18" (Benzer görülmemiştir) 2011 113120 / "regal pratica" (Benzer görülmemiştir) İtiraz sahibi 
adına tescilli muhtelif sayıda marka (Benzer görülmemiştir) 
 
Evrak No: 220236056 Başvuru No: 2011/114589 
 
İlgi : 23/12/2011 tarih ve 2011-G-359392 sayılı dilekçeniz.  
2011/114589 numaralı marka başvurusuna ilişkin yayıma itirazın kısmen kabul kararı ekte yer almaktadır. 
 
İlgi: 2012-G-409703 numaralı ve 10/12/2012 tarihli dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.09.2012 tarih ve 205 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2011/114589 
başvuru numarası ve 23.12.2011 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "anne" ibareli marka tescil başvurusunun 
reddedilmesini talep etmektesiniz.  
Yapılan incelemede başvurunun, itirazınıza gerekçe olarak gösterilen marka ile benzer olduğu ve 
karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 
8 inci maddesi gereğince itiraz edilen başvurunun mal ve hizmet listesinden aşağıda belirtilen mal ve 
hizmetlerin çıkarılmasına karar verilmiştir.  
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız 
bulunmaktadır. 
 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
2007 29320 / "annem" (Benzer görülmüştür)  
REDDEDİLEN MAL VE HİZMETLER  
SINIF KODU : 38 Radyo ve televizyon yayın hizmetleri. SINIF KODU : 41 Spor, kültür ve eğlence 
hizmetleri.Dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri.Film, televizyon ve radyo programları yapım 
hizmetleri. 
 
 
 
Evrak No: 220235736 Başvuru No: 2013/43571 
 
İlgi : 17/07/2013 tarih ve 2013-G-246342 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/43571 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 13.05.2013 tarih ve "skala kozmetik" ibareli başvurunuz. 
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İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/43571 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.05.2014 tarih ve 225 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım 
amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil).Sabunlar.Aşındırıcı ürünler (zımpara 
bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar dahil).Parlatma ve bakım ürünleri (deri, vinil, 
metal, ahşap vb. için). 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 99 023718 
Başvuru/Tescil No 2003 35235 
 
Evrak No: 220236045 Başvuru No: 2011/114594 
 
İlgi : 23/12/2011 tarih ve 2011-G-359397 sayılı dilekçeniz.  
2011/114594 numaralı marka başvurusuna ilişkin yayıma itirazın kısmen kabul kararı ekte yer almaktadır. 
 
İlgi: 23.12.2011 tarih ve "sinemani" ibareli dilekçeniz 
2011/114594 başvuru numarası ile kayıtlı olan "sinemani" ibareli marka tescil başvurunuza 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve 
bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda başvurunun itiraza 
gerekçe olarak gösterilen marka/markalar ile benzer olduğu için karıştırılma ihtimalinin 
bulunduğu tespit edilmiştir. Kanun Hükmünde Karamame'nin 8 inci maddesi hükmünce marka 
tescil başvurunuzdan "Radyo ve televizyon yayın hizmetleri.Spor, kültür ve eğlence 
hizmetleri.Dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri.Film, televizyon ve radyo 
programları yapım hizmetleri. " in çıkarılmasına, tescil işlemlerinin kalan mal ve hizmetler için 
devam ettirilmesine karar verilmiştir. 
Kanun Hükmünde Karamame'nin 48 inci maddesine göre Enstitü tarafından verilen kararlara 
marka başvuru sahibinin ve itiraz sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme 
Kurulu'nda yeniden incelenmesi için, aynı kararnamenin 49 uncu maddesinde belirtilen iki 
aylık süre içerisinde talepte bulunma hakları mevcuttur. 
Marka başvurunuzun kalan mal ve hizmetler ile tescil edilmesi için gerekli evrakların 
gönderilmesine ilişkin yazımız, herhangi bir itiraz olmaması halinde, iki aylık sürenin 
dolmasından sonra tarafınıza gönderilecektir. 
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. 
itiraz Eden DOĞAN TV HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (Doğan Tv Center 100.Yıl Mah. 
Bağcılar 34204 İSTANBUL) 
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Kısmen haklı bulunmuştur 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
2007 25896 / "cinemania" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No: 220236266 Başvuru No: 2013/48659 
 
İlgi : 29/05/2013 tarih ve 2013-G-183334 sayılı dilekçeniz.  
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İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/48659 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 29.05.2013 tarih ve "bobou bohemian bourgeois" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/48659 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.11.2013 tarih ve 219 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1 (B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.Geçici 
konaklama hizmetleri. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2012 36050 
Başvuru/Tescil No 2012/27695 
 
Evrak No: 220236356 Başvuru No: 2013/49590 
 
İlgi : 19/09/2013 tarih ve 2013-G-321429 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/49590 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 03.06.2013 tarih ve "spd stratejik planlama derneği" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/49590 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.05.2014 tarih ve 225 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Eğitim ve öğretim hizmetleri.Spor, kültür ye 
eğlence hizmetleri .Dergi, kitap, gazete v.b.gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya 
ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da 
dahil).Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri.Fotoğrafçılık hizmetleri.Tercüme 
hizmetleri.Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçlı sergi ve 
fuarların organizasyonu hizmetleri dahil). Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği 
düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri 
tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri. Ticari ve sınai ürünler için 
eksperlik hizmetleri. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
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Başvuru/Tescil No 2006 56931 
Başvuru/Tescil No 2009 68286 
 
Evrak No: 220236688 Başvuru No: 2013/56304 
 
İlgi : 25/06/2013 tarih ve 2013-G-217067 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/56304 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 25.06.201 3 tarih ve "nun construction" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/56304 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.02.2014 tarih ve 222 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir. İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b ) Marka , aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş 
makinelerinin kiralanması hizmetleri.Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama 
hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri. Kara araçları servis istasyonu 
hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu).Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı 
hizmetleri.Hava taşıtlarının bakım v e tamiri hizmetleri.Mobilyalara ilişkin döşeme , tamir, restorasyon 
hizmetleri.Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri 
hizmetleri.Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri.Sınai makinelerin ve cihazların, büro 
makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve 
tamiri hizmetleri.Saat tamiri hizmetleri.Madencilik, maden çıkarma hizmetleri. Ayakkabı, çanta, kemer 
tamiri hizmetleri. 
 
Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2012/108528 
 
Evrak No: 220236691 Başvuru No: 2013/65132 
 
İlgi : 26/07/2013 tarih ve 2013-G-258981 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/65132 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 26.07.2013 tarih ve "som metal" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/65132 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.12.2013 tarih ve 220 sayılı Resmi Marka Bülten'inde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
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Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1 (B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Adi metallerin işleme hizmetleri. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 23425 
Başvuru/Tescil No 2012/83814 
 
Evrak No: 220237344 Başvuru No: 2014/22445 
 
İlgi : 18/03/2014 tarih ve 2014-G-97920 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/22445 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 18.03.2014 tarih ve "starking coffee" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/22445 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 14.07.2014 tarih ve 227 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir. İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1 (B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, 
çikolata esaslı içecekler. Makamalar, mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar.Bal, arı 
sütü, propolis.Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere 
soslar.Mayalar, kabartma tozları.Her türlü un, irmikler, nişastalar.Toz şeker, kesme şeker, pudra 
şekeri.Çaylar, buzlu çaylar.Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler.Sakızlar.Dondurmalar, 
yenilebilir buzlar.Tuz.Hububat (tahıl) ve mamulleri.Pekmez 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2000 26980 
 
Evrak No: 220238973 Başvuru No: 2014/50175 
 
13/06/2014 tarih ve 2014-G-216415 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/50175 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 2014-GE-72540 numaralı ve 10/12/2014 tarihli dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile 13.10.2014 tarih ve 230 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2014/50175 
başvuru numarası ve 13.06.2014 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "ecofer organik gübre" ibareli marka tescil 
başvurusuna 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi uyarınca itiraz etmektesiniz.  
Md. 8/1 kapsamında yapılan itirazın incelenmesi sonucunda, itiraza gerekçe gösterilen marka/ markalar ile 
başvuru arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu tespit edilmiş ve itiraz haklı bulunmuştur. Md. 8/3 
kapsamında yapılan itirazın incelenmesi sonucunda; söz konusu ibarenin, itiraza konu mallar/hizmetler 
üzerinde, başvurudan önce marka olarak kullanıldığını gösterir yeterli bilgi ve belgeye rastlanmadığından 
itiraz yerinde bulunmamıştır. Md. 8/4 kapsamında yapılan itirazın incelenmesi sonucunda, bu maddede 
belirtilen koşulların ortaya çıkma ihtimalinin bulunmadığı tespit edilmiş ve itiraz yerinde bulunmamıştır. 
Md. 35/1 kapsamında başvurunun kötü niyetle yapıldığı yönündeki iddia somut bilgi ve belge ile ispat 
edilmediğinden kabul edilmemiştir. Bu nedenle 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci 
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maddesine dayanılarak yapılan itirazın incelenmesi sonucunda, itiraz edilen başvurunun reddine karar 
verilmiştir. 
 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
2005 54610 / "eco-fert şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No: 220243034 Başvuru No: 2011/88486 
 
İlgi : 02/11/2011 tarih ve 2011-G-294214 sayılı dilekçeniz.  
2011/88486 numaralı marka başvurusuna ilişkin yayıma itirazın kısmen kabul kararı ekte yer almaktadır. 
 
İlgi: 2012-G-233391 numaralı ve 09/07/2012 tarihli dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.04.2012 tarih ve 200 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2011/88486 
başvuru numarası ve 02.11.2011 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "başkent vizyon" ibareli marka tescil 
başvurusunun reddedilmesini talep etmektesiniz. Yapılan incelemede başvurunun, itirazınıza gerekçe olarak 
gösterilen marka ile benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi gereğince itiraz edilen başvurunun mal ve hizmet 
listesinden aşağıda belirtilen mal ve hizmetlerin çıkarılmasına karar verilmiştir.  
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay,içerisinde itiraz etme hakkınız 
bulunmaktadır. 
 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
2003 26394 / "vizyon vg şekil" (Benzer görülmüştür)  
REDDEDİLEN MAL VE HİZMETLER  
SINIF KODU : 36Gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri. 
 
Evrak No: 220243004 Başvuru No: 2012/97360 
 
İlgi : 22/11/2012 tarih ve 2012-G-384140 sayılı dilekçeniz.  
2012/97360 numaralı marka başvurusuna ilişkin yayıma itirazın kısmen kabul kararı ekte yer almaktadır. 
 
İlgi: 2013-G-311438 numaralı ve 11/09/2013 tarihli dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.06.2013 tarih ve 214 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2012/97360 
başvuru numarası ve 22.11.2012 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "voxmail" ibareli marka tescil başvurusuna 
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi uyarınca itiraz etmektesiniz..  
Md. 8/1 kapsamında yapılan itirazın incelenmesi sonucunda, itiraza gerekçe gösterilen marka/ markalar ile 
başvuru arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu tespit edilmiş ve itiraz haklı bulunmuştur.  
Bu nedenle 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesine dayanılarak yapılan itirazın 
incelenmesi sonucunda, itiraz edilen başvurunun mal ve hizmet listesinden aşağıda belirtilen mal ve 
hizmetlerin çıkarılmasına karar verilmiştir.  
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız 
bulunmaktadır. 
 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
2010 36784 / "vox" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 
edilmiştir.)  
REDDEDİLEN MAL VE HİZMETLER  
SINIF KODU : 38Radyo ve televizyon yayın hizmetleri.Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama 
hizmetleri dahiI).Haber ajansı hizmetleri.SINIF KODU : 42Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; 
mühendislik hizmetleri.Bilgisayar hizmetleri.Bu sınıfa dahil olup mühendislik, mimarlık, bilgisayar 
hizmetleri kapsamına girmeyen her türlü tasarım hizmetleri; grafik sanat tasarım hizmetleri.Sanat eserleri 
orijinallik onay hizmetleri. 
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Evrak No: 220239576 Başvuru No: 2014/64523 
 
İlgi : 08/08/2014 tarih ve 2014-G-278958 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/64523 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 08,08.2014 tarih ve "öğren.com.tr" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/64523 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 13.10.2014 tarih ve 230 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya 
malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik 
özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Eğitim ve öğretim hizmetleri. 
 
Evrak No: 220242995 Başvuru No: 2013/47302 
 
İlgi : 24/05/2013 tarih ve 2013-G-177877 sayılı dilekçeniz.  
2013/47302 numaralı marka başvurusuna ilişkin yayıma itirazın kısmen kabul kararı ekte yer almaktadır. 
 
ligi: 24.05.2013 tarih ve "net sir" ibareli dilekçeniz  
2013/47302 başvuru numarası ile kayıtlı olan "net sir" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 
itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi 
hükmünce marka tescil başvurunuzdan "Parfümeri, kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku 
vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil)." in çıkarılmasına, tescil işlemlerinin kalan mal ve 
hizmetler için devam ettirilmesine karar verilmiştir.  
Kanun Hükmünde Kararname'nin 48 inci maddesine göre Enstitü tarafından verilen kararlara marka başvuru 
sahibinin ve itiraz sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nda yeniden incelenmesi 
için, aynı kararnamenin 49 uncu maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde talepte bulunma haklan 
mevcuttur. Marka başvurunuzun kalan mal ve hizmetler ile tescil edilmesi için gerekli evrakların 
gönderilmesine ilişkin yazımız, herhangi bir itiraz olmaması halinde, iki aylık sürenin dolmasından sonra 
tarafınıza gönderilecektir.  
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız 
bulunmaktadır. 
İtiraz Eden TİBET İTHALAT İHRACAT VE KOZMETİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (Ankara Cad. 
No:344 Kurtköy Pendik İSTANBUL)  
İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Kısmen Haklı Bulunmuştur.  
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
172379 / "net" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 
edilmiştir.) 86009 / "net" (Ortak eşya açısından iltibas ihtimali görülmemiştir.) 
 
Evrak No: 220239617 Başvuru No: 2014/64871 
 
İlgi : 11/08/2014 tarih ve 2014-G-280644 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/64871 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
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İlgi: 11.08.2014 tarih ve "xmobile" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/64871 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 13.10.2014 tarih ve 230 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Bilimsel amaçlı ve laboratuarda kullanım amaçlı 
olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları, göstergeler ve laboratuarlarda kullanılan malzemeler.Ses ve 
görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar (veri işlem, 
haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları dahil).Manyetik, optik kayıt 
taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programlan ve yazılımları; bilgisayar ağlan vasıtasıyla 
indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu 
kartlar.Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları.Bilet otomatları, nakit para çekme 
makineleri.Makine ve cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar.Birim zamandaki tüketim miktarını 
ölçen sayaçlar ve zaman ayarlayıcıları. Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı 
donanımlar.Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları. 
Elektrik enerjisini iletim, dönüştürrne, depolama kontrol cihazları ve araçları (elektrik, elektronikte 
kullanılan kablolar ve güç kaynakları; piller, aküler dahil).Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan cihazlar (taşıt 
alarmları hariç), elektrikli ziller.Trafikte kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve 
araçları.Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil yangın söndürme aletleri ve cihazları (yangın söndürme 
hortumları ve yangın söndürme vanaları dahil).Radarlar, denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı 
veya arttırıcı aletler ve cihazlar.Dekoratif mıknatıslar. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2012 01506 
 
Evrak No: 220239680 Başvuru No: 2014/71244 
 
İlgi : 02/09/2014 tarih ve 2014-G-300197 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/71244 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 02.09.2014 tarih ve "rich wood" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/71244 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.12.2014 tarih ve 232 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecek ölüp, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya 
malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik 
özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içermektedir. 7/1 (f) 
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Marka, mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak 
niteliktedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1 (C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Beton, alçı, toprak, kil, doğal ve yapay taş, ahşap, 
plastik veya sentetik malzemelerden imal edilmiş ve şekil almış yapı/inşaat/yol yapımı ve benzer amaçlı 
malzemeler, metalden olmayan binalar/yapılar, yapı elemanları, taşınabilir bu malzemelerden yapılar, 
direkler, bariyerler (ahşap ve sentetik malzemeden kapı ve pencereler dahil).Tabaka veya şerit halinde tabii 
veya sentetik yüzey kaplamaları, ısı İle yapıştırılabilen sentetik kaplamalar; çatılar için ziftli kartonlar; ziftli 
kaplamalar.Ahşap ve kereste işleme hizmetleri. 7/1 (F) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
İnşaat, yol yapımı, tamirat, kaplama amaçlarıyla kullanılan kum, çakıl, mıcır, asfalt, zift, çimento, alçı gibi 
malzemeler.Yollar için metal, mekanik ve aydınlatmalı olmayan trafik işaretleri.Beton, taş veya mermerden 
yapılmış anıtlar, heykeller.İnşaatlar için cam ürünleri. Metalden olmayan prefabrik yüzme havuzları. 
Akvaryum kumları.Adi metallerin işleme hizmetleri .Değerili metallerin işlenmesi hizmetleri. 
 
Evrak No: 220239948 Başvuru No: 2014/94085 
 
İlgi : 18/11/2014 tarih ve 2014-G-370701 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/94085 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 18.11.2014 tarih ve “ottoman kıtchen” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/94085 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.10.2015 tarih ve 242 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için 
mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama makineleri (çamaşır/bulaşık yıkama makineleri, ısıtmalı 
olmayan santrifüjlü çamaşır kurutma makineleri dahil); zemin, halı veya döşeme temizleme amaçlı 
elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve bunların parçaları.Soğutucular ve dondurucular.Pişirme, 
kurulama ve kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan aletler, makineler ve cihazlar (elektrikli 
çamaşır kurutucuları, saç kurutucuları ve el kurutma cihazları dahil). Değerli metalden olanlar da dahil 
olmak üzere, bu sınıfta yer alan ve elektrikle çalışmayan ev ve mutfak gereçleri, kap kacak.Müşterilerin 
malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Değerli madenlerden olanlar dahil çatallar, kaşıklar, 
bıçaklar ve kesme, doğrama, soyma amaçlı elektrikli olmayan kesici mutfak aletleri. Değerli metalden 
olanlar da dahil olmak üzere, bu sınıfta yer alan ve elektrikle çalışmayan ev ve mutfak gereçleri, kap kacak. 
bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, 
katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.) 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2000 11444 
Başvuru/Tescil No 2001 28162 
Başvuru/Tescil No 2014/46227 
 
Evrak No: 220239975 Başvuru No: 2014/98980 
 
İlgi : 24/08/2015 tarih ve 2015-GE-311991 sayılı dilekçeniz.  
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İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/98980 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 02.12.2014 tarih ve “grandvisionx we are vision” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/98980 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.02.2016 tarih ve 246 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili 
hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(Iar)  
Başvuru/Tescil No 2014 67487 
Başvuru/Tescil No 2014/98019 
 
Evrak No: 220241925 Başvuru No: 2015/01250 
 
İlgi : 08/01/2015 tarih ve 2015-GE-5570 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/01250 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Tıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanıma uygun 
diyetetik maddeler; diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; zayıflama amaçlı tıbbi müstahzarlar; bebek 
mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içecekler.Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler 
ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri.Büro hizmetleri; 
sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin 
kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama 
hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, 
personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente 
hizmetleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi 
iş takibi) hizmetleri.Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.Müşterilerin malları 
elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi ve veterinerlik 
amaçlı kimyasal ürünler, tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal reaktif maddeler.Tıbbi ve veterinerlik amaçlı 
kullanıma uygun diyetetik maddeler; diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; zayıflama amaçlı tıbbi 
müstahzarlar; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içecekler.Diş hekimliği için 
ürünler (aletler/cihazlar hariç) : diş dolgu maddeleri, diş kalıbı alma maddeleri, protez ve yapay diş 
yapıştırma ve tamir maddeleri.Hijyen sağlayıcı ürünler: pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman 
malzemeleri, kağıt ve tekstilden mamul çocuk bezleri.Zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici 
maddeler.İnsan ve hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar, havayı tazeleyici kokular.Dezenfektanlar, 
antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar.Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için 
alet, cihaz ve mobilyalar.Yapay organlar ve protezler.Tıbbi ortopedik malzemeler; tıbbi korseler, ortopedik 
ayakkabılar, elastiki ve destekleyici bandajlar.Ameliyathane giysileri ve steril örtüler.Cinsel amaçlı aletler 
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ve malzemeler.Prezervatifler (kondom/kaput).Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, bebekler için diş 
kaşıyıcılar.... mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış 
mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)  
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2009 35201 
 
