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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

2009-O-451488 31.12.2009 MARKA 2008/48674 DİVA TURİZM İNŞ. GIDA TAŞ. HİZM. SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.

2010-O-9487 11.01.2010 MARKA 2009/14045 MEHMET  MOLLACIK

2010-O-105573 23.03.2010 MARKA 2009/02948 TURHAN UZUN (AGAH PATENT MARKA TES
FİK.HAK.KAL.DAN.HİZ.BİL.TİC.LTD.ŞTİ)

2010-O-161633 04.05.2010 MARKA 2009/27197 MURATHAN ARAZ

2010-O-242876 02.07.2010 MARKA 2010/10297 T.O İNŞAAT EMLAK MOBİLYA GIDA İTHALAT
İHRACAT TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2010-O-325045 17.09.2010 MARKA 2009/18338 ASLI GENÇ

2010-O-330045 22.09.2010 MARKA 2009/14236 ALANYURT GIDA TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE
TİCÇ LTD. ŞTİ.

2010-O-351442 11.10.2010 MARKA 2010/27536 HACIMÜSLÜMOĞLU GAYRİMENKUL GIDA SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2010-O-371792 26.10.2010 MARKA 2009/43080 FARMED İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2010-O-391644 09.11.2010 MARKA 2010/31977 Şaban AR

2010-O-412528 02.12.2010 MARKA 2010/39938 ASLI GENÇ

2010-O-429337 16.12.2010 MARKA 2009/57487 ZAFER DİNDAR (TÜRKTİCARET NET. YAZILIM HİZM.
SAN. VE TİC. A.Ş.)

2011-O-10437 12.01.2011 MARKA 2010/10971 BEKTAŞ DİVRİK (UZMAN MARKA PATENT VE DAN.
HİZM. TİC. LTD. ŞTİ.)

2011-O-66329 04.03.2011 MARKA 2010/14364 DİLAY METİN

2011-O-74104 11.03.2011 MARKA 2010/51534 SERHAT BULUT ((BAKİ DEMİR - NUSRET SARI))

2011-O-82523 17.03.2011 MARKA 2010/18900 ZAFER DİNDAR (TÜRKTİCARET NET. YAZILIM HİZM.
SAN. VE TİC. A.Ş.)

2011-O-121035 08.04.2011 MARKA 2010/08952 MET BİNA YÖNETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

2011-O-146204 22.04.2011 MARKA 2010/32015 ÜMİT KARA

2011-O-333487 22.08.2011 MARKA 2011/16061 SERHAT BULUT ((BAKİ DEMİR - NUSRET SARI))

2011-O-425750 27.10.2011 MARKA 2010/39154 ALİ METİN

2012-O-5486 04.01.2012 MARKA 2011/13361 aktif iletişim ve yazılım ltd şti

2012-O-116202 12.03.2012 MARKA 2011/08225 CHOCOSPEC GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2012-O-142463 27.03.2012 MARKA 2011/02206 İSMAİL DİMİLİLER VE OĞULLARI LİMİTED

2012-O-174478 10.04.2012 MARKA 2011/29650 GÖKYİĞİT INTERNATIONAL CAM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2012-O-186763 18.04.2012 MARKA 2011/19217 LİVAR DENİZCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

2012-O-216578 04.05.2012 MARKA 2010/68157 ÖZÇINAR KURUYEMİŞ ŞKERLEME GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2012-O-217349 07.05.2012 MARKA 2011/39824 HUZUR KUMAŞ İNŞAAT PLASTİK TEKSTİL GIDA
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2012-O-222654 09.05.2012 MARKA 2010/60954 KENAN YILMAZ

2012-O-222922 09.05.2012 MARKA 2011/112436 GRUP TARIM TEDARİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2012-O-223326 09.05.2012 MARKA 2011/111736 ALASKA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2012-O-372370 07.08.2012 MARKA 2010/57570 YILDIRIM KESER (İŞLEM PATENT VE DAN. LTD. ŞTİ.)

2012-O-377149 10.08.2012 MARKA 2011/28179 MAYKO MADENİ YAĞ PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT
PAZARLAMA SANAYİ TAAHHÜT TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2012-O-429309 17.09.2012 MARKA 2011/65038 YAKUP GÜBÜL (İSİM TESCİL İNTERNET
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.)

2012-O-436577 18.09.2012 MARKA 2011/38244 HG HİSAR GRUP YAPI İNŞAAT LTD.ŞTİ.

2012-O-436959 19.09.2012 MARKA 2011/75760 ÖZADANA UN TARIM ÜRÜN. TOHUM GÜBRE TARIM
İLAÇ DAY. TÜK. MALZ. TEM GIDA TEKS. İNŞ. NAKL.
İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

2012-O-454046 24.09.2012 MARKA 2011/80665 JEO-MED JEOLOJİ MADENCİLİK MÜHENDİSLİK
MÜŞAVİRLİK HATİTACILIK TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2012-O-518596 22.10.2012 MARKA 2011/96555 TİTAN MOTOR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2012-O-598779 05.12.2012 MARKA 2012/20803 ULVI MURAT ATABAY

2012-O-628427 20.12.2012 MARKA 2012/09739 KRT KUYUMCULUK HEDİYELİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

2013-O-20374 10.01.2013 MARKA 2012/31783 HÜSNÜ BÜLBÜLOĞLU

2013-O-131836 04.03.2013 MARKA 2011/81749 COŞKUN COŞAR

2013-O-276250 14.05.2013 MARKA 2012/55868 CEREN CERENOĞLU (TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FAB.
A.Ş.)
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Evrak No Evrak Tarihi Evrak Tipi Başvuru No Alıcı Bilgisi
2013-O-308228 28.05.2013 MARKA 2011/109105 BONNYFOOD TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK GIDA VE

İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

2013-O-327423 05.06.2013 MARKA 2012/38340 ED-BEL EDREMİT BELEDİYESİ İNŞAAT TEMİZLİK
TANITIM ULAŞTIRMA TURİZM ZEYTİN JEOTERMAL
TERMAL EĞLENCE GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2013-O-437003 24.07.2013 MARKA 2013/10520 İHSAN DİŞKAN

2013-O-459645 01.08.2013 MARKA 2012/78032 FATIH ONUR

2013-O-459668 01.08.2013 MARKA 2012/78794 YURDEMİ İNŞAAT TAAHH ÜT MAK.SAN.VE Tİ
C.LTD.ŞTİ.

2013-O-494185 26.08.2013 MARKA 2011/13941 THE TERMINIX INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
PARTNESHIP

2013-O-497217 27.08.2013 MARKA 2012/23675 ANKARA LİDER PLASTİK AMBALAJ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

2013-O-594793 09.10.2013 MARKA 2012/85180 KESGİNLER SÜT ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK TİC
LTD ŞTİ

2013-O-599585 09.10.2013 MARKA 2012/100507 LEVENT YARALI (LEVENT PATENT MARKA DAN. VE
EĞT. TİC. LTD. ŞTİ.)

2013-O-605019 10.10.2013 MARKA 2012/103370 FOTOMONDO FOTOĞRAFÇILIK REKLAM RADYO
TELEVİZYON ORGANİZASYON MATBAACILIK GIDA
TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2013-O-705208 29.11.2013 MARKA 2012/48284 TEKNO YAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2013-O-779762 27.12.2013 MARKA 2013/81310 İLYAS KÜÇÜK

2014-O-17074 08.01.2014 MARKA 2013/18409 EMİNE ARZU KAYHAN TAPİRUS DANIŞMANLIK ŞTİ.

2014-O-17422 08.01.2014 MARKA 2013/27176 NACİYE ERÇAĞLAR

2014-O-21067 08.01.2014 MARKA 2013/31229 HÜSAMETTİN AKBULUT

2014-O-92592 11.02.2014 MARKA 2013/36530 EKSPRES YEMEK OTO KİRALAMA İNŞAAT TAAHHÜT
SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

2014-O-93379 11.02.2014 MARKA 2013/17720 SEDEF SELMA KUŞTUTAN (TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM
FAB. A.Ş.)

2014-O-108426 17.02.2014 MARKA 2013/105312 ABM BÜRO MOBİYALARI

2014-O-109961 17.02.2014 MARKA 2013/101743 BOS OTO SERVİSİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2014-O-124497 24.02.2014 MARKA 2013/53186 GEOMEKANİK MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT
TAAHHÜT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2014-O-129937 26.02.2014 MARKA 2013/101796 ANATOLİM GIDA İMALAT İÇ VE DIŞ TİC. VE SAN. A. Ş.

2014-O-175986 18.03.2014 MARKA 2011/107785 EVGİN MENKUL DEĞERLER TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

2014-O-209595 01.04.2014 MARKA 2013/09929 ÖZERİŞEN SÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

2014-O-238974 16.04.2014 MARKA 2014/14647 ENGİN ŞERİF SEBZECİ

2014-O-242591 17.04.2014 MARKA 2014/15562 FIRAT BEYAZİT

2014-O-248984 21.04.2014 MARKA 2013/72993 SERDAR BİLGİÇ (AJANS OBERON HİZM. GRUBU LTD.
ŞTİ.)

2014-O-260306 24.04.2014 MARKA 2013/60928 BAYER KİMYA TEMİZLİK HİJYEN VE KOZMETİK ÜRN.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2014-O-304407 14.05.2014 MARKA 2013/81865 SOVİSOL GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2014-O-323282 22.05.2014 MARKA 2014/00074 HALİL İBRAHİM KOCA

2014-O-323327 22.05.2014 MARKA 2014/00157 HALİL İBRAHİM KOCA

2014-O-373604 13.06.2014 MARKA 2013/100297 ÖZMERT KUMAŞ ÖRME VE TEKSTİL SAN DIŞ TİC LTD
ŞTİ.

2014-O-407563 30.06.2014 MARKA 2014/28328 İLYAS KÜÇÜK

2014-O-428257 08.07.2014 MARKA 2014/39225 DİNLER ISI METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

2014-O-515310 25.08.2014 MARKA 2013/77037 ŞIK KOT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2014-O-569536 17.09.2014 MARKA 2014/50175 ECOFER İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2014-O-617099 14.10.2014 MARKA 2014/25591 YAKUP GÜBÜL (İSİM TESCİL İNTERNET
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.)

2014-O-617115 14.10.2014 MARKA 2014/27788 YAKUP GÜBÜL (İSİM TESCİL İNTERNET
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.)

2014-O-617075 14.10.2014 MARKA 2014/26617 YAKUP GÜBÜL (İSİM TESCİL İNTERNET
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.)

2014-O-617115 14.10.2014 MARKA 2014/27788 YAKUP GÜBÜL (İSİM TESCİL İNTERNET
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.)

2014-O-617075 14.10.2014 MARKA 2014/26617 YAKUP GÜBÜL (İSİM TESCİL İNTERNET
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.)

2014-O-617148 14.10.2014 MARKA 2014/26155 YAKUP GÜBÜL (İSİM TESCİL İNTERNET
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.)

2014-O-617191 14.10.2014 MARKA 2014/30923 YAKUP GÜBÜL (İSİM TESCİL İNTERNET
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.)
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Evrak No Evrak Tarihi Evrak Tipi Başvuru No Alıcı Bilgisi
2014-O-617176 14.10.2014 MARKA 2014/31877 YAKUP GÜBÜL (İSİM TESCİL İNTERNET

TEKNOLOJİLERİ A.Ş.)

2014-O-658046 05.11.2014 MARKA 2012/30385 NURCAN ERDOĞAN

2014-O-659337 05.11.2014 MARKA 2013/100322 MS İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

2014-O-671464 11.11.2014 MARKA 2014/34717 YAŞAR TOZAR (MARPATAŞ PATENT BÜROSU LTD.
ŞTİ.)

2015-OE-7959 08.01.2015 MARKA 2013/71237 TOPRAK ISI VE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2015-OE-120827 06.03.2015 MARKA 2013/63362 SAVUNMA-SEN SAVUNMA HİZMETLERİ MEMURLARI
SENDİKASI 2013

2015-OE-116324 10.03.2015 MARKA 2014/34637 MEHMET KORKMAZ

2015-OE-116313 11.03.2015 MARKA 2012/79549 ALPER KARATEPE

2015-OE-116311 11.03.2015 MARKA 2012/102354 MEHMET SARIGÜL

2015-OE-156355 06.04.2015 MARKA 2012/98383 Lts Bilgisayar Elekt.Rekl.Bil. Ve Dan.Hiz.İth.İhr.San. Ve
Tic.Ltd.Şti.

2015-OE-167526 10.04.2015 MARKA 2014/46943 ARTEMİS GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

2015-O-210192 20.04.2015 MARKA 2013/59313 İZERTUĞRUL DERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2015-O-210364 20.04.2015 MARKA 2013/59855 ELEKTRON ENERJİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ

2015-O-210386 20.04.2015 MARKA 2013/59935 DEMİR HAN RİCHARD TUNCER

2015-OE-237772 14.05.2015 MARKA 2012/108544 ALTINDAĞ GAYRİMENKUL YATIRIM GELİŞTİRME
İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2015-OE-251670 05.06.2015 MARKA 2015/45456 HASAN ÖZTÜRK

2015-OE-252541 08.06.2015 MARKA 2014/82577 PROTALYA BİLİŞİM TURİZM REKLAM
MATBA.TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2015-OE-252512 08.06.2015 MARKA 2014/86351 SADIKĞLU MEGA KENT İNŞAAT A.Ş.

2015-OE-269742 15.06.2015 MARKA 2013/50120 ABDURRAHMAN TOLGAHAN YILMAZ

2015-OE-270370 16.06.2015 MARKA 2014/86349 SADIKĞLU MEGA KENT İNŞAAT A.Ş.

2015-OE-273664 17.06.2015 MARKA 2013/81909 GİZEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TEMİZLİK
KIRTASİYE İNŞAAT OTO.SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

2015-OE-331407 27.07.2015 MARKA 2014/96136 AHMET ZİYA ARSLAN

2015-OE-338340 30.07.2015 MARKA 2009/07527 BİSKA BİSKÜVİ ÇİKOLATA GIDA SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2015-OE-352993 11.08.2015 MARKA 2014/101283 ARMET KALİBRASYON ÖLÇÜM VE TEST SİSTEMLERİ
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2015-OE-366990 20.08.2015 MARKA 2015/04146 ÖMER BAYRAM

2015-OE-368927 20.08.2015 MARKA 2015/15911 YAKUP GÜBÜL (İSİM TESCİL İNTERNET
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.)

2015-OE-407286 11.09.2015 MARKA 2015/22927 KUR-MED TIBBİ MALZEME TİCARET LTD. ŞTİ.

2015-OE-411695 14.09.2015 MARKA 2015/22938 KUR-MED TIBBİ MALZEME TİCARET LTD. ŞTİ.

2015-OE-419074 17.09.2015 MARKA 2015/00301 LİONET TRADİNG LTD.

2015-OE-434297 01.10.2015 MARKA 2014/36459 AHMET KORUKÇU

2015-OE-449674 07.10.2015 MARKA 2015/01123 AYMİLA OTOMOTİV VE YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2015-OE-451376 13.10.2015 MARKA 2015/72719 TÜLİN AKDENİZ

2015-OE-480368 03.11.2015 MARKA 2014/11637 ARZU TAYLAN ATEŞ

2015-OE-480507 03.11.2015 MARKA 2014/79657 EMRE  ÖZGEN

2015-OE-482543 04.11.2015 MARKA 2015/12874 GPA MÜHENDİSLİK TARIM GIDA HAYVANCILIK
TURİZM KOZMATİK OTOMOTİV YENİLENEBİLİR
ENERJİ MAKİNA DANIŞMANLIK SU ÜRÜNLERİ
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2015-OE-483136 04.11.2015 MARKA 2015/18381 LOOPHOLE STUDIOS LIMITED

2015-OE-501860 16.11.2015 MARKA 2015/55262 ABDULLAH GÜMÜŞ

2015-OE-529621 30.11.2015 MARKA 2015/91906 ADAM BASIM YAYIN DAĞITIM SANAY VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2015-OE-554945 14.12.2015 MARKA 2014/81560 LİNK İT BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

2015-OE-565871 21.12.2015 MARKA 2015/103449 AHMET ÇÜNER

2016-OE-21061 14.01.2016 MARKA 2012/99313 SEMA YERDELEN

2016-OE-61977 09.02.2016 MARKA 2012/07835 ARASKOM İLETİŞİM MÜHENDİSLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2016-OE-80795 19.02.2016 MARKA 2011/102470 KARATAŞ GRUP AMBALAJ TEMİZLİK GIDA PLASTİK
KIRTASİYE BESİCİLİK İTHALAT İHRACAAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2016-OE-88137 24.02.2016 MARKA 2012/43479 sedat özer

2016-OE-134289 26.02.2016 MARKA 2014/108172 MERCAN HOBİ VE EĞİTİM MALZEMELERİ OYUNCAK
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2016-OE-96192 29.02.2016 MARKA 2012/33053 ibrahim bayram
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Evrak No Evrak Tarihi Evrak Tipi Başvuru No Alıcı Bilgisi
2016-OE-101577 02.03.2016 MARKA 2012/23315 ÖZ-İNAN DERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2016-OE-107505 04.03.2016 MARKA 2012/00118 MARTEL İLETİŞİM ELEKTRONİK VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

2016-OE-115611 07.03.2016 MARKA 2015/04136 HPLUS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

2016-OE-122775 15.03.2016 MARKA 2011/93782 DOYSAN TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

2016-OE-128816 21.03.2016 MARKA 2011/17556 MURAT TERZİ

2016-OE-137328 25.03.2016 MARKA 2015/43514 GOLED ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2016-OE-161092 07.04.2016 MARKA 2014/19085 İMC İNŞAAT NAKLİYAT TAAHHÜT TURİZM MAKİNE
PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2016-OE-163866 08.04.2016 MARKA 2013/37527 BATMAN ÇAĞRI TV İŞLETMESİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

2016-OE-171391 14.04.2016 MARKA 2011/107064 erdinç güngör çorbacı

2016-OE-177473 15.04.2016 MARKA 2015/56065 GONCA RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.

2016-OE-228818 18.05.2016 MARKA 2014/46889 İSMET BOZKURT

2016-OE-270272 26.05.2016 MARKA 2015/75874 ADOİL AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

2016-OE-270470 10.06.2016 MARKA 2015/99957 ADANIA ŞALGAMCILIK İÇECEK MADDELERİ GIDA
TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET
LTD. ŞTİ.

2016-OE-275234 14.06.2016 MARKA 2014/31382 TREASURE INVESTMENT COMPANY INC.

2016-OE-354116 29.07.2016 MARKA 2016/19523 NURAL PROFİL ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.

2016-OE-382557 10.08.2016 MARKA 2011/17556 MURAT TERZİ

2016-OE-410241 26.08.2016 MARKA 2014/78657 ONUR AYDOĞAN

2016-O-540498 07.11.2016 MARKA 2016/55819 HARUN KILIÇ

2016-OE-567802 21.12.2016 MARKA 2015/102402 İSMAİL KIŞLIOĞLU

2017-OE-60696 31.01.2017 MARKA 2016/55271 ŞİMURG AJANS ARZU MOCO

2017-OE-114145 03.03.2017 MARKA 2017/11318 BİOHİJYEN MÜHENDİSLİK ÇEVRE SAĞLIĞI KİMYA
MAKİNA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2017-OE-118997 20.03.2017 MARKA 2016/38755 ÖZBEK TURİZM A.Ş.

2017-OE-137905 04.04.2017 MARKA 2013/25087 MURAT KIZILGÜN

2017-OE-165371 12.04.2017 MARKA 2016/15693 SOYKAN KÖMÜRCÜ

2017-OE-251403 13.06.2017 MARKA 2013/48845 TASF.HAL.KONÇİZ REKLAM TANITIM İLTŞ.TURİZM
İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

2017-OE-264454 13.06.2017 MARKA 2012/39804 ABDULSAMED IRMAK

2017-OE-252822 14.06.2017 MARKA 2016/38571 VEGATECH BİLİŞİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.

2017-OE-267511 21.06.2017 MARKA 2016/76117 NİHAL DOĞAN

2017-OE-265519 22.06.2017 MARKA 2014/46963 ESERİM BİLİŞİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

2017-OE-266976 22.06.2017 MARKA 2014/11133 BARBAROS YEŞİLDAL

2017-OE-274571 29.06.2017 MARKA 2012/71223 KENKOÇ KOÇLUK EĞİTİMVE YAŞAM
ZENGİNLİĞİ.TİC.LTD.ŞTİ.

2017-OE-276811 01.07.2017 MARKA 2012/30182 aytekin güngör

2017-OE-328165 26.07.2017 MARKA 2017/12424 PROFAB KİMYA MEDİKAL VE GIDA SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2017-OE-328578 01.08.2017 MARKA 2016/29477 İLYAS PEHLİVAN

2017-OE-399339 21.09.2017 MARKA 2016/95421 MAHMUT DİNÇER İNŞAAT TURİZM PETROL
ELEKTRONİK TARIM SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

2017-OE-427818 07.10.2017 MARKA 2017/04534 AKDENİZ ATLAS YER ALTI VE YER ÜST MAKİNA
DELME PATLATMA NAKLİYAT OTOMOTİV İNŞAAT
MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2017-OE-526770 13.11.2017 MARKA 2017/65899 KIRMIZIGÜL ÇİÇEKÇİLİK PETROL İNŞAAT
KUYUMCULUK TURİZM SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2017-OE-508925 16.11.2017 MARKA 2017/12424 PROFAB KİMYA MEDİKAL VE GIDA SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

2017-OE-527701 04.12.2017 MARKA 2017/24981 Turkgrup Bilgisayar İnternet Bilişim Yazılım ve
Telekomünikasyon Hizmetleri

2017-OE-531081 05.12.2017 MARKA 2017/57865 KESTİLLO RESTAURANT - RAMİ MUSA

2017-OE-534137 06.12.2017 MARKA 2016/82367 ALİ ÇEKİÇ

2017-OE-557286 18.12.2017 MARKA 2017/85798 FİRMA ORTAĞI

2017-OE-562222 20.12.2017 MARKA 2017/00681 BARIŞ KARAOĞLAN

2018-OE-23802 10.01.2018 MARKA 2018/02292 PROİST

2018-OE-121745 14.03.2018 MARKA 2013/79245 SUM ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ

2018-OE-136951 21.03.2018 MARKA 2017/00054 SERENDİ AMBALAJ SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

2018-OE-218822 07.05.2018 MARKA 2017/85228 S.S SAMSAT KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME
KOOPERATİFİ
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Evrak No Evrak Tarihi Evrak Tipi Başvuru No Alıcı Bilgisi
2018-OE-260594 01.06.2018 MARKA 2017/105371 WEHUB BILISIM TEKNOLOJILERI YAZILIM SANAYI VE

TICARET LIMITED SIRKETI

2018-OE-273857 12.06.2018 MARKA 2016/70752 ALİ BALCI

2018-OE-295891 19.06.2018 MARKA 2018/08229 UBEYDULLAH BOĞA

2018-OE-327020 13.07.2018 MARKA 2018/60832 ALİ BALCI

2018-OE-341111 18.07.2018 MARKA 2017/74097 BİLGİKENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

2018-OE-347198 24.07.2018 MARKA 2017/82296 SALİH OKAN ALTIN VE OZAN EMRE ALTIN
ORTAKLIĞI OKSİJEN YAPIM

2018-OE-408319 14.09.2018 MARKA 2018/16842 GERGANA PÜRKIR

2019-OE-156690 09.10.2018 MARKA 2018/38108 UÇAR

2018-OE-521410 19.11.2018 MARKA 2015/64593 YILDIZ POMPA

2018-OE-525212 22.11.2018 MARKA 2018/46205 CEMAL ALÇIK

2018-OE-544620 05.12.2018 MARKA 2018/60868 UYCS ÇELİK

2019-OE-14680 04.01.2019 MARKA 2017/23083 ALİYE UZUN

2019-OE-28256 18.01.2019 MARKA 2017/04799 UĞUR TÜRKER

2019-OE-39539 25.01.2019 MARKA 2018/104041 OSAWİ TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİ BİLİŞİM
HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2019-OE-137432 05.03.2019 MARKA 2018/38868 İSMAİL BALABAN

2019-OE-369431 12.03.2019 MARKA 2018/77162 Moose Danışmanlık Yazılım Elektronik Gıda Turizm Tic. Ltd.
Şti.

2019-OE-162016 12.04.2019 MARKA 2018/111296 ADMİN TIBBİ CİHAZLAR BİLİŞİM EĞİTİM REKLAM
GIDA TURİZM EMLAK İTHALAT İHRACAT LİMİTED
ŞİRKETİ

2019-OE-210060 02.05.2019 MARKA 2018/84673 TUĞBA TURAN

2019-OE-188271 02.05.2019 MARKA 2018/82883 SEMA ŞENOL

2019-OE-392838 26.07.2019 MARKA 2019/08527 SEVİL DEMİR

2019-OE-432275 18.10.2019 MARKA 2011/74046 CVF ENERJİ İNŞ. EMLAK.TURZ.DANIŞ.MAD.SAN.
TİC.LTD. ŞTİ.

2019-OE-449871 25.10.2019 MARKA 2019/81506 ENGIN NOHUTOGLU

2019-OE-492247 22.11.2019 MARKA 2017/96669 K DEKORASYON SANAT TİC.LTD.ŞTİ.

2019-OE-545609 12.12.2019 MARKA 2018/120096 BIC İNŞAAT TURİZM YATIRIMLARI SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

2019-OE-542436 19.12.2019 MARKA 2019/75793 MARVY OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ

2019-OE-546091 25.12.2019 MARKA 2018/82125 ÇAĞKAN KAYABAŞI

2019-OE-551260 27.12.2019 MARKA 2011/06679 MEYN DIŞ TİCARET GIDA VE TURİZM LİMİTED
ŞİRKETİ

2020-OE-6587 06.01.2020 MARKA 2018/101624 AHMET KAYAN

2020-OE-37407 27.01.2020 MARKA 2015/98661 FATİH MEHMET DOKUMACI

2020-OE-43508 30.01.2020 MARKA 2016/87528 NURHAN TEMİZ

2020-OE-77837 17.02.2020 MARKA 2017/01486 NUVEL İNTERNET TEKNOLOJİLERİ TİCARET LTD

2020-OE-108873 03.03.2020 MARKA 2019/32956 ERDEM BEYAZDAŞ

2020-OE-122971 10.03.2020 MARKA 2019/82070 SERKAN YARAV

2020-OE-162279 01.04.2020 MARKA 2019/110883 ORITECH TEKNOLOJİ LİMİTED

2020-OE-162259 02.04.2020 MARKA 2019/21036 CVENT, INC.

2020-OE-162257 02.04.2020 MARKA 2019/28892 LANYON SOLUTİONS, INC.