Evrak No: 220241990 Başvuru No: 2015/35377 
 
İlgi : 23/04/2015 tarih ve 2015-GE-150660 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/35377 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 23.04.2015 tarih ve “ucuzforum” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/35377 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 14.09.2015 tarih ve 241 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(a) Marka,556 sayili KHK"nin 5. maddesi kapsamina girmemektedir. 7/1(c) Marka, ticaret alanında cins, 
çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin 
yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve 
adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(A) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi 
ve satın alması için Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan 
kimyasallar. Gübreler ve topraklar. İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş plastikler. Yangın söndürücü 
maddeler. Kırtasiye, tıbbi ve ev içi kullanım amaçlı olanlar hariç yapıştırıcılar. Boyalar, vernikler, laklar, 
pas önleyiciler, ahşabı koruyucu maddeler, boyalar için bağlayıcı ve inceltici maddeler, boya pigmentleri, 
metali koruyucu maddeler, ayakkabı boyaları; matbaa boyaları ve mürekkepleri, tonerler (dolu halde toner 
kartuşları dahil); besin maddelerini, ispençiyari ürünleri ve içecekleri boyamaya mahsus maddeler. 
İşlenmemiş doğal reçineler. Boyacılar, dekoratörler, matbaacılar ve sanatçılar için metal levhalar ve toz 
halde metaller. Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, 
leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri. Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku 
vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil). Sabunlar. Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş 
parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları. Aşındırıcı ürünler: zımpara 
bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar. Deri, vinil, metal ve ahşap için parlatma ve 
bakım ürünleri: cilalar, bakım kremleri, cilalama amaçlı vaks. Sınai amaçlı yağlar, gresler, kesme sıvıları, 
toz emici-ıslatıcı ve bağlayıcı maddeler. Katı yakıtlar: kömürler, odun. Sıvı ve gaz yakıtlar: benzin, mazot, 
sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, fueloil ile bunların kimyasal olmayan katkıları. Aydınlanma amaçlı 
mumlar, fitiller, yarı mamul vakslar, balmumları (vakslar), parafinler. İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, 
tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal ürünler, tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal reaktif maddeler. Tıbbi 
ve veterinerlik amaçlı kullanıma uygun diyetetik maddeler; diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; 
zayıflama amaçlı tıbbi müstahzarlar; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içecekler. 
Diş hekimliği için ürünler (aletler/cihazlar hariç) : diş dolgu maddeleri, diş kalıbı alma maddeleri, protez ve 
yapay diş yapıştırma ve tamir maddeleri. Hijyen sağlayıcı ürünler: pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, 
pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden mamul çocuk bezleri. Zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları 
imha edici maddeler. İnsan ve hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar, havayı tazeleyici kokular. 
Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar. Değerli olmayan maden 
cevherleri. Adi metaller ile bunların alaşımları ve yarı mamulleri. Barınma, saklama, muhafaza etme, 
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kaplama, sarma, çevreleme, depolama, yerleştirme amaçlı metalden malzemeler ve araçlar: metalden mamul 
yapılar, metalden inşaat iskeletleri ve dikmeleri, metal kutular, metal ambalajlar, alüminyum folyo, 
metalden çitler, korkuluklar, metalden tüpler, metal kaplar, madeni depolar, metal nakliye sandıkları, metal 
portatif merdivenler. Eleme, filtreleme ve benzeri amaçlar için yapılmış metalden malzemeler. Metalden 
mamul kapılar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunların kasaları ve aksamları. Elektrik için olmayan 
madeni kablolar, teller. Metalden hırdavatçı (nalburiye) eşyası. Metalden havalandırma, ısıtma, 
kanalizasyon, telefon, yeraltı elektrik ve iklimlendirme tesisatları için havalandırma kanalları, menfezler, 
menfez kapakları, bacalar, baca şapkaları, menhol (baca) kapakları, ızgaralar. Metalden mamul işaretle 
gösterme, yönlendirme, belirtme, tanıtma amaçlı malzemeler: tabelalar, panolar, plakalar, metalden ışıksız 
trafik yönlendirme işaretleri. Metalden mamul sıvı veya gaz nakli amaçlı borular, sondaj boruları ve 
bunların bağlantı parçaları: metalden vanalar, manşonlar, dirsekler, klipsler, uzatmalar. Madeni para 
kasaları. Metalden mamul demiryolu malzemeleri: raylar, ray bağlantıları, maaslar. Madeni iskele babaları 
ve şamandıraları, madeni dubalar, deniz taşıtları için çapa demirleri. Döküm işleri için madeni kalıplar 
(makine parçası olanlar hariç). Adi metallerden veya bunların alaşımlarından yapılmış sanat eserleri. 
Metalden mamul kapaklar, şişe kapakları. Madeni direkler. Kaldırma, yükleme ve nakil için madeni 
paletler, madeni halatlar, yük kaldırma ve taşımada kullanılan madeni askılar, bağlar, kolonlar, kuşaklar, 
bantlar ve şeritler. Araç tekerlekleri için metal takozlar. Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve 
madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için makineler, takım tezgahları ve bu amaçla kullanılan 
endüstriyel robotlar, üç boyutlu yazıcılar. İş makineleri: dozerler, kepçeler, ekskavatörler, yol yapım ve 
kaplama makinaları, sondaj makinaları, kaya delme makinaları, süpürme makinaları ve aynı işleve sahip 
robotik mekanizmalar. Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri: asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler, 
aynı işleve sahip robotik mekanizmalar. Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve tahıl/meyve/sebze/gıda 
işlenmesinde kullanılan makineler ve robotik mekanizmalar. Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, 
elektrikli motorlar, bunların parçaları ve tertibatları: hidrolik, pnömatik kontroller, kara taşıtları için olanlar 
hariç frenler, balatalar, krank milleri, dişliler, silindirler, pistonlar, türbinler, filtreler; kara taşıtlarında 
kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar: taşıtlar için yağ, yakıt ve hava filtreleri, egzozlar, egzoz 
manifoldları, silindirler, silindir başları, pistonlar, karbüratörler, yakıt dönüşüm cihazları, enjektörler, yakıt 
tasarruf cihazları, pompalar, valfler, marşlar, dinamolar, bujiler Rulmanlar, bilyalı veya masuralı yataklar. 
Lastik sökme ve takma makineleri. Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile 
çalışan jeneratörler. Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli, hidrolik ve pnömatik 
zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü 
makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral 
makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda sayılan makine ve 
araçlarla aynı işleve sahip robotlar. Elektrikli ve gazlı kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazları, 
elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark kesme cihazları, elektrikli kaynak makine elektrotları ve bunlarla 
aynı işleve sahip robotlar. Matbaa makineleri. Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma 
makineleri, etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri ve yukarıda sayılan makinelerle aynı işleve sahip 
robotlar ve robotik mekanizmalar (elektrikli plastik kapama/mühürleme cihazları [paketleme] dahil). Tekstil 
makineleri, dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar. Makine veya motor parçası 
olmayan pompalar (akaryakıt dolum ve dağıtım pompaları ve bunların tabancaları dahil). Doğrama, öğütme, 
ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama makineleri (çamaşır/bulaşık 
yıkama makineleri, ısıtmalı olmayan santrifüjlü çamaşır kurutma makineleri dahil); zemin, halı veya 
döşeme temizleme amaçlı elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve bunların parçaları. Otomatik satış 
makineleri. Galvanizle kaplama ve elektroliz (akımla kaplama) makineleri. Elektrikli açma kapama 
mekanizmaları. Makine ve motorlar için silindir contaları. Değerli madenlerden olanlar dahil çatallar, 
kaşıklar, bıçaklar ve kesme, doğrama, soyma amaçlı elektrikli olmayan kesici mutfak aletleri. Kesici ve 
dürtücü silahlar. Güzellik amaçlı ve kişisel bakım için kullanılan bu sınıfa dahil aletler: tıraş, epilasyon, 
manikür, pedikür aletleri, saç düzleştirme ve kıvırma amaçlı el aletleri, makaslar. Makine, cihaz ve taşıt 
onarımı, inşaat, ziraat, bahçecilik ve ormancılıkla ilgili elle çalışan (elektrikli olmayan ve motorsuz) aletler. 
Elektrikli-elektriksiz, buharlı ütüler. Bilim, denizcilik, topoğrafya, meteoroloji, sanayide ve laboratuvarda 
kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları: tıbbi amaçlı olmayan termometreler, barometreler, 
ampermetreler, voltmetreler, nem ölçerler, test cihazları, teleskoplar, periskoplar, pusulalar; taşıt 
göstergeleri; laboratuvarlarda kullanılan malzemeler: mikroskoplar, büyüteçler, deney malzeme ve cihazları. 
Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar: 
kameralar, fotoğraf makineleri, televizyonlar, videolar, cd-dvd kayıt ve oynatıcı cihazlar, mp3 çalar, 
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bilgisayarlar, masa üstü-tablet bilgisayarlar, mikrofonlar, hoparlörler, kulaklıklar; haberleşme ve çoğaltma 
amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları: cep telefonları ve bunların kılıfları, sabit telefonlar, telefon 
santralleri, bilgisayar yazıcıları, tarayıcılar, fotokopi makineleri. Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara 
kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve 
optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar. Antenler, uydu 
antenler, yükselticiler ve bunların parçaları. Bilet otomatları, nakit para çekme makineleri. Makine ve 
cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar: yarı iletkenler, elektronik devreler, entegreler, yongalar 
(çipler), diyotlar, transistörler, manyetik kafalar, saptırıcılar; elektronik kilitler, fotoseller, elektronik açma 
kapama mekanizmaları, algılayıcılar (sensörler). Birim zamandaki tüketim miktarını ölçen sayaçlar ve 
zaman ayarlayıcıları. Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar. Gözlükler, güneş 
gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları. Elektrik enerjisini iletim, 
dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları: fişler, buatlar, anahtarlar, şalterler, sigortalar, balastlar, 
starterler, elektrik panoları, rezistanslar, soketler, transformatörler, adaptörler, şarj cihazları, elektrikli ziller, 
elektrik, elektronikte kullanılan kablolar, piller, aküler. Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan cihazlar (taşıt 
alarmları hariç), elektrikli ziller. Trafikte kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve 
araçları. Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil yangın söndürme aletleri ve cihazları (yangın söndürme 
hortumları ve yangın söndürme vanaları dahil). Radarlar, denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı 
veya arttırıcı aletler ve cihazlar. Dekoratif mıknatıslar. Metronomlar. Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve 
veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar. Yapay organlar ve protezler. Tıbbi ortopedik malzemeler: tıbbi 
korseler, ortopedik ayakkabılar, elastiki ve destekleyici bandajlar. Ameliyathane giysileri ve steril örtüler. 
Cinsel amaçlı aletler ve malzemeler. Prezervatifler (kondom/kaput). Biberonlar, biberon emzikleri, 
emzikler, bebekler için diş kaşıyıcılar. Aydınlatma cihazları (taşıtlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma 
armatürleri). Katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli ısıtma amaçlı cihazlar: kombiler, boylerler, kaloriferler 
petekleri, eşanjörler, sobalar, kuzineler; güneş enerjisi kollektörleri. Buhar, gaz ve sis (duman) üreteçleri 
(jeneratörleri): buhar jeneratörleri (kazanları), asetilen jeneratörleri, oksijen jeneratörleri, nitrojen 
jeneratörleri. İklimlendirme ve havalandırma cihazları. Soğutucular ve dondurucular. Pişirme, kurulama ve 
kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan aletler, makineler ve cihazlar: fırınlar, elektrikli tencereler, 
elektrikli su kaynatıcıları, mangallar, barbeküler, elektrikli çamaşır kurutucuları, saç kurutucuları ve el 
kurutma cihazları. Sıhhi tesisat ürünleri: musluklar, duş takımları, klozet iç takımları, banyo-duş kabinleri, 
küvetler, klozetler, evyeler, lavabolar. Su yumuşatma cihazları, su arıtma cihazları, su arıtma tesisatı, atık 
arıtma tesisatı. Tıbbi amaçlı olmayan elektrikli alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar, 
elektrikli veya elektriksiz ayak ısıtıcıları, sıcak su torbaları (termoforlar). Akvaryumlar için filtreler ve 
filtremotor kombinasyonları. Sanayi tipi pişirme, kurutma ve soğutma tesisatı. Pastörize ve sterilize edici 
makineler. Motorlu kara taşıtları (motosikletler, mobilet dahil) ve bu taşıtlar için motorlar, kavramalar ve 
transmisyon bağlantıları, transmisyon kayışları ve zincirleri, dişliler, frenler, fren disk ve balataları, şasiler, 
kaportalar, süspansiyonlar, darbe emiciler, şanzımanlar, direksiyonlar, jantlar. Bisikletler ve bunların 
gövdeleri, gidonları, çamurlukları. Taşıt kasaları, damperli kasalar, traktör römorkları, frigorifik kasalar, 
römork bağlantıları. Taşıt koltukları, koltuklar için baş dayanakları, emniyetli çocuk koltukları, koltuk 
kılıfları, araç örtüleri (aracın şeklini almış), güneşlikler. Sinyaller ve yön sinyalleri için kollar, taşıt camları 
için silecekler, silecek kolları. Taşıtlar için iç ve dış lastikler, tubles lastikler, lastik tamir takımları, taşıt 
lastikleri için yamalar, kaynak yamalar, taşıt lastikleri için supaplar. Taşıt camları, emniyetli taşıt camları, 
taşıtlar için dikiz aynaları ve yan aynalar. Patinaj zincirleri. Taşıtlar için portbagajlar, bisiklet ve kayak 
taşıyıcıları, seleler. Lastik şişirme pompaları. Taşıtlar için hırsız alarmları, kornalar. Yolcular için emniyet 
kemerleri, havalı yastıklar. Bebek arabaları, tekerlekli sandalyeler, pusetler. El arabaları, pazar arabaları, tek 
veya çok tekerlekli el arabaları, market arabaları, ev eşyaları için tekerlekli taşıyıcılar. Raylı taşıtlar: 
Lokomotifler, trenler, tramvaylar, vagonlar, teleferikler, telesiyejler. Deniz taşıtları ve parçaları (motorları 
hariç). Hava taşıtları ve parçaları (motorları hariç). Ateşli, havalı, yaylı silahlar ile bunlara ait kılıf ve askı 
kayışları. Ağır silahlar, havanlar, roketler. Havai fişekler. Kişisel kullanım için koruyucu gazlar. 
Kuyumculuk eşyaları (taklitleri dahil); altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar ve bunlardan mamul takılar, kol 
düğmeleri, kravat iğneleri ve heykeller, biblolar. Saatler ve zaman ölçme cihazları (kronometreler ve 
parçaları, saat kordonları dahil). Müzik aletleri ve kutuları Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton 
malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik 
kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler. 
Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Basılı 
yayınlar, basılı evrak: kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir makbuzları, takvimler, 
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posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar. Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, 
resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç): kırtasiye tipi kağıt ürünler, yapıştırıcılar, 
kalemler, silgiler, kırtasiye tipi bantlar, el işi için karton, yazı kağıtları, kopyalama kağıtları, yazarkasa kağıt 
ruloları, çizim aletleri, kara tahtalar, resim boyaları. Büro makineleri. Badana ve boya işleri için fırçalar ve 
rulolar. Tespihler. Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul toz, levha, 
çubuk ve folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler. Yalıtım, dolgu ve tıkama malzemeleri: yalıtım 
amaçlı kullanılan boyalar, yalıtım için kumaşlar, yalıtım amaçlı bantlar, yalıtım için örtüler, derz dolguları, 
contalar, o-ringler ( motor ve silindir contaları hariç). Lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul 
bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar için kullanılanlar dahil), boru kılıf ve rakorları; tekstilden hortumlar, 
madeni olmayan boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör hortumları (yangın 
hortumları hariç). İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler. 
Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan 
eşyalar: çantalar, cüzdanlar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtar muhafazaları, bavullar, valizler. 
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar. Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer 
kayışları. Bu sınıfa dahil biçimlendirilmemiş halde malzemeler: kum, çakıl, mıcır, asfalt, zift, çimento, 
kireç, alçı, sıva, beton, blok mermer. Beton, alçı, toprak, kil, taş, mermer, ahşap, plastik veya sentetik 
malzemelerden imal edilmiş ve şekil almış yapı/inşaat/yol yapımı ve benzer amaçlı malzemeler: metalden 
olmayan binalar/yapılar, yapı elemanları, direkler, bariyerler, tabii veya sentetik ısı ile yapıştırılabilen 
kaplamalar, çatılar için ziftli kartonlar, ziftli kaplamalar, ahşap ve sentetik malzemeden kapı ve pencereler. 
Yollar için metal, mekanik ve aydınlatmalı olmayan trafik işaretleri. Beton, taş veya mermerden yapılmış 
anıtlar, heykeller. İnşaatlar için cam ürünleri. Metalden olmayan prefabrik yüzme havuzları. Akvaryum 
kumları. Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar. Yatak şilteleri, yastıklar, tıbbi 
amaçlı olmayan havalı yataklar ve yastıklar, kampçılar için uyku tulumları, deniz yatakları. Aynalar. Arı 
kovanları, suni petekler ve petek çıtaları. Bebekler için ana kucakları, parmaklıklı oyun parkları (iç 
mekanlar için), bebek beşikleri, yürüteçler. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul panolar, resimler, 
tablolar için çerçeveler, kimlik kartları, künyeler, isimlikler, etiketler. Ahşap veya sentetik malzemeden 
mamul ambalaj, nakliye ve depolama amaçlı variller, fıçılar, bidonlar, hazneler (depolar), kutular, ambalaj 
kapları, nakliye amaçlı konteynerler, sandıklar, taşıma paletleri, bunlarla birlikte kullanılan kapaklar. Ahşap 
veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası, mobilya bağlantıları, açma kapama 
tertibatları. Tahta, mantar, kamış, bambu, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina kemiği, istiridye kabuğu, 
kehribar, sedef, lületaşı, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları: 
biblolar, duvara asılan süsler, heykeller. Sepetler, balıkçı sepetleri. Ev hayvanları için kulübeler, yuvalar, 
yataklar. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul portatif merdivenler, hareketli merdivenler. Bambu 
perdeler, stor perdeler (iç mekan), şerit perdeler, dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler; perde kopçaları, 
perde halkaları, perde kancaları, perde çubukları. Araç tekerlekleri için metalden olmayan takozlar. 
Elektriksiz temizlik aletleri ve gereçleri: boya fırçaları hariç fırçalar, çelik, talaşları, süngerler, çelik yünleri, 
üstüpüler, tekstilden mamul temizleme ve silme bezleri, bulaşık eldivenleri, elektrikli olmayan cilalama 
makineleri, halı süpürgeleri, sopalı yer paspasları. Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş 
fırçaları, saç fırçaları, taraklar. Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, bu sınıfta yer alan ve 
elektrikle çalışmayan ev ve mutfak gereçleri (çatal, bıçak, kaşıklar hariç): yemek servis takımları, kap-
kacak, şişe açacakları, saksılar, pipetler, elektriksiz pişirme aletleri. Ütü masaları ve kılıfları, çamaşır 
kurutmalıkları, elbise askıları. Ev hayvanları için kafesler, akvaryumlar, vivaryumlar, terraryumlar. 
Camdan, porselenden, seramikten, kilden süs ve dekorasyon eşyaları: heykeller, biblolar, vazolar. Fare 
kapanları, haşerat tuzakları, sinek ve haşeratı kovucu veya yok edici elektrikli cihazlar, sinek yakalayıcılar, 
sinek raketleri. Parfüm bekleri (yandığında koku yayan bekler), parfüm spreyleri ve vaporizatörleri 
(püskürteç), elektrikli-elektriksiz makyaj temizleme aletleri, pudra ponponları, tuvalet eşyaları için kutular. 
Püskürtmeli hortum başlıkları, sulama süzgeçleri için başlıklar, sulama aletleri, bahçe sulama süzgeçleri, 
musluklara takılan uçlar. İşlenmemiş cam, yarı işlenmiş cam, dekorasyon için cam mozaikler ve cam tozları 
(inşaat için olanlar hariç), cam yünleri (izolasyon ve tekstil amaçlı olmayan). Halatlar, ipler, ip merdivenler, 
hamaklar, balık ağları. Çadırlar, tenteler, brandalar, yelkenler, araç örtüleri (araç şeklini almamış olanlar). 
Tekstilden mamul ambalaj torbaları. Kauçuk ve sentetik olmayan döşeme doldurma malzemeleri (yün, 
pamuk dahil). Tekstil amaçlı sentetik elyaflar, işlenmemiş büküm elyafları, cam elyaflar. Tekstil amaçlı 
büküm iplikleri; dikiş, nakış ve örgü iplikleri, tireler, esnek iplikler. Dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar. 
Ev tekstil ürünleri: perdeler, yatak örtüleri, nevresimler, çarşaflar, yastık kılıfları, battaniyeler, yorganlar, 
havlular. Tekstilden bayraklar, flamalar, etiketler. Bebekler için kundak örtüleri. Koruyucu amaçlı olanlar 
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hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler. 
Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler. Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler. 
Danteller ve nakışlar (aplikeler), güpürler, fistolar, dar dokumalar, şeritler ve kurdeleler, ekstraforlar, fitiller, 
giysiler için kumaştan yapılmış hazır harfler ve rakamlar, armalar, rütbe işaretleri, vatkalar. Giysiler için 
düğmeler, kopçalar, halkalar, fermuarlar, ayakkabı ve kemer tokaları, perçinler, yapışkan bantlar, bağlar, 
toplu iğneler, iğneler, dikiş iğneleri, dikiş makinesi iğneleri, tığlar ve örgü şişleri, iğne kutuları ve iğnelikler. 
Yapma çiçekler, yapma meyveler. Saç tokaları, saçı bağlamak için halkalar, taçlar, değerli metalden 
olmayan saç süsleri, takma saçlar, postişler, elektrikli veya elektriksiz bigudiler. Halılar, kilimler, yolluklar. 
Seccadeler. Muşambalar, yapay çimen, döşemelik mantarlı muşamba (linolyum). Spor amaçlı minderler. 
Tekstilden olmayan duvar kaplamaları, duvar kağıtları. Oyunlar ve oyuncaklar. Salonda oynanan oyunlar; 
harici ekran ya da monitör ile bağlanıp oynanabilen oyunlar için aletler, makineler ve cihazlar (jetonla 
çalışanlar dahil). Hayvanlar için oyuncaklar. Çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar. Bu 
sınıfa dahil jimnastik ve spor aletleri; olta takımları, yapay balık yemleri, avcılık ve balıkçılık için tuzaklar. 
Suni yılbaşı ağaçları ve bunlar için süsler, suni karlar, çıngıraklar, parti ve benzeri eğlenceler için 
malzemeler, kağıttan parti şapkaları. Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et 
ürünleri. Kuru bakliyat. Hazır çorbalar, bulyonlar. Zeytin, zeytin ezmeleri. Süt ve süt ürünleri (tereyağı 
dahil). Yenilebilir bitkisel yağlar. Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, 
salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler, salçalar. Kuru yemişler. Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin. 
Yumurtalar, yumurta tozları. Patates cipsleri. Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata 
esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, 
poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, 
kazandibi, sütlaç, keşkül. Bal, arı sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, 
domates sosları dahil olmak üzere soslar. Mayalar, kabartma tozları. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Toz 
şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Çaylar, buzlu çaylar. Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, 
gofretler. Sakızlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar. Tuz. Hububattan (tahıl) imal edilmiş çerezler, patlamış 
mısır, yulaf ezmeleri, mısır cipsleri, kahvaltılık hububat ürünleri, işlemden geçirilmiş buğday, arpa, yulaf, 
çavdar, pirinç. Pekmez İşlenmemiş tarım ve bahçecilik ürünleri, tohumlar. Ormancılık ürünleri. Canlı 
hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar dahil). Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar. 
Hayvan yemleri. Malt (insan tüketimi için olmayan). Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar. Maden 
suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar. Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, 
meşrubatlar. Enerji içecekleri (alkolsüz). Alkollü içecekler (biralar hariç): Şaraplar, rakılar, viskiler, likörler, 
alkol içeren kokteyller. Tütün, çiğneme tütünleri, sigaralar, purolar. Değerli metalden olanlar da dahil olmak 
üzere, tütün içenlere mahsus malzemeler: pipolar, puro ve sigara ağızlıkları, küllükler, tütün kutuları, sigara 
sarmak için aletler, sigara kağıtları, nargileler, çakmaktaşları, çakmaklar. Kibritler. mallarının bir araya 
getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog 
ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.) 7/1(C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Sanayide, bilim sahasında, 
fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. Gübreler ve topraklar. İşlenmemiş 
suni reçineler ve işlenmemiş plastikler. Yangın söndürücü maddeler. Kırtasiye, tıbbi ve ev içi kullanım 
amaçlı olanlar hariç yapıştırıcılar. Boyalar, vernikler, laklar, pas önleyiciler, ahşabı koruyucu maddeler, 
boyalar için bağlayıcı ve inceltici maddeler, boya pigmentleri, metali koruyucu maddeler, ayakkabı 
boyaları; matbaa boyaları ve mürekkepleri, tonerler (dolu halde toner kartuşları dahil); besin maddelerini, 
ispençiyari ürünleri ve içecekleri boyamaya mahsus maddeler. İşlenmemiş doğal reçineler. Boyacılar, 
dekoratörler, matbaacılar ve sanatçılar için metal levhalar ve toz halde metaller. Ağartma ve temizlik amaçlı 
maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri. 
Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar 
dahil). Sabunlar. Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı 
olmayan ağız gargaraları. Aşındırıcı ürünler: zımpara bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı 
pastalar. Deri, vinil, metal ve ahşap için parlatma ve bakım ürünleri: cilalar, bakım kremleri, cilalama 
amaçlı vaks. Sınai amaçlı yağlar, gresler, kesme sıvıları, toz emici-ıslatıcı ve bağlayıcı maddeler. Katı 
yakıtlar: kömürler, odun. Sıvı ve gaz yakıtlar: benzin, mazot, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, fueloil ile 
bunların kimyasal olmayan katkıları. Aydınlanma amaçlı mumlar, fitiller, yarı mamul vakslar, balmumları 
(vakslar), parafinler. İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal ürünler, tıbbi 
ve veterinerlik amaçlı kimyasal reaktif maddeler. Tıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanıma uygun diyetetik 
maddeler; diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; zayıflama amaçlı tıbbi müstahzarlar; bebek mamaları; 
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tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içecekler. Diş hekimliği için ürünler (aletler/cihazlar hariç) : diş 
dolgu maddeleri, diş kalıbı alma maddeleri, protez ve yapay diş yapıştırma ve tamir maddeleri. Hijyen 
sağlayıcı ürünler: pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden mamul 
çocuk bezleri. Zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler. İnsan ve hayvanlar için 
olanlar hariç deodorantlar, havayı tazeleyici kokular. Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), 
tıbbi amaçlı deterjanlar. Değerli olmayan maden cevherleri. Adi metaller ile bunların alaşımları ve yarı 
mamulleri. Barınma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma, çevreleme, depolama, yerleştirme amaçlı 
metalden malzemeler ve araçlar: metalden mamul yapılar, metalden inşaat iskeletleri ve dikmeleri, metal 
kutular, metal ambalajlar, alüminyum folyo, metalden çitler, korkuluklar, metalden tüpler, metal kaplar, 
madeni depolar, metal nakliye sandıkları, metal portatif merdivenler. Eleme, filtreleme ve benzeri amaçlar 
için yapılmış metalden malzemeler. Metalden mamul kapılar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunların 
kasaları ve aksamları. Elektrik için olmayan madeni kablolar, teller. Metalden hırdavatçı (nalburiye) eşyası. 
Metalden havalandırma, ısıtma, kanalizasyon, telefon, yeraltı elektrik ve iklimlendirme tesisatları için 
havalandırma kanalları, menfezler, menfez kapakları, bacalar, baca şapkaları, menhol (baca) kapakları, 
ızgaralar. Metalden mamul işaretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tanıtma amaçlı malzemeler: tabelalar, 
panolar, plakalar, metalden ışıksız trafik yönlendirme işaretleri. Metalden mamul sıvı veya gaz nakli amaçlı 
borular, sondaj boruları ve bunların bağlantı parçaları: metalden vanalar, manşonlar, dirsekler, klipsler, 
uzatmalar. Madeni para kasaları. Metalden mamul demiryolu malzemeleri: raylar, ray bağlantıları, maaslar. 
Madeni iskele babaları ve şamandıraları, madeni dubalar, deniz taşıtları için çapa demirleri. Döküm işleri 
için madeni kalıplar (makine parçası olanlar hariç). Adi metallerden veya bunların alaşımlarından yapılmış 
sanat eserleri. Metalden mamul kapaklar, şişe kapakları. Madeni direkler. Kaldırma, yükleme ve nakil için 
madeni paletler, madeni halatlar, yük kaldırma ve taşımada kullanılan madeni askılar, bağlar, kolonlar, 
kuşaklar, bantlar ve şeritler. Araç tekerlekleri için metal takozlar. Ahşap, metal, cam ve plastik 
malzemelerin ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için makineler, takım tezgahları ve bu 
amaçla kullanılan endüstriyel robotlar, üç boyutlu yazıcılar. İş makineleri: dozerler, kepçeler, ekskavatörler, 
yol yapım ve kaplama makinaları, sondaj makinaları, kaya delme makinaları, süpürme makinaları ve aynı 
işleve sahip robotik mekanizmalar. Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri: asansörler, yürüyen merdivenler, 
vinçler, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar. Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve 
tahıl/meyve/sebze/gıda işlenmesinde kullanılan makineler ve robotik mekanizmalar. Kara taşıtları için 
olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve tertibatları: hidrolik, pnömatik kontroller, 
kara taşıtları için olanlar hariç frenler, balatalar, krank milleri, dişliler, silindirler, pistonlar, türbinler, 
filtreler; kara taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar: taşıtlar için yağ, yakıt ve hava filtreleri, 
egzozlar, egzoz manifoldları, silindirler, silindir başları, pistonlar, karbüratörler, yakıt dönüşüm cihazları, 
enjektörler, yakıt tasarruf cihazları, pompalar, valfler, marşlar, dinamolar, bujiler Rulmanlar, bilyalı veya 
masuralı yataklar. Lastik sökme ve takma makineleri. Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, 
güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler. Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli, 
hidrolik ve pnömatik zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava 
veya sıvı püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj 
makineleri, spiral makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda 
sayılan makine ve araçlarla aynı işleve sahip robotlar. Elektrikli ve gazlı kaynak makineleri, elektrikli ark 
kaynak cihazları, elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark kesme cihazları, elektrikli kaynak makine 
elektrotları ve bunlarla aynı işleve sahip robotlar. Matbaa makineleri. Ambalajlama makineleri, doldurma-
tapalama ve kapatma makineleri, etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri ve yukarıda sayılan 
makinelerle aynı işleve sahip robotlar ve robotik mekanizmalar (elektrikli plastik kapama/mühürleme 
cihazları [paketleme] dahil). Tekstil makineleri, dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel 
robotlar. Makine veya motor parçası olmayan pompalar (akaryakıt dolum ve dağıtım pompaları ve bunların 
tabancaları dahil). Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler; 
yıkama makineleri (çamaşır/bulaşık yıkama makineleri, ısıtmalı olmayan santrifüjlü çamaşır kurutma 
makineleri dahil); zemin, halı veya döşeme temizleme amaçlı elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve 
bunların parçaları. Otomatik satış makineleri. Galvanizle kaplama ve elektroliz (akımla kaplama) 
makineleri. Elektrikli açma kapama mekanizmaları. Makine ve motorlar için silindir contaları. Değerli 
madenlerden olanlar dahil çatallar, kaşıklar, bıçaklar ve kesme, doğrama, soyma amaçlı elektrikli olmayan 
kesici mutfak aletleri. Kesici ve dürtücü silahlar. Güzellik amaçlı ve kişisel bakım için kullanılan bu sınıfa 
dahil aletler: tıraş, epilasyon, manikür, pedikür aletleri, saç düzleştirme ve kıvırma amaçlı el aletleri, 
makaslar. Makine, cihaz ve taşıt onarımı, inşaat, ziraat, bahçecilik ve ormancılıkla ilgili elle çalışan 
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(elektrikli olmayan ve motorsuz) aletler. Elektrikli-elektriksiz, buharlı ütüler. Bilim, denizcilik, topoğrafya, 
meteoroloji, sanayide ve laboratuvarda kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları: tıbbi amaçlı 
olmayan termometreler, barometreler, ampermetreler, voltmetreler, nem ölçerler, test cihazları, teleskoplar, 
periskoplar, pusulalar; taşıt göstergeleri; laboratuvarlarda kullanılan malzemeler: mikroskoplar, büyüteçler, 
deney malzeme ve cihazları. Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi 
(reprodüksiyonu) için cihazlar: kameralar, fotoğraf makineleri, televizyonlar, videolar, cd-dvd kayıt ve 
oynatıcı cihazlar, mp3 çalar, bilgisayarlar, masa üstü-tablet bilgisayarlar, mikrofonlar, hoparlörler, 
kulaklıklar; haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları: cep telefonları ve 
bunların kılıfları, sabit telefonlar, telefon santralleri, bilgisayar yazıcıları, tarayıcılar, fotokopi makineleri. 
Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; bilgisayar 
ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar; 
manyetik/optik okuyuculu kartlar. Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları. Bilet 
otomatları, nakit para çekme makineleri. Makine ve cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar: yarı 
iletkenler, elektronik devreler, entegreler, yongalar (çipler), diyotlar, transistörler, manyetik kafalar, 
saptırıcılar; elektronik kilitler, fotoseller, elektronik açma kapama mekanizmaları, algılayıcılar (sensörler). 
Birim zamandaki tüketim miktarını ölçen sayaçlar ve zaman ayarlayıcıları. Koruyucu giysiler, koruma ve 
can kurtarma amaçlı donanımlar. Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları 
ve aksesuarları. Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları: fişler, buatlar, 
anahtarlar, şalterler, sigortalar, balastlar, starterler, elektrik panoları, rezistanslar, soketler, transformatörler, 
adaptörler, şarj cihazları, elektrikli ziller, elektrik, elektronikte kullanılan kablolar, piller, aküler. Ana 
fonksiyonu uyarı ve alarm olan cihazlar (taşıt alarmları hariç), elektrikli ziller. Trafikte kullanım amaçlı 
sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve araçları. Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil yangın 
söndürme aletleri ve cihazları (yangın söndürme hortumları ve yangın söndürme vanaları dahil). Radarlar, 
denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve cihazlar. Dekoratif mıknatıslar. 
Metronomlar. Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar. Yapay organlar ve 
protezler. Tıbbi ortopedik malzemeler: tıbbi korseler, ortopedik ayakkabılar, elastiki ve destekleyici 
bandajlar. Ameliyathane giysileri ve steril örtüler. Cinsel amaçlı aletler ve malzemeler. Prezervatifler 
(kondom/kaput). Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, bebekler için diş kaşıyıcılar. Aydınlatma cihazları 
(taşıtlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma armatürleri). Katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli ısıtma amaçlı 
cihazlar: kombiler, boylerler, kaloriferler petekleri, eşanjörler, sobalar, kuzineler; güneş enerjisi 
kollektörleri. Buhar, gaz ve sis (duman) üreteçleri (jeneratörleri): buhar jeneratörleri (kazanları), asetilen 
jeneratörleri, oksijen jeneratörleri, nitrojen jeneratörleri. İklimlendirme ve havalandırma cihazları. 
Soğutucular ve dondurucular. Pişirme, kurulama ve kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan 
aletler, makineler ve cihazlar: fırınlar, elektrikli tencereler, elektrikli su kaynatıcıları, mangallar, barbeküler, 
elektrikli çamaşır kurutucuları, saç kurutucuları ve el kurutma cihazları. Sıhhi tesisat ürünleri: musluklar, 
duş takımları, klozet iç takımları, banyo-duş kabinleri, küvetler, klozetler, evyeler, lavabolar. Su yumuşatma 
cihazları, su arıtma cihazları, su arıtma tesisatı, atık arıtma tesisatı. Tıbbi amaçlı olmayan elektrikli alt 
yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar, elektrikli veya elektriksiz ayak ısıtıcıları, sıcak su 
torbaları (termoforlar). Akvaryumlar için filtreler ve filtremotor kombinasyonları. Sanayi tipi pişirme, 
kurutma ve soğutma tesisatı. Pastörize ve sterilize edici makineler. Motorlu kara taşıtları (motosikletler, 
mobilet dahil) ve bu taşıtlar için motorlar, kavramalar ve transmisyon bağlantıları, transmisyon kayışları ve 
zincirleri, dişliler, frenler, fren disk ve balataları, şasiler, kaportalar, süspansiyonlar, darbe emiciler, 
şanzımanlar, direksiyonlar, jantlar. Bisikletler ve bunların gövdeleri, gidonları, çamurlukları. Taşıt kasaları, 
damperli kasalar, traktör römorkları, frigorifik kasalar, römork bağlantıları. Taşıt koltukları, koltuklar için 
baş dayanakları, emniyetli çocuk koltukları, koltuk kılıfları, araç örtüleri (aracın şeklini almış), güneşlikler. 
Sinyaller ve yön sinyalleri için kollar, taşıt camları için silecekler, silecek kolları. Taşıtlar için iç ve dış 
lastikler, tubles lastikler, lastik tamir takımları, taşıt lastikleri için yamalar, kaynak yamalar, taşıt lastikleri 
için supaplar. Taşıt camları, emniyetli taşıt camları, taşıtlar için dikiz aynaları ve yan aynalar. Patinaj 
zincirleri. Taşıtlar için portbagajlar, bisiklet ve kayak taşıyıcıları, seleler. Lastik şişirme pompaları. Taşıtlar 
için hırsız alarmları, kornalar. Yolcular için emniyet kemerleri, havalı yastıklar. Bebek arabaları, tekerlekli 
sandalyeler, pusetler. El arabaları, pazar arabaları, tek veya çok tekerlekli el arabaları, market arabaları, ev 
eşyaları için tekerlekli taşıyıcılar. Raylı taşıtlar: Lokomotifler, trenler, tramvaylar, vagonlar, teleferikler, 
telesiyejler. Deniz taşıtları ve parçaları (motorları hariç). Hava taşıtları ve parçaları (motorları hariç). Ateşli, 
havalı, yaylı silahlar ile bunlara ait kılıf ve askı kayışları. Ağır silahlar, havanlar, roketler. Havai fişekler. 
Kişisel kullanım için koruyucu gazlar. Kuyumculuk eşyaları (taklitleri dahil); altınlar, mücevherler, kıymetli 
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taşlar ve bunlardan mamul takılar, kol düğmeleri, kravat iğneleri ve heykeller, biblolar. Saatler ve zaman 
ölçme cihazları (kronometreler ve parçaları, saat kordonları dahil). Müzik aletleri ve kutuları Kağıt, karton 
(mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; 
kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, 
tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler. Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve 
ciltleme malzemeleri. Basılı yayınlar, basılı evrak: kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir 
makbuzları, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar. Kırtasiye, büro, eğitim-
öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç): kırtasiye tipi kağıt 
ürünler, yapıştırıcılar, kalemler, silgiler, kırtasiye tipi bantlar, el işi için karton, yazı kağıtları, kopyalama 
kağıtları, yazarkasa kağıt ruloları, çizim aletleri, kara tahtalar, resim boyaları. Büro makineleri. Badana ve 
boya işleri için fırçalar ve rulolar. Tespihler. Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya 
bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler. Yalıtım, dolgu ve 
tıkama malzemeleri: yalıtım amaçlı kullanılan boyalar, yalıtım için kumaşlar, yalıtım amaçlı bantlar, yalıtım 
için örtüler, derz dolguları, contalar, o-ringler ( motor ve silindir contaları hariç). Lastikten, plastikten veya 
kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar için kullanılanlar dahil), boru kılıf ve rakorları; 
tekstilden hortumlar, madeni olmayan boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör 
hortumları (yangın hortumları hariç). İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, 
astarlık deriler. Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka 
sınıflarda yer almayan eşyalar: çantalar, cüzdanlar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtar 
muhafazaları, bavullar, valizler. Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar. Kırbaçlar, koşum 
takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları. Bu sınıfa dahil biçimlendirilmemiş halde malzemeler: kum, 
çakıl, mıcır, asfalt, zift, çimento, kireç, alçı, sıva, beton, blok mermer. Beton, alçı, toprak, kil, taş, mermer, 
ahşap, plastik veya sentetik malzemelerden imal edilmiş ve şekil almış yapı/inşaat/yol yapımı ve benzer 
amaçlı malzemeler: metalden olmayan binalar/yapılar, yapı elemanları, direkler, bariyerler, tabii veya 
sentetik ısı ile yapıştırılabilen kaplamalar, çatılar için ziftli kartonlar, ziftli kaplamalar, ahşap ve sentetik 
malzemeden kapı ve pencereler. Yollar için metal, mekanik ve aydınlatmalı olmayan trafik işaretleri. Beton, 
taş veya mermerden yapılmış anıtlar, heykeller. İnşaatlar için cam ürünleri. Metalden olmayan prefabrik 
yüzme havuzları. Akvaryum kumları. Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar. 
Yatak şilteleri, yastıklar, tıbbi amaçlı olmayan havalı yataklar ve yastıklar, kampçılar için uyku tulumları, 
deniz yatakları. Aynalar. Arı kovanları, suni petekler ve petek çıtaları. Bebekler için ana kucakları, 
parmaklıklı oyun parkları (iç mekanlar için), bebek beşikleri, yürüteçler. Ahşap veya sentetik malzemeden 
mamul panolar, resimler, tablolar için çerçeveler, kimlik kartları, künyeler, isimlikler, etiketler. Ahşap veya 
sentetik malzemeden mamul ambalaj, nakliye ve depolama amaçlı variller, fıçılar, bidonlar, hazneler 
(depolar), kutular, ambalaj kapları, nakliye amaçlı konteynerler, sandıklar, taşıma paletleri, bunlarla birlikte 
kullanılan kapaklar. Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası, mobilya 
bağlantıları, açma kapama tertibatları. Tahta, mantar, kamış, bambu, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina 
kemiği, istiridye kabuğu, kehribar, sedef, lületaşı, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs 
ve dekorasyon eşyaları: biblolar, duvara asılan süsler, heykeller. Sepetler, balıkçı sepetleri. Ev hayvanları 
için kulübeler, yuvalar, yataklar. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul portatif merdivenler, hareketli 
merdivenler. Bambu perdeler, stor perdeler (iç mekan), şerit perdeler, dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler; 
perde kopçaları, perde halkaları, perde kancaları, perde çubukları. Araç tekerlekleri için metalden olmayan 
takozlar. Elektriksiz temizlik aletleri ve gereçleri: boya fırçaları hariç fırçalar, çelik talaşları, süngerler, çelik 
yünleri, üstüpüler, tekstilden mamul temizleme ve silme bezleri, bulaşık eldivenleri, elektrikli olmayan 
cilalama makineleri, halı süpürgeleri, sopalı yer paspasları. Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, 
tıraş fırçaları, saç fırçaları, taraklar. Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, bu sınıfta yer alan ve 
elektrikle çalışmayan ev ve mutfak gereçleri (çatal, bıçak, kaşıklar hariç): yemek servis takımları, kap-
kacak, şişe açacakları, saksılar, pipetler, elektriksiz pişirme aletleri. Ütü masaları ve kılıfları, çamaşır 
kurutmalıkları, elbise askıları. Ev hayvanları için kafesler, akvaryumlar, vivaryumlar, terraryumlar. 
Camdan, porselenden, seramikten, kilden süs ve dekorasyon eşyaları: heykeller, biblolar, vazolar. Fare 
kapanları, haşerat tuzakları, sinek ve haşeratı kovucu veya yok edici elektrikli cihazlar, sinek yakalayıcılar, 
sinek raketleri. Parfüm bekleri (yandığında koku yayan bekler), parfüm spreyleri ve vaporizatörleri 
(püskürteç), elektrikli-elektriksiz makyaj temizleme aletleri, pudra ponponları, tuvalet eşyaları için kutular. 
Püskürtmeli hortum başlıkları, sulama süzgeçleri için başlıklar, sulama aletleri, bahçe sulama süzgeçleri, 
musluklara takılan uçlar. İşlenmemiş cam, yarı işlenmiş cam, dekorasyon için cam mozaikler ve cam tozları 
(inşaat için olanlar hariç), cam yünleri (izolasyon ve tekstil amaçlı olmayan). Halatlar, ipler, ip merdivenler, 
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hamaklar, balık ağları. Çadırlar, tenteler, brandalar, yelkenler, araç örtüleri (araç şeklini almamış olanlar). 
Tekstilden mamul ambalaj torbaları. Kauçuk ve sentetik olmayan döşeme doldurma malzemeleri (yün, 
pamuk dahil). Tekstil amaçlı sentetik elyaflar, işlenmemiş büküm elyafları, cam elyaflar. Tekstil amaçlı 
büküm iplikleri; dikiş, nakış ve örgü iplikleri, tireler, esnek iplikler. Dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar. 
Ev tekstil ürünleri: perdeler, yatak örtüleri, nevresimler, çarşaflar, yastık kılıfları, battaniyeler, yorganlar, 
havlular. Tekstilden bayraklar, flamalar, etiketler. Bebekler için kundak örtüleri. Koruyucu amaçlı olanlar 
hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler. 
Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler. Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler. 
Danteller ve nakışlar (aplikeler), güpürler, fistolar, dar dokumalar, şeritler ve kurdeleler, ekstraforlar, fitiller, 
giysiler için kumaştan yapılmış hazır harfler ve rakamlar, armalar, rütbe işaretleri, vatkalar. Giysiler için 
düğmeler, kopçalar, halkalar, fermuarlar, ayakkabı ve kemer tokaları, perçinler, yapışkan bantlar, bağlar, 
toplu iğneler, iğneler, dikiş iğneleri, dikiş makinesi iğneleri, tığlar ve örgü şişleri, iğne kutuları ve iğnelikler. 
Yapma çiçekler, yapma meyveler. Saç tokaları, saçı bağlamak için halkalar, taçlar, değerli metalden 
olmayan saç süsleri, takma saçlar, postişler, elektrikli veya elektriksiz bigudiler. Halılar, kilimler, yolluklar. 
Seccadeler. Muşambalar, yapay çimen, döşemelik mantarlı muşamba (linolyum). Spor amaçlı minderler. 
Tekstilden olmayan duvar kaplamaları, duvar kağıtları. Oyunlar ve oyuncaklar. Salonda oynanan oyunlar; 
harici ekran ya da monitör ile bağlanıp oynanabilen oyunlar için aletler, makineler ve cihazlar (jetonla 
çalışanlar dahil). Hayvanlar için oyuncaklar. Çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar. Bu 
sınıfa dahil jimnastik ve spor aletleri; olta takımları, yapay balık yemleri, avcılık ve balıkçılık için tuzaklar. 
Suni yılbaşı ağaçları ve bunlar için süsler, suni karlar, çıngıraklar, parti ve benzeri eğlenceler için 
malzemeler, kağıttan parti şapkaları. Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et 
ürünleri. Kuru bakliyat. Hazır çorbalar, bulyonlar. Zeytin, zeytin ezmeleri. Süt ve süt ürünleri (tereyağı 
dahil). Yenilebilir bitkisel yağlar. Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, 
salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler, salçalar. Kuru yemişler. Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin. 
Yumurtalar, yumurta tozları. Patates cipsleri. Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata 
esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, 
poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, 
kazandibi, sütlaç, keşkül. Bal, arı sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, 
domates sosları dahil olmak üzere soslar. Mayalar, kabartma tozları. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Toz 
şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Çaylar, buzlu çaylar. Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, 
gofretler. Sakızlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar. Tuz. Hububattan (tahıl) imal edilmiş çerezler, patlamış 
mısır, yulaf ezmeleri, mısır cipsleri, kahvaltılık hububat ürünleri, işlemden geçirilmiş buğday, arpa, yulaf, 
çavdar, pirinç. Pekmez İşlenmemiş tarım ve bahçecilik ürünleri, tohumlar. Ormancılık ürünleri. Canlı 
hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar dahil). Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar. 
Hayvan yemleri. Malt (insan tüketimi için olmayan). Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar. Maden 
suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar. Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, 
meşrubatlar. Enerji içecekleri (alkolsüz). Alkollü içecekler (biralar hariç): Şaraplar, rakılar, viskiler, likörler, 
alkol içeren kokteyller. Tütün, çiğneme tütünleri, sigaralar, purolar. Değerli metalden olanlar da dahil olmak 
üzere, tütün içenlere mahsus malzemeler: pipolar, puro ve sigara ağızlıkları, küllükler, tütün kutuları, sigara 
sarmak için aletler, sigara kağıtları, nargileler, çakmaktaşları, çakmaklar. Kibritler. mallarının bir araya 
getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog 
ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.) 
 
Evrak No: 220242063 Başvuru No: 2015/81735 
 
İlgi : 08/10/2015 tarih ve 2015-GE-368371 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/81735 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 08.10.2015 tarih ve “naturica” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/81735 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 14.12.2015 tarih ve 244 sayılı Resmi Marka Bülten’inde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
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hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım 
amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil).Sabunlar.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2006 02627 
 
Evrak No: 220242279 Başvuru No: 2016/66270 
 
İlgi : 16.08.2016 tarih ve 2016-GE-331633 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 27.01.2017 tarihinde 269 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2016/66270 numaralı "kutlu fried meats" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, 
Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak 
ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220242440 Başvuru No: 2017/30487 
 
İlgi : 04/04/2017 tarih ve 2017-GE-131682 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/30487 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 04.04.2017 tarih ve “tuna yangın kapıları” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/30487 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
12.06.2017 tarih ve 278 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir. 
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Değerli olmayan maden cevherleri.Adi metaller 
ile bunların alaşımları ve yarı mamulleri: inşaat demirleri; inşaatlar için adi metalden hasır ve etriyeler; 
levha, kütük, çubuk, profil, tabaka, sac halinde adi metaller.Barınma, saklama, muhafaza etme, kaplama, 
sarma, çevreleme, depolama, yerleştirme amaçlı metalden malzemeler ve araçlar: metalden mamul yapılar, 
metalden inşaat iskeletleri ve dikmeleri, metal kutular, metal ambalajlar, alüminyum folyo, metalden çitler, 
korkuluklar, metalden tüpler, metal kaplar, madeni depolar, metal nakliye sandıkları, metal portatif 
merdivenler.Eleme, filtreleme ve benzeri amaçlar için yapılmış metalden malzemeler. Metalden 
havalandırma, ısıtma, kanalizasyon, telefon, yeraltı elektrik ve iklimlendirme tesisatları için havalandırma 
kanalları, menfezler, menfez kapakları, bacalar, baca şapkaları, menhol (baca) kapakları, ızgaralar.Metalden 
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mamul işaretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tanıtma amaçlı malzemeler: tabelalar, panolar, plakalar, 
metalden ışıksız trafik yönlendirme işaretleri.Metalden mamul sıvı veya gaz nakli amaçlı borular, sondaj 
boruları ve bunların bağlantı parçaları: metalden vanalar, manşonlar, dirsekler, klipsler, uzatmalar.Metalden 
mamul demiryolu malzemeleri: raylar, ray bağlantıları, makaslar.Madeni iskele babaları ve şamandıraları, 
madeni dubalar, deniz taşıtları için çapa demirleri.Döküm işleri için madeni kalıplar (makine parçası olanlar 
hariç).Adi metallerden veya bunların alaşımlarından yapılmış sanat eserleri; adi metalden mamul 
müsabakalarda verilen kupalar.Metalden mamul kapaklar, şişe kapakları.Madeni direkler, madeni dikmeler, 
madeni inşaat iskeleleri, madeni kazıklar, madeni kuleler.Kaldırma, yükleme ve nakil için madeni paletler, 
madeni halatlar, yük kaldırma ve taşımada kullanılan madeni askılar, bağlar, kolonlar, kuşaklar, bantlar ve 
şeritler.  
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2001 22041 
 
Evrak No: 220242707 Başvuru No: 2017/72870 
 
İlgi : 14/08/2017 tarih ve 2017-GE-325987 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/72870 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 14.08.2017 tarih ve “ottoman saray helva susam tahin pekmez reçel lokum sarayınız damak tadı” 
ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/72870 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
12.10.2017 tarih ve 286 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, 
çikolata esaslı içecekler.Makarnalar, mantılar, erişteler.Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, 
simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, 
kazandibi, sütlaç, keşkül.Bal, arı sütü, propolis.Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, 
domates sosları dahil olmak üzere soslar.Mayalar, kabartma tozları.Her türlü un, irmikler, nişastalar.Toz 
şeker, kesme şeker, pudra şekeri.Çaylar, buzlu çaylar.Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, 
gofretler.Sakızlar.Dondurmalar, yenilebilir buzlar.Tuz.Hububattan (tahıl) imal edilmiş çerezler, patlamış 
mısır, yulaf ezmeleri, mısır cipsleri, kahvaltılık hububat ürünleri, işlemden geçirilmiş buğday, arpa, yulaf, 
çavdar, pirinç.Pekmez  
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2005 10557 
Başvuru/Tescil No 2015 51814 
 
Evrak No: 220242751 Başvuru No: 2017/87222 
 
İlgi : 03/10/2017 tarih ve 2017-GE-396924 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/87222 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

147 
 

İlgi : 03.10.2017 tarih ve “server ahbs aile hekimliği bilgi sistemi” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/87222 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
27.11.2017 tarih ve 289 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (c) Marka, ,ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya 
malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer 
özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (c) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Bilgisayar hizmetleri: bilgisayar programlama, 
bilgisayarı virüse karşı koruma, bilgisayar sistem tasarımı, başkaları adına web sitelerinin tasarlanması, 
bakımı ve güncelleştirilmesi, yazılım tasarımı, kiralanması ve güncelleştirilmesi, internet arama motoru 
sağlama, hosting, bilgisayar donanımları alanında danışmanlık, bilgisayar donanımlarının kiralanması 
hizmetleri. 
 
Evrak No: 220243665 Başvuru No: 2018/01313 
 
İlgi : 08/01/2018 tarih ve 2018-GE-7315 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/01313 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 08.01.2018 tarih ve “ceviz catering organizasyon” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/01313 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
29.01.2018 tarih ve 293 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2001 11949 
 
Evrak No: 220243664 Başvuru No: 2018/01313 
 
İlgi : 08/01/2018 tarih ve 2018-GE-7315 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/60442 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak itiraz kabul tam ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 08.01.2018 tarih ve “ceviz catering organizasyon” ibareli başvurunuz.  
2018/01313 başvuru numarası ile kayıtlı olan “ceviz catering organizasyon” ibareli marka tescil 
başvurunuza 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 
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aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6 
ncı maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara, kararın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
İtiraz Eden DESTEK MODERN TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Eclipse Bussiness 
D Blok Akasya Sk. No:5 Maslak Sarıyer İstanbul)  
İtiraz Gerekçesi (6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur. (6/5) Tanınmışlık - Haksız 
Bulunmuştur. (6/9) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur.  
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
2014 101874 / "ceviz akademisi" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir. 
 
Evrak No: 220243667 Başvuru No: 2018/103689 
  
İlgi : 16/11/2018 tarih ve 2018-GE-490109 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/103689 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 16.11.2018 tarih ve “parents türkiye” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/103689 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
14.01.2019 tarih ve 316 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
 
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton 
malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik 
kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt 
peçeteler.Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri.Matbaa ve ciltleme 
malzemeleri.Basılı yayınlar, basılı evrak: kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir makbuzları, 
takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar.Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, 
çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç): kırtasiye tipi kağıt ürünler, 
yapıştırıcılar, kalemler, silgiler, kırtasiye tipi bantlar, el işi için karton, yazı kağıtları, kopyalama kağıtları, 
yazarkasa kağıt ruloları, çizim aletleri, kara tahtalar, resim boyaları.Büro makineleri.Badana ve boya işleri 
için fırçalar ve rulolar.Radyo ve televizyon yayın hizmetleri.Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama 
hizmetleri dahil).Haber ajansı hizmetleri.Eğitim ve öğretim hizmetleri.Sempozyum, konferans, kongre ve 
seminer düzenleme, idare hizmetleri.Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, 
müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil).Dergi, kitap, gazete 
v.b.gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim 
ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil).Film, televizyon ve radyo programları yapım 
hizmetleri. Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri.  
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2009 66506 
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Evrak No: 220243668 Başvuru No:  2018/10550 
 
İlgi : 02/02/2018 tarih ve 2018-GE-48098 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/10550 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 02.02.2018 tarih ve “karakiraz” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/10550 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
27.03.2018 tarih ve 297 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (b) Marka, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret içermektedir. 5/1 (c) Marka, ,ticaret 
alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, 
hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret 
veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içermektedir. Reddedilen Mal ve Hizmetler 5/1 (b) 
Maddesi Hükmünce  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
Maden suları, sodalar.Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar. 5/1 (c) Maddesi 
Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Maden suları, sodalar.Sebze ve meyve suları, bunların 
konsantreleri ve özleri, meşrubatlar. 
 