2020-OE-181744 13.04.2020 MARKA 2020/40243 HANDAN USLU

2020-O-231874 07.05.2020 MARKA 2020/46385 GÖKHAN YETER

2020-OE-211554 08.05.2020 MARKA 2018/110762 HEDEF KİTLE REKLAM TANITIM MEDYA DAĞITIM
DANIŞMANLIK ARAŞTIRMA PAZ. VE ORG. HİZ.LTD.
ŞTİ.

2020-O-261264 04.06.2020 MARKA 2020/56995 GÜL DENİZ ERBAŞ ERTEN

2020-O-273339 18.06.2020 MARKA 2020/60926 YUNUS EMRE KARAMAN

2020-OE-254994 23.06.2020 MARKA 2019/55487 MUHAMMET MURAT BAŞAK

2020-OE-267211 01.07.2020 MARKA 2020/72667 YASİN YAVUZ ÖZKARACA

2020-OE-335490 10.08.2020 MARKA 2016/00596 YUSUF KARAASLAN

2020-O-381687 31.08.2020 MARKA 2020/71283 SİNAN ERAYDIN

2020-OE-402625 15.09.2020 MARKA 2017/106559 ŞİRKET SAHİBİ

2020-O-444028 24.09.2020 MARKA 2020/94679 SAMET SOLAK

2020-O-447071 25.09.2020 MARKA 2020/95092 CANAN KAÇAR

2020-OE-482031 05.10.2020 MARKA 2020/53636 RASİM ŞEN

2020-O-504902 14.10.2020 MARKA 2020/95479 CANAN KAÇAR

2020-O-507042 15.10.2020 MARKA 2020/102432 MEHMET EMİN BİLGİN

2020-OE-505875 30.10.2020 MARKA 2020/44200 LYPSOS MİNERAL ANONİM ŞİRKETİ

2020-O-577288 16.11.2020 MARKA 2020/119553 GÜNEŞ ÖZER OKAYA
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Evrak No Evrak Tarihi Evrak Tipi Başvuru No Alıcı Bilgisi
2020-OE-564521 01.12.2020 MARKA 2017/80584 AKSELLER GIDA SÜT MAMÜLLERİ TİCARET SANAYİ

LİMİTED ŞİRKETİ

2020-OE-584847 03.12.2020 MARKA 2020/85200 MUSTAFA TOLGA TEKİROĞLU

2021-OE-25321 07.01.2021 MARKA 2020/54857 AYDIN KARAKAŞ

2021-OE-55626 25.01.2021 MARKA 2020/22084 MUSTAFA ÖZAY

210219680 29.04.2021 MARKA 2019/120480 HALEP MATBAA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

210247965 28.05.2021 MARKA 2019/115542 MAYA NATURAL KİMYA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

210619538 21.10.2021 MARKA 2015/60720 FORTUNA İÇECEK GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

210703833 29.11.2021 MARKA 2013/11404 Bando Yapım Televizyon Ve Filmcilik Tic. A.Ş.

2021-O-851707 29.11.2021 MARKA 2015/54118 NIPPON THOMPSON CO., LTD.

210703770 30.11.2021 MARKA 2017/95076 SİTRİN GROUP BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ

210753521 20.12.2021 MARKA 2012/71909 GÜZELDÜNYA KİTAPLARI BASIM YAYIN SAN VE TİC
LTD ŞTİ

220168680 05.03.2022 MARKA 2009/32313 TEMSAK GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220210443 19.03.2022 MARKA 2017/40155 ABDULLAH HAKAN KARATAŞ

220210741 19.03.2022 MARKA 2009/21986 KAMİL ALPER TUNGA ŞEN

220222906 24.03.2022 MARKA 2017/91754 ZAYAM DANIŞMANLIK A.Ş.

220224920 25.03.2022 MARKA 2018/52412 PARS LOJİSTİK OTOMOTİV DANIŞMANLIK İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ

220225525 25.03.2022 MARKA 2019/116902 AQURATECH ÖLÇÜM TEKNOLOJİLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

220230729 27.03.2022 MARKA 2011/103622 ERTEK BİTKİSEL
ÜRÜNL.İLA.KOZM.GD.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.

220230756 28.03.2022 MARKA 2012/35584 NTK SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

220237256 28.03.2022 MARKA 2015/57439 MAKRO KONTROL OTOMATK KONTROL SİSTEMLERİ
İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD ŞTİ.

220239665 29.03.2022 MARKA 2014/66324 EINTECH ELEKTRONİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220239671 29.03.2022 MARKA 2014/67360 EINTECH ELEKTRONİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220242698 29.03.2022 MARKA 2017/79792 BİRLİK GRUP EĞİTİM TAŞIMACILIK TEMİZLİK
TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220247251 31.03.2022 MARKA 2017/102237 RAYAS ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220250732 31.03.2022 MARKA 2012/33105 EDA GÜRSES

220250939 31.03.2022 MARKA 2016/26630 ÜNİVERSAL PROSES BUHAR MAKİNALARI VE ISI
SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

220250928 31.03.2022 MARKA 2018/64453 EREZ YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220269070 06.04.2022 MARKA 2016/95414 NB MEDYA PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

220269071 06.04.2022 MARKA 2016/95414 NB MEDYA PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

220271668 07.04.2022 MARKA 2012/33104 MAYA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARETLTD.ŞTİ.

220271686 07.04.2022 MARKA 2013/18289 ALKIŞ YAPIM REKLAM BİLİŞİM İNŞAAT TURİZM VE
ORGANİZASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

220271694 07.04.2022 MARKA 2014/07735 ALKANLAR GRUP SÜT ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK
TARIM GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220271707 07.04.2022 MARKA 2015/35689 RUT  TEKSTİL KIRTASİYE  İNŞAAT GIDA TURİZM
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ.

220276508 08.04.2022 MARKA 2011/76078 ARMES VİBRASYON VE MAKİNA SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.

220276511 08.04.2022 MARKA 2012/16040 ZAMAN PAZARLAMA TÜKETİM ÜRÜNLERİ TEKSTİL
İNŞAAT OTOMOTİV MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş.

220276513 08.04.2022 MARKA 2012/21487 A.C.G.DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

220281020 08.04.2022 MARKA 2017/86543 AKSARAY BEREKET TURİZM İNŞAAT GIDA PETROL
HAYVANCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

220281559 08.04.2022 MARKA 2018/67578 KONYA SANAL MAĞAZACILIK LİMİTED ŞİRKETİ

220283497 10.04.2022 MARKA 2013/98967 HALAL ARAMA BİLİŞİM HİZMETLERİ VE DIŞ TİC. LTD.
ŞTİ.

220283492 10.04.2022 MARKA 2016/09075 ARTSÜREM BİLİM SANAT DANIŞMANLIK BİLİŞİM
ANONİM ŞİRKETİ

220283488 10.04.2022 MARKA 2016/91194 PUNTO TUR TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220283486 10.04.2022 MARKA 2017/24615 ORÖZ AYDINLATMA DEKORASYON TİC. VE SAN. LTD.
ŞTİ.

220283481 10.04.2022 MARKA 2018/19540 TEKAY DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220283477 10.04.2022 MARKA 2019/122030 HAMARAT MUTFAK GIDA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220283469 10.04.2022 MARKA 2020/39636 ALINTERİ SU İSTİHSALİ VE MEŞRUBAT PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ
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220283588 11.04.2022 MARKA 2019/48728 T EXPERT ULAŞIM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220283594 11.04.2022 MARKA 2019/58852 GOODFISH GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220285401 11.04.2022 MARKA 2010/19244 GAMA İATİ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

220289038 12.04.2022 MARKA 2019/84559 OPTİMA GROUP İMALAT İNŞAAT MAKİNE GIDA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

220289039 12.04.2022 MARKA 2019/84559 OPTİMA GROUP İMALAT İNŞAAT MAKİNE GIDA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

220289039 12.04.2022 MARKA 2019/84559 OPTİMA GROUP İMALAT İNŞAAT MAKİNE GIDA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

220289036 12.04.2022 MARKA 2019/84559 OPTİMA GROUP İMALAT İNŞAAT MAKİNE GIDA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

220289037 12.04.2022 MARKA 2019/84559 OPTİMA GROUP İMALAT İNŞAAT MAKİNE GIDA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

220289033 12.04.2022 MARKA 2019/05787 M A GROUP TURİZM EMLAK İNŞAAT TAŞIMACILIK
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220289035 12.04.2022 MARKA 2019/05787 M A GROUP TURİZM EMLAK İNŞAAT TAŞIMACILIK
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220289034 12.04.2022 MARKA 2019/05787 M A GROUP TURİZM EMLAK İNŞAAT TAŞIMACILIK
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220291700 12.04.2022 MARKA 2017/16121 SEKTÖR OFİS MOBİLYALARI SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220290966 12.04.2022 MARKA 2017/79793 BİRLİK GRUP EĞİTİM TAŞIMACILIK TEMİZLİK
TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220290967 12.04.2022 MARKA 2017/79793 BİRLİK GRUP EĞİTİM TAŞIMACILIK TEMİZLİK
TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220290965 12.04.2022 MARKA 2007/35160 CİVAN
DEKOR.BİL.TUR.GD.MED.MO.İNŞ.OTO.TİC.SAN.LTD.ŞT

220290570 12.04.2022 MARKA 2007/54424 TURAKTAŞ TURİZM TAŞ.PERS.VE
TEMİZ.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ.

220290963 12.04.2022 MARKA 2009/36144 İPEKOM GRUP DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220290960 12.04.2022 MARKA 2018/66904 ÇANKAYA ROTARY KULUBÜ DERNEĞİ.

220290959 12.04.2022 MARKA 2018/55245 NUNU ORGANİK GÜBRE SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220290991 13.04.2022 MARKA 2019/131705 YAKTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220290987 13.04.2022 MARKA 2018/10810 ANGEL WİNGS TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220290983 13.04.2022 MARKA 2018/70564 SHOT THROUGH THE HEART MÜHENDİSLİK GIDA
DANIŞMANLIK ORGANİZASYON TURİZM SANAYİİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220290984 13.04.2022 MARKA 2018/70564 SHOT THROUGH THE HEART MÜHENDİSLİK GIDA
DANIŞMANLIK ORGANİZASYON TURİZM SANAYİİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220290976 13.04.2022 MARKA 2020/35771 WORKPRODUCTİON YAPIM MEDYA FİLM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

220291773 13.04.2022 MARKA 2020/31640 LEEARN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

220291809 13.04.2022 MARKA 2009/36145 İPEKOM GRUP DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220291697 13.04.2022 MARKA 2009/36143 İPEKOM GRUP DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220291784 13.04.2022 MARKA 2017/01404 GEZER LOJİSTİK İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220291804 13.04.2022 MARKA 2017/01404 GEZER LOJİSTİK İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220291802 13.04.2022 MARKA 2017/01404 GEZER LOJİSTİK İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220291803 13.04.2022 MARKA 2017/01404 GEZER LOJİSTİK İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220291806 13.04.2022 MARKA 2017/44784 KAANAY MAKİNA İMALAT İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220291812 13.04.2022 MARKA 2017/35933 BİLL NUT KURUYEMİŞ GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220294302 13.04.2022 MARKA 2019/07788 ALARMCO BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

220294296 13.04.2022 MARKA 2018/22359 TİGGERNET İLAÇ HAMMADELERİ GIDA MEDİKAL
KOZMETİK İTHALAT İHRACAT TRANSİT TİCARET  VE
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

220294301 13.04.2022 MARKA 2018/96943 DRC TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
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Evrak No Evrak Tarihi Evrak Tipi Başvuru No Alıcı Bilgisi
220294333 13.04.2022 MARKA 2020/50058 DYNOPET PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ

220294292 14.04.2022 MARKA 2018/11464 ERM PETROL VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

220294294 14.04.2022 MARKA 2018/11464 ERM PETROL VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

220294293 14.04.2022 MARKA 2018/11464 ERM PETROL VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

220294299 14.04.2022 MARKA 2018/38084 G A T DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220294307 14.04.2022 MARKA 2019/117530 AKEM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İNŞAAT TEMİZLİK
GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET  LİMİTED
ŞİRKETİ.

220294331 14.04.2022 MARKA 2020/40738 PARÇAMİX OTO YEDEK PARÇA ELEKTRONİK
HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220294336 14.04.2022 MARKA 2020/64886 HASLİFT ASANSÖR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

220294348 14.04.2022 MARKA 2019/04659 ELİTE YIKAMA TURİZM GIDA ÜRÜNLERİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220294349 14.04.2022 MARKA 2019/04659 ELİTE YIKAMA TURİZM GIDA ÜRÜNLERİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220295081 14.04.2022 MARKA 2009/15919 ATAYSPOR TEKSTİL PAZARLAMA ÖZEL EĞİTİM
İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220295083 14.04.2022 MARKA 2009/15919 ATAYSPOR TEKSTİL PAZARLAMA ÖZEL EĞİTİM
İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220295387 14.04.2022 MARKA 2014/43589 MARDİNKİM YAPI KİMYASALLARI ALÜMİNYUM
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

220295386 14.04.2022 MARKA 2014/43589 MARDİNKİM YAPI KİMYASALLARI ALÜMİNYUM
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

220295385 14.04.2022 MARKA 2014/43589 MARDİNKİM YAPI KİMYASALLARI ALÜMİNYUM
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

220295697 14.04.2022 MARKA 2018/69487 ÖZHAK DAĞITIM GIDA İNŞAAT TURİZM TEMİZLİK
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220295694 14.04.2022 MARKA 2019/41732 MODAFİDAN TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220295686 14.04.2022 MARKA 2019/00588 CBN DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220296830 14.04.2022 MARKA 2020/23797 MÜLKAL YAPI İNŞAAT MÜHENDİSLİK GIDA TURİZM
VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

220297012 14.04.2022 MARKA 2019/04617 ELİTE YIKAMA TURİZM GIDA ÜRÜNLERİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220298764 15.04.2022 MARKA 2020/11708 D-COM BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220298762 15.04.2022 MARKA 2019/55977 BAYRAM DERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220298934 15.04.2022 MARKA 2008/63525 MUSTAFA ZEYNEL ÖKTEM

220299721 15.04.2022 MARKA 2017/84923 AKSELLER GIDA SÜT MAMÜLLERİ TİCARET SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ

220301035 16.04.2022 MARKA 2016/87001 ULUTAŞLAR GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

220301042 16.04.2022 MARKA 2018/112849 ORSA GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

220301051 17.04.2022 MARKA 2009/52236 KOMTEK İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN.VE
TİCLTD.ŞTİ.

220301052 17.04.2022 MARKA 2009/63239 A.S.LOJİSTİK VE DIŞTİCARET LİMİTEDŞİRKETİ

220301056 17.04.2022 MARKA 2010/16407 AYKE TURİZM GIDA İNŞAAT VE TİC LTD ŞTİ

220301062 17.04.2022 MARKA 2010/43736 DEVVELLİ TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220301065 17.04.2022 MARKA 2010/52404 MAYO DÜNYASI KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220301066 17.04.2022 MARKA 2010/52405 MAYO DÜNYASI KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220301080 17.04.2022 MARKA 2010/80577 İMEKS DANIŞMANLIK BİLİŞİM GIDA TARIM
HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220301084 17.04.2022 MARKA 2011/100196 MSİ İSTANBUL TURİZM EKİPMANLARI GIDA
ORGANİZASYON SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220301088 17.04.2022 MARKA 2011/11434 BAŞKENT GRUP AV MALZ. TURZ. OTOM. İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220301089 17.04.2022 MARKA 2011/115691 RODİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220301091 17.04.2022 MARKA 2011/119059 RODİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220301096 17.04.2022 MARKA 2011/14332 BAŞKENT GRUP AV MALZ. TURZ. OTOM. İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220301100 17.04.2022 MARKA 2011/18873 DEMİR-AGA DIŞ TİCARET GIDA
TAR.HAY.ORM.ÜRN.LTD.ŞTİ.
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Evrak No Evrak Tarihi Evrak Tipi Başvuru No Alıcı Bilgisi
220301103 17.04.2022 MARKA 2011/30216 RODİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

ŞİRKETİ

220301104 17.04.2022 MARKA 2011/30217 RODİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220301105 17.04.2022 MARKA 2011/31337 HAY-TEK TEKSTİL VE AYAKKABI SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220301106 17.04.2022 MARKA 2011/32268 BİKAP BİTKİSEL VE KİMYASAL MADDELER ÜRETİM
PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

220301119 17.04.2022 MARKA 2011/57678 EUAGRO İLAÇ VE KİMYASANAYİ TİC LTD ŞTİ

220301120 17.04.2022 MARKA 2011/57698 EUAGRO İLAÇ VE KİMYASANAYİ TİC LTD ŞTİ

220301122 17.04.2022 MARKA 2011/57700 EUAGRO İLAÇ VE KİMYASANAYİ TİC LTD ŞTİ

220301140 17.04.2022 MARKA 2011/74284 MEMİŞSAN GIDA VE AMBALAJ PAZARLAMA SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220301142 17.04.2022 MARKA 2011/81826 BUGÜN GIDA İNŞAAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ.

220301151 17.04.2022 MARKA 2012/00914 BURCU TOTAL YEM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220301174 17.04.2022 MARKA 2012/29856 İDİL ULUSLARARASI DANIŞMANLIK MAKİNA SANAYİ
VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220301182 17.04.2022 MARKA 2012/65092 ZERRA GROUP MAKİNE İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220301184 17.04.2022 MARKA 2012/71099 ESRA EDA ŞENDUR

220301186 17.04.2022 MARKA 2012/80777 YAPI MAKİNE VE OTOMASYON SİSTEMLERİ DIŞ TİC.
LTD. ŞTİ.

220301187 17.04.2022 MARKA 2012/86973 FORM GIDA SU VE TARIM ÜRÜNLERİ MAKİNE
BİLGİSAYAR NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220301188 17.04.2022 MARKA 2012/91554 CELAL KOÇKAN İTİMAT ET VE ET ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220301195 17.04.2022 MARKA 2013/01516 ANADOLU KAUÇUK KABLO SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220301208 17.04.2022 MARKA 2013/12400 ZİRVEMİCE REKLAM VE TURİZM ORGANİZASYON
LTD.ŞTİ.

220301215 17.04.2022 MARKA 2013/31724 NİSA TEKSTİL OTOMOTİV İNŞAAT VE GIDA SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220302443 18.04.2022 MARKA 2013/41502 VIPİSTANBUL GEMİCİLİK İLETİŞİM MADEN TURİZM
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

220302758 18.04.2022 MARKA 2013/44278 TEDARİKÇİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220302929 18.04.2022 MARKA 2013/71935 ALKIŞ YAPIM REKLAM BİLİŞİM İNŞAAT TURİZM VE
ORGANİZASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

220303280 18.04.2022 MARKA 2014/00310 MİRGRUP YÖNETİM DANIŞMANLIK İNŞAAT TURİZM
LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220303286 18.04.2022 MARKA 2014/00311 MİRGRUP YÖNETİM DANIŞMANLIK İNŞAAT TURİZM
LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220303383 18.04.2022 MARKA 2014/102899 YG RESTAURANT GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220303451 18.04.2022 MARKA 2014/15064 ULYA İNTERNET ELEKTRONİK GIDA SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220304910 19.04.2022 MARKA 2017/62544 TUSON TURKUAZ SONDAJ MAKİNA VE EKİPMANLARI
İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

220304911 19.04.2022 MARKA 2017/62544 TUSON TURKUAZ SONDAJ MAKİNA VE EKİPMANLARI
İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

220306149 19.04.2022 MARKA 2014/37631 GP GRUP TEKSTİL DERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220306165 19.04.2022 MARKA 2014/38367 MİLAS ASANSÖR VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220306210 19.04.2022 MARKA 2014/42821 BARIŞ GÜVENLİK HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI
LTD.ŞTİ.

220306455 19.04.2022 MARKA 2014/60270 SAY-DE TURİZM OTELCİLİK GID İNŞ SANVE TİC LTD
ŞTİ

220309680 20.04.2022 MARKA 2015/62181 NEFT TEKSTİL OTO İNŞ. GIDA. TUR. PET. SAN.
TİC.LTD.ŞTİ.

220315179 21.04.2022 MARKA 2017/48098 EMKA ARAÇ KİRALAMA TURİZM İNŞAAT TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220316497 21.04.2022 MARKA 2011/91443 ASR GELİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220316548 21.04.2022 MARKA 2012/37131 İNEGÖL TEMA KOLTUK MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT
NAKLİYE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220316708 21.04.2022 MARKA 2014/98345 MİSYURT GIDA VE İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

220316829 21.04.2022 MARKA 2015/106699 AY HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
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220316848 21.04.2022 MARKA 2015/106700 AY HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ

220316976 21.04.2022 MARKA 2015/29109 VOLFER YAZILIM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

220317139 21.04.2022 MARKA 2016/71185 ALHİLAL ULUSLARARASI NAKLİYAT İTHALAT
İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220317141 21.04.2022 MARKA 2016/71323 TÜRKVAS YAZILIM PROJE YÖNETİMİ VE YAYINCILIK
LİMİTED ŞİRKETİ

220317162 21.04.2022 MARKA 2016/80888 İNDESİGN REKLAM ÖDEME TEKNOLOJİLERİ
OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ ELEKTİRİK
MALZEMELERİ EMLAK İNŞAAT TAAHHÜT SEYAHAT
TURİZİM TEMİZLİK MADDELERİ  TAŞIMACILIK GIDA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTİD
ŞİRKETİ

220317215 21.04.2022 MARKA 2016/99717 REKNOVA BİLGİSAYAR TEKNİK VE DANIŞMANLIK
GIDA İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220317354 21.04.2022 MARKA 2017/24473 DURMAZOĞLULARI TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220317526 21.04.2022 MARKA 2017/36798 PENTA ASANSÖR MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220318392 21.04.2022 MARKA 2018/24840 CALİSTA OTELCİLİK SEYAHAT TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.

220318400 21.04.2022 MARKA 2018/56053 GÜÇMAR REKLAM TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220318436 21.04.2022 MARKA 2018/59385 EVCİLER KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ İNŞAAT
İNŞAAT MALZEMELERİ MOBİLYA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220319053 21.04.2022 MARKA 2019/41540 MÜSTAKBAL AMBALAJ KIRTASİYE MALZEMELERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220319107 21.04.2022 MARKA 2019/78405 MİRRAY TURİZM REKLAM İNŞAAT GIDA
ELEKTRONİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220319131 21.04.2022 MARKA 2020/05042 STAR KAYAR OTOMAT VE CNC TAKIM TEZGAHLARI
SANAYİ TİCARET A.Ş.

220319194 21.04.2022 MARKA 2020/40421 MOBELLA DELUXE MOBİLYA SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220320317 22.04.2022 MARKA 2009/37310 STARDIUM MÜZİK YAPIM BASIN YAYIN REKLAM
TANITIM VE ORGANİZASYON TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

220320328 22.04.2022 MARKA 2010/51919 GREY WORLDWIDE İSTANBUL REK.LAMCILIK
LİMİTED ŞİRKETİ

220320338 22.04.2022 MARKA 2011/44928 İNNOVA MOBİLYA DEKORASYON VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220322150 22.04.2022 MARKA 2013/100007 PAMUKKALE ÖZEL SAĞLIK
HİZ.MAD.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.

220322208 22.04.2022 MARKA 2013/13037 KENANOĞLU ÇORAP VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

220322299 22.04.2022 MARKA 2013/42495 ELMA SEPETİ BİLGİSAYAR YAZILIM İTHALAT
İHRACAT EĞİTİM SERVİS VE REKLAMCILIK TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

220322306 22.04.2022 MARKA 2013/58011 ELMA SEPETİ BİLGİSAYAR YAZILIM İTHALAT
İHRACAT EĞİTİM SERVİS VE REKLAMCILIK TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

220322312 22.04.2022 MARKA 2013/80196 DESERT TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

220322650 22.04.2022 MARKA 2015/14267 KARBOSA İNŞ.MAL.VE TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

220322652 22.04.2022 MARKA 2015/14267 KARBOSA İNŞ.MAL.VE TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

220322653 22.04.2022 MARKA 2015/14268 KARBOSA İNŞ.MAL.VE TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

220322657 22.04.2022 MARKA 2015/14268 KARBOSA İNŞ.MAL.VE TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

220323085 22.04.2022 MARKA 2018/102123 ESPAŞ KOZMETİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA
TİC.LTD.ŞTİ.

220324868 23.04.2022 MARKA 2011/73769 ZİRAAT AJANSI
ZİRAİORG.PLAN.YAY.DAN.TUR.REK.M.P.T.LTD.ŞTİ.

220324873 23.04.2022 MARKA 2011/91442 ASR GELİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220324880 23.04.2022 MARKA 2012/101123 PORTO TEKSTİL GİYİM SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220326802 24.04.2022 MARKA 2014/84071 KIYMET YAGMUR

220329363 25.04.2022 MARKA 2020/20876 SAFİR GLOBAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220329361 25.04.2022 MARKA 2011/116502 ÖNFA PAZARLAMA GIDA TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT
TEKSTİL MOBİLYA HAYVANCILIK TARIM VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220329360 25.04.2022 MARKA 2012/82975 AYSDE AKSESUAR DEKORASYON SANAYİ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220326849 25.04.2022 MARKA 2018/26303 ERHAN ENGİN
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Evrak No Evrak Tarihi Evrak Tipi Başvuru No Alıcı Bilgisi
220329355 25.04.2022 MARKA 2011/100057 ÜMİT BAYRAKTAR

220329354 25.04.2022 MARKA 2014/06876 HTZ TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

2022-O-342209 25.04.2022 MARKA 2011/107064 erdinç güngör çorbacı

220329352 25.04.2022 MARKA 2013/36652 HARZEM MİMARLIK TASARIM MÜHENDİSLİK İNŞAAT
PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

220329427 26.04.2022 MARKA 2017/13796 4M DAĞITIM PAZARLAMA DANIŞMANLIK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

220329423 26.04.2022 MARKA 2018/19679 MUHAMMED ADEM KULOĞLU

220329419 26.04.2022 MARKA 2018/88208 OMT EĞİTİM VE GAYRİMENKUL LİMİTED ŞİRKETİ

220329418 26.04.2022 MARKA 2018/88220 OMT EĞİTİM VE GAYRİMENKUL LİMİTED ŞİRKETİ

220334374 27.04.2022 MARKA 2013/65418 ÖZÖNCÜ EMLAK İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

220334372 27.04.2022 MARKA 2019/83654 UZMAN TERCÜME MÜMESSİLLİK VE GIDA LİMİTED
ŞİRKETİ

220336685 28.04.2022 MARKA 2013/25326 ARAMED MEDİKAL SİSTEMLER TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

220338587 29.04.2022 MARKA 2011/102470 TASF.HAL.KARATAŞ GRUP
AMB.TEM.GI.PLS.KIRBE.İ.İ.SA.VE Tİ.LT.Ş

220338589 29.04.2022 MARKA 2014/81560 LİNK İT BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

220338588 29.04.2022 MARKA 2013/48845 TASF.HAL.KONÇİZ REKLAM TANITIM İLTŞ.TURİZM
İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

2022-O-376076 09.05.2022 MARKA 2010/08610 İSTANBUL GIDA TEKSTİL ÇELİK KAPI SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2022-O-376080 09.05.2022 MARKA 2011/19051 AHMET DEMİRCİ

2022-O-377716 10.05.2022 MARKA 2009/61054 MTCA GIDA TEMİZLİK AMBALAJ TİCARET LTD.ŞTİ.