Evrak No: 220243669 Başvuru No: 2018/11013 
 
İlgi : 05.02.2018 tarih ve 2018-GE-50233 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 27.02.2018 tarihinde 295 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2018/11013 numaralı "tma mimarlık ve inşaat" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 22 nci ve Sınaî Mülkiyet Kanununun 
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddeleri gereğince 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen işlemin süresi içerisinde yapılmaması halinde başvurunuz yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri 
gereğince işlemden kaldırılacaktır. 
 
Evrak No: 220243676 Başvuru No: 2018/115671 
 
İlgi : 18/12/2018 tarih ve 2018-GE-543625 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/115671 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 18.12.2018 tarih ve “köylü ana 100% doğal” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/115671 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
27.12.2018 tarih ve 315 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
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Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her 
nevi işlenmiş et ürünleri. Kuru bakliyat.Hazır çorbalar, bulyonlar.Zeytin, zeytin ezmeleri.Yenilebilir bitkisel 
yağlar.Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve 
ve sebzeler, salçalar.Kuru yemişler.Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin.Yumurtalar, yumurta tozları.Patates 
cipsleri. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2017 76944 
 
Evrak No: 220243677 Başvuru No: 2018/115671 
 
İlgi : 18/12/2018 tarih ve 2018-GE-543625 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/115671 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak itiraz kabul tam ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 18.12.2018 tarih ve “köylü ana 100% doğal” ibareli başvurunuz.  
2018/115671 başvuru numarası ile kayıtlı olan “köylü ana 100% doğal” ibareli marka tescil başvurunuza 
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda 
belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6 ncı 
maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun reddedilmesine karar verilmiştir. 
İşbu karara, kararın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
İtiraz Eden BUKET ERTEN (Şemikler Mahallesi 3006 Sokak No:2 Gökkuşağı Sitesi A Blok K:4 D:17 
Merkezefendi Denizli)  
İtiraz Gerekçesi (6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur. (6/3) Eskiye Dayalı Kullanım - 
Haksız Bulunmuştur. (6/5) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. (6/6) Diğer Fikri Haklar veya Kişi Hakları - 
Haksız Bulunmuştur. (6/9) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur.  
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
2017 76944 / "köylüana" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.)  
 
İtiraz Eden TİRYAKİ AGRO GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. (BAŞPINAR (ORGANİZE) OSB MAHALLESİ 
83313 NUMARALI CADDE NO:6 Şehitkamil Gaziantep)  
İtiraz Gerekçesi (6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haksız Bulunmuştur. (6/9) Kötü Niyet - Haksız 
Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
2009 60389 / "köylükızı" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit 
edilmiştir.) 
 
Evrak No: 220243689 Başvuru No: 2018/13526 
 
İlgi : 12/02/2018 tarih ve 2018-GE-61151 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/13526 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 12.02.2018 tarih ve “antik mezat” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/13526 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
27.04.2018 tarih ve 299 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
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hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (b) Marka, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret içermektedir. 5/1 (c) Marka, ,ticaret 
alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, 
hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret 
veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (c) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili 
hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım 
hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.Açık artırmaların 
düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. 5/1 (b) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 
Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların 
organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet 
sitesi) sağlama hizmetleri.Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. 
 
Evrak No: 220243725 Başvuru No: 2018/70564 
 
İlgi : 27/07/2018 tarih ve 2018-GE-329699 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/70564 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 27.07.2018 tarih ve “beyaz şekerleme” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/70564 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
12.11.2018 tarih ve 312 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, 
çikolata esaslı içecekler.Bal, arı sütü, propolis.Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, 
domates sosları dahil olmak üzere soslar.Mayalar, kabartma tozları.Her türlü un, irmikler, nişastalar.Toz 
şeker, kesme şeker, pudra şekeri.Tuz.Zeytin, zeytin ezmeleri.Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, 
pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler, salçalar.Pastacılık ve fırıncılık 
mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli 
tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül.Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, 
gofretler. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2008 55255 
Başvuru/Tescil No 2014 48166 
Başvuru/Tescil No 79509 
 
 
 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

152 
 

Evrak No: 220243748 Başvuru No: 2019/130914 
 
İlgi : 23/12/2019 tarih ve 2019-GE-575242 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/130914 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 23.12.2019 tarih ve “uygun akaryakıt” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/130914 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
27.05.2020 tarih ve 349 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (b) Marka, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret içermektedir. 5/1 (c) Marka, ,ticaret 
alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, 
hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret 
veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içermektedir. 5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki 
mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile 
aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (b) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Sınai amaçlı yağlar, gresler, kesme sıvıları, toz 
emici-ıslatıcı ve bağlayıcı maddeler.Katı yakıtlar: kömürler, odun.Sıvı ve gaz yakıtlar: benzin, mazot, 
sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, fueloil ile bunların kimyasal olmayan katkıları.Aydınlanma amaçlı 
mumlar, fitiller, yarı mamul vakslar, balmumları (vakslar), parafinler.Elektrik enerjisi.Kara taşıtları için 
olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve tertibatları: hidrolik, pnömatik kontroller, 
kara taşıtları için olanlar hariç frenler, balatalar, krank milleri, dişliler, silindirler, pistonlar, türbinler, 
filtreler; kara taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar: taşıtlar için yağ, yakıt ve hava filtreleri, 
egzozlar, egzoz manifoldları, silindirler, silindir başları, pistonlar, karbüratörler, yakıt dönüşüm cihazları, 
enjektörler, yakıt tasarruf cihazları, pompalar, valfler, marşlar, dinamolar, bujilerMakine veya motor parçası 
olmayan pompalar (akaryakıt dolum ve dağıtım pompaları ve bunların tabancaları dahil).Müşterilerin 
malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Sınai amaçlı yağlar, gresler, kesme sıvıları, toz 
emici-ıslatıcı ve bağlayıcı maddeler.Katı yakıtlar: kömürler, odun.Sıvı ve gaz yakıtlar: benzin, mazot, 
sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, fueloil ile bunların kimyasal olmayan katkıları.Elektrik enerjisi.Eleme, 
filtreleme ve benzeri amaçlar için yapılmış metalden malzemeler. Metalden hırdavatçı (nalburiye) eşyası: 
vidalar, çiviler, cıvatalar, somunlar, pimler, pullar, dağcılar için metal pitonlar, zincirler, metal mobilya 
bağlantıları ve tekerlekleri, sanayide kullanılan metal tekerlekler, kapı ve pencere kolları, metal menteşeler, 
ispanyoletler, metal kilitler, kilit anahtarları, metalden anahtar taşıma halkaları, metalden 
makaralar.Metalden havalandırma, ısıtma, kanalizasyon, telefon, yeraltı elektrik ve iklimlendirme tesisatları 
için havalandırma kanalları, menfezler, menfez kapakları, bacalar, baca şapkaları, menhol (baca) kapakları, 
ızgaralar.Metalden mamul işaretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tanıtma amaçlı malzemeler: tabelalar, 
panolar, plakalar, metalden ışıksız trafik yönlendirme işaretleri.Taşıtlar için metalden mamul profil çıtalar 
(dekorasyon amaçlı). Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve 
tertibatları: hidrolik, pnömatik kontroller, kara taşıtları için olanlar hariç frenler, balatalar, krank milleri, 
dişliler, silindirler, pistonlar, türbinler, filtreler; kara taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar: 
taşıtlar için yağ, yakıt ve hava filtreleri, egzozlar, egzoz manifoldları, silindirler, silindir başları, pistonlar, 
karbüratörler, yakıt dönüşüm cihazları, enjektörler, yakıt tasarruf cihazları, pompalar, valfler, marşlar, 
dinamolar, bujilerAlternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan 
jeneratörler.Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli, hidrolik ve pnömatik 
zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü 
makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral 
makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda sayılan makine ve 
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araçlarla aynı işleve sahip robotlar.Elektrikli ve gazlı kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazları, 
elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark kesme cihazları, elektrikli kaynak makine elektrotları ve bunlarla 
aynı işleve sahip robotlar.Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları: 
fişler, buatlar, anahtarlar, şalterler, sigortalar, balastlar, starterler, elektrik panoları, rezistanslar, soketler, 
transformatörler, adaptörler, şarj cihazları, elektrik, elektronikte kullanılan kablolar, piller, aküler, elektrik 
enerjisi üretimi için güneş panelleri.Buhar, gaz ve sis (duman) üreteçleri (jeneratörleri): buhar jeneratörleri 
(kazanları), asetilen jeneratörleri, oksijen jeneratörleri, nitrojen jeneratörleri.Motorlu kara taşıtları 
(motosikletler, mobilet dahil) ve bu taşıtlar için motorlar, kavramalar ve transmisyon bağlantıları, 
transmisyon kayışları ve zincirleri, dişliler, frenler, fren disk ve balataları, şasiler, kaportalar, 
süspansiyonlar, darbe emiciler, şanzımanlar, direksiyonlar, jantlar.Taşıt kasaları, damperli kasalar, traktör 
römorkları, frigorifik kasalar, römork bağlantıları.Taşıt koltukları, koltuklar için baş dayanakları, emniyetli 
çocuk koltukları, koltuk kılıfları, araç örtüleri (aracın şeklini almış), güneşlikler.Sinyaller ve yön sinyalleri 
için kollar, taşıt camları için silecekler, silecek kolları.Taşıtlar için iç ve dış lastikler, tubles lastikler, lastik 
tamir takımları, taşıt lastikleri için yamalar, kaynak yamalar, taşıt lastikleri için supaplar.Taşıt camları, 
emniyetli taşıt camları, taşıtlar için dikiz aynaları ve yan aynalar.Patinaj zincirleri.Taşıtlar için portbagajlar, 
bisiklet ve kayak taşıyıcıları, seleler.Lastik şişirme pompaları.Taşıtlar için hırsız alarmları, kornalar.Deniz 
taşıtları ve parçaları (motorları hariç).Hava taşıtları ve parçaları (motorları hariç). mallarının bir araya 
getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog 
ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)Kara araçları servis istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve 
akaryakıt dolumu). 5/1 (c) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Sınai amaçlı yağlar, gresler, 
kesme sıvıları, toz emici-ıslatıcı ve bağlayıcı maddeler.Katı yakıtlar: kömürler, odun.Sıvı ve gaz yakıtlar: 
benzin, mazot, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, fueloil ile bunların kimyasal olmayan 
katkıları.Aydınlanma amaçlı mumlar, fitiller, yarı mamul vakslar, balmumları (vakslar), parafinler.Elektrik 
enerjisi.Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve tertibatları: 
hidrolik, pnömatik kontroller, kara taşıtları için olanlar hariç frenler, balatalar, krank milleri, dişliler, 
silindirler, pistonlar, türbinler, filtreler; kara taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar: taşıtlar 
için yağ, yakıt ve hava filtreleri, egzozlar, egzoz manifoldları, silindirler, silindir başları, pistonlar, 
karbüratörler, yakıt dönüşüm cihazları, enjektörler, yakıt tasarruf cihazları, pompalar, valfler, marşlar, 
dinamolar, bujilerMakine veya motor parçası olmayan pompalar (akaryakıt dolum ve dağıtım pompaları ve 
bunların tabancaları dahil).Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Sınai amaçlı 
yağlar, gresler, kesme sıvıları, toz emici-ıslatıcı ve bağlayıcı maddeler.Katı yakıtlar: kömürler, odun.Sıvı ve 
gaz yakıtlar: benzin, mazot, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, fueloil ile bunların kimyasal olmayan 
katkıları.Elektrik enerjisi.Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve 
tertibatları: hidrolik, pnömatik kontroller, kara taşıtları için olanlar hariç frenler, balatalar, krank milleri, 
dişliler, silindirler, pistonlar, türbinler, filtreler; kara taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar: 
taşıtlar için yağ, yakıt ve hava filtreleri, egzozlar, egzoz manifoldları, silindirler, silindir başları, pistonlar, 
karbüratörler, yakıt dönüşüm cihazları, enjektörler, yakıt tasarruf cihazları, pompalar, valfler, marşlar, 
dinamolar, bujiler mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış 
mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)Kara araçları servis 
istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu). 5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve 
Hizmetler Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Sınai amaçlı yağlar, gresler, 
kesme sıvıları, toz emici-ıslatıcı ve bağlayıcı maddeler.Katı yakıtlar: kömürler, odun.Sıvı ve gaz yakıtlar: 
benzin, mazot, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, fueloil ile bunların kimyasal olmayan katkıları.Elektrik 
enerjisi.Eleme, filtreleme ve benzeri amaçlar için yapılmış metalden malzemeler. Metalden hırdavatçı 
(nalburiye) eşyası: vidalar, çiviler, cıvatalar, somunlar, pimler, pullar, dağcılar için metal pitonlar, zincirler, 
metal mobilya bağlantıları ve tekerlekleri, sanayide kullanılan metal tekerlekler, kapı ve pencere kolları, 
metal menteşeler, ispanyoletler, metal kilitler, kilit anahtarları, metalden anahtar taşıma halkaları, metalden 
makaralar.Metalden havalandırma, ısıtma, kanalizasyon, telefon, yeraltı elektrik ve iklimlendirme tesisatları 
için havalandırma kanalları, menfezler, menfez kapakları, bacalar, baca şapkaları, menhol (baca) kapakları, 
ızgaralar.Metalden mamul işaretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tanıtma amaçlı malzemeler: tabelalar, 
panolar, plakalar, metalden ışıksız trafik yönlendirme işaretleri.Taşıtlar için metalden mamul profil çıtalar 
(dekorasyon amaçlı). Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve 
tertibatları: hidrolik, pnömatik kontroller, kara taşıtları için olanlar hariç frenler, balatalar, krank milleri, 
dişliler, silindirler, pistonlar, türbinler, filtreler; kara taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar: 
taşıtlar için yağ, yakıt ve hava filtreleri, egzozlar, egzoz manifoldları, silindirler, silindir başları, pistonlar, 
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karbüratörler, yakıt dönüşüm cihazları, enjektörler, yakıt tasarruf cihazları, pompalar, valfler, marşlar, 
dinamolar, bujilerAlternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan 
jeneratörler.Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli, hidrolik ve pnömatik 
zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü 
makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral 
makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda sayılan makine ve 
araçlarla aynı işleve sahip robotlar.Elektrikli ve gazlı kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazları, 
elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark kesme cihazları, elektrikli kaynak makine elektrotları ve bunlarla 
aynı işleve sahip robotlar.Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları: 
fişler, buatlar, anahtarlar, şalterler, sigortalar, balastlar, starterler, elektrik panoları, rezistanslar, soketler, 
transformatörler, adaptörler, şarj cihazları, elektrik, elektronikte kullanılan kablolar, piller, aküler, elektrik 
enerjisi üretimi için güneş panelleri.Buhar, gaz ve sis (duman) üreteçleri (jeneratörleri): buhar jeneratörleri 
(kazanları), asetilen jeneratörleri, oksijen jeneratörleri, nitrojen jeneratörleri.Motorlu kara taşıtları 
(motosikletler, mobilet dahil) ve bu taşıtlar için motorlar, kavramalar ve transmisyon bağlantıları, 
transmisyon kayışları ve zincirleri, dişliler, frenler, fren disk ve balataları, şasiler, kaportalar, 
süspansiyonlar, darbe emiciler, şanzımanlar, direksiyonlar, jantlar.Taşıt kasaları, damperli kasalar, traktör 
römorkları, frigorifik kasalar, römork bağlantıları.Taşıt koltukları, koltuklar için baş dayanakları, emniyetli 
çocuk koltukları, koltuk kılıfları, araç örtüleri (aracın şeklini almış), güneşlikler.Sinyaller ve yön sinyalleri 
için kollar, taşıt camları için silecekler, silecek kolları.Taşıtlar için iç ve dış lastikler, tubles lastikler, lastik 
tamir takımları, taşıt lastikleri için yamalar, kaynak yamalar, taşıt lastikleri için supaplar.Taşıt camları, 
emniyetli taşıt camları, taşıtlar için dikiz aynaları ve yan aynalar.Patinaj zincirleri.Taşıtlar için portbagajlar, 
bisiklet ve kayak taşıyıcıları, seleler.Lastik şişirme pompaları.Taşıtlar için hırsız alarmları, kornalar.Deniz 
taşıtları ve parçaları (motorları hariç).Hava taşıtları ve parçaları (motorları hariç). mallarının bir araya 
getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog 
ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)Kara araçları servis istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve 
akaryakıt dolumu). 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2010 39732 
Başvuru/Tescil No 2011 103185 
Başvuru/Tescil No 2018 00473 
 
Evrak No: 220243747 Başvuru No: 2019/13121 
 
İlgi : 11/02/2019 tarih ve 2019-GE-57685 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/13121 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 11.02.2019 tarih ve “brezilya cevizi çayı” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/13121 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
14.10.2019 tarih ve 334 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (b) Marka, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret içermektedir. 5/1 (c) Marka, ,ticaret 
alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, 
hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret 
veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içermektedir. 5/1 (f) Marka, mal veya hizmetin 
niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
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5/1 (b) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Tıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanıma uygun 
diyetetik maddeler;insan ve hayvanlar için diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; zayıflama amaçlı tıbbi 
müstahzarlar; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içecekler.Çaylar, buzlu çaylar. 
5/1 (c) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Tıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanıma uygun 
diyetetik maddeler;insan ve hayvanlar için diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; zayıflama amaçlı tıbbi 
müstahzarlar; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içecekler.Çaylar, buzlu çaylar. 
5/1 (f) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Zararlı böcek, zararlı bitki, zararlı mantar ve 
kemirgenleri yok edici maddeler.Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı 
deterjanlar, ilaçlı sabunlar, dezenfekte edici sabunlar, antibakteriyel el losyonları.Kahve, kakao; kahve veya 
kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. 
 
Evrak No: 220243749 Başvuru No: 2019/13126 
 
İlgi : 11/02/2019 tarih ve 2019-GE-57718 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/13126 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 11.02.2019 tarih ve “brezilian nuts tea” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/13126 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
14.10.2019 tarih ve 334 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (b) Marka, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret içermektedir. 5/1 (c) Marka, ,ticaret 
alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, 
hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret 
veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içermektedir. 5/1 (f) Marka, mal veya hizmetin 
niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (b) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Tıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanıma uygun 
diyetetik maddeler;insan ve hayvanlar için diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; zayıflama amaçlı tıbbi 
müstahzarlar; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içecekler.Çaylar, buzlu çaylar. 
5/1 (c) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Tıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanıma uygun 
diyetetik maddeler;insan ve hayvanlar için diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; zayıflama amaçlı tıbbi 
müstahzarlar; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içecekler.Çaylar, buzlu çaylar. 
5/1 (f) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Zararlı böcek, zararlı bitki, zararlı mantar ve 
kemirgenleri yok edici maddeler.Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı 
deterjanlar, ilaçlı sabunlar, dezenfekte edici sabunlar, antibakteriyel el losyonları.Kahve, kakao; kahve veya 
kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. 
 
Evrak No: 220243750 Başvuru No: 2019/13124 
 
İlgi : 11/02/2019 tarih ve 2019-GE-57701 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/13124 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 11.02.2019 tarih ve “brezilya cevizli karışık bitki çayı” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/13124 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
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27.05.2019 tarih ve 325 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (b) Marka, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret içermektedir. 5/1 (c) Marka, ,ticaret 
alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, 
hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret 
veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içermektedir. 5/1 (f) Marka, mal veya hizmetin 
niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (b) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Tıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanıma uygun 
diyetetik maddeler;insan ve hayvanlar için diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; zayıflama amaçlı tıbbi 
müstahzarlar; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içecekler.Çaylar, buzlu çaylar. 
5/1 (c) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Tıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanıma uygun 
diyetetik maddeler;insan ve hayvanlar için diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; zayıflama amaçlı tıbbi 
müstahzarlar; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içeceklerÇaylar, buzlu çaylar. 
5/1 (f) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Zararlı böcek, zararlı bitki, zararlı mantar ve 
kemirgenleri yok edici maddeler.Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı 
deterjanlar, ilaçlı sabunlar, dezenfekte edici sabunlar, antibakteriyel el losyonları.Kahve, kakao; kahve veya 
kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler 
 
Evrak No: 220243761 Başvuru No: 2019/50809 
  
İlgi : 21/05/2019 tarih ve 2019-GE-224236 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/50809 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 21.05.2019 tarih ve “sunsettravel” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/50809 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
14.10.2019 tarih ve 334 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir. 
  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve 
kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralanması hizmetleri, tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, seyahat ile 
ilgili bilet sağlama, kurye hizmetleri. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2000 05883 
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Evrak No: 220243762 Başvuru No: 2019/50809 
 
İlgi : 21/05/2019 tarih ve 2019-GE-224236 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/50809 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 21.05.2019 tarih ve “sunsettravel” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/50809 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
14.10.2019 tarih ve 334 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve 
kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralanması hizmetleri, tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, seyahat ile 
ilgili bilet sağlama, kurye hizmetleri. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2000 05883 
 
Evrak No: 220243805 Başvuru No: 2019/61748 
 
İlgi : 28/06/2019 tarih ve 2019-GE-279519 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/61748 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 28.06.2019 tarih ve “aksu armatür” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/61748 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
13.01.2020 tarih ve 340 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri 5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili 
olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt 
edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Sıhhi tesisat ürünleri: musluklar, duş takımları, 
klozet iç takımları, banyo-duş kabinleri, küvetler, klozetler, evyeler, lavabolar, musluklar için contalar, 
salmastralar (musluk iç takımı). 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 156262 
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Evrak No: 220244258 Başvuru No: 2019/83807 
 
İlgi : 06/09/2019 tarih ve 2019-GE-377510 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/83822 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 06.09.2019 tarih ve “kartal elektrikli aletler ve hırdavat malzemeleri tic. ltd. şti.” ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/83807 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
12.03.2020 tarih ve 344 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi 
ve satın alması için Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli, hidrolik ve pnömatik 
zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü 
makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral 
makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda sayılan makine ve 
araçlarla aynı işleve sahip robotlar.Elektrikli ve gazlı kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazları, 
elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark kesme cihazları, elektrikli kaynak makine elektrotları ve bunlarla 
aynı işleve sahip robotlar. mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan 
satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.) 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 99 013127 
 
Evrak No: 220244284 Başvuru No: 2019/86733 
 
İlgi : 16/09/2019 tarih ve 2019-GE-390753 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/86733 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 16.09.2019 tarih ve “emerald” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/86733 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
12.02.2020 tarih ve 342 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Araç tekerlekleri için metal takozlar. 
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Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2007 44454 
 
Evrak No: 220244315 Başvuru No: 2019/88062 
 
İlgi : 18/09/2019 tarih ve 2019-GE-396766 sayılı dilekçeniz. İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 
2019/88062 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili olarak kısmi ret karar yazısı ekte 
sunulmuştur. 
 
İlgi : 18.09.2019 tarih ve “nebula” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/88062 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
27.02.2020 tarih ve 343 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir. 
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Bilim, denizcilik, topoğrafya, meteoroloji, 
sanayide ve laboratuvarda kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları: tıbbi amaçlı olmayan 
termometreler, barometreler, ampermetreler, voltmetreler, nem ölçerler, test cihazları, teleskoplar, 
periskoplar, pusulalar; taşıt göstergeleri; laboratuvarlarda kullanılan malzemeler: mikroskoplar, büyüteçler, 
dürbünler, deney malzeme ve cihazları.Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi 
(reprodüksiyonu) için cihazlar: kameralar, fotoğraf makineleri, televizyonlar, videolar, cd-dvd kayıt ve 
oynatıcı cihazlar, mp3 çalar, bilgisayarlar, masa üstü-tablet bilgisayarlar, giyilebilir teknolojik cihazlar 
(akıllı saatler, bileklikler, başa takılan cihazlar), mikrofonlar, hoparlörler, kulaklıklar; haberleşme ve 
çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları: cep telefonları ve bunların kılıfları, sabit 
telefonlar, telefon santralleri, bilgisayar yazıcıları, tarayıcılar, fotokopi makineleri.Manyetik, optik kayıt 
taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla 
indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu 
kartlar, manyetik, optik ve elektronik ortamlara kaydedilmiş çekilmiş sinema filmleri, diziler ve video 
müzik klipleri.Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları.Bilet otomatları, nakit para çekme 
makineleri.Makine ve cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar: yarı iletkenler, elektronik devreler, 
entegreler, yongalar (çipler), diyotlar, transistörler, manyetik kafalar, saptırıcılar; elektronik kilitler, 
fotoseller, elektronik açma kapama mekanizmaları, algılayıcılar (sensörler).Birim zamandaki tüketim 
miktarını ölçen sayaçlar ve zaman ayarlayıcıları.Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı 
donanımlar.Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları. 
Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları: fişler, buatlar, anahtarlar, 
şalterler, sigortalar, balastlar, starterler, elektrik panoları, rezistanslar, soketler, transformatörler, adaptörler, 
şarj cihazları, elektrik, elektronikte kullanılan kablolar, piller, aküler, elektrik enerjisi üretimi için güneş 
panelleri.Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan cihazlar (taşıt alarmları hariç), elektrikli ziller.Trafikte 
kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve araçları.Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil 
yangın söndürme aletleri ve cihazları (yangın söndürme hortumları ve yangın söndürme vanaları 
dahil).Radarlar, denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve 
cihazlar.Dekoratif mıknatıslar.Metronomlar.  
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2016 41781 
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Evrak No: 220244356 Başvuru No: 2019/94273 
 
İlgi : 02/10/2019 tarih ve 2019-GE-422027 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/94273 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 02.10.2019 tarih ve “çankırı gazozu” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/94273 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
27.11.2019 tarih ve 337 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (f) Marka, mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak 
işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (f) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar. 
Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar.Gazozlar hariç Sebze ve meyve suları, bunların 
konsantreleri ve özleri, meşrubatlar. Enerji içecekleri (alkolsüz); proteinle zenginleştirilmiş sporcu 
içecekleri. 
 
Evrak No: 220247230 Başvuru No: 2013/73913 
 
İlgi : 03/09/2013 tarih ve 2013-G-301226 sayılı dilekçeniz.  
2013/73913 numaralı marka başvurusuna ilişkin yayıma itirazın kısmen kabul kararı ekte yer almaktadır. 
 
İlgi : 03.09.2013 tarih ve “bym bursa yalıtım malzemeleri” ibareli başvurunuz  
2013/73913 başvuru numarası ile kayıtlı olan “bym bursa yalıtım malzemeleri” ibareli marka tescil 
başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve 
bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda 556 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzdan “Müşterilerin malları elverişli bir 
şekilde görmesi ve satın alması için Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul 
toz, levha, çubuk ve folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler. Yalıtım (izolasyon), dolgu ve tıkama 
malzemeleri (derz dolguları, contalar, o-ringler dahil ). Lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul 
bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar için kullanılanlar dahil), boru kılıf ve rakorları; tekstilden hortumlar, 
madeni olmayan boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör hortumları (yangın 
hortumları hariç). mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış 
mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).” in çıkarılmasına, 
tescil işlemlerinin kalan mal ve hizmetler için devam ettirilmesine karar verilmiştir.  
Kanun Hükmünde Kararname’nin 48 inci maddesine göre Enstitü tarafından verilen kararlara marka 
başvuru sahibinin ve itiraz sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nda yeniden 
incelenmesi için, aynı kararnamenin 49 uncu maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde talepte bulunma 
hakları mevcuttur.  
Marka başvurunuzun kalan mal ve hizmetler ile tescil edilmesi için gerekli evrakların gönderilmesine ilişkin 
yazımız, herhangi bir itiraz olmaması halinde, iki aylık sürenin dolmasından sonra tarafınıza 
gönderilecektir. İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
İtiraz Eden BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ (Abdurrahmangazi Mah.  
Ebubekir Cad. No:73 Sancaktepe İSTANBUL) 
İtiraz Gerekçesi 
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(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - Haksız Bulunmuştur. 
(8/4) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
 187590 / "bim şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit  
edilmiştir.) 
 2003 26046 / "bim discount market" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer  
olmadığı tespit edilmiştir.) 
 2007 31015 / "bim gerçek indirim sürekli indirim" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde  
benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 
 2009 45261 / "bim şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit  
edilmiştir.) 
 2014 03131 / "bims" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
 2014 13650 / "bim's" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 
 2003 22497 / "bym" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali  
bulunduğu tespit edilmiştir. 
 
Evrak No: 220247233 Başvuru No: 2014/106186 
 
İlgi : 22/12/2014 tarih ve 2014-GE-89276 sayılı dilekçeniz.  
2014/106186 numaralı marka başvurusuna ilişkin yayıma itirazın kısmen kabul kararı ekte yer almaktadır. 
 
İlgi : 22.12.2014 tarih ve “sky energy” ibareli başvurunuz  
2014/106186 başvuru numarası ile kayıtlı olan “sky energy” ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve bilgileri aşağıda 
belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci 
maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzdan “SINIF KODU : 07Ahşap, metal, cam ve plastik 
malzemelerin ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için makineler, takım tezgahları ve bu 
amaçla kullanılan endüstriyel robotlar.İş makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar. Kaldırma, 
taşıma ve iletme makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar (asansörler, yürüyen merdivenler, 
vinçler dahil).Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve tahıl/meyve/sebze/gıda işlenmesinde kullanılan 
makineler ve robotik mekanizmalar.Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların 
parçaları ve tertibatları, kara taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar.Rulmanlar, bilyalı veya 
masuralı yataklar.Lastik sökme ve takma makineleri.Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş 
enerjisi ile çalışan jeneratörler.Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli, hidrolik ve 
pnömatik zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı 
püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, 
spiral makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda sayılan makine 
ve araçlarla aynı işleve sahip robotlar.Elektrikli ve gazlı kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazları, 
elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark kesme cihazları, elektrikli kaynak makine elektrotları ve bunlarla 
aynı işleve sahip robotlar.Matbaa makineleri.Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma 
makineleri, etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri ve yukarıda sayılan makinelerle aynı işleve sahip 
robotlar ve robotik mekanizmalar (elektrikli plastik kapama/mühürleme cihazları [paketleme] dahil).Tekstil 
makineleri, dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar.Makine veya motor parçası 
olmayan pompalar (akaryakıt dolum ve dağıtım pompaları ve bunların tabancaları dahil).Doğrama, öğütme, 
ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama makineleri (çamaşır/bulaşık 
yıkama makineleri, ısıtmalı olmayan santrifüjlü çamaşır kurutma makineleri dahil); zemin, halı veya 
döşeme temizleme amaçlı elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve bunların parçaları.Otomatik satış 
makineleri.Galvanizle kaplama ve elektroliz (akımla kaplama) makineleri.Elektrikli açma kapama 
mekanizmaları.Makine ve motorlar için silindir contaları. SINIF KODU : 09Bilimsel amaçlı ve laboratuarda 
kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları, göstergeler ve laboratuarlarda kullanılan 
malzemeler.Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için 
cihazlar (veri işlem, haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları 
dahil).Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; 
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bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar; 
manyetik/optik okuyuculu kartlar.Makine ve cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar.Koruyucu 
giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar.Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların 
kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları. Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol 
cihazları ve araçları (elektrik, elektronikte kullanılan kablolar ve güç kaynakları; piller, aküler dahil). 
Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları.SINIF KODU : 35 Reklamcılık, pazarlama ve 
halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri.Büro 
hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro 
makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, 
telefon cevaplama hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali 
müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, 
ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, 
trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri.Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri.Açık artırmaların 
düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın 
alması için Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için 
makineler, takım tezgahları ve bu amaçla kullanılan endüstriyel robotlar. İş makineleri, aynı işleve sahip 
robotik mekanizmalar. Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar 
(asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler dahil). Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve 
tahıl/meyve/sebze/gıda işlenmesinde kullanılan makineler ve robotik mekanizmalar. Kara taşıtları için 
olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve tertibatları, kara taşıtlarında kullanılan ve bu 
sınıfta yer alan parçalar. Rulmanlar, bilyalı veya masuralı yataklar. Lastik sökme ve takma makineleri. 
Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler. Boya makineleri, 
otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli, hidrolik ve pnömatik zımbalama makineleri ve tabancaları, 
elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el 
matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral makineler, basınçlı hava üreticiler, 
kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda sayılan makine ve araçlarla aynı işleve sahip robotlar. 
Elektrikli ve gazlı kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazları, elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark 
kesme cihazları, elektrikli kaynak makine elektrotları ve bunlarla aynı işleve sahip robotlar. Matbaa 
makineleri. Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma makineleri, etiketleme makineleri, 
tasnifleme makineleri ve yukarıda sayılan makinelerle aynı işleve sahip robotlar ve robotik mekanizmalar 
(elektrikli plastik kapama/mühürleme cihazları [paketleme] dahil). Tekstil makineleri, dikiş makineleri ve 
bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar. Makine veya motor parçası olmayan pompalar (akaryakıt 
dolum ve dağıtım pompaları ve bunların tabancaları dahil). Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için 
mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama makineleri (çamaşır/bulaşık yıkama makineleri, ısıtmalı 
olmayan santrifüjlü çamaşır kurutma makineleri dahil); zemin, halı veya döşeme temizleme amaçlı 
elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve bunların parçaları. Otomatik satış makineleri. Galvanizle 
kaplama ve elektroliz (akımla kaplama) makineleri. Elektrikli açma kapama mekanizmaları. Makine ve 
motorlar için silindir contaları. Bilimsel amaçlı ve laboratuarda kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri, 
cihazları, göstergeler ve laboratuarlarda kullanılan malzemeler. Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya 
yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar (veri işlem, haberleşme ve çoğaltma amaçlı 
cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları dahil). Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş 
bilgisayar programları ve yazılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik 
ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar. Koruyucu giysiler, koruma 
ve can kurtarma amaçlı donanımlar. Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, 
parçaları ve aksesuarları. Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları 
(elektrik, elektronikte kullanılan kablolar ve güç kaynakları; piller, aküler dahil). Antenler, uydu antenler, 
yükselticiler ve bunların parçaları. Bilet otomatları, nakit para çekme makineleri. Makine ve cihazların 
elektroniğinde kullanılan elemanlar. Birim zamandaki tüketim miktarını ölçen sayaçlar ve zaman 
ayarlayıcıları. Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan cihazlar (taşıt alarmları hariç), elektrikli ziller. Trafikte 
kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve araçları. Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil 
yangın söndürme aletleri ve cihazları (yangın söndürme hortumları ve yangın söndürme vanları dahil). 
Radarlar, denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve cihazlar. Dekoratif 
mıknatıslar. Metronomlar. mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan 
satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” in çıkarılmasına, 
tescil işlemlerinin kalan mal ve hizmetler için devam ettirilmesine karar verilmiştir.  
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Kanun Hükmünde Kararname’nin 48 inci maddesine göre Kurum tarafından verilen kararlara marka 
başvuru sahibinin ve itiraz sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nda yeniden 
incelenmesi için, aynı kararnamenin 49 uncu maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde talepte bulunma 
hakları mevcuttur.  
Marka başvurunuzun kalan mal ve hizmetler ile tescil edilmesi için gerekli evrakların gönderilmesine ilişkin 
yazımız, herhangi bir itiraz olmaması halinde, iki aylık sürenin dolmasından sonra tarafınıza 
gönderilecektir. İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
İtiraz Eden DAPSAN ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Atatürk  
Cad. Soner Ap. Altı No:116 Antakya Hatay) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
 2013 44349 / "otissky" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit  
edilmiştir.) 
 2013 60798 / "sky elevator" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali  
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 2008 16841 / "sky elevator şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas  
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 2013 44319 / "skyotis" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit  
edilmiştir.) 
 2014/50076 / "skyrise" (Marka hükümden düşmüştür.) 
İtiraz Eden SKY PLC (Grant Way Isleworth Middlesex Tw7 5qd İNGİLTERE) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
 2012/86399 / "sky" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali  
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 2012 86404 / "sky" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu  
tespit edilmiştir.) 
 2012 86400 / "sky +" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit  
edilmiştir.) 
 2012 86403 / "sky broadband" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı  
tespit edilmiştir.) 
 2012/86401 / "sky news" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit  
edilmiştir.) 
 2012/86402 / "sky sports" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit  
edilmiştir.) 
 2012/86405 / "sky türkiye" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali  
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 2004 28184 / "sky" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu  
tespit edilmiştir.) 
 2004 28183 / "sky news" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit  
edilmiştir.) 
2004 28185 / "sky sports" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit  
edilmiştir.) 
 99 018852 / "sky" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu  
tespit edilmiştir.) 
 104205 / "sky channel" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali  
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 2005 55385 / "sky" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu  
tespit edilmiştir.) 
İtiraz Eden SAKARYA YENİLEBİLİR RÜZGAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Kısıklı Mah. Aydınoğlu Sok. No:19 Üsküdar  
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34692 İstanbul) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haksız Bulunmuştur. 
(8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
 2014 32417 / "sakarya yenilenebilir rüzgar enerji elektrik üretim sanayi ticaret anonim şirketi"  
(Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 
 2014 32420 / "sakarya enerji" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit  
edilmiştir.) 
İtiraz Eden ESER TELEKOMÜNİKASYON SAN.VE TİC.A.Ş (Kızılrmak Mah. 53.Cad  
1450 Sok. No:9/52 Çukurambar Çankaya Ankara) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haksız Bulunmuştur. 
(8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
 2013 80202 / "esersky" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No: 220247155 Başvuru No: 2020/00087 
 
İlgi : 02/01/2020 tarih ve 2020-GE-634 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/00087 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 02.01.2020 tarih ve “sweet tarım” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/00087 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
13.04.2020 tarih ve 346 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri 
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki  
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler  
içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler  
İşlenmemiş tarım ve bahçecilik ürünleri, tohumlar.Ormancılık ürünleri.Canlı hayvanlar (kuluçkalık  
yumurtalar, döllenmiş yumurtalar dahil). Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar.Hayvan yemleri.Malt  
(insan tüketimi için olmayan).  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2015 79735 
 
 
Evrak No: 220247156 Başvuru No: 2020/05079 
 
İlgi : 14/01/2020 tarih ve 2020-GE-19166 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/05079 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
 
İlgi : 14.01.2020 tarih ve “sırlı” ibareli başvurunuz.  
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İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/05079 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
12.02.2020 tarih ve 342 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili 
hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım 
hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.Büro hizmetleri; 
sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin 
kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama 
hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, 
personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalatihracat acente 
hizmetleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi 
iş takibi) hizmetleri.Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.Müşterilerin malları 
elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik 
ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. Gübreler ve topraklar. İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş 
plastikler. Yangın söndürücü maddeler. Kırtasiye, tıbbi ve ev içi kullanım amaçlı olanlar hariç yapıştırıcılar. 
Boyalar, vernikler, laklar, pas önleyiciler, ahşabı koruyucu maddeler, boyalar için bağlayıcı ve inceltici 
maddeler, boya pigmentleri, metali koruyucu maddeler, ayakkabı boyaları; matbaa boyaları ve 
mürekkepleri, tonerler (dolu halde toner kartuşları dahil); besin maddelerini, ispençiyari ürünleri ve 
içecekleri boyamaya mahsus maddeler. İşlenmemiş doğal reçineler. Boyacılar, dekoratörler, matbaacılar ve 
sanatçılar için metal levhalar ve toz halde metaller. Beyazlatma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, 
çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri. Parfümeri; kozmetik 
ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil;ilaç ihtiva eden 
kozmetikler hariç). Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç). Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş 
parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları. Aşındırıcı ürünler: zımpara 
bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar. Deri, vinil, metal ve ahşap için parlatma ve 
bakım ürünleri: cilalar, bakım kremleri, cilalama amaçlı vaks. Sınai amaçlı yağlar, gresler, kesme sıvıları, 
toz emici-ıslatıcı ve bağlayıcı maddeler. Katı yakıtlar: kömürler, odun. Sıvı ve gaz yakıtlar: benzin, mazot, 
sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, fueloil ile bunların kimyasal olmayan katkıları. Aydınlanma amaçlı 
mumlar, fitiller, yarı mamul vakslar, balmumları (vakslar), parafinler. İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, 
tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal ürünler, tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal radyoaktif maddeler, ilaç 
ihtiva eden kozmetikler. Tıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanıma uygun diyetetik maddeler;insan ve 
hayvanlar için diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; zayıflama amaçlı tıbbi müstahzarlar; bebek 
mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içecekler. Diş hekimliği için ürünler (aletler/cihazlar 
hariç) : diş dolgu maddeleri, diş kalıbı alma maddeleri, protez ve yapay diş yapıştırma ve tamir maddeleri. 
Hijyen sağlayıcı ürünler: pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden 
mamul çocuklar, yetişkinler ve evcil hayvanlar için bezler. Zararlı böcek, zararlı bitki, zararlı mantar ve 
kemirgenleri yok edici maddeler. İnsan ve hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar, havayı temizleyici ve 
kötü kokuları giderici maddeler. Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar, 
ilaçlı sabunlar, dezenfekte edici sabunlar, antibakteriyel el losyonları.Değerli olmayan maden cevherleri. 
Adi metaller ile bunların alaşımları ve yarı mamulleri: inşaat demirleri; inşaatlar için adi metalden hasır ve 
etriyeler; levha, kütük, çubuk, profil, tabaka, sac halinde adi metaller. Barınma, saklama, muhafaza etme, 
kaplama, sarma, çevreleme, depolama, yerleştirme amaçlı metalden malzemeler ve araçlar: metalden mamul 
yapılar, metalden inşaat iskeletleri ve dikmeleri, metal kutular, metal ambalajlar, alüminyum folyo, 
metalden çitler, korkuluklar, metalden tüpler, metal kaplar, madeni depolar, metal nakliye sandıkları, metal 
portatif merdivenler. Eleme, filtreleme ve benzeri amaçlar için yapılmış metalden malzemeler. Metalden 
mamul kapılar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunların kasaları ve aksamları. Elektrik için olmayan 
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madeni kablolar, teller. Metalden hırdavatçı (nalburiye) eşyası: vidalar, çiviler, cıvatalar, somunlar, pimler, 
pullar, dağcılar için metal pitonlar, zincirler, metal mobilya bağlantıları ve tekerlekleri, sanayide kullanılan 
metal tekerlekler, kapı ve pencere kolları, metal menteşeler, ispanyoletler, metal kilitler, kilit anahtarları, 
metalden anahtar taşıma halkaları, metalden makaralar. Metalden havalandırma, ısıtma, kanalizasyon, 
telefon, yeraltı elektrik ve iklimlendirme tesisatları için havalandırma kanalları, menfezler, menfez 
kapakları, bacalar, baca şapkaları, menhol (baca) kapakları, ızgaralar. Metalden mamul işaretle gösterme, 
yönlendirme, belirtme, tanıtma amaçlı malzemeler: tabelalar, panolar, plakalar, metalden ışıksız trafik 
yönlendirme işaretleri. Metalden mamul sıvı veya gaz nakli amaçlı borular, sondaj boruları ve bunların 
bağlantı parçaları: metalden vanalar, manşonlar, dirsekler, klipsler, uzatmalar. Madeni para kasaları. 
Metalden mamul demiryolu malzemeleri: raylar, ray bağlantıları, makaslar. Madeni iskele babaları ve 
şamandıraları, madeni dubalar, deniz taşıtları için çapa demirleri. Döküm işleri için madeni kalıplar (makine 
parçası olanlar hariç). Adi metallerden veya bunların alaşımlarından yapılmış sanat eserleri; adi metalden 
mamul müsabakalarda verilen kupalar. Metalden mamul kapaklar, şişe kapakları. Madeni direkler, madeni 
dikmeler, madeni inşaat iskeleleri, madeni kazıklar, madeni kuleler. Kaldırma, yükleme ve nakil için 
madeni paletler, madeni halatlar, yük kaldırma ve taşımada kullanılan madeni askılar, bağlar, kolonlar, 
kuşaklar, bantlar ve şeritler. Araç tekerlekleri için metal takozlar. Taşıtlar için metalden mamul profil çıtalar 
(dekorasyon amaçlı). Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil 
verilmesi için makineler, takım tezgahları ve bu amaçla kullanılan endüstriyel robotlar, üç boyutlu yazıcılar. 
İş makineleri: dozerler, kepçeler, ekskavatörler, yol yapım ve kaplama makinaları, sondaj makinaları, kaya 
delme makinaları, süpürme makinaları ve aynı işleve sahip robotik mekanizmalar. Kaldırma, taşıma ve 
iletme makineleri: asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar. Tarım, 
hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve tahıl/meyve/sebze/gıda işlenmesinde kullanılan makineler ve robotik 
mekanizmalar, içecek yapım ve işleme makineleri. Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli 
motorlar, bunların parçaları ve tertibatları: hidrolik, pnömatik kontroller, kara taşıtları için olanlar hariç 
frenler, balatalar, krank milleri, dişliler, silindirler, pistonlar, türbinler, filtreler; kara taşıtlarında kullanılan 
ve bu sınıfta yer alan parçalar: taşıtlar için yağ, yakıt ve hava filtreleri, egzozlar, egzoz manifoldları, 
silindirler, silindir başları, pistonlar, karbüratörler, yakıt dönüşüm cihazları, enjektörler, yakıt tasarruf 
cihazları, pompalar, valfler, marşlar, dinamolar, bujiler Rulmanlar, bilyalı veya masuralı yataklar. Lastik 
sökme ve takma makineleri. Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan 
jeneratörler. Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli, hidrolik ve pnömatik 
zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü 
makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral 
makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda sayılan makine ve 
araçlarla aynı işleve sahip robotlar. Elektrikli ve gazlı kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazları, 
elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark kesme cihazları, elektrikli kaynak makine elektrotları ve bunlarla 
aynı işleve sahip robotlar. Matbaa makineleri. Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma 
makineleri, etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri ve yukarıda sayılan makinelerle aynı işleve sahip 
robotlar ve robotik mekanizmalar (elektrikli plastik kapama/mühürleme cihazları [paketleme] dahil). Tekstil 
makineleri, dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar. Makine veya motor parçası 
olmayan pompalar (akaryakıt dolum ve dağıtım pompaları ve bunların tabancaları dahil). Doğrama, öğütme, 
ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama makineleri (çamaşır/bulaşık 
yıkama makineleri, ısıtmalı olmayan santrifüjlü çamaşır kurutma makineleri dahil); zemin, halı veya 
döşeme temizleme amaçlı elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve bunların parçaları. Otomatik satış 
makineleri. Galvanizle kaplama ve elektroliz (akımla kaplama) makineleri. Elektrikli açma kapama 
mekanizmaları. Makine ve motorlar için silindir contaları. Değerli madenlerden olanlar dahil çatallar, 
kaşıklar, bıçaklar ve kesme, doğrama, soyma amaçlı elektrikli olmayan kesici mutfak aletleri. Kesici ve 
dürtücü silahlar. Güzellik amaçlı ve kişisel bakım için kullanılan bu sınıfa dahil aletler: tıraş, epilasyon, 
manikür, pedikür aletleri, saç düzleştirme ve kıvırma amaçlı el aletleri, makaslar. Makine, cihaz ve taşıt 
onarımı, inşaat, ziraat, bahçecilik ve ormancılıkla ilgili elle çalışan (elektrikli olmayan ve motorsuz) aletler. 
Elektrikli-elektriksiz, buharlı ütüler. Bilim, denizcilik, topoğrafya, meteoroloji, sanayide ve laboratuvarda 
kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları: tıbbi amaçlı olmayan termometreler, barometreler, 
ampermetreler, voltmetreler, nem ölçerler, test cihazları, teleskoplar, periskoplar, pusulalar; taşıt 
göstergeleri; laboratuvarlarda kullanılan malzemeler: mikroskoplar, büyüteçler, dürbünler, deney malzeme 
ve cihazları. Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için 
cihazlar: kameralar, fotoğraf makineleri, televizyonlar, videolar, cd-dvd kayıt ve oynatıcı cihazlar, mp3 
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çalar, bilgisayarlar, masa üstü-tablet bilgisayarlar, giyilebilir teknolojik cihazlar (akıllı saatler, bileklikler, 
başa takılan cihazlar), mikrofonlar, hoparlörler, kulaklıklar; haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve 
bilgisayar çevre donanımları: cep telefonları ve bunların kılıfları, sabit telefonlar, telefon santralleri, 
bilgisayar yazıcıları, tarayıcılar, fotokopi makineleri. Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara 
kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve 
optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar, manyetik, optik ve 
elektronik ortamlara kaydedilmiş çekilmiş sinema filmleri, diziler ve video müzik klipleri. Antenler, uydu 
antenler, yükselticiler ve bunların parçaları. Bilet otomatları, nakit para çekme makineleri. Makine ve 
cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar: yarı iletkenler, elektronik devreler, entegreler, yongalar 
(çipler), diyotlar, transistörler, manyetik kafalar, saptırıcılar; elektronik kilitler, fotoseller, elektronik açma 
kapama mekanizmaları, algılayıcılar (sensörler). Birim zamandaki tüketim miktarını ölçen sayaçlar ve 
zaman ayarlayıcıları. Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar. Gözlükler, güneş 
gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları. Elektrik enerjisini iletim, 
dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları: fişler, buatlar, anahtarlar, şalterler, sigortalar, balastlar, 
starterler, elektrik panoları, rezistanslar, soketler, transformatörler, adaptörler, şarj cihazları, elektrik, 
elektronikte kullanılan kablolar, piller, aküler, elektrik enerjisi üretimi için güneş panelleri. Ana fonksiyonu 
uyarı ve alarm olan cihazlar (taşıt alarmları hariç), elektrikli ziller. Trafikte kullanım amaçlı sinyalizasyon, 
işaretle bildirme cihazları ve araçları. Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil yangın söndürme aletleri ve 
cihazları (yangın söndürme hortumları ve yangın söndürme vanaları dahil). Radarlar, denizaltı radarları 
(sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve cihazlar. Dekoratif mıknatıslar. Metronomlar. 
Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar. Yapay organlar ve protezler. Tıbbi 
ortopedik malzemeler: tıbbi korseler, ortopedik ayakkabılar, elastiki ve destekleyici bandajlar. 
Ameliyathane giysileri ve steril örtüler. Cinsel amaçlı aletler ve malzemeler. Prezervatifler (kondom/kaput). 
Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, bebekler için diş kaşıyıcılar. Aydınlatma cihazları (taşıtlar, iç ve dış 
mekanlar için aydınlatma armatürleri). Katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli ısıtma amaçlı cihazlar: kombiler, 
boylerler, kaloriferler petekleri, eşanjörler, sobalar, kuzineler; güneş enerjisi kollektörleri. Buhar, gaz ve sis 
(duman) üreteçleri (jeneratörleri): buhar jeneratörleri (kazanları), asetilen jeneratörleri, oksijen jeneratörleri, 
nitrojen jeneratörleri. İklimlendirme ve havalandırma cihazları. Soğutucular ve dondurucular. Pişirme, 
kurulama ve kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan aletler, makineler ve cihazlar: fırınlar, 
elektrikli tencereler, elektrikli su kaynatıcıları, mangallar, barbeküler, elektrikli çamaşır kurutucuları, saç 
kurutucuları ve el kurutma cihazları. Sıhhi tesisat ürünleri: musluklar, duş takımları, klozet iç takımları, 
banyo-duş kabinleri, küvetler, klozetler, evyeler, lavabolar, musluklar için contalar, salmastralar (musluk iç 
takımı). Su yumuşatma cihazları, su arıtma cihazları, su arıtma tesisatı, atık arıtma tesisatı. Tıbbi amaçlı 
olmayan elektrikli alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar, elektrikli veya elektriksiz ayak 
ısıtıcıları, sıcak su torbaları (termoforlar), elektrik ısıtmalı çoraplar. Akvaryumlar için filtreler ve filtre-
motor kombinasyonları. Sanayi tipi pişirme, kurutma ve soğutma tesisatı.Pastörize ve sterilize edici 
makineler. Motorlu kara taşıtları (motosikletler, mobilet dahil) ve bu taşıtlar için motorlar, kavramalar ve 
transmisyon bağlantıları, transmisyon kayışları ve zincirleri, dişliler, frenler, fren disk ve balataları, şasiler, 
kaportalar, süspansiyonlar, darbe emiciler, şanzımanlar, direksiyonlar, jantlar. Bisikletler ve bunların 
gövdeleri, gidonları, çamurlukları. Taşıt kasaları, damperli kasalar, traktör römorkları, frigorifik kasalar, 
römork bağlantıları. Taşıt koltukları, koltuklar için baş dayanakları, emniyetli çocuk koltukları, koltuk 
kılıfları, araç örtüleri (aracın şeklini almış), güneşlikler. Sinyaller ve yön sinyalleri için kollar, taşıt camları 
için silecekler, silecek kolları. Taşıtlar için iç ve dış lastikler, tubles lastikler, lastik tamir takımları, taşıt 
lastikleri için yamalar, kaynak yamalar, taşıt lastikleri için supaplar. Taşıt camları, emniyetli taşıt camları, 
taşıtlar için dikiz aynaları ve yan aynalar. Patinaj zincirleri. Taşıtlar için portbagajlar, bisiklet ve kayak 
taşıyıcıları, seleler. Lastik şişirme pompaları. Taşıtlar için hırsız alarmları, kornalar. Yolcular için emniyet 
kemerleri, havalı yastıklar. Bebek arabaları, tekerlekli sandalyeler, pusetler. El arabaları, pazar arabaları, tek 
veya çok tekerlekli el arabaları, market arabaları, ev eşyaları için tekerlekli taşıyıcılar. Raylı taşıtlar: 
Lokomotifler, trenler, tramvaylar, vagonlar, teleferikler, telesiyejler. Deniz taşıtları ve parçaları (motorları 
hariç). Hava taşıtları ve parçaları (motorları hariç). Ateşli, havalı, yaylı silahlar ile bunlara ait kılıf ve askı 
kayışları. Ağır silahlar, havanlar, roketler. Havai fişekler. Kişisel kullanım için koruyucu gazlar. 
Kuyumculuk eşyaları (taklitleri dahil); altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar ve bunlardan mamul takılar, kol 
düğmeleri, kravat iğneleri ve heykeller, biblolar. Saatler ve zaman ölçme cihazları (kronometreler ve 
parçaları, saat kordonları dahil). Müzik aletleri ve kutuları Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton 
malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik 
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kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler. 
Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Basılı 
yayınlar, basılı evrak: kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir makbuzları, takvimler, 
posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar. Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, 
resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç): kırtasiye tipi kağıt ürünler, yapıştırıcılar, 
kalemler, silgiler, kırtasiye tipi bantlar, el işi için karton, yazı kağıtları, kopyalama kağıtları, yazarkasa kağıt 
ruloları, çizim aletleri, kara tahtalar, resim boyaları. Büro makineleri. Tespihler. Badana ve boya işleri için 
fırçalar ve rulolar. Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul toz, levha, 
çubuk ve folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler. Yalıtım, dolgu ve tıkama malzemeleri: yalıtım 
amaçlı kullanılan boyalar, yalıtım için kumaşlar, yalıtım amaçlı bantlar, yalıtım için örtüler, derz dolguları, 
contalar, o-ringler (motor, silindir contaları ve musluklar için contalar hariç). Lastikten, plastikten veya 
kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar için kullanılanlar dahil), boru kılıf ve rakorları; 
tekstilden hortumlar, madeni olmayan boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör 
hortumları (yangın hortumları hariç). İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, 
astarlık deriler. Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka 
sınıflarda yer almayan eşyalar: çantalar, cüzdanlar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtar 
muhafazaları, bavullar, valizler. Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar.Kırbaçlar, koşum 
takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları. Bu sınıfa dahil biçimlendirilmemiş halde malzemeler: kum, 
çakıl, mıcır, asfalt, zift, çimento, kireç, alçı, sıva, beton, blok mermer. Beton, alçı, toprak, kil, taş, mermer, 
ahşap, plastik veya sentetik malzemelerden imal edilmiş ve şekil almış yapı/inşaat/yol yapımı ve benzer 
amaçlı malzemeler: metalden olmayan binalar/yapılar, yapı elemanları, direkler, bariyerler, tabii veya 
sentetik ısı ile yapıştırılabilen kaplamalar, çatılar için ziftli kartonlar, ziftli kaplamalar, ahşap ve sentetik 
malzemeden kapı ve pencereler. Yollar için metal, mekanik ve aydınlatmalı olmayan trafik işaretleri. Beton, 
taş veya mermerden yapılmış anıtlar, heykeller.İnşaatlar için cam ürünleri. Metalden olmayan prefabrik 
yüzme havuzları. Akvaryum kumları. Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar. 
Yatak şilteleri, yastıklar, tıbbi amaçlı olmayan havalı yataklar ve yastıklar, deniz yatakları (kampçılar için 
uyku tulumları hariç). Aynalar. Arı kovanları, suni petekler ve petek çıtaları. Bebekler için ana kucakları, 
parmaklıklı oyun parkları (iç mekanlar için), bebek beşikleri, yürüteçler. Ahşap veya sentetik malzemeden 
mamul panolar, resimler, tablolar için çerçeveler, kimlik kartları, künyeler, isimlikler, etiketler. Ahşap veya 
sentetik malzemeden mamul ambalaj, nakliye ve depolama amaçlı variller, fıçılar, bidonlar, hazneler 
(depolar), kutular, ambalaj kapları, nakliye amaçlı konteynerler, sandıklar, taşıma paletleri, bunlarla birlikte 
kullanılan kapaklar. Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası, mobilya 
bağlantıları, açma kapama tertibatları. Tahta, mantar, kamış, bambu, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina 
kemiği, istiridye kabuğu, kehribar, sedef, lületaşı, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs 
ve dekorasyon eşyaları: biblolar, duvara asılan süsler, heykeller ve bu malzemelerden mamul 
müsabakalarda verilen kupalar. Sepetler, balıkçı sepetleri. Ev hayvanları için kulübeler, yuvalar, yataklar. 
Ahşap veya sentetik malzemeden mamul portatif merdivenler, hareketli merdivenler. Bambu perdeler, stor 
perdeler (iç mekan), şerit perdeler, dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler; perde kopçaları, perde halkaları, 
perde kancaları, perde çubukları. Araç tekerlekleri için metalden olmayan takozlar. Elektriksiz temizlik 
aletleri ve gereçleri: boya fırçaları hariç fırçalar, çelik talaşları, süngerler, çelik yünleri, üstüpüler, tekstilden 
mamul temizleme ve silme bezleri, bulaşık eldivenleri, elektrikli olmayan cilalama makineleri, halı 
süpürgeleri, sopalı yer paspasları. Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, 
taraklar. Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, bu sınıfta yer alan ve elektrikle çalışmayan ev ve 
mutfak gereçleri (çatal, bıçak, kaşıklar hariç): yemek servis takımları, kapkacak, şişe açacakları, saksılar, 
pipetler, elektriksiz pişirme aletleri. Ütü masaları ve kılıfları, çamaşır kurutmalıkları, elbise askıları. Ev 
hayvanları için kafesler, akvaryumlar, vivaryumlar, terraryumlar. Camdan, porselenden, seramikten, kilden 
süs ve dekorasyon eşyaları: heykeller, biblolar, vazolar ve bu malzemelerden mamul müsabakalarda verilen 
kupalar. Fare kapanları, haşerat tuzakları, sinek ve haşeratı kovucu veya yok edici elektrikli cihazlar, sinek 
yakalayıcılar, sinek raketleri. Parfüm bekleri (yandığında koku yayan bekler), parfüm spreyleri ve 
vaporizatörleri (püskürteç), elektrikli-elektriksiz makyaj temizleme aletleri, pudra ponponları, tuvalet 
eşyaları için kutular. Püskürtmeli hortum başlıkları, sulama süzgeçleri için başlıklar, sulama aletleri, bahçe 
sulama süzgeçleri, musluklara takılan uçlar. İşlenmemiş cam, yarı işlenmiş cam, dekorasyon için cam 
mozaikler ve cam tozları (inşaat için olanlar hariç), cam yünleri (izolasyon ve tekstil amaçlı olmayan). 
Halatlar, ipler, ip merdivenler, hamaklar, balık ağları. Çadırlar, tenteler, brandalar, yelkenler, araç örtüleri 
(araç şeklini almamış olanlar). Tekstilden mamul ambalaj torbaları. Kauçuk ve sentetik olmayan döşeme 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