2022-O-383483 11.05.2022 MARKA 2010/01037 AKINCILAR YAŞ SEBZE VE MEYVE TARIM GIDA
ORMAN ÜRÜNLERİ AMBALAJ İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

11
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Evrak No:2009-O-451488 Başvuru No: 2008/48674 

 

İlgi: 14/08/2008 tarih ve ecetürk şekil ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.02.2009 tarihinde 162 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayınlanan "ecetürk 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-9487 Başvuru No: 2009/14045 

 

İlgi: 23/03/2009 tarih ve aguachem şekil ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.09.2009 tarihinde 169 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayınlanan "aguachem 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. 

Noksan Evraklar 

- Marka Tescil Belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu aslı 

 

Evrak No:2010-O-105573 Başvuru No: 2009/02948 

 

İlgi: 21.01.2009 tarih ve "raci inan şekil" ibareli dilekçeniz 

2009/02948 başvuru numarası ile kayıtlı olan "raci inan şekil" ibareli marka tescil başvurunuza 556 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve bilgileri 

aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazlann 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 "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 sûresini 

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." in 

çıkanimasma, 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 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 SEV-PA GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ 

LİMİTED ŞİRKETİ. (Çelebiler Mah. 109 Cad. No: 1 O/B İSPARTA) 

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Kısmen haklı bulunmuştur 

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 

2005 12571 / "inan" (Benzer görülmüştür) 
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Evrak No:2010-O-161633 Başvuru No: 2009/27197 

 

İlgi: 27/05/2009 tarih ve par ime fille ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.01.2010 tarihinde 173 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayınlanan "par une fille " 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 av 

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. 

Noksan Evraklar 

- Marka Tescil Belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir banka 

dekontu aslı(Başvuru sahibi veya varsa vekili adına) 

 

Evrak No:2010-O-242876 Başvuru No: 2010/10297 

 

İlgi: 19.02.2010 tarih ve "uranium" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 201 O/l 0297 başvuru numaralı "uranium" 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 06473 

 

Evrak No:2010-O-325045 Başvuru No: 2009/18338 

 

İlgi: 13/04/2009 tarih ve numy baby ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.10.2009 tarihinde 170 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayınlanan "numy baby " ibareli marka tescil başvurunuzun tesciline karar verilmiştir. 

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulama 

Şeklim 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-330045 Başvuru No: 2009/14236 

 

İlgi: 14/04/2009 tarih ve tatmaks ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.09.2009 tarihinde 169 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayınlanan "tatmaks " 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. 
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Evrak No:2010-O-351442 Başvuru No:2010/27536 

 

İlgi: 04.06.2010 tarih ve "hacı müslümoğlu urfa çöreği şekil" ibareli başvurunuz. 

ilgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/27536 başvuru numaralı "hacı müslümoğlu urfa 

çöreği 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 2010/00704 

 

Evrak No:2010-O-371792 Başvuru No: 2009/43080 

 

İlgi: 13/08/2009 tarih ve trocka ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.06.2010 tarihinde 178 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayınlanan "trocka " 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 av 

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-391644 Başvuru No:2010/31977 

 

İlgi: 14.05.2010 tarih ve "organik's" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/31977 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 13.12.2010 tarih ve 184 sayılı Resmi Marka Bülten'inde 

ilan edilecek olup, başvurunuzun kalan mal ve hizmetler için tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin 

karar üç ayık 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/l(C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 

Gıdaların işlenmesi hizmetleri. 

 

Evrak No:2010-O-412528 Başvuru No: 2010/39938 

 

İlgi: 17.06.2010 tarih ve "harmony fashion şekil" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/39938 başvuru numaralı "harmony fashion 

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 2003 35295 

 

Evrak No:2010-O-429337 Başvuru No: 2009/57487 

 

İlgi: 29/10/2009 tarih ve wet-bor ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12/01/2010 tarihinde 179 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayınlanan "wet-bor" ibareli marka tescil başvurunuzun tesciline karar verilmiştir. 

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulama 

Şeklim 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-10437 Başvuru No: 2010/10971 

 

İlgi: 22/02/2010 tarih ve muzip ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.07.2010 tarihinde 179 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayınlanan "muzip " 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. 

Noksan Evraklar 

- Marka Tescil Belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu aslı(Başvuru sahibi veya 

varsa vekili adına) 

- "HÜSEYİN YORGANCI" unvanına uygun adınıza düzenlenmiş vekaletname 

 

Evrak No:2011-O-66329 Başvuru No: 2010/14364 

 

İlgi : 05/03/2010 tarih v e ç.n çankaya nakliyat çankaya nakliyat ve ticaret limited şirketi ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.08.2010 tarihinde 180 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayınlanan "ç.n çankaya nakliyat çankaya nakliyat ve ticaret limited şirketi " 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 av 

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-74104 Başvuru No:2010/51534 

 

İlgi: 06.08.2010 tarih ve "acs alternatif cephe sistemleri" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/51534 başvuru numaralı "acs alternatif cephe 

sistemleri" ibareli marka tescil başvurunuzun, Başkanlığımız tarafından incelenmesi sonucunda 
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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 2004 45441 

Başvuru/Tescil No 89289 

Başvuru/Tescil No 114593 

 

Evrak No:2011-O-82523 Başvuru No: 2010/18900 

 

İlgi: 24/03/2010 tarih ve elite magazine ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 13.09.2010 tarihinde 181 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"elite magazine " 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. 

Noksan Evraklar 

- Marka Tescil Belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu aslı(Başvuru sahibi veya 

varsa vekili adına) 

 

Evrak No:2011-O-121035 Başvuru No: 2010/08952 

 

İlgi: 2010-G-281750 numaralı ve 07/12/2010 tarihli dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile 13.09.2010 tarih ve 181 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 

2010/08952 başvuru numarası ve 15.02.2010 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "hm hay & met yapı 

şekil" ibareli marka tescil başvurusuna itiraz etmektesiniz. 

Yapılan incelemede başvurunun, itirazınıza gerekçe olarak gösterilen marka/markalar ile aynı 

veya benzer olmadığı ve karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı 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:2011-O-146204 Başvuru No: 2010/32015 

 

İlgi: 14/05//2010 tarih ve norm ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.11.2010 tarihinde 183 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"norm " 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. 

Noksan Evraklar 

- Marka Tescil Belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu aslı(Başvuru sahibi veya 

varsa vekili adına) 
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Evrak No:2011-O-333487 Başvuru No: 2011/16061 

 

İlgi: 01.03.2011 tarih ve "pırıldar süt ürünleri" ibareli başvurunuz. 

ilgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/16061 başvuru numaralı "pırıldar 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/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 2010/76216 

 

Evrak No:2011-O-425750 Başvuru No: 2010/39154 

 

İlgide kayıtlı dilekçe ile 13.12.2010 tarih ve 184 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 

2010/39154 başvuru numarası ve 15.06.2010 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "şekil" ibareli 

marka tescil başvurusuna, söz konusu ibare üzerinde eskiye dayalı kullanımınız olduğu 

gerekçesi ile itiraz etmektesiniz. 

Yapılan incelemede söz konusu ibarenin itiraz edilen başvurudan önce, itiraz sahibince 

kullanımını veya söz konusu işaret üzerinde itiraz sahibine ait öncelikli bir hakkın varlığını 

gösterir yeterli derecede belge ve bilgiye rastlanmamıştır. Böyle bir hakkın var olduğu 

kanaatine varılmadığından, başvurunun kötü niyet içerdiği iddiası da haklı bulunmamıştır. Bu 

nedenle itirazınız, 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-116202 Başvuru No: 2011/08225 

 

İlgi: 01/02/2011 tarih ve cookıescream ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.09.2011 tarihinde 193 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan " 

cookıescream" 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. 

Noksan Evraklar 

- Marka Tescil Belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu aslı(Başvuru sahibi veya 

varsa vekili adına) 

 

Evrak No:2012-O-142463 Başvuru No:2011/02206 

 

İlgi: 12/01/2011 tarih ve "dimililer dimpol şekil"  ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.10.2011 tarihinde 194 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"dimililer dimpol 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. 
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Belirtilen belgelerin verilen süre içerisinde teslim edilmemesi halinde başvurunuz yukarıda belirtilen 

Yönetmelik hükmü gereğince işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 

 

Evrak No:2012-O-174478 Başvuru No: 2011/29650 

 

İlgi: 11/04/2011 tarih ve "gökyiğit aydınlatma mimarlık şekil" ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.10.2011 tarihinde 194 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"gökyiğit aydınlatma mimarlık 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. 

Noksan Evraklar 

- Marka Tescil Belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu aslı(Başvuru sahibi veya 

varsa vekili adına) 

 

 

Evrak No:2012-O-186763 Başvuru No: 2011/19217 

 

İlgi: 11/03/2011 tarih ve "livar şekil" ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.11.2011 tarihinde 195 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"livar 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:2012-O-216578 Başvuru No: 2010/68157 

 

İlgi  : 25.10.2010 tarih ve “özçınar kuruyemiş” ibareli başvurunuz. 

 

2010/68157 başvuru numarası ile kayıtlı olan “özçınar kuruyemiş” 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 : 29 Kuruyemişler,SINIF KODU : 

30Şekerlemeler, lokumlar, helvalar, pişmaniyeler, donmuş yoğurt (şekerleme) çikolatalar, çikolata ürünleri, 

çikolata veya şekerle kaplanmış ürünler, yılbaşı ağacı süsü olarak şekerli ve çikolatalı ürünler, çikolata 

esanslı içkiler .” 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.  

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 ÇINAR BAHARAT VE GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

(FEVZİÇAKMAK MAH. 10576. SK. 26 1  Karatay Konya) 

İtiraz Gerekçesi  
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 İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

  80738 / "çinar" 

  2008 33791 / "çınar şekil" 

  2000 27263 / "çınaraltı" 

  2008 33794 / "çınaraltı şekil" 

 

Evrak No:2012-O-217349 Başvuru No: 2011/39824 

 

İlgi: 11/05/2011 tarih ve "ht huzurtex" ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.12.2011 tarihinde 196 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan "ht 

huzurtex" 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:2012-O-222654 Başvuru No: 2010/60954 

 

İlgi: 09/05/2011 tarih ve "bukenay şekil" ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.12.2011 tarihinde 196 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"bukenay 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:2012-O-222922 Başvuru No: 2011/112436 

 

İlgi: 19.12.2011 tarih ve "has bahçe" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/112436 başvuru numaralı "has bahçe" 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 14415 

 

Evrak No:2012-O-223326 Başvuru No: 2011/111736 

 

İlgi: 16.12.2011 tarih ve "candy bar" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/111736 başvuru numaralı "candy bar" 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 sayili KHK"nin 5. maddesi kapsamina girmemektedir. 

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/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. 

(İngilizcede "bar şeklinde, çubuk şeklinde şekerleme" veya "bunların satıldığı yer" anlamına 

gelmesi ve bu anlamı itibariyle ilgili sektörde yaygın olarak kullanılması sebebiyle tanımlayıcı 

bulunmuştur.) 

Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 

Başvuru/Tescil No  

2008 74602 

 

Evrak No:2012-O-5486 Başvuru No: 2011/13361 

 

İlgi: 18/02/2011 tarih ve "www.kareltelefonsantrali.com.tr" ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.07.2011 tarihinde 191 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"www.kareltelefonsantrali.com.tr" 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:2012-O-372370 Başvuru No: 2010/57570 

 

İlgi: 07/09/2010 tarih ve "biat mimarlık ve mühendislik"  ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 13.02.2012 tarihinde 198 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"biat mimarlık ve mühendislik" 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:2012-O-377149 Başvuru No: 2011/28179 

 

İlgi: 06/04/2011 tarih ve "mayko şekil" ibareli dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 13.02.2012 tarihinde 198 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"biat mimarlık ve mühendislik" 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:2012-O-429309 Başvuru No: 2011/65038 

 

İlgi: 09.08.2011 tarih ve "amisos ojesil şekil" ibareli dilekçeniz.  
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İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.03.2012 tarihinde 199 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"amisos ojesil 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:2012-O-436577 Başvuru No: 2011/38244 

 

İlgi: 06.05.2011 tarih ve "hg hisar grup" ibareli dilekçeniz 

2011/38244 başvuru numarası ile kayıtlı olan "hg hisar grup" ibareli marka tescil 

başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde  yapılmış ve 

bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz incelenmiş ve haklı bulunmayarak 

reddedilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesine göre itiraz sahipleri tarafından itirazın Yeniden 

İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nda yeniden incelenmesi için iki aylık süre içerisinde talepte 

bulunulabilmektedir. Söz konusu itirazların yeniden incelenmesi için herhangi bir talep olmaması halinde, 

başvurunuz tescil edilecek olup tescil için gerekli evrakların tamamlanmasına ilişkin yazımız iki aylık 

sürenin sonunda tarafınıza gönderilecektir. 

 

İtiraz Eden ESKIHISAR İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ (Agah Efendi Sk. No: 13 Ulus Altındağ 06030 ANKARA) 

İtiraz Gerekçesi : Benzer marka 

 

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 

99 011176 / "eskihisar eh şekil" (Benzer görülmemiştir) 

2007 30047 / "eskihisar şekil " (Benzer görülmemiştir) 

2010 64465 / "eskihisar eh" (Benzer görülmemiştir) 

 

Evrak No:2012-O-436959 Başvuru No: 2011/75760 

 

İlgi: 26.09.2011 tarih ve "abrar un" ibareli dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.03.2012 tarihinde 199 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"abrar un" 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:2012-O-454046 Başvuru No:2011/80665 

 

İlgi: 12.10.2011 tarih ve "jeo group"  ibareli dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.05.2012 tarihinde 201 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"jeo group" 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. 
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Evrak No:2012-O-518596  Başvuru No: 2011/96555 

 

İlgi: 22.11.2011 tarih ve "ledlite" ibareli dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.06.2012 tarihinde 202 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"ledlite" 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:2012-O-598779 Başvuru No: 2012/20803 

 

İlgi: 02.03.2012 tarih ve "" ibareli dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 13.08.2012 tarihinde 204 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan "" 

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:2012-O-628427 Başvuru No: 2012/09739 

 

İlgi: 29.05.2012 tarih ve "iconium" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/09739 başvuru numaralı "iconium" 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 53456 

 

 

 

Evrak No:2013-O-20374 Başvuru No: 2012/31783 

 

İlgi: 04.04.2012 tarih ve "hubu design by husna" ibareli dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.09.2012 tarihinde 205 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"hubu design by husna" 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. 
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Evrak No:2013-O-131836 Başvuru No: 2011/81749 

 

İlgi: 14.10.2011 tarih ve "befam hanedan gurme" ibareli dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.11.2012 tarihinde 207 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"befam hanedan gurme" 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:2013-O-276250 Başvuru No: 2012/55868 

 

İlgi: 19.06.2012 tarih ve "şekil" ibareli dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.01.2013 tarihinde 209 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"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:2013-O-308228 Başvuru No: 2011/109105 

 

İlgi: 2012-G-330927 numaralı ve U/10/2012 tarihli dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.07.2012 tarih ve 203 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 

2011/109105 başvuru numarası ve 12.12.2011 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "bonnydays" 

ibareli marka tescil başvurusuna itiraz etmektesiniz. 

Yapılan incelemede başvurunun, itirazınıza gerekçe olarak gösterilen marka/markalar ile aynı 

veya benzer olmadığı ve karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 

itirazınız tüm gerekçeleri ile birlikte, 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:2013-O-327423 Başvuru No: 2012/38340 

 

İlgi: 25.04.2012 tarih ve "'ed-bel edremit belediyesi" ibareli dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.02.2013 tarihinde 210 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"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. 

Noksan Evraklar 

- Marka Tescil Belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu aslı(Başvuru sahibi veya 

varsa vekili adına) 
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Evrak No:2013-O-437003 Başvuru No: 2013/10520 

 

İlgi: 05.02.2013 tarih ve "sorgulama" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/10520 başvuru numaralı "sorgulama" 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 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. 

 

Evrak No:2013-O-459645 Başvuru No: 2012/78032 

 

İlgi: 13.09.2012 tarih ve "mor bereliler" ibareli dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.04.2013 tarihinde 212 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"mor bereliler" 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:2013-O-459668 Başvuru No: 2012/78794 

 

İlgi: 17.09.2012 tarih ve "yurdemi" ibareli dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.04.2013 tarihinde 212 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"yurdemi" 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:2013-O-494185 Başvuru No: 2011/13941 

 

İlgi: 22.02.2011 tarih ve "terminix" ibareli dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.08.2011 tarihinde 192 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"terminix" 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. 
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Evrak No:2013-O-497217 Başvuru No: 2012/23675 

 

İlgi: 13.03.2012 tarih ve "ankara lider" ibareli dilekçeniz 

.2012/23675 başvuru numarası ile kayıtlı olan "ankara lider" 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 

Hakkında Kararname'nin 8 inci maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzdan "Değerli 

Madenlerden olanlar da dahil Çatal-Kaşık-Bıçak , Karıştırıcı,Plastik Ambalaj Kapları , 

Plastik variller, fıçılar, bidonlar, hazneler (depolar), kutular. Plastik Panolar, İlan Panolan , 

Plâstik Çerçeveler, Plastikten Plakalar ve Tabelalar .Plastik Mamulden Biblolar.Sus ve 

Dekarasyon eşyalan, Sepetler, Plastikten Kımhk kartlan, Plastik Bobinler, Dekorasyon ainaçlı 

perdeler.Ey Hayvanim ıçın plastik kulübeler, ecza dolapları, bankolar, dosya dolapları, oyun 

parkları, çocuk yürüteçleriPP-PS-PVC 'den Baskılı -Baskısız Otomat Bardağı ve Ayran 

Bardakları, Yoğurt Kaseleri, Gıda Saklama Kaplan, Sup Kasesi Tabak Camdan, adı metalden 

plastikten , sentetik madde ve diğer malzemelerden mamul ev ve mutfak eşyaları, kap kaçak, 

Kovalar, Çöp Kovalan , Tencereler, Tabaklar ve Bardaklar, tepsiler, leğenler, taslar, 

yumurtalıklar, kek kalıpları, sürahiler, yemek saklama kaplan , saksılar, sabunluklar, Bebek 

Banyolan , buz kalıplan , Isı Yalıtımlı Kaplar, Mataralar, Hazır Piknik Sepetleri , Ekmek 

Sepetlen , Musluklara takılan uçlar. Pipet" in çıkarılmasına, tescil işlemlerinin kalan mal ve 

hizmetler için devam ettirilmesine karar verilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnarne'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 iti^reh ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme 

hakkınız bulunmaktadır. 

 

Evrak No:2013-O-594793 Başvuru No: 2012/85180 

 

İlgi: 09.10.2012 tarih ve "mk er-ke" ibareli dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.06.2013 tarihinde 214 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"mk er-ke" 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:2013-O-599585 Başvuru No: 2012/100507 

 

İlgi: 03.12.2012 tarih ve "lifegenetics" ibareli dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.06.2013 tarihinde 214 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"lifegenetics"  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. 
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Evrak No:2013-O-605019 Başvuru No: 2012/103370 

  

İlgi: 11.12.2012 tarih ve "hayat türk" ibareli dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.06.2013 tarihinde 214 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"hayat türk" 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:2013-O-705208 Başvuru No: 2012/48284 

 

İlgi: 2013-G-29430 numaralı ve 28/01/2013 tarihli dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.12.2012 tarih ve 208 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 

2012/48284 başvuru numarası ve 25.05.2012 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "teknomer" ibareli 

marka tescil başvurusuna 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi 

uyarınca itiraz etmektesiniz. 

Yapılan itirazın incelenmesi sonucunda, markaların benzer olduğu ancak Resmi Marka 

Bülteni'nde ilan edilen mallar bakımından farklılaştığı, başvuru kapsamında kalan mallar 

bakımından ise söz konusu ibarenin başvurudan önce marka olarak kullanıldığını gösterir 

yeterli bilgi ve belgeye rastlanmadığı, ekteki faturalara konu malların açıkça hangi mallar 

olduğunun anlaşılamadığı, kataloglarda yer alan malların başvuruda yer alan mallardan farklı 

olduğu ve markanın bilinirliği ile ilgili yeterli delil sunulmadığı tespit edilmiş ve itiraz yerince 

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 

2003 36500 / "teknomer" (benzer olmasına rağmen farklı malları içermektedir.) 

 

Evrak No:2013-O-779762 Başvuru No:2013/81310 

 

İlgi: 30.09.2013 tarih ve "avukatım" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/81310 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 13.01.2014 tarih ve 221 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 

Hukuki hizmetler (sınai ve fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri dahil). 

7/1 (C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 

Hukuki hizmetler (sınai ve fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri dahil) 
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Evrak No:2014-O-17074 Başvuru No: 2013/18409 

 

İlgi : 27/02/2013 tarih ve 'tapirus' ibareli marka tescil başvurunuz. 

12/09/2013 tarihli ve 217 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 'tapirus' ibareli ilgide kayıtlı marka 

başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 

Yönetmeliğin 12nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin iki ay içinde Enstitümüze teslim 

edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, başvurunuz geri çekilmiş sayılacaktır. 

İstenilen Belgeler : 

1. M115 Formu ekinde 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-17422 Başvuru No: 2013/27176 

 

İlgi : 25/03/2013 tarih ve 'esperanza' ibareli marka tescil başvurunuz. 

12/09/2013 tarihli ve 217 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 'esperanza' ibareli ilgide kayıtlı marka 

başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 

Yönetmeliğin 12nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin iki ay içinde Enstitümüze teslim 

edilmesi gerekmektedir. Aksi 

takdirde, başvurunuz geri çekilmiş sayılacaktır. 

İstenilen Belgeler : 

1. M115 Formu ekinde 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-21067 Başvuru No: 2013/31229 

 

İlgi : 04/04/2013 tarih ve 'addvalue+' ibareli marka tescil başvurunuz. 

12/09/2013 tarihli ve 217 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 'addvalue+' 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 ekinde 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-92592 Başvuru No: 2013/36530 

 

İlgi : 19/04/2013 tarih ve 'woohoo' ibareli marka tescil başvurunuz. 

14/10/2013 tarihli ve 218 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 'woohoo' 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 ekinde 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) 
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Evrak No:2014-O-93379 Başvuru No: 2013/17720 

 

İlgi : 26/02/2013 tarih ve 'çeşm-i bülbül' ibareli marka tescil başvurunuz. 

14/10/2013 tarihli ve 218 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 'çeşm-i bülbül' ibareli ilgide kayıtlı 

marka başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 

Yönetmeliğin 12nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin iki ay içinde Enstitümüze teslim 

edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, başvurunuz geri çekilmiş sayılacaktır. 

İstenilen Belgeler : 

1. M115 Formu ekinde 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-108426 Başvuru No: 2013/105312 

 

Seyfı Demirsoy Mah, Karpuzlu 1. Cadde No:3/24 ALTINDAĞ ANKARA 

İlgi: 24.12.2013 tarih ve "abm mobilya" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/105312 başvuru numaralı "abm mobilya" 

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 10431 

 

Evrak No:2014-O-109961 Başvuru No: 2013/101743 

 

İlgi: 13.12.2013 tarih ve "bos oto" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/101743 başvuru numaralı "bos oto" 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 12185 

 

Evrak No:2014-O-124497 Başvuru No: 2013/53186 

 

İlgi: 13.06.2013 tarih ve "geomekanik" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/53186 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 12.03.2014 tarih ve 223 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/l(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 

İş makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar. İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin 

ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri.Madencilik, maden çıkarma hizmetleri. 

7/1 (C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 

İş makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar. İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin 

ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri.Madencilik, maden çıkarma hizmetleri. 

 

Evrak No:2014-O-129937 Başvuru No: 2013/101796 

 

İlgi : 13.12.2013 tarih ve "hapyy" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/101796 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 12.03.2014 tarih ve 223 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 

Bal, arı sütü, propolis.Mayalar, kabartma tozları.Toz şeker, kesme şeker, pudra 

şekeri.Dondurmalar, yenilebilir buzlar.Tuz.Hububat (tahıl) ve mamulleri.Pekmez 

Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(Iar) 

Başvuru/Tescil No 2004 24595 

 

Evrak No:2014-O-175986 Başvuru No: 2011/107785 

 

İlgi: 09.12.2011 tarih ve "neta" ibareli dilekçeniz 

2011/107785 başvuru numarası ile kayıtlı olan "neta'' ibareli marka tescil başvurunuza 556 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 

aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazlar incelenmiş ve haklı bulunmayarak reddedilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararname'nin 49 uncu maddesine göre itiraz sahipleri tarafından itirazın 

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nda yeniden incelenmesi için iki aylık süre 

içerisinde talepte bulunulabilmektedir. Söz konusu itirazların yeniden incelenmesi için 

herhangi bir talep olmaması halinde, başvurunuz tescil edilecek olup tescil için gerekli 

evrakların tamamlanmasına ilişkin yazımız iki aylık sürenin sonunda tarafınıza gönderilecektir. 

İtiraz Eden NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ (Alemdağ Cad., No: 171 

34768 ÜMRANİYE İSTANBUL) 

İtiraz Gerekçesi 

(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haksız Bulunmuştur. 

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 

2001 10536 / "netaş" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 

edilmiştir.) 

2012 61694 / "netaş" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 

150589 / "netaş diginet dx2 business" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer 
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olmadığı tespit edilmiştir.) 

150697 / "netaş diginet dx2 company" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer 

olmadığı tespit edilmiştir.) 

150590 / "netaş diginet dx3" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 

edilmiştir.) 

2013/361 18 / "netaş dinamik" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 

2013/36148 / "netaş dinamik kobi" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 

2011 14617 / "netaş innovateandchange" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer 

olmadığı tespit edilmiştir.) 

210096 / "netaş keban le2" (Marka hükümden düşmüştür.) 

152373 / "netaş keban sel" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 

edilmiştir.) 

209835 / "netaş keban se2" (Marka hükümden düşmüştür.) 

133806 / "netaş mx 1" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 

edilmiştir.) 