169 
 

doldurma malzemeleri (yün, pamuk dahil). Tekstil amaçlı sentetik elyaflar, işlenmemiş büküm elyafları, 
cam elyaflar. Tekstil amaçlı büküm iplikleri; dikiş, nakış ve örgü iplikleri, tireler, esnek iplikler. Dokunmuş 
veya dokunmamış kumaşlar. Ev tekstil ürünleri: perdeler, yatak örtüleri, nevresimler, çarşaflar, yastık 
kılıfları, battaniyeler, yorganlar, havlular. Tekstilden bayraklar, flamalar, etiketler. Bebekler için kundak 
örtüleri. Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış içdış giysiler, çoraplar, fularlar, 
şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler. Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler. Baş giysileri: 
şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler. Danteller ve nakışlar (aplikeler), güpürler, fistolar, dar 
dokumalar, şeritler ve kurdeleler, ekstraforlar, fitiller, giysiler için kumaştan yapılmış hazır harfler ve 
rakamlar, armalar, rütbe işaretleri, vatkalar. Giysiler için düğmeler, kopçalar, halkalar, fermuarlar, ayakkabı 
ve kemer tokaları, perçinler, yapışkan bantlar, bağlar, toplu iğneler, iğneler, dikiş iğneleri, dikiş makinesi 
iğneleri, tığlar ve örgü şişleri, iğne kutuları ve iğnelikler. Yapma çiçekler, yapma meyveler. Saç tokaları, 
saçı bağlamak için halkalar, taçlar, değerli metalden olmayan saç süsleri, takma saçlar, postişler, elektrikli 
veya elektriksiz bigudiler. Halılar, kilimler, yolluklar. Seccadeler. Muşambalar, yapay çimen, döşemelik 
mantarlı muşamba (linolyum). Spor amaçlı minderler. Tekstilden olmayan duvar kaplamaları, duvar 
kağıtları. Oyunlar ve oyuncaklar. Salonda oynanan oyunlar; harici ekran ya da monitör ile bağlanıp 
oynanabilen oyunlar için aletler, makineler ve cihazlar (jetonla çalışanlar dahil). Hayvanlar için oyuncaklar. 
Çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar. Bu sınıfa dahil jimnastik ve spor aletleri; olta 
takımları, yapay balık yemleri, avcılık ve balıkçılık için tuzaklar. Suni yılbaşı ağaçları ve bunlar için süsler, 
suni karlar, çıngıraklar, parti ve benzeri eğlenceler için malzemeler, kağıttan parti şapkaları. Et, balık, 
kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri. Kuru bakliyat.Hazır çorbalar, bulyonlar. 
Zeytin, zeytin ezmeleri. Hayvansal kaynaklı sütler; bitkisel kaynaklı sütler; süt ürünleri (tereyağı dahil). 
Yenilebilir bitkisel yağlar. Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura 
edilmiş her türlü meyve ve sebzeler, salçalar. Kuru yemişler. Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin. Yumurtalar, 
yumurta tozları. Patates cipsleri. Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. 
Makarnalar, mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, 
sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, 
keşkül. Bal, arı sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları 
dahil olmak üzere soslar. Mayalar, kabartma tozları. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Toz şeker, kesme 
şeker, pudra şekeri. Çaylar, buzlu çaylar. Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler. Sakızlar. 
Dondurmalar, yenilebilir buzlar. Tuz. Hububattan (tahıl) imal edilmiş çerezler, patlamış mısır, yulaf 
ezmeleri, mısır cipsleri, kahvaltılık hububat ürünleri, işlemden geçirilmiş buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç. 
Pekmez İşlenmemiş tarım ve bahçecilik ürünleri, tohumlar. Ormancılık ürünleri. Canlı hayvanlar 
(kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar dahil). Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar. Hayvan yemleri. 
Malt (insan tüketimi için olmayan).Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar. Maden suları, kaynak 
suları, sofra suları, sodalar. Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar. Enerji 
içecekleri (alkolsüz); proteinle zenginleştirilmiş sporcu içecekleri. Alkollü içecekler (biralar hariç): 
Şaraplar, rakılar, viskiler, likörler, alkol içeren kokteyller. Tütün, çiğneme tütünleri, sigaralar, purolar. 
Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, tütün içenlere mahsus malzemeler: pipolar, puro ve sigara 
ağızlıkları, küllükler, tütün kutuları, sigara sarmak için aletleri, sigara kağıtları, nargileler, çakmaktaşları, 
çakmaklar, elektronik sigaralar ve bunlarla kullanılan kartuşlar. Kibritler. mallarının bir araya getirilmesi 
hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri 
diğer yöntemler ile sağlanabilir.) 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2015 15401 
 
Evrak No: 220247172 Başvuru No: 2020/17837 
 
İlgi : 12/02/2020 tarih ve 2020-GE-68391 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/17837 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 12.02.2020 tarih ve “mavihesap” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/17837 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
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hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
13.04.2020 tarih ve 346 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; 
mühendislik hizmetleri, mühendislik ve mimari tasarım hizmetleri, kalite ve standart belgelendirme amaçlı 
mal/hizmetlerin test edilmesi. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2000 21760 
 
Evrak No: 220247173 Başvuru No: 2020/17837 
 
İlgi : 12/02/2020 tarih ve 2020-GE-68391 sayılı dilekçeniz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/17837 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 12.02.2020 tarih ve “mavihesap” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/17837 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
13.04.2020 tarih ve 346 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; 
mühendislik hizmetleri, mühendislik ve mimari tasarım hizmetleri, kalite ve standart belgelendirme amaçlı 
mal/hizmetlerin test edilmesi. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2000 21760 
 
Evrak No: 220247187 Başvuru No:  2020/30590 
 
İlgi : 11/03/2020 tarih ve 2020-GE-118086 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/30590 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 11.03.2020 tarih ve “aday yangın dolapları” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/30590 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
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27.03.2020 tarih ve 345 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Barınma, saklama, muhafaza etme, kaplama, 
sarma, çevreleme, depolama, yerleştirme amaçlı metalden malzemeler ve araçlar: metalden mamul yapılar, 
metalden inşaat iskeletleri ve dikmeleri, metal kutular, metal ambalajlar, alüminyum folyo, metalden çitler, 
korkuluklar, metalden tüpler, metal kaplar, madeni depolar, metal nakliye sandıkları, metal portatif 
merdivenler. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2008 42232 
 
Evrak No: 220247186 Başvuru No: 2020/30590 
 
İlgi : 11/03/2020 tarih ve 2020-GE-118086 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/30590 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 11.03.2020 tarih ve “aday yangın dolapları” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/30590 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
27.03.2020 tarih ve 345 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Barınma, saklama, muhafaza etme, kaplama, 
sarma, çevreleme, depolama, yerleştirme amaçlı metalden malzemeler ve araçlar: metalden mamul yapılar, 
metalden inşaat iskeletleri ve dikmeleri, metal kutular, metal ambalajlar, alüminyum folyo, metalden çitler, 
korkuluklar, metalden tüpler, metal kaplar, madeni depolar, metal nakliye sandıkları, metal portatif 
merdivenler. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2008 42232 
 
Evrak No: 220247234 Başvuru No: 2014/26944 
 
İlgi : 01/04/2014 tarih ve 2014-G-116930 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/26944 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak itiraz kısmi kabul karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 01.04.2014 tarih ve “aviva medical travel” ibareli başvurunuz  
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2014/26944 başvuru numarası ile kayıtlı olan “aviva medical travel” ibareli marka tescil başvurunuza 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve bilgileri aşağıda 
belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci 
maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzdan “İşyeri ve personel sağlığı ile ilgili danışmanlık hizmetleri.” 
in çıkarılmasına, tescil işlemlerinin kalan mal ve hizmetler için devam ettirilmesine karar verilmiştir. Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 48 inci maddesine göre Enstitü tarafından verilen kararlara marka başvuru 
sahibinin ve itiraz sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nda yeniden 
incelenmesi için, aynı kararnamenin 49 uncu maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde talepte bulunma 
hakları mevcuttur. Marka başvurunuzun kalan mal ve hizmetler ile tescil edilmesi için gerekli evrakların 
gönderilmesine ilişkin yazımız, herhangi bir itiraz olmaması halinde, iki aylık sürenin dolmasından sonra 
tarafınıza gönderilecektir.  
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız 
bulunmaktadır. 
 
İtiraz Eden AVIVA BRANDS LIMITED (St Helen's, 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ  
İNGİLTERE) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - Haksız Bulunmuştur. 
(8/4) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. 
(8/5) Diğer Fikri Haklar veya Kişi Hakları - Haksız Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
 2002 17231 / "aviva" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali  
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 2012 106109 / "artık sıra sende aviva" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı 
mal / hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 
 2012 106105 / "aviva kaskonla kazan!" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı 
mal / hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir. 
 
Evrak No: 220247236 Başvuru No:  2014/80583 
 
İlgi : 24/09/2014 tarih ve 2014-G-321997 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/80583başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak itiraz kısmi kabul karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 24.09.2014 tarih ve “alman coffee bike” ibareli başvurunuz  
2014/80583 başvuru numarası ile kayıtlı olan “alman coffee bike” ibareli marka tescil başvurunuza 556 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve bilgileri aşağıda 
belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci 
maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzdan “Yivecek ve icecek sağlanması hizmetleri.Geçici 
konaklama hizmetleri.Gündüz bakımı (kreş) hizmetleri.Hayvanlar için geçici barınma sağlanması 
hizmetleri.” in çıkarılmasına, tescil işlemlerinin kalan mal ve hizmetler için devam ettirilmesine karar 
verilmiştir. Kanun Hükmünde Kararname’nin 48 inci maddesine göre Enstitü tarafından verilen kararlara 
marka başvuru sahibinin ve itiraz sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nda 
yeniden incelenmesi için, aynı kararnamenin 49 uncu maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde talepte 
bulunma hakları mevcuttur. Marka başvurunuzun kalan mal ve hizmetler ile tescil edilmesi için gerekli 
evrakların gönderilmesine ilişkin yazımız, herhangi bir itiraz olmaması halinde, iki aylık sürenin 
dolmasından sonra tarafınıza gönderilecektir.  
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız 
bulunmaktadır. 
 
İtiraz Eden ALPER ERDEM YAMANLAR (Eski Keşan Cad. (PTT Arkası) Özel İdare İş 
Hanı Kat.1 No.36 Uzunköprü EDİRNE) 
İtiraz Gerekçesi  
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(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
 2012 91278 / "bike" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali  
bulunduğu tespit edilmiştir. 
 
Evrak No: 220247238 Başvuru No: 2015/07386 
 
İlgi : 29/01/2015 tarih ve 2015-GE-31004 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/07386 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak itiraz kısmi kabul karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 29.01.2015 tarih ve “shodiva” ibareli başvurunuz  
2015/07386 başvuru numarası ile kayıtlı olan “shodiva” ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 
itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesi 
hükmünce marka tescil başvurunuzdan “Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı 
içecekler.Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş 
pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül.Bal, arı sütü, 
propolis.Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere 
soslar.Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri.Çaylar, buzlu çaylar.Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, 
krakerler, gofretler.Dondurmalar, yenilebilir buzlar.Pekmez” in çıkarılmasına, tescil işlemlerinin kalan mal 
ve hizmetler için devam ettirilmesine karar verilmiştir.  
Kanun Hükmünde Kararname’nin 48 inci maddesine göre Enstitü tarafından verilen kararlara marka 
başvuru sahibinin ve itiraz sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nda yeniden 
incelenmesi için, aynı kararnamenin 49 uncu maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde talepte bulunma 
hakları mevcuttur. Marka başvurunuzun kalan mal ve hizmetler ile tescil edilmesi için gerekli evrakların 
gönderilmesine ilişkin yazımız, herhangi bir itiraz olmaması halinde, iki aylık sürenin dolmasından sonra 
tarafınıza gönderilecektir.  
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız 
bulunmaktadır. 
 
İtiraz Eden GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L. (Wapenstilstandstraat 5, 1080 Brussels  
BELÇİKA) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(8/4) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
 117190 / "godiva chocolatier" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali  
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 85216 / "godiva" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu  
tespit edilmiştir.) 
 150240 / "godiva" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu  
tespit edilmiştir.) 
 2004 01169 / "godiva" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti  
kapsadığı tespit edilmiştir.) 
 2009 18743 / "godiva" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti  
kapsadığı tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No: 220247241 Başvuru No: 2015/16365 
 
İlgi : 26/02/2015 tarih ve 2015-GE-67908 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/16365 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak itiraz kısmi kabul karar yazısı ekte sunulmuştur. 
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İlgi : 26.02.2015 tarih ve “yg iskender” ibareli başvurunuz  
2015/16365 başvuru numarası ile kayıtlı olan “yg iskender” ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve bilgileri aşağıda 
belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci 
maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzdan “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri:Restoran 
hizmetleri, self-servis restoran hizmetleri, lokanta hizmetleri, kafeterya hizmetleri, cafe hizmetleri, kantin 
hizmetleri, kokteyl salonu hizmetleri, snack-bar hizmetleri, bar hizmetleri, ikram hizmetleri (catering).” in 
çıkarılmasına, tescil işlemlerinin kalan mal ve hizmetler için devam ettirilmesine karar verilmiştir.  
Kanun Hükmünde Kararname’nin 48 inci maddesine göre Enstitü tarafından verilen kararlara marka 
başvuru sahibinin ve itiraz sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nda yeniden 
incelenmesi için, aynı kararnamenin 49 uncu maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde talepte bulunma 
hakları mevcuttur.  
Marka başvurunuzun kalan mal ve hizmetler ile tescil edilmesi için gerekli evrakların gönderilmesine ilişkin 
yazımız, herhangi bir itiraz olmaması halinde, iki aylık sürenin dolmasından sonra tarafınıza 
gönderilecektir.  
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız 
bulunmaktadır. 
 
İtiraz Eden İSKENDER İSKENDEROĞLU (Atatürk Cad. Orhan Sk. No:2 K:1 Osmangazi  
BURSA) 
İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - Haksız Bulunmuştur. 
(8/4) Tanınmışlık - Haklı Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
 174104 / "iskender" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali  
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 174162 / "kebapçı iskender" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali  
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 174102 / "hakiki iskender kebabi" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas  
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 174103 / "bursa iskender kebabı" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas  
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 174105 / "iskender kebapçısı" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali  
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 174163 / "bursa iskender kebapçısı" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas  
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir. 
 
Evrak No: 220247245 Başvuru No: 2015/82104  
 
İlgi : 09/10/2015 tarih ve 2015-GE-370112 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/82104 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak itiraz kısmi kabul karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 09.10.2015 tarih ve “turra” ibareli başvurunuz  
2015/82104 başvuru numarası ile kayıtlı olan “turra” ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 
itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesi 
hükmünce marka tescil başvurunuzdan “SINIF KODU : 43Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.Geçici 
konaklama hizmetleri.Gündüz bakımı (kreş) hizmetleri.Hayvanlar için geçici barınma sağlanması 
hizmetleri.” in çıkarılmasına, tescil işlemlerinin kalan mal ve hizmetler için devam ettirilmesine karar 
verilmiştir.  
Kanun Hükmünde Kararname’nin 48 inci maddesine göre Kurum tarafından verilen kararlara marka 
başvuru sahibinin ve itiraz sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nda yeniden 
incelenmesi için, aynı kararnamenin 49 uncu maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde talepte bulunma 
hakları mevcuttur.  
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Marka başvurunuzun kalan mal ve hizmetler ile tescil edilmesi için gerekli evrakların gönderilmesine ilişkin 
yazımız, herhangi bir itiraz olmaması halinde, iki aylık sürenin dolmasından sonra tarafınıza 
gönderilecektir. İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
İtiraz Eden TURA TURİZM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. 
No:133/A Elmadağ Şişli İstanbul) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 
(8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - Haksız Bulunmuştur. 
(8/5) Diğer Fikri Haklar veya Kişi Hakları - Haksız Bulunmuştur. 
(35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
 185280 / "tura turizm" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali  
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 98 006071 / "tura" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti  
kapsadığı tespit edilmiştir.) 
 200404 / "tura marin şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali  
bulunduğu tespit edilmiştir.) 
 2008 57484 / "turaveller" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit  
edilmiştir.) 
 2012 31280 / "tura-tech" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti  
kapsadığı tespit edilmiştir.) 
 
İtiraz Eden SAYINLAR GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
(Taşköprü Cad. No:17 Nizip 27700 Gaziantep) 
İtiraz Gerekçesi 
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haksız Bulunmuştur. 
 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
 2007 51794 / "turna şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit  
edilmiştir.) 
 
Evrak No: 220250891 Başvuru No: 2019/09289 
 
İlgi : 31/01/2019 tarih ve 2019-GE-42051 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/09289 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 31.01.2019 tarih ve “rumeli'nin en'leri” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/09289 başvuru numaralı “rumeli'nin en'leri” ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri 5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili 
olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt 
edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2019/08916 
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Evrak No: 220251028 Başvuru No: 2009/22914 
 
İlgi : 07.05.2009 tarih ve 2009-G-97244 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.11.2009 tarihinde 171 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2009/22914 numaralı "klonavir" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi 
için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220251025 Başvuru No:  2009/33042 
 
İlgi : 23.06.2009 tarih ve 2009-G-136847 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.03.2010 tarihinde 175 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2009/33042 numaralı "vezir şekil" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi 
için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir. Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza 
sunulmaması halinde başvurunuz yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış 
sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220251024 Başvuru No: 2010/29021 
 
İlgi : 03.05.2010 tarih ve 2010-G-104422 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.10.2010 tarihinde 182 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2010/29021 numaralı "r rakks şekil" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi 
için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220250998 Başvuru No: 2011/71686 
 
İlgi : 12.09.2011 tarih ve 2011-G-237309 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.03.2012 tarihinde 199 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2011/71686 numaralı "diya" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için 
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220250985 Başvuru No: 2012/58952 
 
İlgi : 28.06.2012 tarih ve 2012-G-221391 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.01.2013 tarihinde 209 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2012/58952 numaralı "tabletsmobile technology with mobility" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil 
işlemlerinin tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
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Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay 
içerisinde, Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin 
yapılarak ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220250984 Başvuru No: 2012/58953 
 
İlgi : 28.06.2012 tarih ve 2012-G-221392 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.02.2013 tarihinde 210 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2012/58953 numaralı "guesttab" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi 
için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220250965 Başvuru No: 2013/45592 
 
İlgi : 20.05.2013 tarih ve 2013-G-171864 sayılı dilekçeniz. 
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.10.2013 tarihinde 218 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2013/45592 numaralı "asroll" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için 
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220250976 Başvuru No: 2012/61428 
 
İlgi : 09.07.2012 tarih ve 2012-G-232369 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.06.2013 tarihinde 214 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2012/61428 numaralı "intevnet" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için 
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220250975 Başvuru No: 2014/68068 
 
İlgi : 21.08.2014 tarih ve 2014-G-290281 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.12.2014 tarihinde 232 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2014/68068 numaralı "3dsmax şekil" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, 
Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak 
ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
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Evrak No: 220251006 Başvuru No: 2017/88588 
 
İlgi : 06.10.2017 tarih ve 2017-GE-402707 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 27.10.2017 tarihinde 287 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2017/88588 numaralı "geniot" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için, 
6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 22 nci ve Sınaî Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddeleri gereğince 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi 
(EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin sağlanması 
gerekmektedir.  
Belirtilen işlemin süresi içerisinde yapılmaması halinde başvurunuz yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri 
gereğince işlemden kaldırılacaktır. 
 
Evrak No: 220251039 Başvuru No: 2010/79766 
 
İlgi : 16/12/2010 tarih ve 2010-G-291106 sayılı dilekçeniz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/79766 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak itiraz kabul kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 16.12.2010 tarih ve "vista" ibareli dilekçeniz  
2010/79766 başvuru numarası ile kayıtlı olan "vista" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 
itirazın incelenmesi sonucunda başvurunun itiraza gerekçe olarak gösterilen marka ile benzer olduğu için 
karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edilmiştir. Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi 
hükmünce marka tescil başvurunuzdan "Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri. " in 
çıkarılmasına, tescil işlemlerinin kalan mal ve hizmetler için devam ettirilmesine karar verilmiştir.  
Kanun Hükmünde Kararname'nin 48 inci maddesine göre Enstitü tarafından verilen kararlara marka başvuru 
sahibinin ve itiraz sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nda yeniden incelenmesi 
için, aynı kararnamenin 49 uncu maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde talepte bulunma hakları 
mevcuttur.  
Marka başvurunuzun kalan mal ve hizmetler ile tescil edilmesi için gerekli evrakların gönderilmesine ilişkin 
yazımız, herhangi bir itiraz olmaması halinde, iki aylık sürenin dolmasından sonra tarafınıza 
gönderilecektir. İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
İtiraz Eden TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ  
(Rüzgarhbahçe, 95.Sk. No:6 Torunlar Plaza Beykoz İSTANBUL)  
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Kısmen haklı bulunmuştur •  
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
2010 12747 / "vista mail" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No: 220251040 Başvuru No: 2011/06551 
 
İlgi : 26/01/2011 tarih ve 2011-G-20845 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/06551 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak itiraz kabul kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 26.01.2011 tarih ve "hayat el gar" ibareli dilekçeniz  
2011/06551 başvuru numarası ile kayıtlı olan "hayat el gar" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve bilgileri aşağıda belirtilmiş 
olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda başvurunun itiraza gerekçe olarak gösterilen marka/markalar 
ile benzer olduğu için karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edilmiştir. Kanun Hükmünde Kararname'nin 
8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzdan "Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler.Parfümeri; 
kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler.Sabunlar.Diş bakımı ürünleri.Parlatma ve bakım 
ürünleri (deri, vinil, metal, ahşap v.b.için)." in çıkarılmasına, tescil işlemlerinin kalan mal ve hizmetler için 
devam ettirilmesine karar verilmiştir.  
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Kanun Hükmünde Kararname'nin 48 inci maddesine göre Enstitü tarafından verilen kararlara marka başvuru 
sahibinin ve itiraz sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nda yeniden incelenmesi 
için, aynı kararnamenin 49 uncu maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde talepte bulunma hakları 
mevcuttur.  
Marka başvurunuzun kalan mal ve hizmetler ile tescil edilmesi için gerekli evrakların gönderilmesine ilişkin 
yazımız, herhangi bir itiraz olmaması halinde, iki aylık sürenin dolmasından sonra tarafınıza 
gönderilecektir.  
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız 
bulunmaktadır. 
 
İtiraz Eden HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (Mahir İz Caddesi No: 23  
Altunizade İSTANBUL)  
İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Kısmen haklı bulunmuştur  
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
2003 14927 / "hayat şekil" (Benzer görülmüştür)  
2003 14928 / "hayat temizlik ve sağlık ürünleri şekil" (Benzer görülmüştür)  
151406 / "hayat kimya" (Benzer görülmüştür)  
151254 / "hayat" (Benzer görülmüştür)  
2003 16526 / "hayat" (Benzer görülmüştür)  
2003 04904 / "hayat" (Benzer görülmüştür)  
2003 07370 / "hayat&hülya" (Benzer görülmemiştir)  
156574 / "bingo hayat" (Benzer görülmüştür) 
 
Evrak No: 220251041 Başvuru No: 2012/72744 
 
İlgi : 23/08/2012 tarih ve 2012-G-279327 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/72744 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak itiraz kabul kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 23.08.2012 tarih ve "ng enerji natural gaz enerji kont. denet, ve müş. İtd. şti." ibareli dilekçeniz 
2012/72744 başvuru numarası ile kayıtlı olan "ng enerji natural gaz enerji kont. denet, ve müş. İtd. şti." 
ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde 
yapılmış olan ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda 556 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzdan "Değerli olmayan maden 
cevherleri.Adi metaller ile bımlann alaşımları ve yan mamulleri. " in çıkarılmasına, tescil işlemlerinin kalan 
mal ve hizmetler için devam ettirilmesine karar verilmiştir.  
Kanun Hükmünde Kararname'nin 48 inci maddesine göre Enstitü tarafından verilen kararlara marka başvuru 
sahibinin ve itiraz sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nda yeniden incelenmesi 
için, aynı kararnamenin 49 uncu maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde talepte bulunma hakları 
mevcuttur.  
Marka başvurunuzun kalan mal ve hizmetler ile tescil edilmesi için gerekli evrakların gönderilmesine ilişkin 
yazımız, herhangi bir itiraz olmaması halinde, iki aylık sürenin dolmasından sonra tarafınıza 
gönderilecektir.  
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız 
bulunmaktadır. 
 
İtiraz Eden NG KÜTAHYA SERAMİK PORSELEN TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (Atatürk Bulvarı Çalca 
Mahallesi Merkez KÜTAHYA) 
 
İtiraz Gerekçesi  
(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur.  
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
2011 117214 / "ng bedesten" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit  
edilmiştir.)  
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2010 54295 / "ng cafe fondue" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.)  
2011 117203 / "ng hotels resorts" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.)  
2009 40848 / "ng kütahya seramik porselen" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer  
olmadığı tespit edilmiştir.)  
2010 65370 / "ng kütahya seramik porselen" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer  
olmadığı tespit edilmiştir.)  
2012 14030 / "ng kütahya seramik porselen turizm a.ş." (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde 
benzer olmadığı tespit edilmiştir.)  
2008 27106 / "ng madencilik" (Markanm ve kapsammdaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.)  
2011 117206 / "ng sapanca bedesten" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer  
olmadığı tespit edilmiştir.) 
 
Evrak No: 220251043 Başvuru No: 2014/89198 
 
İlgi : 04/11/2014 tarih ve 2014-G-356263 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/89198 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak itiraz kabul kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 04.11.2014 tarih ve "incinerji" ibareli başvurunuz  
2014/89198 başvuru numarası ile kayıtlı olan "incinerji" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 
itirazların incelenmesi sonucunda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce 
marka tescil başvurunuzdan "İş makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar. Kaldırma, taşıma ve 
iletme makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar (asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler dahil). 
Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler.Galvanizle kaplama 
ve elektroliz (akımla kaplama) makineleri.Elektrikli açma kapama mekanizmaları.Makine ve motorlar için 
silindir contaları.Makine ve cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar Birim zamandaki tüketim 
miktarını ölçen sayaçlar ve zaman ayarlayıcıları. Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol 
cihazları ve araçları (elektrik, elektronikte kullanılan kablolar ve güç kaynakları; piller, aküler dahil). " in 
çıkarılmasına, tescil işlemlerinin kalan mal ve hizmetler için devam ettirilmesine karar verilmiştir.  
Kanun Hükmünde Kararname'nin 48 inci maddesine göre Enstitü tarafından verilen kararlara marka başvuru 
sahibinin ve itiraz sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nda yeniden incelenmesi 
için, aynı kararnamenin 49 uncu maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde talepte bulunma hakları 
mevcuttur.  
Marka başvurunuzun kalan mal ve hizmetler ile tescil edilmesi için gerekli evrakların gönderilmesine ilişkin 
yazımız, herhangi bir itiraz olmaması halinde, iki aylık sürenin dolmasından sonra tarafınıza 
gönderilecektir. İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır.  
 
itiraz Eden İNCİ AKÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Organize Sanayi Bölgesi MANİSA)  
İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. (8/4) Tanınmışlık - Haksız 
Bulunmuştur. (35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur.  
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
2010 32945 / "al bir inci ol bir inci" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 
edilmiştir.) 84216 / "inci" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 
tespit edilmiştir.) 2004 31735 / "inci akü" (¡Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2012 09534 / "inci akü +2 ah extra" (Markanın ve kapsamındaki 
eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2012 09544 / "inci akü +5 ah extra" 
(Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2009 
10495 / "inci akü formül a şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 2012 111938 / "inci akü life long energy" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın 
benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2014/82898 / "inci akü lifelong energy" 
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(Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2009 
42837 / "inci akü nano gold şelcil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 2012 51741 / "inci akü nanogold smf start-stop ela techonology" (Markanın ve 
kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2012 II1934 / "inci akü 
nanogold start-stop agm" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 
tespit edilmiştir.) 2009 07988 / "inci akü uzun ömürlü akü" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2014 25408 / "inci akü uzun ömürlü akü (ses 
markası)" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 
edilmiştir.) 2009 07991 / "inci akü we know how" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 
iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 191366 / "inci akü şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın 
benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2011 91467 / "inci battery" (Markanın ve 
kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2014/85818 / "inci 
battery lifelong energy" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 
tespit edilmiştir.) 2004/31734 / "inci exide şekil" (Marka hükümden düşmüştür.) 2014/85815 / "incineering 
solutions" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 2010 20742 / 
"incineering şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 2010 
32952 / "incisolar" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 
edilmiştir.) 2014/85826 / "powered by inci battery lifelong energy" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın 
benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.)  
 
İtiraz Eden İNCİ GÜN ISI METAL İŞLERİ TARİM MAKİNALARl OTOMOTİV HUBUBAT 
HAYVANCILIK NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (YASSI 
GÜME KÖYÜ BURDUR)  
İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. (8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - 
Haksız Bulunmuştur. (8/5) Diğer Fikri Haklar veya Kişi Hakları - Haksız Bulunmuştur. (35/1) Kötü Niyet - 
Haksız Bulunmuştur.  
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
2009 38045 / "linçi" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 2010 
64638 / "inci şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 
edilmiştir.) 
 
Evrak No: 220251047 Başvuru No: 2014/89513 
 
İlgi : 05/11/2014 tarih ve 2014-G-357081 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/89513 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi yayın karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 05.11.2014 tarih ve “sabrina” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/89513 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin aşağıda 
belirtilen hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler 
için 12.02.2015 tarih ve 234 sayılı Resmi Marka Bülten’inde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar üç aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili 
hizmetler^ ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri. Büro hizmetleri; sekreterlik 
hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması 
hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri. 
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İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel 
işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici 
personel görevlendirme (başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) 
hizmetleri. Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri. Açık artırmaların düzenlenmesi ve 
gerçekleştirilmesi hizmetleri. 
 
Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2012/94080 
 
Evrak No: 220255294 Başvuru No: 2020/12760 
 
İlgi : 31/01/2020 tarih ve 2020-GE-48507 sayılı dilekçeniz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/12760 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 31.01.2020 tarih ve “indirim sepeti” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/12760 başvuru numaralı “indirim sepeti” ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. İşbu karara aynı 
Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek 
şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri 5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili 
olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt 
edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2018 09857 
 
Evrak No: 220263660 Başvuru No: 2009/44214 
 
İlgi : 19/08/2009 tarih ve 2009-G-180853 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2009/44214 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 19.08.2009 tarih ve "can alçılı bezi" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2009/44214 başvuru numaralı "can alçılı bezi" ibareli marka 
tescil başvurunuzun. Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. İşbu karara aynı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay 
içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 204540 
Başvuru/Tescil No 2001 12218 
Başvuru/Tescil No 2000 25301 
 
Evrak No: 220265574 Başvuru No: 2009/49422 
 
İlgi : 06/11/2009 tarih ve 2009-G-241107 sayılı dilekçeniz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2009/49422 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
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İlgi : 06.1 1.2009 tarih ve "tertemiz şekil" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2009/49422 başvuru numaralı "tertemiz şekil" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmakladır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(a ) Marka.556 sayılı KHK"nin 5. maddesi kapsamına girmemektedir. ("tertemiz" ibaresi tescili talep 
edilen mallar için ayırt edici olarak görülmemiştir.) 7/1(c ) Marka, ticaret alanında cins. çeşit, vasıf, kalite, 
miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren 
veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran 
veya esas unsur olarak içermektedir. ("tertemiz" ibaresi tescili talep edilen mallar için tanımlayıcı olarak 
görülmüştür.) 
 
Evrak No: 220265643 Başvuru No:  2009/51160 
 
İlgi : 29/09/2009 tarih ve 2009-G-208599 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2009/51160 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 29.09.2009 tarih ve "nıght&day" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2009/51160 başvuru numaralı "nıght&day" ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
 
Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvuru(Iar)  
Başvuru/Tescil No 2009/46680 
 
Evrak No: 220269820 Başvuru No: 2010/17881 
 
İlgi : 19/03/2010 tarih ve 2010-G-64254 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/017881 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 19.03.2010 tarih ve "so solar enerji şekil" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/17881 başvuru numaralı "so solar enerji şekil" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2010/17880 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

184 
 

Evrak No: 220270125 Başvuru No: 2014/27794 
 
İlgi : 03/04/2014 tarih ve 2014-G-120896 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/27794 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 03.04.2014 tarih ve "ankara reklam ajansı google adwords hostıng domaın web tasarım" ibareli 
başvurunuz  
2014/27794 başvuru numarası ile kayıtlı olan "ankara reklam ajansı google adwords hostıng domaın web 
tasarım" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi 
çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, 556 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzun 
reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız 
bulunmaktadır. 
 
İtiraz Eden GOOGLE INC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 A.B.D.)  
İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. (8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - 
Haksız Bulunmuştur. (8/4) Tanınmışlık - Haklı Bulunmuştur. (8/5) Diğer Fikri Haklar veya Kişi Hakları - 
Haksız Bulunmuştur. (35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur.  
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
2007/17511 / "google adwords " (Marka hükümden düşmüştür.) 2005/28869 / "adwords" (Marka hükümden 
düşmüştür.) 2005 44153 / "google" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
bulunduğu tespit edilmiştir.) 2006 30605 / "google" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen 
farklı mal / hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 2006 25311 / "google" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın 
benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2007 43407 / "google" (Markanın ve 
kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2011 72373 / "google" 
(İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 2011 
97207 / "google" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 
edilmiştir.) 2011 90454 / "google chrome" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2013/29030 / "google chromebook pixel" (Markanın ve kapsamındaki 
eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2012 74421 / "google currents" 
(Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2012 
77982 / "google glass" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı 
tespit edilmiştir.) 2013/77959 / "google keep" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2010 19554 / "google latitude" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın 
benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2012 107046 / "google mirror" (Markanın ve 
kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2011 66538 / "google 
one pass" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
2012 73394 / "google play ve şekil" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / 
hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 2012 38256 / "google+" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.)  
 
İtiraz Eden TAYYİP MURAT BALYALI (Üvez Sok. 3/3 Arnavutköy Beşiktaş İSTANBUL)  
 
İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haksız Bulunmuştur. (8/3) Eskiye Dayalı Kullanım 
- Haksız Bulunmuştur. (8/4) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. (35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 
İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
 
2002 32533 / "adworks" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 
2009 31088 / "adworks" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.)  
 
 
 
 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

185 
 

Evrak No: 220270805 Başvuru No: 2010/65753 
 
İlgi : 14/10/2010 tarih ve 2010-G-240927 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/65753 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 14.10.2010 tarih ve "ulusoy yapı şekil" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/65753 başvuru numaralı "ulusoy yapı şekil" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2010/62703 
Başvuru/Tescil No 2005 48024 
Başvuru/Tescil No 177661 
Başvuru/Tescil No 2008 53379 
Başvuru/Tescil No 210/48537 
 
Evrak No: 220270885 Başvuru No: 2011/101348 
  
İlgi : 30/11/2011 tarih ve 2011-G-326830 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/101348 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 30.11.2011 tarih ve "verisistem" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/101348 başvuru numaralı "verisistem" ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Karamame'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Karamame'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2006 45624 
 
Evrak No: 220271178 Başvuru No: 2011/13085 
 
İlgi : 18/02/2011 tarih ve 2011-G-42921 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/13085 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 18.02.2011 tarih ve "mara şekil" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/13085 başvuru numaralı "mara şekil" ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
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Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2002 00480 
Başvuru/Tescil No 2003 22895 
 
Evrak No: 220271176 Başvuru No: 2011/33456 
 
İlgi : 21/04/2011 tarih ve 2011-G-103971 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/33456 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 21.04.2011 tarih ve "meyba" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/33456 başvuru numaralı "meyba" ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tecil No 2003 29829 
Başvuru/Tecil No 2003 29830 
 
Evrak No:  220271598 Başvuru No: 2011/71078 
 
İlgi : 08/09/2011 tarih ve 2011-G-234603 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/71078 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 08.09.2011 tarih ve "avis shop" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/71078 başvuru numaralı "avis shop" ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkını bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2003 02749 
Başvuru/Tescil No 2010/50484 
Başvuru/Tescil No 2011/71076 
Başvuru/Tescil No 2011/21077 
 
Evrak No: 220271589 Başvuru No: 2011/71079 
 
İlgi : 08/09/2011 tarih ve 2011-G-234604 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/71079 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
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İlgi: 08.09.2011 tarih ve "avis" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/71079 başvuru numaralı "avis" ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. İşbu karara aynı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay 
içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2011/71076 
Başvuru/Tescil No 2011/71077 
 
Evrak No: 220271606 Başvuru No: 2011/78932 
 
İlgi : 06/10/2011 tarih ve 2011-G-263769 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/78932 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 06.10.2011 tarih ve "burakbey" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/78932 başvuru numaralı "burakbey" ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2006 22547 
 
Evrak No: 220271648 Başvuru No: 2012/01735 
 
İlgi : 06/01/2012 tarih ve 2012-G-5020 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/01735 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 06.01.2012 tarih ve "aşensan" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/01735 başvuru numaralı "asensan" ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2011/51987 
Başvuru/Tescil No 2011/51988 
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Başvuru Sahibi ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Mehmet Akif 
Ersoy Mah. 16.Cad. No: 16 Bulvarı No:54 Macunköy, Yenimahalle ANKARA) 
 
Evrak No: 220271665 Başvuru No: 2012/11013 
 
İlgi : 03/02/2012 tarih ve 2012-G-36306 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/11013 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 03.02.2012 tarih ve "aktem hijyen" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/11013 başvuru numaralı "aktem hijyen" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2005 54367 
 
Evrak No: 220271666 Başvuru No: 2012/11014 
 
İlgi : 03/02/2012 tarih ve 2012-G-36307 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/11014 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 03.02.2012 tarih ve "aktem hijyen" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/11014 başvuru numaralı "aktem hijyen" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Karamame'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Karamame'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2005 54367 
 
Evrak No: 220271667 Başvuru No: 2012/30229 
 
İlgi : 30/03/2012 tarih ve 2012-G-103082 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/30229 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 30.03.2012 tarih ve "ametist" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/30229 başvuru numaralı "ametist" ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
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7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2011 75116 
 
Evrak No: 220271670 Başvuru No: 2012/44356 
 
İlgi : 15/05/2012 tarih ve 2012-G-160932 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/44356 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 15.05.2012 tarih ve "altın başak unlu mamülleri" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/44356 başvuru numaralı "altın başak unlu mamülleri" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme halikınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2003 34838 
Başvuru/Tescil No 2003 34837 
Başvuru/Tescil No 2004 45371 
Başvuru/Tescil No 2004 45370 
Başvuru/Tescil No 86021 
Başvuru/Tescil No 2005 37432 
Başvuru/Tescil No 2005 37433 
Başvuru/Tescil No 2005 57773 
Başvuru/Tescil No 169879 
Başvuru/Tescil No 169878 
Başvuru/Tescil No 183544 
Başvuru/Tescil No 2007 27898 
Başvuru/Tescil No 2009 56894 
Başvuru/Tescil No 2000 07203 
Başvuru/Tescil No 2012/23666 
Başvuru/Tescil No 2012/23686 
Başvuru/Tescil No 2012/23833 
 
Evrak No: 220271675 Başvuru No: 2012/61994 
 
İlgi : 10/07/2012 tarih ve 2012-G-235207 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/61654 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 10.07.2012 tarih ve "yaşama değer katar" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/61994 başvuru numaralı "yaşama değer katar" ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
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Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil İçin 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2012/35607 
 
Evrak No: 220271676 Başvuru No: 2012/62201 
 
İlgi : 11/07/2012 tarih ve 2012-G-235807 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/62201 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 11.07.2012 tarih ve "modem yaşam teknolojileri" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/62201 başvuru numaralı "modern yaşara teknolojileri" 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(a) Marka,556 sayili KHK"nin 5. maddesi kapsamına girmemektedir. 7/1(c) Marka, ticaret alanında cins, 
çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin 
yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve 
adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içermektedir. 
 
Evrak No: 220271677 Başvuru No: 2012/63369 
 
İlgi : 16/07/2012 tarih ve 2012-G-240456 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/63369 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 16.07.2012 tarih ve "platin residence" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/63369 başvuru numaralı "platin residence" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
Başvuru/Tescil No 2012/61633 
Başvuru/Tescil No 2012/61654 
Başvuru/Tescil No 2012/61735 
Başvuru/Tescil No 2012/61910 
Başvuru/Tescil No 2012/61926 
Başvuru/Tescil No 2012/61944 
Başvuru/Tescil No 2012/62448 
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Evrak No: 220271678 Başvuru No: 2012/63479 
 
İlgi : 16/07/2012 tarih ve 2012-G-240916 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/63479 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 16.07.2012 tarih ve "platin villaları" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/63479 başvuru numaralı "platin villaları" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
Başvuru/Tescil No 2012/61633 
Başvuru/Tescil No 2012/61654 
Başvuru/Tescil No 2012/61735 
Başvuru/Tescil No 2012/61888 
Başvuru/Tescil No 2012/61910 
Başvuru/Tescil No 2012/61926 
Başvuru/Tescil No 2012/61944 
Başvuru/Tescil No 2012/62448 
 
Evrak No: 220271679 Başvuru No: 2012/63481 
 
İlgi : 16/07/2012 tarih ve 2012-G-240936 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/63481 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 16.07.2012 tarih ve "platin konaklan" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/63481 başvuru numaralı "platin konaklan" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
Başvuru/Tescil No 2012/61633 
Başvuru/Tescil No 2012/61654 
Başvuru/Tescil No 2012/61735 
Başvuru/Tescil No 2012/61888 
Başvuru/Tescil No 2012/61910 
Başvuru/Tescil No 2012/61926 
Başvuru/Tescil No 2012/61944 
Başvuru/Tescil No 2012/62448 
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Evrak No: 220271680 Başvuru No: 2012/66510  
 
İlgi : 26/07/2012 tarih ve 2012-G-252386 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/66510 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 26.07.2012 tarih ve "platin evleri" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/66510 başvuru numaralı "platin evleri" ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil 
için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
Başvuru/Tescil No 2012/61633 
Başvuru/Tescil No 2012/61654 
Başvuru/Tescil No 2012/61735 
Başvuru/Tescil No 2012/61910 
Başvuru/Tescil No 2012/61926 
Başvuru/Tescil No 2012/61944 
Başvuru/Tescil No 2012/62448 
 
Evrak No: 220271681 Başvuru No: 2012/66517 
 
İlgi : 26/07/2012 tarih ve 2012-G-252396 sayılı dilekçeniz.0 
 İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/66517 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 26.07.2012 tarih ve "platin exclusive" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/66517 başvuru numaralı "platin exclusive" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal 
veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı 
veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2006 14722 
Başvuru/Tescil No 2012/61633 
Başvuru/Tescil No 2012/61654 
Başvuru/Tescil No 2012/61735 
Başvuru/Tescil No 2012/61910 
Başvuru/Tescil No 2012/61926 
Başvuru/Tescil No 2012/61944 
Başvuru/Tescil No 2012/62448 
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Evrak No: 220271684 Başvuru No: 2012/76476 
 
İlgi : 07/09/2012 tarih ve 2012-G-293687 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/76476 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
ilgi: 07.09.2012 tarih ve "nisa tv" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/76476 başvuru numaralı "nisa tv" ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(Iar) 
Başvuru/Tescil No 2007 10868 
 
Evrak No: 220271685 Başvuru No: 2012/92456 
 
İlgi : 07/11/2012 tarih ve 2012-G-361151 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/92456 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
  
İlgi: 07.11.2012 tarih ve "study in turkey" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/92456 başvuru numaralı "study in turkey" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(a) Marka,556 sayili KHK"nin 5. maddesi kapsamina girmemektedir. 
 