2005/31383 / "nortel netaş şekil" (Marka hükümden düşmüştür.) 

 

Evrak No:2014-O-209595 Başvuru No: 2013/09929 

 

İlgi: 01.02.2013 tarih ve "joymix" ibareli dilekçeniz 

2013/09929 başvuru numarası ile kayıtlı olan "joymix" 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 ADALI TEKSTİL GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ (Keresteciler Sit. Fatih Cad. Ardıç Sk. No:7 Kat. 1-2 MERTER İSTANBUL) 

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 

2013 05922 / "joymiss" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 

kapsadığı tespit edilmiştir.) 

2008 52187 / "joymiss accessories" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal 

/ hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 

2011 29314 / "joymiss love" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasma rağmen farklı mal / 

hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 

2011/103534 / "joymiss" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2011 103077 / "joymiss love" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasma rağmen farklı mal / 

hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 

2004 07458 / "joymiss şekil" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / 

hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No:2014-O-238974 Başvuru No: 2014/14647 

 

İlgi: 20.02.2014 tarih ve "ala çadır" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/14647 başvuru numaralı "ala çadır" 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 2007 67287 

Başvuru/Tescil No 2011 40641 

Başvuru/Tescil No 2011 52857 

 

Evrak No:2014-O-242591 Başvuru No: 2014/15562 

 

İlgi: 24.02.2014 tarih ve "fırat turizm" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/15562 başvuru numaralı "fırat turizm" 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 170537 

 

Evrak No:2014-O-248984 Başvuru No: 2013/72993 

 

İlgi : 29/08/2013 tarih ve 'fizipol' ibareli marka tescil başvurunuz. 

12/12/2013 tarihli ve 220 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 'fizipol' ibareli ilgide kayıtlı marka 

başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 

Yönetmeliğin 12nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin iki ay içinde Enstitümüze teslim 

edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, başvurunuz geri çekilmiş sayılacaktır. 

İstenilen Belgeler : 

1. M115 Formu ekinde 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-260306 Başvuru No: 2013/60928 

İlgi : 11/07/2013 tarih ve 'mucize köpük' ibareli marka tescil başvurunuz. 

Başkanlığımız kayıtlarında 2013/60928 numarası ile işlem görmekte olan ve 12.12.2013 tarihli Resmi 

Marka Bülteni'nde sehven ilan edilen ""Mucize Köpük" ibareli marka tescil başvurusu,556 sayılı KHK'nın 

7/1(a) ve (c) bendi uyarınca reddedilmiştir. 

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. 

 

Evrak No:2014-O-304407 Başvuru No: 2013/81865 

 

İlgi : 01/10/2013 tarih ve 'sovisol güneş enerji sistemleri türkiye' ibareli marka tescil başvurunuz. 

13/01/2014 tarihli ve 221 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 'sovisol güneş enerji sistemleri türkiye' 

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 ekinde 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) 
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Evrak No:2014-O-323282 Başvuru No: 2014/00074 

 

İlgi: 02.01.2014 tarih ve "mobilonline" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/00074 başvuru numaralı "mobilonline" 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 sayili KHK"nin 5. maddesi kapsamina girmemektedir. 

("mobilonline" ibaresi, tescili istenen hizmetler için ayırt edici nitelikte değildir.) 

 

 

Evrak No:2014-O-323327 Başvuru No: 2014/00157 

 

İlgi: 02.01.2014 tarih ve "tedarikonline" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/00157 başvuru numaralı "tedarikonline" 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 sayili KHK"nin 5. maddesi kapsamina girmemektedir. 

("tedarikonline" ibaresi, tescili istenen hizmetler için ayırt edici nitelikte değildir.) 

 

Evrak No:2014-O-373604 Başvuru No: 2013/100297 

 

İlgi : 09/12/2013 tarih ve 'özmert kumaş örme tekstil' ibareli marka tescil başvurunuz. 

12/02/2014 tarihli ve 222 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 'özmert kumaş örme tekstil' ibareli 

ilgide kayıtlı marka başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 

Yönetmeliğin 12nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin iki ay içinde Enstitümüze teslim 

edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, başvurunuz geri çekilmiş sayılacaktır. 

İstenilen Belgeler : 

1. M115 Formu ekinde 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-407563 Başvuru No: 2014/28328 

 

İlgi: 06.04.2014 tarih ve "avukata sor" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/28328 başvuru numaralı "avukata sor" 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 sayili KHK"nin 5. maddesi kapsamina 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. 
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Reddedilen Mal ve Hizmetler 

7/1 (A) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 

Hukuki hizmetler (sınai ve fikri mülkiyet haklan konusunda danışmanlık hizmetleri 

dahil).Güvenlik hizmetleri.Evlendirme büroları hizmetleri.Cenaze hizmetleri.Giysi kiralama 

hizmetleri.Yangın söndürme hizmetleri.Refakat etme hizmetleri.İş güvenliği konularında 

danışmanlık hizmetleri. 

7/l(C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 

Hukuki hizmetler (sınai ve fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri dahil). 

 

Evrak No:2014-O-428257 Başvuru No: 2014/39225 

 

İlgi: 09.05.2014 tarih ve "dinler" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/39225 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 12.08.2014 tarih ve 228 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/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 

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).Beton, taş veya mermerden 

yapılmış anıtlar, heykeller.Akvaryum kumları. 

Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 

Başvuru/Tescil No 2005 23083 

 

Evrak No:2014-O-515310 Başvuru No: 2013/77037 

 

İlgi: 16.09.2013 tarih ve "gas" ibareli dilekçeniz 

2013/77037 başvuru numarası ile kayıtlı olan "gas" 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 G R O T T O S.P.A. (Via Ponte Dei Granatieri 4 1-36010 Chiuppano (Vicenza) 

İTALYA) 

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 

97 000597 / "gas" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.) 

2003 06192 / "gas şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 
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200857 / "gas bleu jeans şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2003 07812 / "gas şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2004 19741 / "şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 

edilmiştir.) 

 

Evrak No:2014-O-569536 Başvuru No: 2014/50175 

 

İlgi: 13.06.2014 tarih ve "ecofer organik gübre" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/50175 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/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 

Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan 

kimyasallar.Yangın söndürücü maddeler.Kırtasiye, tıbbi ve ev içi kullanım amaçlı olanlar hariç 

yapıştırıcılar. 

Benzer Görülen Marka(Iar)/Başvuru(lar) 

Başvuru/Tescil No 178900 

 

Evrak No:2014-O-617099 Başvuru No: 2014/25591 

 

İlgi : 27/03/2014 tarih ve 'blue notte' ibareli marka tescil başvurunuz. 

12/06/2014 tarihli ve 226 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 'blue notte' ibareli ilgide kayıtlı marka 

başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 

Yönetmeliğin 12nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin iki ay içinde Enstitümüze teslim 

edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, başvurunuz geri çekilmiş sayılacaktır. 

İstenilen Belgeler : 

1. M115 Formu ekinde 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-617086 Başvuru No: 2014/33352 

 

İlgi : 23.04.2014 tarih ve 2010-G-145318 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.06.2014 tarihinde 226 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayımlanan 2014/33352 numaralı "godsl" 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 yapılması gerekmektedir. 

Belirtilen işlemin süresi içerisinde yapılmaması halinde başvurunuz yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri 

gereğince işlemden kaldırılacaktır. 
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Evrak No:2014-O-617105 Başvuru No: 2014/29674 

 

İlgi : 10/04/2014 tarih ve 'merlot restorasyon' ibareli marka tescil başvurunuz. 

12/06/2014 tarihli ve 226 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 'merlot restorasyon' ibareli ilgide 

kayıtlı marka başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 

Yönetmeliğin 12nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin iki ay içinde Enstitümüze teslim 

edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, başvurunuz geri çekilmiş sayılacaktır. 

İstenilen Belgeler : 

1. M115 Formu ekinde 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-617115 Başvuru No: 2014/27788 

 

İlgi : 03/04/2014 tarih ve 'servisciler' ibareli marka tescil başvurunuz. 

12/06/2014 tarihli ve 226 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 'servisciler' ibareli ilgide kayıtlı marka 

başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 

Yönetmeliğin 12nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin iki ay içinde Enstitümüze teslim 

edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, başvurunuz geri çekilmiş sayılacaktır. 

İstenilen Belgeler : 

1. M115 Formu ekinde 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-617075 Başvuru No: 2014/26617 

 

İlgi : 31/03/2014 tarih ve 'aytuğ kolankaya' ibareli marka tescil başvurunuz. 

12/06/2014 tarihli ve 226 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 'aytuğ kolankaya' 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 ekinde 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-617148 Başvuru No: 2014/26155 

 

İlgi : 28/03/2014 tarih ve 'united hoster' ibareli marka tescil başvurunuz. 

12/06/2014 tarihli ve 226 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 'united hoster' ibareli ilgide kayıtlı 

marka başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 

Yönetmeliğin 12nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin iki ay içinde Enstitümüze teslim 

edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, başvurunuz geri çekilmiş sayılacaktır. 

İstenilen Belgeler : 

1. M115 Formu ekinde 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) 

 

 

 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

36 
 

Evrak No:2014-O-617191 Başvuru No: 2014/30923 

 

İlgi : 15/04/2014 tarih ve 'we love money transfer' ibareli marka tescil başvurunuz. 

12/06/2014 tarihli ve 226 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 'we love money transfer' ibareli ilgide 

kayıtlı marka başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 

Yönetmeliğin 12nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin iki ay içinde Enstitümüze teslim 

edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, başvurunuz geri çekilmiş sayılacaktır. 

İstenilen Belgeler : 

1. M115 Formu ekinde 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-617176 Başvuru No: 2014/31877 

 

İlgi : 17/04/2014 tarih ve 'bsg gayrimenkul şekil' ibareli marka tescil başvurunuz. 

12/06/2014 tarihli ve 226 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 'bsg gayrimenkul şekil' ibareli ilgide 

kayıtlı marka başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 

Yönetmeliğin 12nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin iki ay içinde Enstitümüze teslim 

edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, başvurunuz geri çekilmiş sayılacaktır. 

İstenilen Belgeler : 

1. M115 Formu ekinde 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-658046 Başvuru No: 2012/30385 

 

İlgi : 23/09/2013 tarih ve ‘nurer' ibareli marka tescil başvurunuz. 

12/07/2013 tarihli ve 215 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 'nurer' ibareli ilgide kayıtlı marka 

başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 

Yönetmeliğin 12nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin iki ay içinde Enstitümüze teslim 

edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, başvurunuz geri çekilmiş sayılacaktır. 

İstenilen Belgeler : 

1. M115 Formu ekinde 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-659337 Başvuru No: 2013/100322 

 

İlgi: 09.12.2013 tarih ve "maximis.com" ibareli dilekçeniz 

2013/100322 başvuru numarası ile kayıtlı olan "maximis.com" 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 TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ (Genel Müdürlük İş Kuleleri 

Kat:32 34330 Levent Beşiktaş İSTANBUL) 

İtiraz Gerekçesi 

(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 

(8/4) Tanınmıştık - Haklı Bulunmuştur. 

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 
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2006 59639 / "x şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2006 59638 / "x şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2006 06808 / "maximum" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2011 26264 / "cinemaximiles" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012/19187 / "cinemaximiles" (Marka hükümden düşmüştür.) 

2011 26273 / "cinemaximum" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012/19180 / "cinemaximum" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2008 28327 / "herkes maximumda" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 31969 / "iş cinemaximiles" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 31950 / "iş cinemaximum" (Markanm ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2011 30754 / "iş cmemaximum" (Markanm ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2011 30756 / "iş cinemaximiles" (Markanm ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 43990 / "iş kitemaximum" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 86963 / "iş maxi" (Markanın ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2010 56538 / "iş maxi para" (Markanın ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2011 71779 / "iş maxicep" (Markanın ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2014/10447 / "iş maxikoltuk" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 

2011 79208 / "iş maxilira" (Markanın ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 12422 / "iş maximiles" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2009 52520 / "iş maximiles picture talk şekil" (Markanın ve kapsammdaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2011 71774 / "iş maximobil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 55862 / "iş maximobil" (Markanın ve kapsammdaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2011 71759 / "iş maximobile" (Markanın ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 55866 / "iş maximobile" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2008 27867 / "iş maximum aktif (Markanm ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2009 58272 / "iş maximum sanal kart" (Markanm ve kapsammdaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2010 70337 / "iş maximum üstü kalsın" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 19095 / "iş maxipara altın kart" (Markanın ve kapsammdaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2010 32753 / "iş maxipara gençlik şekil" (Markanm ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
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ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2010 32755 / "iş maxipara hediye şekil" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2010 32751 / "iş maxipara şekil" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 16868 / "iş maxisinema" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 31960 / "iş sine maximum" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2011 119340 / "iş sinemaximiles" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 31979 / "iş sinemaximiles" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2011 119354 / "iş sinemaximum" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 44020 / "iş'te üniversiteli kitemaximum" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu 

ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 16878 / "iş'te üniversiteli maxisinema" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 43981 / "kitemaximum" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 51787 / "kitemaximum" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2010 56529 / "maxi para" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2010 56514 / "maxi puan" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012/86997 / "maxibarkod" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2011 71732 / "maxicep" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 87021 / "maxifon" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 87064 / "maxikart" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 87045 / "maxiklik" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 86983 / "maxikod" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2014/10439 / "maxikoltuk" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 

2011 79188 / "maxilira" (Markanm ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2008 21359 / "maximiles" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2010 80766 / "maximiles dünya sizin, onu iyi kullanın." (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer 

olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2010 08424 / "maximiles içimdeki gezgin" (Markanm ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 43994 / "maximiles kitemaximum" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 16857 / "maximiles maxisinema" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2009 52521 / "maximiles picture talk" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2008 28807 / "maximiles select" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 
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ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012/106873 / "maximiles özgürce uç" (Markanın ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 106889 / "maximiles özgürce uç !" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2011 71737 / "maximobil" (Markanın ve kapsammdaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 55849 / "maximobil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2011 71748 / "maximobile" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 55856 / "maximobile" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2000/25310 / "maximum" (Marka hükümden düşmüştür.) 

2014/26518 / "maximum aidatsız" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 

2008 27865 / "maximum aktif (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2008 27866 / "maximum aktif (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2014/25066 / "maximum basic" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 

2000/25309 / "maximum card" (Marka hükümden düşmüştür.) 

2013/101155 / "maximum eko" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 

2014/26517 / "maximum ekonomik" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 

2008 29140 / "maximum gelişim kulübü şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu 

ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 38258 / "maximum iş" (Markanm ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2005 53644 / "maximum iş şekil" (Markanm ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2008 22532 / "maximum iş şekil" (Markanm ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2008 22533 / "maximum iş şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 44011 / "maximum kitemaximum" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2014/34604 / "maximum kiteteam" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 

2014/34611 / "maximum kiteteam" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 

2000/25307 / "maximum mastercard" (Marka hükümden düşmüştür.) 

2010 56525 / "maximum max! puan" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2008 21360 / "maximum maximiles" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2008 28806 / "maximum maximiles select" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2008 28808 / "maximum maximiles select şekil" (Markanın ve kapsammdaki eşyanm benzer 

olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2008 28809 / "maximum maximiles şekil" (Markanın ve kapsammdaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2010 36008 / "maximum maxipuan" (Markanm ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 16838 / "maximum maxisinema" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2009 32373 / "maximum mağaza müdürleri zirvesi" (Markanın ve kapsammdaki eşyanın benzer 

olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2007 15864 / "maximum nakit noktası" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 
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iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2007 15865 / "maximum nakit noktası" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2014/25056 / "maximum sade" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 

2009 58271 / "maximum sanal kart" (Markanın ve kapsammdaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2009 58269 / "maximum shuttle" (Markanm ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 23987 / "maximum sinema kulübü maxisinema" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 

olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 24000 / "maximum sinema kulübü maxisinema.com" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın 

benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2006 38999 / "maximum ticari" (Markanın ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2011 60002 / "maximum yaşam" (Markanm ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2010 70329 / "maximum üstü kalsın" (Markanın ve kapsammdaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2010 32752 / "maxipara" (Markanın ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 19074 / "maxipara altın kart" (Markanm ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2010 32754 / "maxipara gençlik" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2010 32756 / "maxipara hediye" (Markanm ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012/87070 / "maxiphone" (Markanın ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2010 24462 / "maxipos kredi" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2010 36009 / "maxipuan" (Markanm ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 87079 / "maxiqlik" (Markanın ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012/87034 / "maxiqr" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2009 58270 / "maxishuttle" (Markanm ve kapsamındaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 16710 / "maxisinema" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 16914 / "maxisinema" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 16923 / "maxisinema" (Markanm ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 16893 / "maxisinema maximum sinema kulübü" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer 

olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 16900 / "maxisinema maximum sinema kulübü" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer 

olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 16908 / "maxisinema maximum sinema kulübü" (Markanın ve kapsammdaki eşyanın benzer 

olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2010 83783 / "maxişube" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2011 64562 / "sinemaximiles" (Markanm ve kapsammdaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 19192 / "sinemaximiles" (Markanın ve kapsammdaki eşyanm benzer olduğu ve iltibas ihtimali 
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bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2011 64575 / "sinemaximum" (Markanın ve kapsammdaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 19198 / "sinemaximum" (Markanın ve kapsammdaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2010 08423 / "türkiye iş bankası maximiles içimdeki gezgin" (Markanm ve kapsammdaki eşyanın 

benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2000 25308 / "türkiye iş bankası maximum" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2000 25306 / "türkiye iş bankası maximum card" (Markanm ve kapsamındaki eşyanın benzer 

olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2005 53645 / "türkiye iş bankası maximum şekil" (Markanm ve kapsamındaki eşyanm benzer 

olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2003 09619 / "türkiye iş bankası maxinet güvenli alışveriş şekil" (Markanm ve kapsammdaki 

eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 19112 / "türkiye iş bankası maxipara altın kart" (Markanm ve kapsammdaki eşyanm benzer 

olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No:2014-O-671464 Başvuru No: 2014/34717 

 

İlgi : 28/04/2014 tarih ve 'capretto children's shoes' ibareli marka tescil başvurunuz. 

14/07/2014 tarihli ve 227 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 'capretto children's shoes' ibareli ilgide 

kayıtlı marka başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair 

Yönetmeliğin 12nci maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin iki ay içinde Enstitümüze teslim 

edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, başvurunuz geri çekilmiş sayılacaktır. 

İstenilen Belgeler : 

1. M115 Formu ekinde 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:2015-OE-7959 Başvuru No: 2013/71237 

 

İlgi : 2013-G-321258 numaralı ve 19/09/2013 tarihli dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile 13.01.2014 tarih ve 221 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 

2013/71237 başvuru numarası ve 23.08.2013 başvuru tarihi ile kayıtlı olan “havlupanstore h 

şekil” 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. 8/2 bendi kapsamında yapılan itirazın incelenmesi sonucunda , itiraz 

sahibinin itiraza konu marka üzerinde hak sahibi olduğunu ve başvuru sahibi ile itiraz sahibi 

arasında vekalet yada temsil ilişkisi olduğunu gösterir somut bilgi ve belgeye rastlanmamış 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 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. 
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İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 

2002 18808 / "havlupan" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

REDDEDİLEN MAL VE HİZMETLER 

SINIF KODU : 11 Isıtma ve buhar üretme tesisatı için cihazlar: Isıtma tesisatı parçası olan 

sobalar, kalorifer ve doğalgaz tesisatları için kazan (boyler), buhar kazanları, eşanjörler, 

brülörler, kat kaloriferi cihazları, kat kaloriferi olarak da kullanılabilen şofbenler, şofbenler, 

radyatörler ( özellikle ; banyo ve mutfak radyatörleri, havlu ve çamaşır kurutucuları, havlupan 

dahil) ısı pompaları, elektrikli su kazanları, güneş enerjisi kolektörleri ve cihazları... Isıtma ve 

buhar üretme tesisatı için cihazlar (katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli sobalar, kuzineler dahil). 

İklimlendirme ve havalandırma cihazları. 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). Sıhhi tesisat, vitrifiye 

ürünleri; musluklar, duş takımları, klozet iç takımları, banyo-duş kabinleri, küvetler, 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). Sanayi tipi pişirme, 

kurutma ve soğutma tesisatı. Pastörize ve sterilize edici makineler. 

 

Evrak No:2015-OE-120827 Başvuru No: 2013/63362 

 

İlgi : 22.07.2013 tarih ve 2013-G-251359 sayılı dilekçeniz. 

2013/63362 başvuru numarası ve 22.07.2013 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "savunma-sen 

savunma hizmetleri memurları sendikası 2013" ibareli marka tescil başvurunuza ilişkin 

tarafınıza gönderilen noksan bildirimine süresi içerisinde cevap verilmediği saptanmıştır. 

Bu nedenle marka tescil başvurunuz 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 

uncu maddesi gereğince işleme alınmamaktadır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız 

usulüne uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2015-OE-116324 Başvuru No:2014/34637 

 

İlgi : 28.04.2014 tarih ve 2014-G-151573 sayılı dilekçeniz. 

2014/34637 başvuru numarası ve 28.04.2014 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "rossomen" 

ibareli marka tescil başvurunuza istinaden tarafınıza gönderilen noksan bildirimine süresi 

içinde cevap verilmediği tespit edilmiştir. 

Bu nedenle marka tescil başvurunuz 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 

uncu maddesi gereğince işleme alınmamaktadır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız 

usulüne uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2015-OE-116313 Başvuru No: 2012/79549 

  

İlgi : 19.09.2012 tarih ve 2012-G-305096 sayılı dilekçeniz. 

2012/79549 başvuru numarası ve 19.09.2012 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "türkiye life 

turizm ve iş dünyası dergisi" ibareli marka tescil başvurunuza istinaden tarafınıza gönderilen 

noksan bildirimine süresi içinde cevap verilmediği tespit edilmiştir. 

Bu nedenle marka tescil başvurunuz 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 

uncu maddesi gereğince işleme alınmamaktadır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız 

usulüne uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2015-OE-116311 Başvuru No: 2012/102354 

 

İlgi : 21.06.2012 tarih ve 2012-G-212184 sayılı dilekçeniz. 

2012/102354 başvuru numarası ve 21.06.2012 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "x" ibareli marka 

tescil başvurunuza istinaden tarafınıza gönderilen noksan bildirimine süresi içinde cevap 
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verilmediği tespit edilmiştir. 

Bu nedenle marka tescil başvurunuz 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 

uncu maddesi gereğince işleme alınmamaktadır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız 

usulüne uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

 

Evrak No:2015-OE-156355 Başvuru No: 2012/98383 

 

İlgi : 26.11.2012 tarih ve 2012-G-389149 sayılı dilekçeniz. 

2012/98383 başvuru numarası ve 26.11.2012 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "güvener" ibareli 

marka tescil başvurunuza ilişkin tarafınıza gönderilen noksan bildirimine süresi içerisinde 

cevap verilmediği saptanmıştır. 

Bu nedenle marka tescil başvurunuz 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 

uncu maddesi gereğince işleme alınmamaktadır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız 

usulüne uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2015-OE-167526 Başvuru No: 2014/46943 

 

İlgi : 04.06.2014 tarih ve “sakıs” ibareli başvurunuz 

2014/46943 başvuru numarası ile kayıtlı olan “sakıs” ibareli marka tescil başvurunuza 556 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 

aşağıda belirtilmiş olan itirazın 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. 

 

Evrak No:2015-O-210192 Başvuru No: 2013/59313 

 

İlgi : 05.07.2013 tarih ve 2013-G-231960 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.12.2013 tarihinde 220 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan "nk 

nıcole kelly " 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 

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 başvuru sahibi veya vekili adına marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 

ödendiğini gösterir bilgi veya belge 

 

Evrak No:2015-O-210364 Başvuru No: 2013/59855 

 

İlgi : 09.07.2013 tarih ve 2013-G-234747 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.12.2013 tarihinde 220 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"electron energy " 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 

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 başvuru sahibi veya vekili adına marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 

ödendiğini gösterir bilgi veya belge 
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Not: Vekilinizin, Enstitümüz nezdinde işlem yapabilmesi için gerekli işlemleri yapmadığı ve mevcut durum 

itibariyle vekillik yapma yetkisinin bulunmadığı tespit edildiğinden; başvurunuzla ilgili bundan sonraki 

yazışmalar doğrudan tarafınıza yapılacaktır. 

 

 

 

Evrak No:2015-O-210386 Başvuru No: 2013/59935 

 

İlgi : 09.07.2013 tarih ve 2013-G-235511 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.12.2013 tarihinde 220 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"mıss erasmus " 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 

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 başvuru sahibi veya vekili adına marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 

ödendiğini gösterir bilgi veya belge 

 

Evrak No:2015-OE-237772 Başvuru No: 2012/108544 

  

İlgi : 26.12.2012 tarih ve 2012-G-431126 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.02.2014 tarihinde 222 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"altındağ gayrimenkul yatırım geliştirme " 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 

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 başvuru sahibi veya vekili adına marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 

ödendiğini gösterir bilgi veya belge 

 

Evrak No:2015-OE-251670 Başvuru No: 2015/45456 

 

İlgi : 26.05.2015 tarih ve “tat cips” ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/45456 başvuru numaralı “tat cips” 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 

fıstık ve Kuru yemişler.Patates cipsleri.Mısır cipsleri, tortilla cipsleri, pirinç cipsleri, krakerler, 

gevrek halkalar ve kabartılmış ve ekstrüzyon,fırında kavurma, kızartma yolları ile elde edilmiş 

çerezler, cipsler, dahil olmak üzere esas olarak hububattan oluşanhazır çerezlik gıdÃ¢lar. 

Patlamış mısırlar, şekerle kaplanmış patlamış mısır, hububat veyatahıl içerikli çerezlik gıdalar, 

atıştırmalık yiyeceklerin içine batırıldığı soslar. Hububat, tahıl cipsleri, tuzlu gevrekler, 

Taro/kulkas cipsleri dahil esas olarak patates, diğer meyve ve sebze malzemeleri veya bunların 
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birleşiminden hazırlanan yemeye hazıratıştırmalık yiyecekler; kurutulmuş biftek, biftek 

çubukları, içine batırılarak yenilen atıştırmalık yiyecek sosları,kırmızıbiber ve baharat sosları. 

Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar) 

Başvuru/Tescil No 2002 29828 

Başvuru/Tescil No 2002 32154 

Başvuru/Tescil No 2003 32043 

Başvuru/Tescil No 2004 07771 

Başvuru/Tescil No 2004 09995 

Başvuru/Tescil No 2004 17760 

Başvuru/Tescil No 2005 00905 

Başvuru/Tescil No 2006 31417 

Başvuru/Tescil No 2007 07370 

Başvuru/Tescil No 2007 07377 

Başvuru/Tescil No 2007 07378 

Başvuru/Tescil No 2007 66321 

Başvuru/Tescil No 2007 66323 

Başvuru/Tescil No 2007 66330 

Başvuru/Tescil No 2007 66331 

Başvuru/Tescil No 2007 66332 

Başvuru/Tescil No 2008 25707 

Başvuru/Tescil No 2008 28938 

Başvuru/Tescil No 2008 28942 

Başvuru/Tescil No 2008 28943 

Başvuru/Tescil No 2008 28944 

Başvuru/Tescil No 2008 32222 

Başvuru/Tescil No 2010 53749 

Başvuru/Tescil No 2012 04388 

Başvuru/Tescil No 2012 25064 

Başvuru/Tescil No 2013 61975 

Başvuru/Tescil No 2014/71562 

Başvuru/Tescil No 2014/71569 

Başvuru/Tescil No 101360 

Başvuru/Tescil No 158330 

Başvuru/Tescil No 181753 

Başvuru/Tescil No 209929 

Başvuru/Tescil No 200765 

 

Evrak No:2015-OE-252541 Başvuru No: 2014/82577 

  

İlgi : 13.10.2014 tarih ve 2014-G-335649 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.02.2015 tarihinde 234 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"prospot " 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 

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 başvuru sahibi veya vekili adına marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 

ödendiğini gösterir bilgi veya belge 

 

Evrak No:2015-OE-252512 Başvuru No: 2014/86351 

 

İlgi : 23.10.2014 tarih ve 2014-G-346985 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.02.2015 tarihinde 234 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 
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"icra gazetesi " 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 

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 başvuru sahibi veya vekili adına marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 

ödendiğini gösterir bilgi veya belge 

 

Evrak No:2015-OE-269742 Başvuru No: 2013/50120 

 

İlgi : 30.05.2014 tarih ve 2014-G-195858 sayılı dilekçeniz 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile 04.06.2013 tarih ve “inşaat teklifi” ibareli marka tescil 

başvurunuz ile ilgili Enstitümüzce verilen 08.01.2014 tarih ve 2014-O-10921 sayılı karara 

itiraz etmektesiniz. 

Yapılan incelemede karara itiraz talebinin süresi içinde yapılmadığı tespit edilmiştir. 

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğinin 36. Maddesi “İtiraz, 

bu yönetmeliğin 34 ve 35 inci maddelerinde belirtilen süreler içerisinde ve itiraza ilişkin gerekçelerin de 

belirtildiği imzalı dilekçe ile enstitüye yapılır. Bu dilekçeye, itiraz ücretinin tam olarak ödendiğine ilişkin 

belge ile vekil tarafından yapılan itirazlarda vekâletname eklenir. İtirazlarda, belgelerin tamamı itiraz 

anında verilmemiş ise, eksik belgeler itiraz süresi içerisinde tamamlanabilir. Karara itirazlarda, belgeler 

eksiksiz olarak verilmiş ise iki aylık sürenin tamamlanması beklenmeden incelemeye başlanabilir. Bu 

yönetmeliğin 34 ve 35 inci maddelerinde gösterilen süreler içerisinde, belirtilen belgelerin tamamlanmaması 

halinde itiraz yapılmamış sayılır.” hükümlerini içermektedir. Açıklanan nedenlerle itirazınız yapılmamış 

sayılmıştır. 

 

Evrak No:2015-OE-270370 Başvuru No: 2014/86349 

 

İlgi : 23.10.2014 tarih ve 2014-G-346983 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.01.2015 tarihinde 233 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"icradan " 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 

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 başvuru sahibi veya vekili adına marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 

ödendiğini gösterir bilgi veya belge 

 

Evrak No:2015-OE-273664 Başvuru No: 2013/81909 

 

İlgi : 01.10.2013 tarih ve 2013-G-336821 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 13.01.2014 tarihinde 221 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"en-mar marketçilik " 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 

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 başvuru sahibi veya vekili adına marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 

ödendiğini gösterir bilgi veya belge 
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Evrak No:2015-OE-331407 Başvuru No: 2014/96136 

 

İlgi : 25.11.2014 tarih ve 2014-G-377167 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.03.2015 tarihinde 235 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"ziyaattin dedenin pulovu " 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 

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 başvuru sahibi veya vekili adına marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 

ödendiğini gösterir bilgi veya belge 

 

Evrak No:2015-OE-338340 Başvuru No: 2009/07527 

 

İlgi: : 16.08.2011 tarihli ve 2011-O-314561 sayılı yazımız 

İlgide kayıtlı yazımız ile, Başkanlığımızda 2009/7527 kod ile işlem görmekte olan 

“senin’o” ibareli markanın tescil edilerek tarafınıza gönderildiği tespit edilmiştir. 

Ancak, Enstitümüz kayıtlarının yeniden incelenmesi neticesinde, işbu marka 

başvurusu ile ilgili olarak Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 30.05.2011 

tarih ve 2011/120 Esas 2011/196 Karar sayılı kesinleşmiş kararı uyarınca tescil işlemlerinin 

durdurulmasına karar verilmiş olup söz konusu kararın gereği ise 09.06.2011 tarih ve 

2011-O-21881 sayılı yazımız ile yerine getirilerek 191 sayılı ve 12.07.2011 tarihli Marka 

Bülteni’nde ilan edilmiştir. 

Ayrıca, mevcut mahkeme kararının 25.04.2013 tarihinde kesinleşmiş olan bir örneği 

Enstitümüze iletilmiş olup söz konusu karar ile dosyanız hakkında Yeniden İnceleme 

Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından verilen 2010-M-4007 sayılı kararın iptaline karar 

verilerek davacı olan itiraz sahibi haklı bulunmuştur. 

Açıklanan hususlar çerçevesinde; mevcut mahkeme kararına rağmen Başkanlığımızca 

gerçekleştirilen tescil işlemi sehven yapılmış olduğundan tarafınıza gönderilen “Marka Tescil 

Belgesi” geçerli bir belge olma özelliğini yitirmiş olup adı geçen belgenin 1 ay içerisinde 

Enstitümüze iadesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, talep edilmesi halinde işbu markanın tescili için yatırılmış bulunan 400 

TL’lik “Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücretinin iadesinin gerçekleştirilebileceği 

hususunda bilgilerinizi ve gereğinin rica ederim. 

 

Evrak No:2015-OE-352993 Başvuru No: 2014/101283 

 

İlgi : 09.12.2014 tarih ve 2014-GE-70307 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.03.2015 tarihinde 235 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"armet " 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 

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 başvuru sahibi veya vekili adına marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 

ödendiğini gösterir bilgi veya belge 

 

Evrak No:2015-OE-366990 Başvuru No:2015/04146 

 

İlgi : 19.01.2015 tarih ve 2015-GE-18340 sayılı dilekçeniz. 

2015/04146 başvuru numarası ve 19.01.2015 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "antsaltıkşifalı" 
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ibareli marka tescil başvurunuza ilişkin tarafınıza gönderilen noksan bildirimine süresi 

içerisinde cevap verilmediği saptanmıştır. 

Bu nedenle marka tescil başvurunuz 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 

uncu maddesi gereğince işleme alınmamaktadır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız 

usulüne uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

Evrak No:2015-OE-368927 Başvuru No: 2015/15911 

  

İlgi : 25.02.2015 tarih ve “sazan” ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/15911 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. 

Reddedilen Mal ve Hizmetler 

7/1(A) 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. Canlı hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, 

döllenmiş yumurtalar dahil). Hayvan yemleri. mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; 

(belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri 

diğer yöntemler ile sağlanabilir.) 

 

Evrak No:2015-OE-407286 Başvuru No: 2015/22927 

 

İlgi : 17/03/2015 16:48:07 tarih ve 2015-GE-323388 sayılı dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçenizin 556 sayılı KHK’nin 38 inci ve bu KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir 

Yönetmeliğin 25 inci maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilen noksanlar tespit 

edilmiştir: Marka müracaat sahibinin ünvanı kayıtlarımızda “KUR-MED TIBBİ MALZEME TİCARET 

LTD. ŞTİ.” şeklinde, dilekçe ekinde gönderilen şirket imza sirkülerinde ise unvan “KUR-MED TIBBİ 

MALZEMELER AR-GE HİZMETLERİ KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” şeklinde farklı 

olarak geçmektedir. Ünvan değişikliği mevcut ise bunu gösteren T.Ticaret Sicili gazetesi ile 75.00.TL. lık 

unvan değişikliği ücreti ödenti belgesinin, şayet herhangi bir değişiklik bulunmuyor ünvanda hatalı başvuru 

yapılmış ise doğru ünvanı gösteren T.Ticaret Sicili gazetesinin (T.Ticaret Sicili gazeteleri okunamadığından 

okunaklı olması) gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen noksanların 2 ay içinde tamamlanmaması halinde 

556 Sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince talebiniz işlemden 

kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2015-OE-411695 Başvuru No: 2015/22938 

 

İlgi : 02/09/2015 tarih ve 2015-GE-323387 sayılı dilekçeniz. 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizin 556 sayılı KHK’nin 38 inci ve bu KHK’nin Uygulama Şeklini 

Gösterir Yönetmeliğin 25 inci maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda; talep dilekçesi 

ve imza sirkülerindeki unvanın “KUR-MED TIBBİ MALZEMELER AR-GE HİZMETLERİ 

KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.” şeklinde olduğu fakat Enstitü kayıtlarımızdaki unvanın ise 

“KUR-MED TIBBİ MALZEME TİC. LTD. ŞTİ.” şeklinde olduğu görülmüştür. 

Bu nedenle iptal talebinizin yerine getirilebilmesi için; 

i. Unvan değişikliğini gösterir T. Ticaret Sicil Gazetesi ve unvan değişikliği kayıt 

ücreti ödenti belgesi veya bilgisi ile birlikte unvan değişikliği talebinde 

bulunmanız gerekmektedir. 
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Belirtilen noksanların 2 ay içinde tamamlanmaması halinde 556 Sayılı KHK’nin Uygulama 

Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince talebiniz işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No: 2015-OE-419074 Başvuru No: 2015/00301 

 

İlgi : 05.01.2015 tarih ve 2015-GE-1767 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.05.2015 tarihinde 237 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"jetbanko " 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 başvuru sahibi veya vekili adına marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 

ödendiğini gösterir bilgi veya belge 

 

Evrak No:2015-OE-434297 Başvuru No: 2014/36459 

 

İlgi : 02.05.2014 tarih ve 2014-G-157426 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.05.2015 tarihinde 237 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"cambahçe " 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 başvuru sahibi veya vekili adına marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 

ödendiğini gösterir bilgi veya belge 

 

Evrak No:2015-OE-449674 Başvuru No: 2015/01123 

 

İlgi : 08.01.2015 tarih ve “aymila” ibareli başvurunuz 

2015/01123 başvuru numarası ile kayıtlı olan “aymila” ibareli marka tescil başvurunuza 556 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri 

aşağıda belirtilmiş olan itirazın 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 AYMİNA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (F.Altay Mah. 

65/13 Sok. No:15/B Karabağlar İZMİR) 

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 

2013 26868 / "aymina inşaat turizm san. ve tic. ltd. şti." (Markanın ve kapsamındaki eşyanın 

benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
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Evrak No:2015-OE-451376 Başvuru No: 2015/72719 

 

İlgi : 03.09.2015 tarih ve “tekno digitech teknoloji market şekil” ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/72719 başvuru numaralı “tekno digitech 

teknoloji market 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 2002 02215 

 

Evrak No:2015-OE-480368 Başvuru No: 2014/11637 

 

İlgi : 12.02.2014 tarih ve 2014-G-51100 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.06.2015 tarihinde 238 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan "iş 

kafası " 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 başvuru sahibi veya vekili adına marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 

ödendiğini gösterir bilgi veya belge 

 

Evrak No:2015-OE-480507 Başvuru No:2014/79657 

 

İlgi : 27.09.2014 tarih ve 2014-G-325749 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.06.2015 tarihinde 238 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"marelate " 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 başvuru sahibi veya vekili adına marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 

ödendiğini gösterir bilgi veya belge 

 

Evrak No:2015-OE-482543 Başvuru No: 2015/12874 

 

İlgi : 16.02.2015 tarih ve 2015-GE-53674 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.06.2015 tarihinde 238 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"gpalg " 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 başvuru sahibi veya vekili adına marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 

ödendiğini gösterir bilgi veya belge 
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Evrak No:2015-OE-483136 Başvuru No: 2015/18381 

 

İlgi : 04.03.2015 tarih ve 2015-GE-76335 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.06.2015 tarihinde 238 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"kaçamak " 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 başvuru sahibi veya vekili adına marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 

ödendiğini gösterir bilgi veya belge 

 

Evrak No:2015-OE-501860 Başvuru No: 2015/55262 

 

İlgi : 26.06.2015 tarih ve 2015-GE-239461 sayılı dilekçeniz. 

2015/55262 başvuru numarası ve 26.06.2015 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "istanbul 

organizasyon gezi & eğlence" ibareli marka tescil başvurunuza ilişkin 09.07.2015 tarih ve 

2015-OE-313919 evrak numarası ile gönderilen noksan bildirimine 2 aylık süre içerisinde 

cevap verilmediği tespit edilmiş olup marka tescil başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. 

Bu nedenle marka tescil başvurunuz 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 

uncu maddesi gereğince işleme alınmamaktadır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız 

usulüne uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2015-OE-529621 Başvuru No: 2015/91906 

 

İlgi : 12.11.2015 tarih ve “adam kitaplar” ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/91906 başvuru numaralı “adam kitaplar” 

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 78840 

Başvuru/Tescil No 174901 

 

Evrak No:2015-OE-554945 Başvuru No: 2014/81560 

 

İlgi : 08.10.2014 tarih ve 2014-G-332113 sayılı dilekçeniz. 

08.10.2014 tarih ve 2014-G-332113 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "noksan" ibareli marka tescil 

başvurunuza 2014/81560 başvuru numarası verilmiştir. Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması 

Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri 

çerçevesinde incelenmesi sonucunda eşya listenizde açıklama gerektiren ifadelerin yer aldığı tespit 

edilmiştir. 

Şöyle ki: TPE:2012/2 Sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin 

Tebliğinin 35. sınıf 5. alt grubunda “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için 

mallarını bir araya getirilmesi hizmetleri (bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz)” yer almaktadır. 

Başvurunuzun eşya listesinde yer alan söz konusu hizmetin kapsamında, müşterilere sunumun 

gerçekleştirileceği mal ya da mal grubunun açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmediği tespit edilmiş olup, 

"ÇEŞİTLİ MALLAR " ifadesinin açıklanması gerekmektedir. 
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Açıklanması istenilen hizmete konu malların ya da mal gruplarının belirtilmesinde Enstitümüz web 

sitesinde 

bulunan (http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/commonContent/MClassification/) “Sınıflandırma 

Tebliği”nde yer alan mal ve mal gruplarından yararlanabilirsiniz. 

Diğer taraftan sunum hizmetine konu mallar ya da mal grupları belirtilirken; “çeşitli malların”, “... 

sektörüne ait malların”, “... sektörü”, “...vb”, “...vs”, “...gibi”, “....satışı”, “....hizmetlerinin bir araya 

getirilmesi” tarzı ifadelerin veya Sınıflandırma Tebliğinde yer alan diğer hizmet/hizmet gruplarına ilişkin 

ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak 

Enstitümüze teslim edilmemesi halinde başvurunuz açıklaması istenen emtia dışında kalan mallar/hizmetler 

için incelemeye alınacaktır. Eşya listenizde açıklanması istenen emtia dışında mal/hizmet olmaması 

durumunda başvurunuz işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2015-OE-565871 Başvuru No: 2015/103449 

 

İlgi : 16.12.2015 tarih ve “platin promosyon” ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/103449 başvuru numaralı “platin promosyon” 

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 

 

Evrak No:2016-OE-21061 Başvuru No:2012/99313 

 

İlgi : 28.11.2012 tarih ve 2012-G-392335 sayılı dilekçeniz. 

28.11.2012 tarih ve 2012-G-392335 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "birleşik medya 

platformu medya platformu" ibareli marka tescil başvurunuza 2012/99313 başvuru numarası 

verilmiştir. 

Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda 

aşağıda belirtilen noksanlar tespit edilmiştir: 

i. Başvuru ücretinin eksik yatırıldığı tespit edilmiş olup 130 TL eksik ücretin ödenerek ödeme 

belgesinin sunulması gerekmektedir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Enstitümüze teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2016-OE-61977 Başvuru No: 2012/07835 

 

İlgi : 24.01.2012 tarih ve 2012-G-25440 sayılı dilekçeniz. 

24.01.2012 tarih ve 2012-G-25440 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "araskom" ibareli 

marka tescil başvurunuza 2012/07835 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda 

aşağıda belirtilen noksanlar tespit edilmiştir: 

i. Başvuru dilekçesinde bulunan imzanın fotokopi olduğu tespit edilmiştir. Başvuru formunun 

yetkili kişi veya kişilerce imzalanması (ıslak imza) gerekmektedir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 
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tamamlanarak Enstitümüze teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2016-OE-80795 Başvuru No: 2011/102470 

 

İlgi : 01.12.2011 tarih ve 2011-G-329304 sayılı dilekçeniz. 

01.12.2011 tarih ve 2011-G-329304 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "karataş" ibareli marka tescil 

başvurunuza 2011/102470 başvuru numarası verilmiştir. Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması 

Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri 

çerçevesinde incelenmesi sonucunda eşya listenizde açıklama gerektiren ifadelerin yer aldığı tespit 

edilmiştir. 

Şöyle ki: TPE:2012/2 Sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin 

Tebliğinin 35. sınıf 5. alt grubunda “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için 

mallarını bir araya getirilmesi hizmetleri (bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz)” yer almaktadır. 

Başvurunuzun eşya listesinde yer alan söz konusu hizmetin kapsamında, müşterilere sunumun 

gerçekleştirileceği mal ya da mal grubunun açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmediği tespit edilmiş olup, 

“MALLAR” ifadesinin açıklanması gerekmektedir. Adres değişimi yaptıysanız Enstitümüze bildirmeniz 

gerekmektedir. 

Açıklanması istenilen hizmete konu malların ya da mal gruplarının belirtilmesinde Enstitümüz web 

sitesinde 

bulunan (http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/commonContent/MClassification/) “Sınıflandırma 

Tebliği”nde yer alan mal ve mal gruplarından yararlanabilirsiniz. 

Diğer taraftan sunum hizmetine konu mallar ya da mal grupları belirtilirken; “çeşitli malların”, “... 

sektörüne ait malların”, “... sektörü”, “...vb”, “...vs”, “...gibi”, “....satışı”, “....hizmetlerinin bir araya 

getirilmesi” tarzı ifadelerin veya Sınıflandırma Tebliğinde yer alan diğer hizmet/hizmet gruplarına ilişkin 

ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak 

Enstitümüze teslim edilmemesi halinde başvurunuz açıklaması istenen emtia dışında kalan mallar/hizmetler 

için incelemeye alınacaktır. Eşya listenizde açıklanması istenen emtia dışında mal/hizmet olmaması 

durumunda başvurunuz işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2016-OE-88137 Başvuru No: 2012/43479 

 

İlgi : 11.05.2012 tarih ve 2012-G-155824 sayılı dilekçeniz. 

11.05.2012 tarih ve 2012-G-155824 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "fullfilmizle" ibareli marka tescil 

başvurunuza 2012/43479 başvuru numarası verilmiştir. Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması 

Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri 

çerçevesinde incelenmesi sonucunda eşya listenizde açıklama gerektiren ifadelerin yer aldığı tespit 

edilmiştir. 

Şöyle ki: TPE:2012/2 Sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin 

Tebliğinin 35. sınıf 5. alt grubunda “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için 

mallarını bir araya getirilmesi hizmetleri (bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz)” yer almaktadır. 

Başvurunuzun eşya listesinde yer alan söz konusu hizmetin kapsamında, müşterilere sunumun 

gerçekleştirileceği mal ya da mal grubunun açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmediği tespit edilmiş olup, 

"ÇEŞİTLİ MALLAR " ifadesinin açıklanması gerekmektedir. 

Açıklanması istenilen hizmete konu malların ya da mal gruplarının belirtilmesinde Enstitümüz web 

sitesinde 

bulunan (http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/commonContent/MClassification/) “Sınıflandırma 

Tebliği”nde yer alan mal ve mal gruplarından yararlanabilirsiniz. 

Diğer taraftan sunum hizmetine konu mallar ya da mal grupları belirtilirken; “çeşitli malların”, “... 

sektörüne ait malların”, “... sektörü”, “...vb”, “...vs”, “...gibi”, “....satışı”, “....hizmetlerinin bir araya 

getirilmesi” tarzı ifadelerin veya Sınıflandırma Tebliğinde yer alan diğer hizmet/hizmet gruplarına ilişkin 

ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak 

Enstitümüze teslim edilmemesi halinde başvurunuz açıklaması istenen emtia dışında kalan mallar/hizmetler 
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için incelemeye alınacaktır. Eşya listenizde açıklanması istenen emtia dışında mal/hizmet olmaması 

durumunda başvurunuz işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2016-OE-134289  Başvuru No: 2014/108172 

 

İlgi : 25.05.2015 tarih ve 2015-GE-192047 sayılı dilekçeniz 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile 26.12.2014 tarih ve “mercan” ibareli marka tescil 

başvurunuz ile ilgili Enstitümüzce verilen 27.04.2015 tarih ve 2015-OE-186286 sayılı karara 

itiraz etmektesiniz. 

Yapılan incelemede 300 TL olan online karara itiraz ücretinin 100 TL olarak 

ödendiği tespit edilmiştir. 

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir 

Yönetmeliğinin 36. Maddesi “İtiraz, bu yönetmeliğin 34 ve 35 inci maddelerinde belirtilen 

süreler içerisinde ve itiraza ilişkin gerekçelerin de belirtildiği imzalı dilekçe ile enstitüye 

yapılır. Bu dilekçeye, itiraz ücretinin tam olarak ödendiğine ilişkin belge ile vekil tarafından 

yapılan itirazlarda vekaletname eklenir. İtirazlarda, belgelerin tamamı itiraz anında 

verilmemiş ise, eksik belgeler itiraz süresi içerisinde tamamlanabilir. Karara itirazlarda, 

belgeler eksiksiz olarak verilmiş ise iki aylık sürenin tamamlanması beklenmeden 

incelemeye başlanabilir. Bu yönetmeliğin 34 ve 35 inci maddelerinde gösterilen süreler 

içerisinde, belirtilen belgelerin tamamlanmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır.” 

hükümlerini içermektedir. 

Açıklanan nedenlerle itirazınız yapılmamış sayılmıştır. 

 

Evrak No:2016-OE-96192 Başvuru No: 2012/33053 

 

İlgi : 07.04.2012 tarih ve 2012-G-112729 sayılı dilekçeniz. 

07.04.2012 tarih ve 2012-G-112729 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "ceyda inşaat" ibareli 

marka tescil başvurunuza 2012/33053 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda 

aşağıda belirtilen noksanlar tespit edilmiştir: 

i. Başvuru ücretinin eksik yatırıldığı tespit edilmiş olup 190 TL eksik ücretin ödenerek ödeme 

belgesinin sunulması gerekmektedir. 

ii. Başvurunuz 36 ve 37 olmak üzere toplam 2 sınıftan oluşmakta olup 190 TL ilave sınıf 

ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Enstitümüze teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2016-OE-101577 Başvuru No: 2012/23315 

 

İlgi : 12.03.2012 tarih ve 2012-G-80913 sayılı dilekçeniz. 

12.03.2012 tarih ve 2012-G-80913 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "kam-sun" ibareli marka tescil 

başvurunuza 2012/23315 başvuru numarası verilmiştir. Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması 

Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri 

çerçevesinde incelenmesi sonucunda eşya listenizde açıklama gerektiren ifadelerin yer aldığı tespit 

edilmiştir. 

Şöyle ki: TPE:2012/2 Sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin 

Tebliğinin 35. sınıf 5. alt grubunda “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için 

mallarını bir araya getirilmesi hizmetleri (bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz)” yer almaktadır. 

Başvurunuzun eşya listesinde yer alan söz konusu hizmetin kapsamında, müşterilere sunumun 

gerçekleştirileceği mal ya da mal grubunun açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmediği tespit edilmiş olup, 

"HER TÜRLÜ TEKSTİL ÜRÜNÜ " ifadesinin açıklanması gerekmektedir. 

Açıklanması istenilen hizmete konu malların ya da mal gruplarının belirtilmesinde Enstitümüz web 

sitesinde 
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bulunan (http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/commonContent/MClassification/) “Sınıflandırma 

Tebliği”nde yer alan mal ve mal gruplarından yararlanabilirsiniz. 

Diğer taraftan sunum hizmetine konu mallar ya da mal grupları belirtilirken; “çeşitli malların”, “... 

sektörüne ait malların”, “... sektörü”, “...vb”, “...vs”, “...gibi”, “....satışı”, “....hizmetlerinin bir araya 

getirilmesi” tarzı ifadelerin veya Sınıflandırma Tebliğinde yer alan diğer hizmet/hizmet gruplarına ilişkin 

ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak 

Enstitümüze teslim edilmemesi halinde başvurunuz açıklaması istenen emtia dışında kalan mallar/hizmetler 

için incelemeye alınacaktır. Eşya listenizde açıklanması istenen emtia dışında mal/hizmet olmaması 

durumunda başvurunuz işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2016-OE-107505 Başvuru No: 2012/00118 

 

İlgi : 02.01.2012 tarih ve 2012-G-303 sayılı dilekçeniz. 

02.01.2012 tarih ve 2012-G-303 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "evbak martel iletişim 

evbak evbakım hizmetleri" ibareli marka tescil başvurunuza 2012/00118 başvuru numarası 

verilmiştir. 

Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda 

aşağıda belirtilen noksanlar tespit edilmiştir: 

i. Başvuru ücretinin eksik yatırıldığı tespit edilmiş olup 165 TL eksik ücretin ödenerek ödeme 

belgesinin sunulması gerekmektedir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Enstitümüze teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2016-OE-115611 Başvuru No: 2015/04136 

 

İlgi : 10.12.2015 tarih ve 2015-GE-454509 sayılı dilekçeniz 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile 19.01.2015 tarih ve “nevzuhur” ibareli marka tescil 

başvurunuz ile ilgili Enstitümüzce verilen 14.12.2015 tarih ve 2015-OE-555653 sayılı 

kararın hatalı olduğunu belirtmektesiniz. 

Yapılan incelemede şekli red kararının sehven verildiği tespit edilmiştir. 

Açıklanan nedenlerle itirazınız incelenip karar tarafınıza bildirilecektir. 