Evrak No: 220271698 Başvuru No: 2014/50137 
 
İlgi : 13/06/2014 tarih ve 2014-G-216144 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/50137 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 13.06.2014 tarih ve "karatahta" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/50137 başvuru numaralı "karatahta" ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 7/1(c) Marka, ticaret 
alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, 
hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten 
işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içermektedir.  
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Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Bilimsel amaçlı ve laboratuarda kullanım amaçlı 
olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları, göstergeler ve laboratuarlarda kullanılan malzemeler.Ses ve 
görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar (veri işlem, 
haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları dahil).Manyetik, optik kayıt 
taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programlan ve yazılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla 
indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu 
kartlar.Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları.Bilet otomatları, nakit para çekme 
makineleri.Makine ve ciiıazlann elektroniğinde kullanılan elemanlar.Birim zamandaki tüketim miktarını 
ölçen sayaçlar ve zaman ayarlayıcılan.Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar 
.Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçalan ve aksesuarlan.Elektrik 
enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazian ve araçlan (elektrik,elektronikTe kullanılan 
kablolar ve güç kaynaklan; piller, aküler dahil).Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan cihazlar (taşıt alarmları 
hariç), elektrikli ziller.Trafıkte kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazian ve araçları.Yangın 
söndürme amaçlı taşıtlar dahil yangın söndürme aletleri ve cihazları (yangın söndürme hortumları ve yangın 
söndürme vanalan dahil).Radarlar, denizaltı radarlan (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttıncı aletler ve 
cihazlar.Dekoratif mıknatıslar.Metronomlar.Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul 
ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler 
(kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtlan, kağıt peçeteler.Plastik malzemeden mamul 
ambalajlama ve sarma malzemeleri.Matbaa ve ciltleme malzemeleri.Basılı evraklar; basılı yayınlar, 
takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar). Büro makineleriBadana ve boya işleri 
için fırçalar ve rulolar.Tespihler.Eğitim ve öğretim hizmetleri.Sempozyum, konferans, kongre ve seminer 
düzenleme, idare hizmetleri.Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, 
konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil).Dergi, kitap, gazete v.b.gibi 
yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağlan 
vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil).Film, televizyon ve radyo programlan yapım 
hizmetleri.Haber muhabirliği hizmetleri, fpto-muhabirliği hizmetleri.Fotoğrafçılık hizmetleri .Tercüme 
hizmetleri. 7/1(C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, 
yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç; kırtasiye tipi kağıt ürünler 
ve yapıştıncılar dahil). 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2014/21590 
 
Evrak No: 220271706 Başvuru No: 2015/31488 
 
İlgi : 13/04/2015 tarih ve 2015-GE-134244 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/31488 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 13.04.2015 tarih ve “lavash döner&grill” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/31488 başvuru numaralı “lavash döner&grill” ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2012 25992 
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Evrak No: 220271709 Başvuru No: 2015/82661 
 
İlgi : 13/10/2015 tarih ve 2015-GE-373622 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/82661 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
lgi : 13.10.2015 tarih ve “park et ankara şekil” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/82661 başvuru numaralı “park et ankara şekil” ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2008 53584 
 
Evrak No: 220271713 Başvuru No: 2016/44733 
 
İlgi : 18/05/2016 tarih ve 2016-GE-203557 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2016/44733 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 18.05.2016 tarih ve “papirus” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2016/44733 başvuru numaralı “papirus” ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Bilgisayar hizmetleri: bilgisayar programlama, 
bilgisayarı virüse karşı koruma, bilgisayar sistem tasarımı, başkaları adına web sitelerinin tasarlanması, 
bakımı ve güncelleştirilmesi, yazılım tasarımı, kiralanması ve güncelleştirilmesi, internet arama motoru 
sağlama, hosting, bilgisayar donanımları alanında danışmanlık, bilgisayar donanımlarının kiralanması 
hizmetleri.Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri, mühendislik ve mimari 
tasarım hizmetleri, kalite ve standart belgelendirme amaçlı mal/hizmetlerin test edilmesi.Bu sınıfa dahil 
olup mühendislik, mimarlık, bilgisayar hizmetleri kapsamına girmeyen her türlü tasarım hizmetleri; grafik 
sanat tasarım hizmetleri.Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 
Başvuru/Tescil No 2001 21712 
Başvuru/Tescil No 2014 19552 
 
Evrak No: 220279517 Başvuru No: 2017/02922 
  
İlgi : 13/01/2017 tarih ve 2017-GE-15823 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/02922 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
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İlgi : 13.01.2017 tarih ve “pideci ahmet efendi şekil” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/02922 başvuru numaralı “pideci ahmet efendi şekil” ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 inci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2010/30418 
Başvuru/Tescil No 2013 59175 
Başvuru/Tescil No 99 007297 
 
Evrak No: 220279641 Başvuru No: 2020/42960 
 
İlgi : 20.04.2020 tarihli ve gaming lab ibareli marka başvurunuz. 
348 sayı ve 12.05.2020 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “gaming lab” ibareli marka  
tescil başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince itiraz edilmiştir. 
Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren bilgi ve belgelerin, yazımızın tarafınıza tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde başvurunuza yapılmış olan  
itiraz mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir. 
Söz konusu itiraz başvurusu ile ilgili dokümanlara Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS)  
uygulamasına (https://epats.turkpatent.gov.tr/run/TP/EDEVLET/giris) E-devlet şifresi ile giriş yaparak 
erişim sağlayabilirsiniz. Yayıma itiraza karşı görüşü, EPATS Başvuru Sonrası İşlemler kısmında yer alan 
Marka İtiraza Karşı Görüş Bildirme işlemini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. 
 
Evrak No: 220279675 Başvuru No: 2017/08009 
 
İlgi : 30/01/2017 tarih ve 2017-GE-37125 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/08009 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 30.01.2017 tarih ve “dijital kumbara şekil” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/08009 başvuru numaralı “dijital kumbara şekil” ibareli 
marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 inci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Sigorta hizmetleri.Finansal ve parasal hizmetler. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2016/43050 
Başvuru/Tescil No 2016/95275 
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Evrak No: 220280741 Başvuru No: 2017/115299 
 
İlgi : 18/12/2017 tarih ve 2017-GE-528051 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/115299 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 18.12.2017 tarih ve “tencere tava” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/115299 başvuru numaralı “tencere tava” ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (c) Marka, ,ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya 
malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer 
özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içermektedir. 
 
Evrak No: 220280904 Başvuru No: 2017/68283 
 
İlgi : 31/07/2017 tarih ve 2017-GE-304023 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/68283 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 31.07.2017 tarih ve “apm” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/68283 başvuru numaralı “apm” ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 
aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2004 12005 
 
Evrak No: 220281062 Başvuru No: 2018/03697 
 
İlgi : 15/01/2018 tarih ve 2018-GE-18062 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/003697 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 15.01.2018 tarih ve “hijyen dünyasi temiz çözümler” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/03697 başvuru numaralı “hijyen dünyasi temiz çözümler” 
ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai 
Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili 
hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım 
hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.Büro hizmetleri; 
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sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin 
kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama 
hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, 
personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalatihracat acente 
hizmetleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi 
iş takibi) hizmetleri.Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2017/90386 
 
Evrak No: 220281860 Başvuru No: 2018/81551 
 
İlgi : 12/09/2018 tarih ve 2018-GE-387296 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/81551 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 12.09.2018 tarih ve “mi store” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/81551 başvuru numaralı “mi store” ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 
aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. İşbu karara aynı Kanunun 20 nci 
maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır.  
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri 5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili 
olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt 
edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir. 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2017 44328 
 
Evrak No: 220281863 Başvuru No: 2018/82386 
 
İlgi : 16/09/2018 tarih ve 2018-GE-391412 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/82386 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 16.09.2018 tarih ve “ailem” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/82386 başvuru numaralı “ailem” ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 
aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri 5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili 
olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt 
edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir. 
 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2017/112431 
Başvuru/Tescil No 2018 44348 
Başvuru/Tescil No 99 011744 
 
Evrak No: 220283501 Başvuru No: 2013/108998 
 
İlgi : 31.12.2013 tarih ve 2013-G-456279 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.03.2014 tarihinde 223 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2013/108998 numaralı "rev otomotiv" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
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Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, 
Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak 
ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220283499 Başvuru No: 2013/79078 
 
İlgi : 23.09.2013 tarih ve 2013-G-324337 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 13.01.2014 tarihinde 221 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2013/79078 numaralı "ta" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için 556 
Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 
12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik Başvuru 
Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin sağlanması 
gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
 
Evrak No: 220283493 Başvuru No: 2016/07200 
 
İlgi : 28.01.2016 tarih ve 2016-GE-35775 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 29.02.2016 tarihinde 247 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2016/07200 numaralı "grubuz" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için 
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220283491 Başvuru No: 2016/26187 
 
İlgi : 23.03.2016 tarih ve 2016-GE-115350 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.04.2016 tarihinde 250 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2016/26187 numaralı "ligno concept" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, 
Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak 
ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
 
Evrak No: 220283490 Başvuru No: 2016/43693 
 
İlgi : 13.05.2016 tarih ve 2016-GE-198077 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 27.12.2016 tarihinde 267 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2016/43693 numaralı "minimal marbles" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde, 
Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak 
ödemeye dair bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 
yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 
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Evrak No: 220283485    Başvuru No: 2017/41342 
 
İlgi : 04.05.2017 tarih ve 2017-GE-177163 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 27.11.2017 tarihinde 289 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2017/41342 numaralı "coatlog nano coating solutions" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin 
tamamlanabilmesi için, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 22 nci ve Sınaî Mülkiyet Kanununun 
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddeleri gereğince 2 ay içerisinde, Kurumumuz Elektronik 
Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair bildirimin 
sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen işlemin süresi içerisinde yapılmaması halinde başvurunuz yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri 
gereğince işlemden kaldırılacaktır. 
 
Evrak No: 220283471 Başvuru No: 2019/66307 
 
İlgi : 12.07.2019 tarih ve 2019-GE-300639 sayılı dilekçeniz.  
İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 27.08.2019 tarihinde 331 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 
2019/66307 numaralı "umut su su tasarruf ekipmanı marka resim örneği" ibareli marka tescil başvurunuzun 
tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 22 nci ve Sınaî Mülkiyet 
Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddeleri gereğince 2 ay içerisinde, Kurumumuz 
Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden marka tescil ücreti ödemesinin yapılarak ödemeye dair 
bildirimin sağlanması gerekmektedir.  
Belirtilen işlemin süresi içerisinde yapılmaması halinde başvurunuz yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri 
gereğince işlemden kaldırılacaktır. 
 
Evrak No: 220283574 Başvuru No: 2019/27614 
 
İlgi : 18/03/2019 tarih ve 2019-GE-119385 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/27614 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 18.03.2019 tarih ve “fora” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/27614 başvuru numaralı “fora” ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 
aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. İşbu karara aynı Kanunun 20 nci 
maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır.  
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri 5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili 
olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt 
edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 99 017484 
 
Evrak No: 220283595 Başvuru No: 2019/61158 
  
İlgi : 27/06/2019 tarih ve 2019-GE-276473 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/61158 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 27.06.2019 tarih ve “resmitapu” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/61158 başvuru numaralı “resmitapu” ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 
aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. İşbu karara aynı Kanunun 20 nci 
maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır.  
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Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (b) Marka, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret içermektedir. 5/1 (c) Marka, ,ticaret 
alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, 
hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret 
veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (b) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile 
ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım 
hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.Büro hizmetleri; 
sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin 
kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama 
hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, 
personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalatihracat acente 
hizmetleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi 
iş takibi) hizmetleri.Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.Sigorta 
hizmetleri.Finansal ve parasal hizmetler.Gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri. 
Gümrük müşavirliği hizmetleri. 5/1 (c) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Gayrimenkul 
komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri. 
 
Evrak No: 220283596 Başvuru No: 2019/63394 
 
İlgi : 04/07/2019 tarih ve 2019-GE-287186 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/63394 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 04.07.2019 tarih ve “küçükyakalı çankırı şabanözü küçük yakalıköyü kültür ve dayanışma dernegi 
1990” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/63394 başvuru numaralı “küçükyakalı çankırı şabanözü 
küçük yakalıköyü kültür ve dayanışma dernegi 1990” ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız 
tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen hükümleri 
gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (g) Marka, Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler içermektedir. 
(Türk Bayrağı) 
 
Evrak No: 220283602 Başvuru No: 2019/87990 
 
İlgi : 18/09/2019 tarih ve 2019-GE-396547 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/87990 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 18.09.2019 tarih ve “powerfulfilter” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/87990 başvuru numaralı “powerfulfilter” ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. İşbu karara aynı 
Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek 
şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
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5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli 
motorlar, bunların parçaları ve tertibatları: hidrolik, pnömatik kontroller, kara taşıtları için olanlar hariç 
frenler, balatalar, krank milleri, dişliler, silindirler, pistonlar, türbinler, filtreler; kara taşıtlarında kullanılan 
ve bu sınıfta yer alan parçalar: taşıtlar için yağ, yakıt ve hava filtreleri, egzozlar, egzoz manifoldları, 
silindirler, silindir başları, pistonlar, karbüratörler, yakıt dönüşüm cihazları, enjektörler, yakıt tasarruf 
cihazları, pompalar, valfler, marşlar, dinamolar, bujiler 
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2013 55692 
 
 
Evrak No: 220283723 Başvuru No: 2020/48069 
 
İlgi : 08/05/2020 tarih ve 2020-GE-199723 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/48069 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 08.05.2020 tarih ve “mall” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/48069 başvuru numaralı “mall” ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 
aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. İşbu karara aynı Kanunun 20 nci 
maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır.  
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (b) Marka, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret içermektedir. 
 
Evrak No: 220283727 Başvuru No: 2020/85702 
 
İlgi : 26/07/2020 tarih ve 2020-GE-325590 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/85702 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 26.07.2020 tarih ve “manavdan” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2020/85702 başvuru numaralı “manavdan” ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 
aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir. İşbu karara aynı Kanunun 20 nci 
maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz 
etme hakkınız bulunmaktadır.  
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (b) Marka, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret içermektedir. 5/1 (c) Marka, ,ticaret 
alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, 
hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret 
veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içermektedir.  
 
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (c) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi 
ve satın alması için Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri. Kuru 
bakliyat. Hazır çorbalar, bulyonlar. Zeytin, zeytin ezmeleri. Hayvansal kaynaklı sütler; bitkisel kaynaklı 
sütler; süt ürünleri (tereyağı dahil). Yenilebilir bitkisel yağlar. Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, 
pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler, salçalar. Kuru yemişler. Fındık ve 
fıstık ezmeleri, tahin. Yumurtalar, yumurta tozları. Patates cipsleri. Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı 
içecekler, çikolata esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: 
Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, 
muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül. Bal, arı sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, 
baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar. Mayalar, kabartma tozları. Her türlü un, irmikler, 
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nişastalar. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Çaylar, buzlu çaylar. Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, 
krakerler, gofretler. Sakızlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar. Tuz. Hububattan (tahıl) imal edilmiş çerezler, 
patlamış mısır, yulaf ezmeleri, mısır cipsleri, kahvaltılık hububat ürünleri, işlemden geçirilmiş buğday, arpa, 
yulaf, çavdar, pirinç. Pekmez İşlenmemiş tarım ve bahçecilik ürünleri, tohumlar. Ormancılık ürünleri. Canlı 
hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar dahil). Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar. 
Hayvan yemleri. Malt (insan tüketimi için olmayan). Evcil hayvanlar için alta serilen maddeler; kedi kumu. 
Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar. Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar. Sebze ve 
meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar. Enerji içecekleri (alkolsüz); proteinle 
zenginleştirilmiş sporcu içecekleri. Alkollü içecekler (biralar hariç): Şaraplar, rakılar, viskiler, likörler, alkol 
içeren kokteyller. Tütün, çiğneme tütünleri, sigaralar, purolar. Değerli metalden olanlar da dahil olmak 
üzere, tütün içenlere mahsus malzemeler: pipolar, puro ve sigara ağızlıkları, küllükler, tütün kutuları, sigara 
sarmak için aletleri, sigara kağıtları, nargileler, çakmaktaşları, çakmaklar, elektronik sigaralar ve bunlarla 
kullanılan kartuşlar. Kibritler. mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, 
toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.) 5/1 (b) 
Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili 
hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım 
hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.Büro hizmetleri; 
sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin 
kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama 
hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, 
personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalatihracat acente 
hizmetleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi 
iş takibi) hizmetleri.Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.Müşterilerin malları 
elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi 
işlenmiş et ürünleri. Kuru bakliyat. Hazır çorbalar, bulyonlar. Zeytin, zeytin ezmeleri. Hayvansal kaynaklı 
sütler; bitkisel kaynaklı sütler; süt ürünleri (tereyağı dahil). Yenilebilir bitkisel yağlar. Kurutulmuş, 
konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler, 
salçalar. Kuru yemişler. Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin. Yumurtalar, yumurta tozları. Patates cipsleri. 
Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler. 
Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, 
baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül. Bal, arı sütü, propolis. 
Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar. Mayalar, 
kabartma tozları. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Çaylar, buzlu 
çaylar. Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler. Sakızlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar. 
Tuz. Hububattan (tahıl) imal edilmiş çerezler, patlamış mısır, yulaf ezmeleri, mısır cipsleri, kahvaltılık 
hububat ürünleri, işlemden geçirilmiş buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç. Pekmez İşlenmemiş tarım ve 
bahçecilik ürünleri, tohumlar. Ormancılık ürünleri. Canlı hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş 
yumurtalar dahil). Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar. Hayvan yemleri. Malt (insan tüketimi için 
olmayan). Evcil hayvanlar için alta serilen maddeler; kedi kumu. Biralar; bira yapımında kullanılan 
preparatlar. Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar. Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri 
ve özleri, meşrubatlar. Enerji içecekleri (alkolsüz); proteinle zenginleştirilmiş sporcu içecekleri. Alkollü 
içecekler (biralar hariç): Şaraplar, rakılar, viskiler, likörler, alkol içeren kokteyller. Tütün, çiğneme tütünleri, 
sigaralar, purolar. Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, tütün içenlere mahsus malzemeler: 
pipolar, puro ve sigara ağızlıkları, küllükler, tütün kutuları, sigara sarmak için aletleri, sigara kağıtları, 
nargileler, çakmaktaşları, çakmaklar, elektronik sigaralar ve bunlarla kullanılan kartuşlar. Kibritler. 
mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, 
elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.) 
 
Evrak No: 220285432 Başvuru No: 2011/80910 
 
İlgi : 13/10/2011 tarih ve 2011-G-272158 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/80910 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 13.10.2011 tarih ve "tetik" ibareli başvurunuz.  
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İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/80910 başvuru numaralı "tetik" ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(b) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerdir.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 168015 
 
Evrak No: 220285438 Başvuru No: 2012/08190 
  
İlgi : 25/01/2012 tarih ve 2012-G-26262 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/08190 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 25.01.2012 tarih ve "acc power" ibareli başvurunuz. 
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/08190 başvuru numaralı "acc power" ibareli marka tescil 
başvurunuzun. Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvuru(Iar)  
Başvuru/Tescil No 2004 21634 
Başvuru/Tescil No 2007 32323 
Başvuru/Tescil No 2010 75513 
 
Evrak No: 220285451 Başvuru No: 2014/00059 
 
İlgi : 17/02/2014 tarih ve 2014-G-57068 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/00059 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 02.01.2014 tarih ve "eksperonline" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/00059 başvuru numaralı "eksperonline" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Not: İşbu evrak, vekilinizin vekillik süresinin dolması nedeni ile tarafınıza gönderilmiştir. 
 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (a) Marka,556 sayili KHK"nin 5. maddesi kapsamina girmemektedir. ("eksperonline" ibaresi, tescili 
istenen hizmetler için ayırt edici nitelikte değildir.) 
 
Evrak No: 220285464 Başvuru No: 2014/00069 
 
İlgi : 17/02/2014 tarih ve 2014-G-57066 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/00069 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 02.01.2014 tarih ve "ihaleonline" ibareli başvurunuz.  
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İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/00069 başvuru numaralı "ihaleonline" ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Karamame'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Karamame'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Not: İşbu evrak, vekilinizin vekillik süresinin dolması nedeni ile tarafınıza gönderilmiştir. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1 (a) Marka,556 sayili KHK"nin 5. maddesi kapsamina girmemektedir. ("ihaleonline" ibaresi, tescili 
istenen hizmetler için ayırt edici nitelikte değildir.) 
 
Evrak No: 220285466 Başvuru No: 2014/00078 
 
İlgi : 17/02/2014 tarih ve 2014-G-57063 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/00078 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 02.01.2014 tarih ve "servisonline" ibareli başvurunuz.  
ilgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/00078 başvuru numaralı "servisonline" ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Not: işbu evrak, vekilinizin vekillik süresinin dolması nedeni ile tarafınıza gönderilmiştir.  
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 7/1 (a) Marka,556 sayili KHK"nin 5. 
maddesi kapsamina girmemektedir. ("servisonline" ibaresi, tescili istenen hizmetler için ayırt edici nitelikte 
değildir.) 7/l(c) Marka, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten 
veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer 
karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içermektedir. 
("servisonline" ibaresi, tescili istenen hizmetler için tanımlayıcıdır.) 
 
Evrak No: 220285483 Başvuru No: 2014/00161 
 
İlgi : 17/02/2014 tarih ve 2014-G-57061 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/00161 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi: 02.01.2014 tarih ve "uzmanonline" ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/00161 başvuru numaralı "uzmanonline" ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
Not: İşbu evrak, vekilinizin vekillik süresinin dolması nedeni ile tarafınıza gönderilmiştir  
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 7/1 (a) Marka,556 sayılı KHK"nin 5. 
maddesi kapsamına girmemektedir. ("uzmanonline" ibaresi, tescili istenen hizmetler için ayırt edici nitelikte 
değildir.) 
 
Evrak No: 220285502 Başvuru No: 2016/89812 
 
İlgi : 10/11/2016 tarih ve 2016-GE-451300 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2016/89812 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
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İlgi : 10.11.2016 tarih ve “onbeş temmuz” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2016/89812 başvuru numaralı “onbeş temmuz” ibareli marka 
tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden 
itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri  
7/1(a) Marka,556 sayili KHK"nin 5. maddesi kapsamina girmemektedir. 7/1(k) Marka, kamu düzenine ve 
genel ahlaka aykırıdır. 
 
Evrak No: 220285503 Başvuru No: 2017/01792 
 
İlgi : 10/01/2017 tarih ve 2017-GE-10578 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/01792 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 10.01.2017 tarih ve “roza” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/01792 başvuru numaralı “roza” ibareli marka tescil 
başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 
aşağıda belirtilen hükümleri gereğince reddedilmesine karar verilmiştir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 inci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir.  
Reddedilen Mal ve Hizmetler  
5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Metalden mamul işaretle gösterme, yönlendirme, 
belirtme, tanıtma amaçlı malzemeler: tabelalar, panolar, plakalar, metalden ışıksız trafik yönlendirme 
işaretleri.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 2016/106717 
Evrak No: 220294291 Başvuru No: 2017/79792 
 
İlgi : 12/09/2017 tarih ve 2017-GE-361711 sayılı dilekçeniz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/79792 başvuru numaralı marka tescil başvurunuz ile ilgili 
olarak kısmi ret karar yazısı ekte sunulmuştur. 
 
İlgi : 12.09.2017 tarih ve “altınkek” ibareli başvurunuz.  
İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/79792 başvuru numaralı marka tescil başvurunuzun, 
Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aşağıda belirtilen 
hükümleri gereğince kısmen reddedilmesine karar verilmiştir. Başvurunuz, kalan mal ve hizmetler için 
27.10.2017 tarih ve 287 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve 
hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar iki aylık ilan süresinin dolmasından sonra tarafınıza 
bildirilecektir.  
İşbu karara aynı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde 
ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  
Redde Gerekçe Olan Kanun Hükümleri  
5/1 (ç) Marka, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler içermektedir. 
Reddedilen Mal ve Hizmetler 5/1 (ç) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler  
Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.  
Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  
Başvuru/Tescil No 202973 

 