 

Evrak No:2016-OE-122775 Başvuru No: 2011/93782 

 

İlgi : 16.11.2011 tarih ve 2011-G-309278 sayılı dilekçeniz. 

16.11.2011 tarih ve 2011-G-309278 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "simitea" ibareli marka tescil 

başvurunuza 2011/93782 başvuru numarası verilmiştir. Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması 

Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri 

çerçevesinde incelenmesi sonucunda eşya listenizde açıklama gerektiren ifadelerin yer aldığı tespit 

edilmiştir. 

Şöyle ki: TPE:2012/2 Sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin 

Tebliğinin 35. sınıf 5. alt grubunda “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için 

mallarını bir araya getirilmesi hizmetleri (bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz)” yer almaktadır. 

Başvurunuzun eşya listesinde yer alan söz konusu hizmetin kapsamında, müşterilere sunumun 

gerçekleştirileceği mal ya da mal grubunun açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmediği tespit edilmiş olup, 

"GIDA ÜRÜNLERİ " ifadesinin açıklanması gerekmektedir. 

 

Açıklanması istenilen hizmete konu malların ya da mal gruplarının belirtilmesinde Enstitümüz web 

sitesinde bulunan (http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/commonContent/MClassification/) 

“Sınıflandırma Tebliği’nde yer alan mal ve mal gruplarından yararlanabilirsiniz. 

Diğer taraftan sunum hizmetine konu mallar ya da mal grupları belirtilirken; “çeşitli malların”, “... 

sektörüne ait malların”, “... sektörü”, “...vb”, “...vs”, “...gibi”, “....satışı”, “....hizmetlerinin bir araya 
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getirilmesi” tarzı ifadelerin veya Sınıflandırma Tebliğinde yer alan diğer hizmet/hizmet gruplarına ilişkin 

ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak 

Enstitümüze teslim edilmemesi halinde başvurunuz açıklaması istenen emtia dışında kalan mallar/hizmetler 

için incelemeye alınacaktır. Eşya listenizde açıklanması istenen emtia dışında mal/hizmet olmaması 

durumunda başvurunuz işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2016-OE-128816 Başvuru No: 2011/17556 

 

İlgi : 05.03.2011 tarih ve 2011-G-57046 sayılı dilekçeniz. 

05.03.2011 tarih ve 2011-G-57046 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "2.mobilya ikinci el 

eşya pazarı" ibareli marka tescil başvurunuza 2011/17556 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda 

aşağıda belirtilen noksanlar tespit edilmiştir: 

i. Başvuru ücretinin eksik yatırıldığı tespit edilmiş olup 190 TL eksik ücretin ödenerek ödeme 

belgesinin sunulması gerekmektedir. 

ii. Adres değişimi yaptıysanız sahip adres bilgilerinizi Enstitümüz kayıtlarında güncellemeniz 

gerekmektedir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Enstitümüze teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2016-OE-137328 Başvuru No: 2015/43514 

 

İlgi : 21.05.2015 tarih ve 2015-GE-187077 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.08.2015 tarihinde 240 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"goled " 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-161092 Başvuru No: 2014/19085 

 

İlgi : 06.03.2014 tarih ve 2014-G-82465 sayılı dilekçeniz. 

06.03.2014 tarih ve 2014-G-82465 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "imc group parking" 

ibareli marka tescil başvurunuza 2014/19085 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda 

aşağıda belirtilen noksanlar tespit edilmiştir: 

i.Dilekçenizde belirtilen “tam otomatik park sistemleri” mallarının/hizmetlerinin yeteri kadar 

açık ve anlaşılır olmadığı tespit edilmiş olup ilgili mallardan neler kastediliyor ise genel tabir 

kullanılmadan tek tek açıklanması gerekmektedir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Enstitümüze teslim edilmemesi halinde başvurunuz dilekçenizde belirtilen diğer 

mallar/hizmetler için işleme alınacaktır. 
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Evrak No:2016-OE-163866 Başvuru No: 2013/37527 

 

İlgi : 24.04.2013 tarih ve 2013-G-139965 sayılı dilekçeniz. 

24.04.2013 tarih ve 2013-G-139965 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "kanal 72 batman" 

ibareli marka tescil başvurunuza 2013/37527 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda 

aşağıda belirtilen noksanlar tespit edilmiştir: 

i. Başvurunuz 38 ve 41 olmak üzere toplam 2 sınıftan oluşmakta olup 285 TL ilave sınıf 

ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

ii.Adres değişikliği yaptıysanız Enstitümüze bildirmeniz gerekmektedir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Enstitümüze teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan sadece 38.sınıf üzerinden değerlendirilecektir. 

 

Evrak No:2016-OE-171391 Başvuru No: 2011/107064 

 

İlgi : 08.12.2011 tarih ve 2011-G-339035 sayılı dilekçeniz. 

08.12.2011 tarih ve 2011-G-339035 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "ucuz-elektrik" ibareli 

marka tescil başvurunuza 2011/107064 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda 

aşağıda belirtilen noksanlar tespit edilmiştir: 

i. Başvuru ücretinin eksik yatırıldığı tespit edilmiş olup 190 TL eksik ücretin ödenerek ödeme 

belgesinin sunulması gerekmektedir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Enstitümüze teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2016-OE-177473 Başvuru No: 2015/56065 

 

İlgi : 30.06.2015 tarih ve 2015-GE-243764 sayılı dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ve eklerinin incelenmesi sonucunda 170 TL.’lik Marka Tescil Belgesi 

düzenleme ücretinin ödenmediği tespit edilmiştir.(2016 tescil noksan ücreti:795 TL’dir.) 

Marka tescil belgenizin düzenlenebilmesi için sözkonusu noksan evrakın 31 gün içerisinde 

Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen süre içerisinde istenilen evrakların teslim edilmemesi halinde 556 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 inci Maddesi 

gereğince başvurunuz işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 

 

Evrak No:2016-OE-228818 Başvuru No: 2014/46889 

 

İlgi : 04.06.2014 tarih ve 2014-G-201886 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.05.2015 tarihinde 237 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"parex " 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 
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Evrak No:2016-OE-270272 Başvuru No: 2015/75874 

 

İlgi : 16.09.2015 tarih ve 2015-GE-341644 sayılı dilekçeniz. 

2015/75874 başvuru numarası ve 16.09.2015 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "adoil" ibareli 

marka tescil başvurunuz 

Bu nedenle marka tescil başvurunuz 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 

uncu maddesi gereğince işleme alınmamaktadır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız 

usulüne uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2016-OE-270470  Başvuru No: 2015/99957 

 

İlgi : 07.12.2015 tarih ve 2016-GE-101061 sayılı dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile 07.12.2015 tarih ve “örnek adania” ibareli marka tescil 

başvurusuna itiraz etmektesiniz. 

Yapılan incelemede yayına itiraz ücretinin ödenmediği tespit edilmiştir. 

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir 

Yönetmeliğinin 36. maddesi “İtiraz, bu Yönetmeliğin 34 ve 35 inci maddelerinde belirtilen 

süreler içerisinde ve itiraza ilişkin gerekçelerin de belirtildiği imzalı dilekçe ile Enstitüye 

yapılır. Bu dilekçeye, itiraz ücretinin tam olarak ödendiğine ilişkin bilgi ile vekil tarafından 

yapılan itirazlarda 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekâletname eklenir. 

İtirazlarda, belgelerin tamamı itiraz anında verilmemiş ise, eksik belgeler itiraz süresi 

içerisinde tamamlanabilir. Karara itirazlarda, belgeler eksiksiz olarak verilmiş ise iki aylık 

sürenin tamamlanması beklenmeden incelemeye başlanabilir. 34 üncü ve 35 inci 

maddelerde belirtilen süreler içerisinde itiraz ücretinin ödendiğini 

gösterir bilginin Enstitüye sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır.” hükümlerini 

içermektedir. 

Açıklanan nedenlerle itirazınız yapılmamış sayılmıştır. 

 

Evrak No: 2016-OE-275234 Başvuru No: 2014/31382 

 

İlgi : 16.04.2014 tarih ve 2014-G-136914 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.01.2016 tarihinde 245 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"mıss university of turkey(türkiye) eurosia(avrasya) europe(avrupa) world(dünya) " 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-354116  Başvuru No: 2016/19523 

 

İlgi : 04.03.2016 tarih ve 2016-GE-86696 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 28.03.2016 tarihinde 249 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"nursaş alüminyum " 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 
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Evrak No:2016-OE-382557 Başvuru No: 2011/17556 

 

İlgi : 05.03.2011 tarih ve 2011-G-57046 sayılı dilekçeniz. 

2011/17556 başvuru numarası ve 05.03.2011 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "2.mobilya ikinci el 

eşya pazarı" ibareli marka tescil başvurunuza ilişkin tarafınıza gönderilen noksan bildirimine 

süresi içerisinde cevap verilmediği saptanmıştır. 

Bu nedenle marka tescil başvurunuz 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 

uncu maddesi gereğince işleme alınmamaktadır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız 

usulüne uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2016-OE-410241 Başvuru No: 2014/78657 

 

İlgi : 25.09.2014 tarih ve 2014-G-322960 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.03.2015 tarihinde 235 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"prive enterprises " 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-O-540498 Başvuru No: 2016/55819 

 

İlgi : 23.06.2016 tarih ve 2016-GE-263218 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.07.2016 tarihinde 256 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

“lubline lubklear” 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-567802 Başvuru No: 2015/102402 

 

İlgi : (a) 14.12.2015 tarih ve 2015-GE-460080 sayılı dilekçeniz 

(b) 08.04.2016 tarih ve 2016-OE-163086 sayılı yazımız. 

2015/102402 başvuru numarası ve 14.12.2015 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "ismail kışlıoğlu 

öz hatay dürüm & kebab evi" ibareli marka tescil başvurunuzla ilgili olarak tarafınaza 

gönderilen ilgi (b) yazımızda belirtilen noksanların süresi içerisinde tamamlanmadığı tespit 

edilmiştir. 

Bu nedenle marka tescil başvurunuz 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 

uncu maddesi gereğince işleme alınmamaktadır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız 

usulüne uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2017-OE-60696 Başvuru No:2016/55271 

 

İlgi : 23.06.2016 tarih ve 2016-GE-259735 sayılı dilekçeniz. 

23.06.2016 tarih ve 2016-GE-259735 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "simurg ajans" 
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ibareli marka tescil başvurunuza 2016/55271 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda 

aşağıda belirtilen noksanlar tespit edilmiştir: 

i.Başvuru formunda tescili talep edilen mal/hizmet listesi yer almamaktadır. 

ii.Basvuru esnasında tescili talep edilen mal/hizmet sınıfları belirlenmediği gibi sınıf sayısı 

uyarınca ödeme de gerçekleştirilmemiştir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2017-OE-114145 Başvuru No: 2017/11318 

 

İlgi : 09.02.2017 tarih ve 2017-GE-51494 sayılı dilekçeniz. 

09.02.2017 tarih ve 2017-GE-51494 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "biohijyen" ibareli 

marka tescil başvurunuza 2017/11318 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci maddesi çerçevesinde 

incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilen eksiklikler tespit edilmiştir: 

i. Başvuru dilekçesinin yetkili kişi veya kişilerce imzalanmadığı tespit edilmiştir. 

Belirtilen eksikliklerin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2017-OE-118997 Başvuru No: 2016/38755 

 

İlgi : 28.04.2016 tarih ve 2016-GE-173079 sayılı dilekçeniz. 

28.04.2016 tarih ve 2016-GE-173079 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "blue_sky_hotel" 

ibareli marka tescil başvurunuza 2016/38755 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda 

aşağıda belirtilen noksanlar tespit edilmiştir: 

i. Başvuru ücretinin eksik yatırıldığı tespit edilmiş olup 305TL eksik ücretin ödenerek ödeme 

belgesinin sunulması gerekmektedir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2017-OE-137905 Başvuru No: 2013/25087 

 

İlgi : 19.03.2013 tarih ve 2013-G-94764 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.11.2013 tarihinde 219 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanan 

"bravemont " 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 Kurumumuza teslim 

edilmesi gerekmektedir. 

Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza 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:2017-OE-165371 Başvuru No: 2016/15693 
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İlgi : 23.02.2016 tarih ve 2016-GE-71805 sayılı dilekçeniz. 

2016/15693 başvuru numarası ve 23.02.2016 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "sanat karavanı" 

ibareli marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 556 Sayılı 

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 uncu 

maddesine / 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci maddesine göre, iki ay 

içerisinde tamamlanması gerektiğine dair yazımız tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, KHK’nın/Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka 

tescil başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne 

uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2017-OE-251403 Başvuru No: 2013/48845 

 

İlgi : 30.05.2013 tarih ve 2013-G-184025 sayılı dilekçeniz. 

30.05.2013 tarih ve 2013-G-184025 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "konçiz çizion dijital sanatlar" 

ibareli marka tescil başvurunuza 2013/48845 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 

uncu ve Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda eşya 

listenizde açıklama gerektiren ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir. 

Şöyle ki: TPE:2016/2 Sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin 

Tebliğinin 35. sınıf 5. alt grubunda “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için 

malların bir araya getirilmesi hizmetleri ( bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz)” yer almaktadır. 

Başvurunuzun eşya listesinde yer alan söz konusu hizmetin kapsamında, müşterilere sunumun 

gerçekleştirileceği mal ya da mal grubunun açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmediği tespit edilmiş olup, 

"çeşitli" ifadesinin açıklanması gerekmektedir. 

Açıklanması istenilen hizmete konu malların ya da mal gruplarının belirtilmesinde Kurumumuz web 

sitesinde bulunan (http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/commonContent/MClassification/) 

Sınıflandırma Tebliği’nde yer alan mal ve/veya mal gruplarından yararlanabilirsiniz. 

Diğer taraftan sunum hizmetine konu mallar ya da mal grupları belirtilirken; “çeşitli malların”, 

“.......sektörüne ait malların”, “... sektörü”, “...vb”, “...vs”, “...gibi”, “....satışı”, “....hizmetlerinin bir 

araya getirilmesi” tarzı ifadelerin veya Sınıflandırma Tebliği’nde yer alan diğer hizmet/hizmet gruplarına 

ilişkin ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir. 

Belirtilen eksikliklerin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak 

Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz açıklaması istenen emtia dışında kalan 

mallar/hizmetler 

için incelemeye alınacaktır. Eşya listenizde açıklanması istenen emtia dışında mal/hizmet olmaması 

durumunda başvurunuz işlemden kaldırılacaktır. 

Evrak No:2017-OE-264454 Başvuru No: 2012/39804 

 

İlgi : 29.04.2012 tarih ve 2012-G-139348 sayılı dilekçeniz. 

29.04.2012 tarih ve 2012-G-139348 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "e-iso9001belgesi" 

ibareli marka tescil başvurunuza 2012/39804 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda 

aşağıda belirtilen noksanlar tespit edilmiştir: 

i. Başvuru ücretinin eksik yatırıldığı tespit edilmiş olup 205 TL eksik ücretin ödenerek ödeme 

belgesinin sunulması gerekmektedir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

Evrak No:2017-OE-252822  Başvuru No: 2016/38571 

 

İlgi : 28.04.2016 tarih ve 2016-GE-172046 sayılı dilekçeniz. 

2016/38571 başvuru numarası ve 28.04.2016 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "vegatech bilişim" 
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ibareli marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 556 Sayılı 

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 uncu 

maddesine / 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci maddesine göre, iki ay 

içerisinde tamamlanması gerektiğine dair yazımız tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, KHK’nın/Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka 

tescil başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne 

uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2017-OE-267511 Başvuru No: 2016/76117 

 

İlgi : 27.09.2016 tarih ve 2016-GE-386066 sayılı dilekçeniz. 

27.09.2016 tarih ve 2016-GE-386066 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "balkan sofrası" 

ibareli marka tescil başvurunuza 2016/76117 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda 

aşağıda belirtilen noksanlar tespit edilmiştir: 

i. Başvuru ücretinin yatırılmadığı tespit edilmiş olup 205 TL ücretin ödenerek ödeme 

belgesinin sunulması gerekmektedir. 

ii. Tescili talep edilen markanın örneğinin hatalı sunulduğu tespit edilmiştir. 

iii. Başvuru dilekçesinin yetkili kişi veya kişilerce imzalanmadığı tespit edilmiştir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2017-OE-265519 Başvuru No: 2014/46963 

 

İlgi : 04.06.2014 tarih ve 2014-G-202332 sayılı dilekçeniz. 

04.06.2014 tarih ve 2014-G-202332 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "eserim "hayat bulan mobil 

çözümler"" ibareli marka tescil başvurunuza 2014/46963 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 

uncu ve Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda eşya 

listenizde açıklama gerektiren ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir. 

Şöyle ki: TPE:2016/2 Sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin 

Tebliğinin 35. sınıf 5. alt grubunda “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için 

malların bir araya getirilmesi hizmetleri ( bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz)” yer almaktadır. 

Başvurunuzun eşya listesinde yer alan söz konusu hizmetin kapsamında, müşterilere sunumun 

gerçekleştirileceği mal ya da mal grubunun açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmediği tespit edilmiş olup, 

"MALLAR " ifadesinin açıklanması gerekmektedir. 

Açıklanması istenilen hizmete konu malların ya da mal gruplarının belirtilmesinde Kurumumuz web 

sitesinde bulunan (http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/commonContent/MClassification/) 

Sınıflandırma Tebliği’nde yer alan mal ve/veya mal gruplarından yararlanabilirsiniz. 

Diğer taraftan sunum hizmetine konu mallar ya da mal grupları belirtilirken; “çeşitli malların”, 

“.......sektörüne ait malların”, “... sektörü”, “...vb”, “...vs”, “...gibi”, “....satışı”, “....hizmetlerinin bir 

araya getirilmesi” tarzı ifadelerin veya Sınıflandırma Tebliği’nde yer alan diğer hizmet/hizmet gruplarına 

ilişkin ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir. 

Belirtilen eksikliklerin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak 

Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz açıklaması istenen emtia dışında kalan 

mallar/hizmetler için incelemeye alınacaktır. Eşya listenizde açıklanması istenen emtia dışında mal/hizmet 

olmaması durumunda başvurunuz işlemden kaldırılacaktır. 
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Evrak No:2017-OE-266976 Başvuru No: 2014/11133 

 

İlgi : 11.02.2014 tarih ve 2014-G-48979 sayılı dilekçeniz. 

11.02.2014 tarih ve 2014-G-48979 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "yeniçeri dergisi" 

ibareli marka tescil başvurunuza 2014/11133 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda 

aşağıda belirtilen noksanlar tespit edilmiştir: 

i. Başvuru ücretinin eksik yatırıldığı tespit edilmiş olup 305 TL eksik ücretin ödenerek ödeme 

belgesinin sunulması gerekmektedir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2017-OE-274571  Başvuru No: 2012/71223 

 

İlgi : 14.08.2012 tarih ve 2012-G-272159 sayılı dilekçeniz. 

14.08.2012 tarih ve 2012-G-272159 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren ""her eve bir koç, her 

evde bir koç"" ibareli marka tescil başvurunuza 2012/71223 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda 

aşağıda belirtilen noksanlar tespit edilmiştir: 

i. Başvuru formunda mal ve hizmetlerin belirtilmediği tespit edilmiş olup mal ve hizmetlerin 

ilgili Nice sınıfları ile birlikte ve açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2017-OE-276811 Başvuru No: 2012/30182 

 

İlgi : 29.03.2012 tarih ve 2012-G-102993 sayılı dilekçeniz. 

29.03.2012 tarih ve 2012-G-102993 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren 

"atasehirevdenevenakliyat" ibareli marka tescil başvurunuza 2012/30182 başvuru numarası 

verilmiştir. 

Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda 

aşağıda belirtilen noksanlar tespit edilmiştir: 

i. Başvuru ücretinin eksik yatırıldığı tespit edilmiş olup 205 TL eksik ücretin ödenerek ödeme 

belgesinin sunulması gerekmektedir. 

Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2017-OE-328165 Başvuru No: 2017/12424 

 

İlgi : 13.02.2017 tarih ve 2017-GE-55995 sayılı dilekçeniz. 

13.02.2017 tarih ve 2017-GE-55995 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "pro-dcx" ibareli marka tescil 

başvurunuza 2017/12424 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci ve Sınai Mülkiyet Kanununun 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda eşya listenizde 

açıklama gerektiren ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir. 

Şöyle ki: TPE:2016/2 Sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin 

Tebliğinin 35. sınıf 5. alt grubunda “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için 

malların bir araya getirilmesi hizmetleri ( bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz)” yer almaktadır. 
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Başvurunuzun eşya listesinde yer alan söz konusu hizmetin kapsamında, müşterilere sunumun 

gerçekleştirileceği mal ya da mal grubunun açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmediği tespit edilmiş olup, 

"................" ifadesinin açıklanması gerekmektedir. 

Açıklanması istenilen hizmete konu malların ya da mal gruplarının belirtilmesinde Kurumumuz web 

sitesinde bulunan (http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/commonContent/MClassification/) 

Sınıflandırma Tebliği’nde yer alan mal ve/veya mal gruplarından yararlanabilirsiniz. 

Diğer taraftan sunum hizmetine konu mallar ya da mal grupları belirtilirken; “çeşitli malların”, 

“.......sektörüne ait malların”, “... sektörü”, “...vb”, “...vs”, “...gibi”, “....satışı”, “....hizmetlerinin bir 

araya getirilmesi” tarzı ifadelerin veya Sınıflandırma Tebliği’nde yer alan diğer hizmet/hizmet gruplarına 

ilişkin ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir. 

Belirtilen eksikliklerin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak 

Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz açıklaması istenen emtia dışında kalan 

mallar/hizmetler 

için incelemeye alınacaktır. Eşya listenizde açıklanması istenen emtia dışında mal/hizmet olmaması 

durumunda başvurunuz işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2017-OE-328578 Başvuru No: 2016/29477 

 

İlgi : 01.04.2016 tarih ve 2016-GE-130202 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 27.04.2016 tarihinde 251 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

"hartmann könig" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için 556 Sayılı 

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12nci 

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-399339  Başvuru No: 2016/95421 

 

İlgi : 25.11.2016 tarih ve 2016-GE-475223 sayılı dilekçeniz. 

2016/95421 başvuru numarası ve 25.11.2016 başvuru tarihi ile kayıtlı olan 

"adamkayalarholidayvillage adamkayalarrestaurant adamkayalarcafebar adamkayalar otel 

adamkayalar mocamp" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli 

evrakların 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’nin 30 uncu maddesine / 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci 

maddesine göre, iki ay içerisinde tamamlanması gerektiğine dair yazımız tarafınıza tebliğ 

edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, KHK’nın/Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka 

tescil başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne 

uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2017-OE-427818 Başvuru No: 2017/04534 

 

İlgi : 18.01.2017 tarih ve 2017-GE-21832 sayılı dilekçeniz. 

18.01.2017 tarih ve 2017-GE-21832 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "akdeniz atlas" 

ibareli marka tescil başvurunuza 2017/04534 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci ve Sınai Mülkiyet Kanununun 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda aşağıda 

belirtilen eksiklikler tespit edilmiştir: 

i.Başvurunuz sırasında tescili talep edilen mal/hizmet listesine yer vermediğiniz tespit edilmiş 

olup tescili istenilen emtiaların/hizmetlerin belirlenmesinde Kurumumuz web sitesinde bulunan 

“Sınıflandırma Tebliği”nde yer alan mal ve mal gruplarından yararlanabilirsiniz 
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Belirtilen eksikliklerin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2017-OE-526770 Başvuru No: 2017/65899 

 

İlgi : 21.07.2017 tarih ve 2017-GE-436444 sayılı dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçenizle 21.07.2017 tarih ve dgnkırmızıgül ibareli marka tescil başvurusuna 

itiraz edilmektedir. 

Yapılan incelemede yayıma itiraz dilekçenizde ıslak/elektronik imzanızın olmadığı tespit 

edilmiştir. 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 28. maddesi 2. 

ve 3. fıkralarına göre; “Yayıma itiraz, itiraza ilişkin gerekçelerin ilgili mevzuattaki madde ve 

fıkra karşılıkları belirtilmek suretiyle ayrıntılı şekilde yazıldığı imzalı yayıma itiraz formu ile 

Kuruma yapılır. İtiraz gerekçeleri ve ücreti, itiraz süresi içinde tamamlanabilir. Bu süre içinde 

itiraz gerekçelerinin ve itiraz ücretinin ödendiğini gösterir bilginin sunulmaması halinde itiraz 

yapılmamış sayılır ve talep halinde alınan ücret iade edilir.” 

Açıklanan nedenlerle belirtilen eksikliklerin itiraz süresi içerisinde tamamlanarak 

Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. 

İtiraz süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde itirazınız yapılmamış 

sayılacaktır. 

 

Evrak No:2017-OE-508925 Başvuru No: 2017/12424 

 

İlgi : 13.02.2017 tarih ve 2017-GE-55995 sayılı dilekçeniz. 

Yönetmelik md. 5/1: “Marka başvurusu, Kurum tarafından geçerli kabul edilen başvuru 

formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle Kuruma sunulur. Aksi halde başvuru 

işlemden kaldırılır ve talep halinde alınan ücret başvuru sahibine iade edilir.” hükmü 

gereğince işlemden kaldırılmıştır. 

Kurumumuz tarafından geçerli kabul edilen başvuru formlarına Kurumumuzun internet sitesi 

http://www.turkpatent.gov.tr den ulaşabilirsiniz. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız 

usulüne uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2017-OE-527701 Başvuru No: 2017/24981 

 

İlgi : 21.03.2017 tarih ve 2017-GE-108858 sayılı dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ve eklerinin incelenmesi sonucunda Marka Tescil ücretinin verilen 

süre içerisinde ödenmediği / ödendiğini gösterir bilginin Kurumumuza sunulmadığı 

tespit edilmiştir. 

Bu nedenle, Marka Tescil Başvurunuz 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 22 nci ve 

Sınaî Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddeleri gereğince 

işlemden kaldırılmıştır. 

 

Evrak No:2017-OE-531081 Başvuru No: 2017/57865 

 

İlgi : 22.06.2017 tarih ve 2017-GE-251391 sayılı dilekçeniz. 

2017/57865 başvuru numarası ve 22.06.2017 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "kestillo" ibareli 

marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların / 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet 

Kanunu’nun 15 inci maddesine göre, iki ay içerisinde tamamlanması gerektiğine dair 

E.2017-OE-369090 sayılı yazımız tarafınıza 15.09.2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka tescil 

başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne uygun 

olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 
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Evrak No:2017-OE-534137 Başvuru No: 2016/82367 

 

İlgi : 17.10.2016 tarih ve 2016-GE-416188 sayılı dilekçeniz. 

2016/82367 başvuru numarası ve 17.10.2016 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "çekiçler" ibareli 

marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 556 Sayılı Markaların 

Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 uncu maddesine / göre, iki ay 

içerisinde tamamlanması gerektiğine dair yazımız tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, KHK’nın aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka tescil 

başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne uygun 

olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2017-OE-557286 Başvuru No: 2017/85798 

 

İlgi : 28.09.2017 tarih ve 2017-GE-390190 sayılı dilekçeniz. 

28.09.2017 tarih ve 2017-GE-390190 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "baykaya emlak ve 

inşaat" ibareli marka tescil başvurunuza 2017/85798 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci ve Sınai Mülkiyet Kanununun 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda aşağıda 

belirtilen eksiklikler tespit edilmiştir: 

i. Başvuru sahibinin gerçek kişi veya tüzel kişi olması gerekmektedir. Başvuruda ticaret unvanı 

olarak belirtilen “FİRMA ORTAĞI”nın hukuki niteliğinin tüzel kişiliğe sahip olup olmadığı 

hususunda tereddüte düşülmüştür. Konunun açıklığa kavuşturulması için başvuru sahibinin 

gerçek kişi ise adı-soyadının ve TC kimlik numarasının, tüzel kişi ise ticaret unvanının ve vergi 

numarası ile vergi dairesinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 

Belirtilen eksikliklerin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2017-OE-562222 Başvuru No: 2017/00681 

 

İlgi : 05.01.2017 tarih ve 2017-GE-4868 sayılı dilekçeniz. 

2017/00681 başvuru numarası ve 05.01.2017 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "karatay çiftliği 

şekil" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 556 Sayılı 

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 uncu 

maddesine göre, iki ay içerisinde tamamlanması gerektiğine dair yazımız tarafınıza tebliğ 

edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, KHK’nın aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka tescil 

başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne uygun 

olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2018-OE-23802 Başvuru No: 2018/02292 

 

İlgi : 09.01.2018 tarih ve 2018-GE-11902 sayılı dilekçeniz. 

09.01.2018 tarih ve 2018-GE-11902 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "proist" ibareli 

marka tescil başvurunuza 2018/02292 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci ve Sınai Mülkiyet Kanununun 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda aşağıda 

belirtilen eksiklikler tespit edilmiştir: 

i. Başvuru sahibi adı-soyadının (gerçek kişiler için) veya ticaret unvanının (tüzel kişiler için) 

belirtilmediği tespit edilmiştir. 

Belirtilen eksikliklerin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 
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Evrak No:2018-OE-121745 Başvuru No: 2013/79245 

 

İlgi : 23.09.2013 tarih ve 2013-G-325011 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.02.2014 tarihinde 222 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

"mersin yenişehir koleji" 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-136951 Başvuru No: 2017/00054 

 

İlgi : 02.01.2017 tarih ve 2017-GE-703 sayılı dilekçeniz. 

2017/00054 başvuru numarası ve 02.01.2017 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "bardak shop" 

ibareli marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 556 Sayılı 

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 uncu 

maddesine / 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci maddesine göre, iki ay 

içerisinde tamamlanması gerektiğine dair yazımız tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, KHK’nın/Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka 

tescil başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne 

uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2018-OE-218822 Başvuru No: 2017/85228 

 

İlgi : 27.09.2017 tarih ve 2017-GE-387724 sayılı dilekçeniz. 

2017/85228 başvuru numarası ve 27.09.2017 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "sames" ibareli 

marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 556 Sayılı Markaların 

Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 uncu maddesine / 6769 

sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci maddesine göre, iki ay içerisinde tamamlanması 

gerektiğine dair yazımız tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, KHK’nın/Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka 

tescil başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne 

uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2018-OE-260594 Başvuru No: 2017/105371 

 

İlgi : 21.11.2017 tarih ve 2017-GE-479732 sayılı dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ve eklerinin incelenmesi sonucunda Marka Tescil ücretinin verilen 

süre içerisinde ödenmediği / ödendiğini gösterir bilginin Kurumumuza sunulmadığı 

tespit edilmiştir. 

Bu nedenle, Marka Tescil Başvurunuz 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 22 nci ve 

Sınaî Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddeleri gereğince 

işlemden kaldırılmıştır. 

 

Evrak No:2018-OE-273857 Başvuru No: 2016/70752 

 

İlgi : 01.09.2016 tarih ve 2016-GE-355789 sayılı dilekçeniz. 

2016/70752 başvuru numarası ve 01.09.2016 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "tüketici gazetesi 
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alışveriş ve seri ilan" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 

uncu maddesine / 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci maddesine göre, iki ay 

içerisinde tamamlanması gerektiğine dair yazımız tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, KHK’nın/Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka 

tescil başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne 

uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2018-OE-295891 Başvuru No: 2018/08229 

 

İlgi : 26.01.2018 tarih ve 2018-GE-37537 sayılı dilekçeniz. 

2018/08229 başvuru numarası ve 26.01.2018 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "bims zor-el" 

ibareli marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için Kurumumuz tarafından talep edilen 

başvuru formu güncel olmadığı için KHK’nın/Kanunun aynı mevzuat hükümlerine 

dayanılarak marka tescil başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek 

istiyorsanız usulüne uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2018-OE-327020 Başvuru No: 2018/60832 

 

İlgi : 07.06.2018 tarih ve 2018-GE-251609 sayılı dilekçeniz. 

2018/60832 başvuru numarası ve 07.06.2018 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "özde bobinaj" 

ibareli marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 556 Sayılı 

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 uncu 

maddesine / 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’na göre Kurumumuzun talep ettiği 

başvuru formunda doldurulmadığı tespit edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler tamamlanarak doldurulmadığından 

KHK’nın/Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka tescil başvurunuz 

işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne uygun olarak yeniden 

başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2018-OE-341111 Başvuru No: 2017/74097 

 

İlgi : 17.08.2017 tarih ve 2017-GE-331739 sayılı dilekçeniz. 

2017/74097 başvuru numarası ve 17.08.2017 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "bk-yapi" ibareli 

marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 556 Sayılı Markaların 

Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 uncu maddesine / 6769 

sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci maddesine göre, iki ay içerisinde tamamlanması 

gerektiğine dair yazımız tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, KHK’nın/Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka 

tescil başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne 

uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2018-OE-347198 Başvuru No: 2017/82296 

 

İlgi : 20.09.2017 tarih ve 2017-GE-373833 sayılı dilekçeniz. 

20.09.2017 tarih ve 2017-GE-373833 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "oksijen yapım" 

ibareli marka tescil başvurunuza 2017/82296 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci ve Sınai Mülkiyet Kanununun 

Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda aşağıda 

belirtilen eksiklikler tespit edilmiştir: 

i. Başvuru sahibi adı-soyadının (gerçek kişiler için) veya ticaret unvanının (tüzel kişiler için) 

belirtilmediği tespit edilmiştir. 
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Belirtilen eksikliklerin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2018-OE-408319 Başvuru No: 2018/16842 

 

İlgi : 20.02.2018 tarih ve 2018-GE-75254 sayılı dilekçeniz. 

2018/16842 başvuru numarası ve 20.02.2018 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "domtex" ibareli 

marka tescil başvurunuz Sinai Mülkiyet Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanununun 

Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe göre incelenmiş ve belirtilen başvuru şartlarını taşımadığı 

tespit edilmiştir. Bu sebeple söz konusu marka başvurusuna ait talep yapılmamış sayılmıştır. 

Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne uygun olarak yeniden başvuru yapmanız 

gerekmektedir. 

 

Evrak No:2019-OE-156690 Başvuru No: 2018/38108 

 

İlgi : 16.04.2018 tarih ve 2018-GE-169285 sayılı dilekçeniz. 

2018/38108 başvuru numarası ve 16.04.2018 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "turca trade" 

ibareli marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 556 Sayılı 

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 uncu 

maddesine / 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci maddesine göre, iki ay 

içerisinde tamamlanması gerektiğine dair yazımız tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, KHK’nın/Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka 

tescil başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne 

uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2018-OE-521410 Başvuru No: 2015/64593 

 

İlgi : 05.08.2015 tarih ve 2015-GE-287610 sayılı dilekçeniz. 

2015/64593 başvuru numarası ve 05.08.2015 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "ceylan torna 

fethiye oto expertiz" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 

uncu maddesine / 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci maddesine göre, iki ay 

içerisinde tamamlanması gerektiğine dair yazımız tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, KHK’nın/Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka 

tescil başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne 

uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

 

Evrak No:2018-OE-525212 Başvuru No: 2018/46205 

 

İlgi : 10.05.2018 tarih ve 2018-GE-204561 sayılı dilekçeniz. 

2018/46205 başvuru numarası ve 10.05.2018 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "düş'e yazmak" 

ibareli marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 556 Sayılı 

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 uncu 

maddesine / 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci maddesine göre, iki ay 

içerisinde tamamlanması gerektiğine dair yazımız tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, KHK’nın/Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka 

tescil başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne 

uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 
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Evrak No:2018-OE-544620 Başvuru No: 2018/60868 

 

İlgi : 27.06.2018 tarih ve 2018-GE-279632 sayılı dilekçeniz. 

2018/60868 başvuru numarası ve 27.06.2018 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "UYCS ÇELİK" 

ibareli marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 556 Sayılı 

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 uncu 

maddesine / 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci maddesine göre, iki ay 

içerisinde tamamlanması gerektiğine dair yazımız tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, KHK’nın/Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka 

tescil başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne 

uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2019-OE-14680  Başvuru No: 2017/23083 

 

İlgi : 15.03.2017 tarih ve 2017-GE-101283 sayılı dilekçeniz. 

2017/23083 başvuru numarası ve 15.03.2017 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "business woman" 

ibareli marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 6769 sayılı Sınaî 

Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci maddesine göre, iki ay içerisinde tamamlanması gerektiğine 

dair yazımız tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka tescil 

başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne uygun 

olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2019-OE-28256 Başvuru No: 2017/04799 

 

İlgi : 18.01.2017 tarih ve 2017-GE-21818 sayılı dilekçeniz. 

2017/04799 başvuru numarası ve 18.01.2017 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "bir kent 

dersaneleri ve yayıncılık" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli 

evrakların 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci maddesine göre, iki ay 

içerisinde tamamlanması gerektiğine dair yazımız tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka tescil 

başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne uygun 

olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2019-OE-39539 Başvuru No: 2018/104041 

 

İlgi: 15/01/2019 tarih ve 2019-GE-19796 sayılı dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ve eklerinin, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 28 inci ve bu Kanunun 
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca incelenmesi sonucunda; noter onaylı 

imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği’nin gönderilmediği tespit 
edilmiştir. 
Belirtilen eksikliğin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde 

tamamlanmaması halinde Sınaî Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 136 ncı 
maddesi gereğince talebiniz yapılmamış sayılacaktır. 
 

Evrak No:2019-OE-137432 Başvuru No:2018/38868 

 

İlgi : 17.04.2018 tarih ve 2018-GE-172178 sayılı dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ve eklerinin incelenmesi sonucunda Marka Tescil ücretinin verilen 

süre içerisinde ödenmediği tespit edilmiştir. 

Bu nedenle, Marka Tescil Başvurunuz 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 22 nci ve 
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Sınaî Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddeleri gereğince 

işlemden kaldırılmıştır. 

 

Evrak No:2019-OE-369431 Başvuru No: 2018/77162 

 

İlgi : 24.08.2018 tarih ve 2018-GE-362783 sayılı dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ve eklerinin incelenmesi sonucunda Marka Tescil ücretinin verilen 

süre içerisinde ödenmediği / ödendiğini gösterir bilginin Kurumumuza sunulmadığı 

tespit edilmiştir. 

Bu nedenle, Marka Tescil Başvurunuz 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 22 nci ve 

Sınaî Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddeleri gereğince 

işlemden kaldırılmıştır. 

 

Evrak No:2019-OE-162016 Başvuru No: 2018/111296 

 

İlgi : 06.12.2018 tarih ve 2018-GE-523996 sayılı dilekçeniz. 

2018/111296 başvuru numarası ve 06.12.2018 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "Almajles saati" 

ibareli marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 6769 sayılı Sınaî 

Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci maddesine göre, iki ay içerisinde tamamlanması gerektiğine 

dair yazımız tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka tescil 

başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne uygun 

olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2019-OE-210060 Başvuru No: 2018/84673 

 

İlgi : 24.09.2018 tarih ve 2018-GE-402249 sayılı dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ve eklerinin incelenmesi sonucunda Marka Tescil ücretinin verilen 

süre içerisinde ödenmediği / ödendiğini gösterir bilginin Kurumumuza sunulmadığı 

tespit edilmiştir. 

Bu nedenle, Marka Tescil Başvurunuz 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 22 nci ve 

Sınaî Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddeleri gereğince 

işlemden kaldırılmıştır. 

 

Evrak No:2019-OE-188271 Başvuru No: 2018/82883 

  

İlgi : 18.09.2018 tarih ve 2018-GE-393816 sayılı dilekçeniz. 

2018/82883 başvuru numarası ve 18.09.2018 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "osmanlı yöresel 

ürünler" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların Sınaî 

Mülkiyet Kanunu’na göre, iki ay içerisinde tamamlanması gerektiğine dair yazımız 

tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka tescil 

başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne uygun 

olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2019-OE-392838 Başvuru No: 2019/08527 

 

İlgi : 19.07.2019 tarih ve 2019-GE-310016 sayılı dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ve eklerinin incelenmesi sonucunda Marka Tescil ücretinin verilen 

süre içerisinde ödenmediği / ödendiğini gösterir bilginin Kurumumuza sunulmadığı 

tespit edilmiştir. 

Bu nedenle, Marka Tescil Başvurunuz 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 22 nci ve 
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Sınaî Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddeleri gereğince 

işlemden kaldırılmıştır. 

 

Evrak No:2019-OE-432275 Başvuru No: 2011/74046 

 

İlgi: 19.09.2011 tarih ve "h2ome real estate property development" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/74046 başvuru numaralı "h2ome real estate 

property development" 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/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 2004 29960 

Başvuru/Tescil No 2006 32962 

 

Evrak No:2019-OE-449871 Başvuru No: 2019/81506 

 

İlgi : 30.08.2019 tarih ve “düğünalanı.com” ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/81506 başvuru numaralı “düğünalanı.com” 

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:2019-OE-492247 Başvuru No: 2017/96669 

 

İlgi : 13/11/2019 tarih ve 2019-GE-496240 sayılı dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçenizin ve ekinde yer alan belgelerin 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 
148 inci ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 125 inci maddeleri çerçevesinde 

incelenmesi sonucunda; devrini talep etmiş olduğunuz 2017/96669 başvuru/tescil numaralı marka 
yerine 2015/111367 başvuru/tescil numaralı markaya ait Marka Devir Sözleşmesinin gönderildiği 

tespit edilmiştir. Talebinizin yerine getirilebilmesi için devre konu edilen 2017/96669 

başvuru/tescil numaralı markaya ait noter tasdikli ve müstenidatlı (dayanak) devir sözleşmesinin 

gönderilmesi gerekmektedir. 
Belirtilen eksikliğin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde 
tamamlanmaması halinde Sınaî Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 136 ncı 
maddesi gereğince talebiniz yapılmamış sayılacaktır. 
Evrak No:2019-OE-545609 Başvuru No: 2018/120096 

 

İlgi : 2019-GE-158694 numaralı ve 10/04/2019 tarihli dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.03.2019 tarih ve 320 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 

2018/120096 başvuru numarası ve 27.12.2018 başvuru tarihi ile kayıtlı olan “elexus kıbrıs 

casino” 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 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

73 
 

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 

2015 15223 / "elexus" (Markalar benzer görülmekle birlikte farklı mal / hizmeti 

kapsadığından karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit edilmiştir.) 

2015 09865 / "elexus cyprus" (Markalar benzer görülmekle birlikte farklı mal / hizmeti 

kapsadığından karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No:2019-OE-542436 Başvuru No: 2019/75793 

 

İlgi : 08.08.2019 tarih ve 2019-GE-343166 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.10.2019 tarihinde 334 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

"bora 12" 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 aşağıda belirtilen belgelerin 2 ay içerisinde Kurumumuza teslim edilmesi 

gerekmektedir. 

Belirtilen bilgi veya belgelerin verilen süre içerisinde Kurumumuza sunulmaması halinde başvurunuz 

yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince işlemden kaldırılacaktır. 

Eksik Evraklar 

M115 formu ekinde ya da Kurumumuz Bilgi Sistemi Portal Uygulaması üzerinden başvuru sahibi veya 

vekili adına marka tescil ücretinin ödendiğini gösterir bilgi. 

 

Evrak No:2019-OE-546091 Başvuru No: 2018/82125 

 

İlgi : 14.09.2018 tarih ve 2018-GE-390379 sayılı dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ve eklerinin incelenmesi sonucunda Marka Tescil ücretinin verilen 

süre içerisinde ödenmediği tespit edilmiştir. 

Bu nedenle, Marka Tescil Başvurunuz 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 22 nci ve 

Sınaî Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddeleri gereğince 

işlemden kaldırılmıştır. 

 

Evrak No:2019-OE-551260 Başvuru No: 2011/06679 

 

İlgi: 26.01.2011 tarih ve "ekol" ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/06679 başvuru numaralı "ekol" 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 2000 16959 

 

Evrak No:2020-OE-6587 Başvuru No: 2018/101624 

 

İlgi : 21.11.2018 tarih ve 2018-GE-495621 sayılı dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ve eklerinin incelenmesi sonucunda Marka Tescil ücretinin verilen 

süre içerisinde eksik ödendiği 09.10.2019 tarih ve 2019-OE-419980 sayılı dilekçe ile 

tarafınıza gönderilen noksan bildirimine süresi içinde cevap verilmediği tespit 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

74 
 

edilmiştir. 

Bu nedenle, Marka Tescil Başvurunuz 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 22 nci ve 

Sınaî Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddeleri gereğince 

işlemden kaldırılmıştır. 

 

Evrak No:2020-OE-37407 Başvuru No: 2015/98661 

 

İlgi : 02.12.2015 tarih ve “mealli mukabele” ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/98661 başvuru numaralı “mealli mukabele” 

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(j) Marka, dini değerleri ve sembolleri içermektedir. 

Reddedilen Mal ve Hizmetler 

7/1(J) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 

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.Fotoğrafçılık hizmetleri.Tercüme hizmetleri. 

7/1(C) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler 

Radyo ve televizyon yayın hizmetleri.Eğitim ve öğretim hizmetleri.Sempozyum, konferans, 

kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.Film, televizyon ve radyo programları yapım 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). 

 

Evrak No:2020-OE-43508  Başvuru No: 2016/87528 

 

İlgi : 02.11.2016 tarih ve “pia hediyelik & kanvas” ibareli başvurunuz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2016/87528 başvuru numaralı “pia hediyelik & 

kanvas” 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 53448 
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Evrak No:2020-OE-77837  Başvuru No: 2017/01486 

 

İlgi : 09.01.2017 tarih ve 2017-GE-8804 sayılı dilekçeniz. 

2017/01486 başvuru numarası ve 09.01.2017 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "laaby" ibareli 

marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 556 Sayılı Markaların 

Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 uncu maddesine göre, iki 

ay içerisinde tamamlanması gerektiğine dair yazımız tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, KHK’nın aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka tescil 

başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne uygun 

olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2020-OE-108873  Başvuru No: 2019/32956 

 

İlgi : 25.02.2020 tarih ve 2020-GE-90071 sayılı dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ve eklerinin incelenmesi sonucunda Marka Tescil ücretinin verilen 

süre içerisinde ödendiğini gösterir bilginin Kurumumuza sunulmadığı tespit edilmiştir. 

Bu nedenle, Marka Tescil Başvurunuz 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 22 nci ve 

Sınaî Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddeleri gereğince 

işlemden kaldırılmıştır. 

 

Evrak No:2020-OE-122971 Başvuru No: 2019/82070 

 

İlgi: 16/09/2019 tarih ve 2019-GE-392980 sayılı dilekçeniz. 

lgide kayıtlı dilekçenizin 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu ve Sınaî Mülkiyet Kanununun 
Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 22 ve 136 ncı maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda 

2019/82070 sayılı marka başvurusunun diğer sahibi VOLKAN ZENGİNOĞLU’nun başvurunun 
geri çekilmesi talebinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Talebinizin yerine getirilebilmesi için 

VOLKAN ZENGİNOĞLU’nun da başvuruyu geri çekme talebinde bulunması gerekmektedir. 
Belirtilen eksikliklerin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde 
tamamlanmaması halinde Sınaî Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 136 ncı 

maddesi gereğince talebiniz yapılmamış sayılacaktır. 
 

Evrak No:2020-OE-162279 Başvuru No: 2019/110883 

 

İlgi : 11.11.2019 tarih ve 2019-GE-491432 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.12.2019 tarihinde 338 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

"oritech" 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:2020-OE-162259 Başvuru No: 2019/21036 

 

İlgi : 01.03.2019 tarih ve 2019-GE-90954 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.11.2019 tarihinde 336 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

"regonline" ibareli marka tescil başvurunuzun tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için, 6769 sayılı Sınaî 

Mülkiyet Kanunu’nun 22 nci ve Sınaî Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12nci 

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. 
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Evrak No:2020-OE-162257 Başvuru No:2019/28892 

 

İlgi : 21.03.2019 tarih ve 2019-GE-125158 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.11.2019 tarihinde 336 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

"attendee journey" 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:2020-OE-181744  Başvuru No: 2020/40243 

 

İlgi : 09.04.2020 tarih ve 2020-GE-162963 sayılı dilekçeniz. 

2020/40243 başvuru numarası ve 09.04.2020 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "eyvallahsız haber" 

ibareli marka tescil başvurunuzun incelenmesi sonucu başvuru sahibinin Türkiye’de 

ikametgahının olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle SMK’nın ilgili maddesinde belirtildiği 

üzere “Başvuru veya talep sahibinin Türkiye’de ikametgahı yoksa başvuru veya talep 

yapılmamış sayılır”. 

KHK’nın/Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka tescil başvurunuz işlemden 

kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne uygun olarak yeniden başvuru 

yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2020-O-231874 Başvuru No: 2020/46385 

 

İlgi : 04.05.2020 tarih ve 2020-GE-192629 sayılı dilekçeniz. 

04.05.2020 tarih ve 2020-GE-192629 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "d'art duvar" 

ibareli marka tescil başvurunuza 2020/46385 başvuru numarası verilmiştir. 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 160 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası “Yerleşim yeri 

yurt dışında bulunan kişiler ancak marka veya patent vekilleri tarafından temsil edilir. 

Vekille temsil edilmeksizin asil tarafından gerçekleştirilen işlemler, yapılmamış sayılır.” 

hükmüne amirdir. 

Bu kapsamda başvurunuzun belirtilen başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilmiştir. Bu 

sebeple söz konusu marka başvurusuna ait talep yapılmamış sayılmıştır. 

 

Evrak No:2020-OE-211554  Başvuru No: 2018/110762 

 

İlgi : 25/11/2019 tarih ve 2019-OE-493605 sayılı yazımız. 

29/03/2019 tarih ve 2019-OE-151457 sayılı tescil noksan yazımıza süresi içerisinde cevap 

verilmediği, 09/09/2019 tarih ve 2019-GE-375119 sayılı dilekçe ile yapılan tebligatın, yetkisi 

olmayan bir kişiye yapıldığı ifade edilmektedir. 

Söz konusu evraklar ve BEYKOZ PTT POSTA DAĞITIM MERKEZİ’nin düzenlediği tebliğ 

mazbatası yeniden incelendiğinde “Muhatabın ve/veya şirket yetkilisinin tebliğ evrakları 

teslim alamayacak bir halde olduğunu ve evrak alması için yetkilendirildiğini beyan 

eden daimi çalışan ‘GÜLSEREN TACİBOYVA’a tebliğ edildi” ibaresinin yer aldığı ve 

netice itibariyle tescil noksan yazımızın tebliğ edildiği ve ilgide kayıtlı 25/11/2019 tarih ve 

2019-OE-493605 sayılı “Marka Başvurusu” konulu yazımızın tarafınıza sehven gönderildiği 

anlaşılmıştır. 

 

Evrak No:2020-O-261264  Başvuru No: 2020/56995 

 

İlgi : 03.06.2020 tarih ve 2020-GE-231348 sayılı dilekçeniz. 

03.06.2020 tarih ve 2020-GE-231348 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "ithal sepetim" 

ibareli marka tescil başvurunuza 2020/56995 başvuru numarası verilmiştir. 
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6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 160 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası “Yerleşim yeri 

yurt dışında bulunan kişiler ancak marka veya patent vekilleri tarafından temsil edilir. 

Vekille temsil edilmeksizin asil tarafından gerçekleştirilen işlemler, yapılmamış sayılır.” hükmüne amirdir. 

Bu kapsamda başvurunuzun belirtilen başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple söz konusu 

marka başvurusuna ait talep yapılmamış sayılmıştır. 

 

Evrak No:2020-O-273339 Başvuru No: 2020/60926 

 

İlgi : 10.06.2020 tarih ve 2020-GE-244100 sayılı dilekçeniz. 

10.06.2020 tarih ve 2020-GE-244100 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren " altınoluk apart 

otel-www.altinolukapartotel.com-www.altinolukapartotel.net-wwww.altinolukapartotel.com 

.tr " ibareli marka tescil başvurunuza 2020/60926 başvuru numarası verilmiştir. 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 160 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası “Yerleşim yeri 

yurt dışında bulunan kişiler ancak marka veya patent vekilleri tarafından temsil edilir. 

Vekille temsil edilmeksizin asil tarafından gerçekleştirilen işlemler, yapılmamış sayılır.” hükmüne amirdir. 

Bu kapsamda başvurunuzun belirtilen başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilmiştir. Bu 

sebeple söz konusu marka başvurusuna ait talep yapılmamış sayılmıştır. 

 

Evrak No:2020-OE-254994 Başvuru No: 2019/55487 

 

İlgi : 11.06.2019 tarih ve 2019-GE-248971 sayılı dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ve eklerinin incelenmesi sonucunda Marka Tescil ücretinin verilen 

süre içerisinde ödenmediği 

Bu nedenle, Marka Tescil Başvurunuz 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 22 nci ve 

Sınaî Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddeleri gereğince işlemden 

kaldırılmıştır. 

 

Evrak No:2020-OE-267211  Başvuru No: 2020/72667 

 

İlgi : 01.07.2020 tarih ve 2020-GE-281303 sayılı dilekçeniz. 

01.07.2020 tarih ve 2020-GE-281303 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "www.kapıcı.com.tr" ibareli 

marka tescil başvurunuza 2020/72667 başvuru numarası verilmiştir. 

Başvurunuzun 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulamasına 

Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde incelenmesi sonucunda eşya listenizde açıklama gerektiren 

ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir. Buna göre; 

“Dilekçenizde 35’inci sınıfta belirtilen “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması 

için 

“……..”’ların bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, 

elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir)” ifadesinin doğru sınıflandırılması 

açısından yeteri kadar açık/anlaşılır olmadığı, “uygunsuz ve genel ifade” olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sebeple, 

söz konusu hizmet içinde talep edilen “malların” ifadesinden kastedilen malların genel tabir kullanılmadan, 

açık, anlaşılır biçimde bildirilmesi gerekmektedir.” 

Belirtilen eksikliklerin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak 

Kurumumuza teslim edilmemesi halinde marka tescil başvurunuz, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanununun 

Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5/2-e bendi (5/2-e: Marka başvurusuna konu malların veya 

hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi) 

gereğince işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2020-OE-335490 Başvuru No: 2016/00596 

 

İlgi : 06.01.2016 tarih ve 2016-GE-5129 sayılı dilekçeniz. 

2016/00596 başvuru numarası ve 06.01.2016 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "lounge q" ibareli 

marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 556 Sayılı Markaların 
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Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30 uncu maddesine / 6769 

sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci maddesine göre, iki ay içerisinde tamamlanması 

gerektiğine dair yazımız tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, KHK’nın/Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka 

tescil başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne 

uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2020-O-381687 Başvuru No: 2020/71283 

 

İlgi : 29.06.2020 tarih ve 2020-GE-276427 sayılı dilekçeniz. 

29.06.2020 tarih ve 2020-GE-276427 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "siberzincir" 

ibareli marka tescil başvurunuza 2020/71283 başvuru numarası verilmiştir. 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 160 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası “Yerleşim yeri 

yurt dışında bulunan kişiler ancak marka veya patent vekilleri tarafından temsil edilir. 

Vekille temsil edilmeksizin asil tarafından gerçekleştirilen işlemler, yapılmamış sayılır.” 

hükmüne amirdir. 

Bu kapsamda başvurunuzun belirtilen başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilmiştir. Bu 

sebeple söz konusu marka başvurusuna ait talep yapılmamış sayılmıştır. 

Evrak No:2020-OE-402625  Başvuru No: 2017/106559 

 

İlgi : 23.11.2017 tarih ve 2017-GE-484376 sayılı dilekçeniz. 

2017/106559 başvuru numarası ve 23.11.2017 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "bal ova" ibareli 

marka tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet 

Kanunu’nun 15 inci maddesine göre, iki ay içerisinde tamamlanması gerektiğine dair yazımız 

tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde 

tamamlanmadığından, Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka tescil 

başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne uygun 

olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2020-O-444028 Başvuru No: 2020/94679 

 

İlgi : 18.08.2020 tarih ve 2020-GE-374559 sayılı dilekçeniz. 

18.08.2020 tarih ve 2020-GE-374559 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "p premol" 

ibareli marka tescil başvurunuza 2020/94679 başvuru numarası verilmiştir. 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 160 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası “Yerleşim yeri 

yurt dışında bulunan kişiler ancak marka veya patent vekilleri tarafından temsil edilir. 

Vekille temsil edilmeksizin asil tarafından gerçekleştirilen işlemler, yapılmamış sayılır.” 

hükmüne amirdir. 

Bu kapsamda başvurunuzun belirtilen başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilmiştir. Bu 

sebeple söz konusu marka başvurusuna ait talep yapılmamış sayılmıştır. 

 

Evrak No:2020-O-447071 Başvuru No: 2020/95092 

 

İlgi : 19.08.2020 tarih ve 2020-GE-377016 sayılı dilekçeniz. 

2020/95092 başvuru numarası ve 19.08.2020 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "mawien beauty" 

ibareli marka tescil başvurunuz incelenmiştir. 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 160 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası “Yerleşim yeri 

yurt dışında bulunan kişiler ancak marka veya patent vekilleri tarafından temsil edilir. 

Vekille temsil edilmeksizin asil tarafından gerçekleştirilen işlemler, yapılmamış sayılır.” 

hükmüne amirdir. 

Bu kapsamda başvurunuzun belirtilen başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilmiştir. Bu 

sebeple söz konusu marka başvurusuna ait talep yapılmamış sayılmıştır. 
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Evrak No:2020-O-504902 Başvuru No: 2020/95479 

 

İlgi : 20.08.2020 tarih ve 2020-GE-378290 sayılı dilekçeniz. 

20.08.2020 tarih ve 2020-GE-378290 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren " mawien" ibareli 

marka tescil başvurunuza 2020/95479 başvuru numarası verilmiştir. 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 160 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası “Yerleşim yeri 

yurt dışında bulunan kişiler ancak marka veya patent vekilleri tarafından temsil edilir. 

Vekille temsil edilmeksizin asil tarafından gerçekleştirilen işlemler, yapılmamış sayılır.” 

hükmüne amirdir. 

Bu kapsamda başvurunuzun belirtilen başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilmiştir. Bu 

sebeple söz konusu marka başvurusuna ait talep yapılmamış sayılmıştır. 

 

Evrak No:2020-O-507042 Başvuru No: 2020/102432 

 

İlgi : 03.09.2020 tarih ve 2020-GE-410756 sayılı dilekçeniz. 

03.09.2020 tarih ve 2020-GE-410756 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren 

"myexchange.istanbul" ibareli marka tescil başvurunuza 2020/102432 başvuru numarası 

verilmiştir. 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 160 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası “Yerleşim yeri 

yurt dışında bulunan kişiler ancak marka veya patent vekilleri tarafından temsil edilir. 

Vekille temsil edilmeksizin asil tarafından gerçekleştirilen işlemler, yapılmamış sayılır.” 

hükmüne amirdir. 

Bu kapsamda başvurunuzun belirtilen başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilmiştir. Bu 

sebeple söz konusu marka başvurusuna ait talep yapılmamış sayılmıştır. 

 

Evrak No:2020-OE-505875 Başvuru No: 2020/44200 

 

İlgi : 26.04.2020 tarih ve “lypsos” ibareli başvurunuz 

2020/44200 başvuru numarası ile kayıtlı olan “lypsos” ibareli marka tescil başvurunuza 6769 

sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda 

belirtilmiş olan itiraz/itirazlar incelenmiş ve haklı bulunmayarak reddedilmiştir. 

Kanunun 20 nci maddesine göre itiraz sahipleri tarafından itirazın Yeniden İnceleme ve 

Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nca yeniden incelenmesi için kararın bildirim tarihinden 

itibaren iki ay içerisinde talepte bulunulabilmektedir. Söz konusu itirazların yeniden 

incelenmesi için herhangi bir talep olmaması halinde, başvurunuz tescil edilecek olup tescil 

için gerekli evrakların tamamlanmasına ilişkin yazımız iki aylık sürenin sonunda tarafınıza 

gönderilecektir. 

İtiraz Eden AGRASYA YEM VE GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ (Karacaoğlan Mahallesi 6157/3 Sokak No:2/B Işıkkent Bornova İzmir) 

İtiraz Gerekçesi 

(6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haksız Bulunmuştur. 

(6/3) Eskiye Dayalı Kullanım - Haksız Bulunmuştur. 

(6/5) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. 

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 

2016 50072 / "lysophos" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı 

tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No:2020-O-577288 Başvuru No: 2020/119553 

  

İlgi : 05.10.2020 tarih ve 2020-GE-493606 sayılı dilekçeniz. 

05.10.2020 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "by jacobsen cooker hoods" ibareli marka tescil 

başvurunuza 2020/119553 başvuru numarası verilmiştir. 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 160 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası “Yerleşim yeri 

yurt dışında bulunan kişiler ancak marka veya patent vekilleri tarafından temsil edilir. 

Vekille temsil edilmeksizin asil tarafından gerçekleştirilen işlemler, yapılmamış sayılır.” 
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hükmüne amirdir. Bu kapsamda başvurunuzun belirtilen başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilmiştir. Bu 

sebeple söz konusu marka başvurusuna ait talep yapılmamış sayılmıştır. 

 

Evrak No:2020-OE-564521 Başvuru No: 2017/80584 

 

İlgi : 14.09.2017 tarih ve 2017-GE-365207 sayılı dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ve eklerinin incelenmesi sonucunda Marka Tescil ücretinin verilen 

süre içerisinde ödenmediği tespit edilmiştir. 

Bu nedenle, Marka Tescil Başvurunuz 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 22 nci ve Sınaî Mülkiyet 

Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddeleri gereğince işlemden kaldırılmıştır. 

 

Evrak No:2020-OE-584847  Başvuru No: 2020/85200 

 

İlgi : 24.07.2020 tarih ve 2020-GE-323953 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 28.09.2020 tarihinde 357 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

"rem-dem online academy" 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 yapılması gerekmektedir. 

Belirtilen işlemin süresi içerisinde yapılmaması halinde başvurunuz yukarıda belirtilen mevzuat 

hükümleri gereğince işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:2021-OE-25321 Başvuru No: 2020/54857 

 

İlgi : 2020-GE-288392 numaralı ve 04/07/2020 tarihli dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.06.2020 tarih ve 350 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2020/54857 

başvuru numarası ve 28.05.2020 başvuru tarihi ile kayıtlı olan “cafe adam's pizza” ibareli marka tescil 

başvurusuna 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18 inci maddesi uyarınca itiraz etmektesiniz. 

Md. 6/2 kapsamında yapılan inceleme sonucunda sunulan bilgi ve belgelerin, itiraz sahibinin itiraza konu 

marka/markalar üzerinde hak sahibi olduğunu ve/veya başvuru sahibi ile itiraz sahibi arasında vekalet ya da 

temsil ilişkisi olduğunu ispatlamaya yeterli olmadığı kanaatine varıldığından itiraz gerekçesi yerinde 

bulunmamıştır. Md. 6/3 kapsamında yapılan inceleme sonucunda sunulan bilgi ve belgelerin, 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. 6/6 kapsamında yapılan inceleme sonucunda itiraza konu işaret üzerinde 

itiraz sahibinin "Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını,fotoğrafını, 

telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi halinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru 

reddedilir."?hükmünde düzenlenen bir hak sahipliğinin bulunmadığı kanaatine varıldığından 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. 

 

Evrak No:2021-OE-55626 Başvuru No: 2020/22084 

 

İlgi : 20.02.2020 tarih ve 2020-GE-84232 sayılı dilekçeniz. 

2020/22084 başvuru numarası ve 20.02.2020 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "köfteli pita" ibareli marka tescil 

başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 30 uncu maddesine / 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci maddesine 

göre, iki ay içerisinde tamamlanması gerektiğine dair yazımız tarafınıza tebliğ edilmiştir. 

Kurumumuz tarafından talep edilen bilgi ve belgeler söz konusu iki ay içerisinde tamamlanmadığından, 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

81 
 

Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka tescil başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı 

tescil ettirmek istiyorsanız usulüne uygun olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No:2021-O-428441 Başvuru No: 2020/124965 

 

İlgi : 14.10.2020 tarih ve 2020-GE-428441 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 28.12.2020 tarihinde 363 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayımlanan 2020/124965 numaralı "osteomed" 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 yapılması gerekmektedir. 
Belirtilen işlemin süresi içerisinde yapılmaması halinde başvurunuz yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri 

gereğince işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No:210219680 Başvuru No: 2019/120480 

 

İlgi : 02.12.2019 tarih ve 2019-GE-530074 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 27.01.2020 tarihinde 341 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayımlanan 2019/120480 numaralı "topbest" 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:210247965 Başvuru No: 2019/115542 

 

İlgi : 20.11.2019 tarih ve 2019-GE-508980 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 13.04.2020 tarihinde 346 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayımlanan 2019/115542 numaralı "maya natural" 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:210619538 Başvuru No: 2015/60720 

 

İlgi : 21.07.2015 tarih ve 2015-GE-269005 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.09.2015 tarihinde 241 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayımlanan 2015/60720 numaralı "freshcoconut" 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:210703833 Başvuru No: 2013/11404 

 

İlgi : 07.02.2013 tarih ve 2013-G-42927 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 13.01.2014 tarihinde 221 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 
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yayımlanan 2013/11404 numaralı "bando dijital" 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:2021-O-851707  Başvuru No: 2015/54118 

 

İlgi : 23.06.2015 tarih ve 2015-GE-234869 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.12.2015 tarihinde 244 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayımlanan 2013/11404 numaralı "bando dijital" 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:210703770 Başvuru No: 2017/95076 

 

İlgi : 24.10.2017 tarih ve 2017-GE-434783 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 27.12.2017 tarihinde 291 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayımlanan 2017/95076 numaralı "magic passion" 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:210753521 Başvuru No: 2012/71909 

 

İlgi : 16.08.2012 tarih ve 2012-G-275219 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.04.2013 tarihinde 212 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayımlanan 2012/71909 numaralı "süper çocuk" 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:220168680 Başvuru No: 2009/32313 

 

İlgi : 19.06.2009 tarih ve 2009-G-133879 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.01.2010 tarihinde 173 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayımlanan 2009/32313 numaralı "sübhan 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, 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

83 
 

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:220210443 Başvuru No: 2017/40155 

 

İlgi : 02.05.2017 tarih ve 2017-GE-172739 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.08.2017 tarihinde 282 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayımlanan 2017/40155 numaralı "adoria" 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:220210741 Başvuru No: 2009/21986 

 

İlgi : 04.05.2009 tarih ve 2009-G-93581 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.11.2009 tarihinde 171 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayımlanan 2009/21986 numaralı "mamma li turchi tasarım 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:220222906 Başvuru No: 2017/91754 

 

İlgi : 16.10.2017 tarih ve 2017-GE-418494 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 13.11.2017 tarihinde 288 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayımlanan 2017/91754 numaralı "zayam" 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:220224920 Başvuru No: 2018/52412 

 

İlgi : 29.05.2018 tarih ve 2018-GE-236635 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 27.07.2018 tarihinde 305 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayımlanan 2018/52412 numaralı "bypars danışmanlık" 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. 
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Evrak No: 220225525 Başvuru No: 2019/116902 

 

İlgi : 24.11.2019 tarih ve 2019-GE-514306 sayılı dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.03.2020 tarihinde 344 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

2019/116902 numaralı "corexpert" 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: 220230729 Başvuru No:  2011/103622 

 

İlgi: 02.12.2011 tarih ve "clavis panax plus" ibareli başvurunuz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2011/103622 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 edilemeyeceğine 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 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.Diş hekimliği için ürünler (aletler/cihazlar hariç).Hijyen sağlayıcı 

ürünler ( pedler, tamponlar , tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri dahil).Zararlı bitkileri, hayvanları 

ve mantarları imha edici maddeler.Mekanlar için koku gidericiler, koku vericiler (kişisel kullanım amaçlı 

olanlar hariç).Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar.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. 

 

Benzer Görülen Marka(lar)/başvuru(lar)  

Başvuru/Tescil No 2010 76473 

Başvuru/Tescil No 2011/83114 

 

Evrak No: 220230756 Başvuru No: 2012/35584 

 

İlgi: 16.04.2012 tarih ve "ntk" ibareli başvurunuz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/35584 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 12.09.2012 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   
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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.  

Reddedilen Mal ve Hizmetler  

7/1(B) Maddesi Hükmünce Reddedilen Mal ve Hizmetler Tıbbı hizmetler. Güzellik bakımı hizmetleri. 

Huzurevi hizmetleri. 

 

Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(Iar)  

Başvuru/Tescil No 2011 11279 

 

Evrak No: 220237256 Başvuru No: 2015/57439 

 

İlgi : 06.07.2015 tarih ve 2015-GE-251200 sayılı dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ve eklerinin incelenmesi sonucunda Marka Tescil ücretinin eksik ödendiği (ödenen 

530TL’dir) / ödenmediği tespit edilmiştir.  

Marka tescil belgenizin düzenlenebilmesi için eksik olan 490 TL’nin ödenip; ücretin ödendiğini gösterir 

bilginin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza sunulması 

gerekmektedir.  

Yukarıda belirtilen süre içerisinde bahse konu eksikliğin giderilmemesi halinde 556 Sayılı Markaların 

Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi 

gereğince başvurunuz işlemden kaldırılmış sayılacaktır. 

 

Evrak No: 220239665 Başvuru No: 2014/66324 

 

İlgi: 15.08.2014 tarih ve "deckistanbul" ibareli başvurunuz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/66324 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 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 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).  

 

Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(Iar)  

Başvuru/Tescil No 2014 07424 

 

Evrak No: 220239671 Başvuru No: 2014/67360 

 

İlgi : 20.08.2014 tarih ve “decktürkiye” ibareli başvurunuz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/67360 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 12.03.2015 tarih ve 235 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.  
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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.  

Reddedilen Mal ve Hizmetler  

7/1(B) 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). 

 

Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  

Başvuru/Tescil No 2014 07424 

 

Evrak No: 220242698 Başvuru No: 2017/79792 

 

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 

 

Evrak No: 220247251 Başvuru No: 2017/102237 

 

İlgi : 13.11.2017 tarih ve “rayas asansör klavuz rayları elevator guide rails” ibareli başvurunuz. 

2017/102237 başvuru numarası ile kayıtlı olan “rayas asansör klavuz rayları elevator guide rails” ibareli 

marka tescil başvurunuza 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18 inci maddesi çerçevesinde yapılmış 

olan ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanunu’nun 6 ncı maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzdan “SINIF KODU: 37 Asansör tamiri ve 

bakımı hizmetleri.” in çıkarılmasına, tescil işlemlerinin kalan mal ve hizmetler için devam ettirilmesine 

karar verilmiştir. 

Kanunun 20 nci maddesine göre Kurum tarafından verilen kararlara marka başvuru sahibinin ve itiraz 

sahiplerinin kararın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nca yeniden incelenmesi için, 

aynı maddede belirtilen kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay 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, Kanunda belirtilen iki aylık sürenin dolmasından sonra 

tarafınıza gönderilecektir.  

İşbu karara, kararın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 

etme hakkınız bulunmaktadır. 
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İtiraz Eden ASRAY SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Pelitli Köyü P.K. 107, Gebze Kocaeli)  

İtiraz Gerekçesi (6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur. 

(6/5) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. 

(6/9) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

 2011 106318 / "asray" (Markalar benzer görülmekle birlikte farklı mal / hizmeti kapsadığından karıştırılma 

ihtimali bulunmadığı tespit edilmiştir.) 

 2006 22309 / "asray as şekil" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2001 14816 / "asray" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 95077 / "asray" (Markalar benzer görülmekle birlikte farklı mal / hizmeti kapsadığından karıştırılma 

ihtimali bulunmadığı tespit edilmiştir. 

 

Evrak No: 220250732 Başvuru No: 2012/33105 

 

İlgi: 09.04.2012 tarih ve "meyve&meyve" ibareli başvurunuz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/33105 başvuru numaralı "meyve&meyve" 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 alanmda 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. ("meyve 

meyve") 

 

Evrak No: 220250939 Başvuru No: 2016/26630 

 

İlgi : 24.03.2016 tarih ve 2016-GE-117310 sayılı dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 13.06.2016 tarihinde 254 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

2016/26630 numaralı "proses ısı cihazları" 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: 220250928 Başvuru No: 2018/64453 

 

İlgi : 09.07.2018 tarih ve 2018-GE-298501 sayılı dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 13.08.2018 tarihinde 306 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

2018/64453 numaralı "erez yapı ve yapı malzemeleri" 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. 
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Evrak No: 220269070 Başvuru No: 2016/95414 

 

İlgi : 25.11.2016 tarih ve openmedia clever messages for open minds ibareli marka başvurusu dilekçeniz 

268 sayı ve 12.01.2017 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “openmedia clever messages for 

open minds” ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri 

gereğince itiraz edilmiştir.  

Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren belge ve bilgilerin bir aylık süre içerisinde 

Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.  

Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde itiraz mevcut bilgi ve belgeler 

doğrultusunda incelenecektir. 

 

Evrak No: 220269071 Başvuru No: 2016/95414 

 

İlgi : 25.11.2016 tarih ve openmedia clever messages for open minds ibareli marka başvurusu dilekçeniz 

268 sayı ve 12.01.2017 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “openmedia clever messages for 

open minds” ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri 

gereğince itiraz edilmiştir.  

Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren belge ve bilgilerin bir aylık süre içerisinde 

Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.  

Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde itiraz mevcut bilgi ve belgeler 

doğrultusunda incelenecektir. 

 

Evrak No: 220271668 Başvuru No: 2012/33104 

 

İlgi: 09.04.2012 tarih ve "mythos cunda" ibareli başvurunuz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2012/33104 başvuru numaralı "mythos cunda" 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 24453  

 

Evrak No: 220271686 Başvuru No: 2013/18289 

 

İlgi: 27.02.2013 tarih ve "player" ibareli başvurunuz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2013/18289 başvuru numaralı "player" 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.  

Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  

Başvuru/Tescil No 2013/16052 
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Evrak No: 220271694 Başvuru No: 2014/07735 

 

İlgi: 02.06.2014 tarih ve "tekten al tat" ibareli başvurunuz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2014/07735 başvuru numaralı "tekten al tat" 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 013645 

Başvuru/Tescil No 205970 

Başvuru/Tescil No 2001 12827 

Başvuru/Tescil No 2009 28441 

Başvuru/Tescil No 2004 38493 

Başvuru/Tescil No 82440  

 

Evrak No: 220271707 Başvuru No: 2015/35689 

 

İlgi : 26.05.2015 tarih ve “otorent ” ibareli başvurunuz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2015/35689 başvuru numaralı “otorent ” 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.  

Reddedilen Mal ve Hizmetler  

7/1(A) 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. 7/1(C) 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. 

 

Evrak No: 220276508 Başvuru No: 2011/76078 

 

İlgi: 2012-G-268595 numaralı ve 10/08/2012 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 14.05.2012 tarih ve 201 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2011/76078 

başvuru numarası ve 27.09.2011 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "armes" ibareli marka tescil başvurusuna, söz 

konusu ibare üzerinde eskiye dayalı kullanımınız olduğu gerekçesi ile itiraz etmektesiniz.  

Yapılan incelemede "armes" ibaresinin itiraz edilen başvurudan önce marka olarak kullanıldığını gösterir 

yeterli derecede belge ve bilgiye rastlanmamıştır. Bu nedenle itirazınız, 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. 

 

 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

90 
 

Evrak No: 220276511 Başvuru No: 2012/16040 

 

İlgi: 2012-G-413016 numaralı ve 12/12/2012 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.09.2012 tarih ve 205 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2012/16040 

başvuru numarası ve 17.02.2012 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "zaman pazarlama" ibareli marka tescil 

başvurusuna, söz konusu ibare üzerinde eskiye dayalı kullanımınız olduğu gerekçesi ile itiraz etmektesiniz. 

Yapılan incelemede, itiraz ekindeki bazı belgelerin üzerinde tarih bulunmaması nedeniyle söz konusu 

belgeler ibarenin başvurudan önce uzun süreli ve fasılasız olarak kullanıldığını ispatlar nitelikte 

görülmemiştir. Bu nedenle itirazınız, 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: 220276513 Başvuru No: 2012/21487 

 

İlgi: 2012-G-414499 numaralı ve 12/12/2012 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.09.2012 tarih ve 205 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2012/21487 

başvuru numarası ve 06.03.2012 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "vacutec" ibareli marka tescil başvurusuna 

itiraz etmektesiniz.  

Yapılan incelemede, itiraza gerekçe olarak gösterilen markanın hükümsüz olduğu belirlenmiştir. Öte 

yandan, dilekçede ifade edilen eskiye dayalı kullanım ve kötü niyete ilişkin iddialar da değerlendirilmiş 

ancak yeterli bilgi ve belgeye rastlanmadığından itirazınız tüm gerekçeleriyle birlikte, 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: 220281020 Başvuru No: 2017/86543 

 

İlgi : 02.10.2017 tarih ve “ziga kaplıcaları” ibareli başvurunuz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/86543 başvuru numaralı “ziga kaplıcaları” 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 Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.Geçici 

konaklama hizmetleri, geçici konaklama ile ilgili rezervasyon hizmetleri, düğün salonu kiralama hizmetleri, 

konferans ve çeşitli toplantılar için yer sağlama hizmetleri.Gündüz bakımı (kreş) hizmetleri.Hayvanlar için 

geçici barınma sağlanması hizmetleri.Tıbbi hizmetler.Güzellik bakımı hizmetleri. Veterinerlik ve hayvan 

üretme, besicilik, nalbantlık ile ilgili hizmetler.Tarım, bahçecilik ve ormancılıkla ile ilgili hizmetler; peyzaj 

tasarımı hizmetleri.İşyeri ve personel sağlığı ile ilgili danışmanlık hizmetleri. 5/1 (c) Maddesi Hükmünce 

Reddedilen Mal ve Hizmetler Geçici konaklama hizmetleri, geçici konaklama ile ilgili rezervasyon 

hizmetleri, düğün salonu kiralama hizmetleri, konferans ve çeşitli toplantılar için yer sağlama 

hizmetleri.Tıbbi hizmetler 

 

Evrak No: 220281559 Başvuru No: 2018/67578 

 

İlgi : 19.07.2018 tarih ve “konya” ibareli başvurunuz.  
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İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/67578 başvuru numaralı “konya” 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: 220283497 Başvuru No: 2013/98967 

 

İlgi : 04.12.2013 tarih ve 2013-G-416965 sayılı dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 13.07.2015 tarihinde 239 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

2013/98967 numaralı "halalgooglingchalal" 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: 220283492 Başvuru No: 2016/09075 

 

İlgi : 03.02.2016 tarih ve 2016-GE-42906 sayılı dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 29.02.2016 tarihinde 247 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

2016/09075 numaralı "ensanat.com" 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: 220283488 Başvuru No: 2016/91194 

 

İlgi : 14.11.2016 tarih ve 2016-GE-457135 sayılı dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 13.02.2017 tarihinde 270 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

2016/91194 numaralı "puntomice" 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: 220283486 Başvuru No: 2017/24615 

 

İlgi : 20.03.2017 tarih ve 2017-GE-107447 sayılı dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.08.2017 tarihinde 282 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

2017/24615 numaralı "oröz aydınlatma" 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.  
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Belirtilen işlemin süresi içerisinde yapılmaması halinde başvurunuz yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri 

gereğince işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No: 220283481 Başvuru No: 2018/19540 

 

İlgi : 27.02.2018 tarih ve 2018-GE-88078 sayılı dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.03.2018 tarihinde 296 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

2018/19540 numaralı "mutluyum ben" 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: 220283477 Başvuru No: 2019/122030 

 

İlgi : 05.12.2019 tarih ve 2019-GE-537465 sayılı dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.03.2020 tarihinde 344 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

2019/122030 numaralı "hamarat mutfak kapıya yemek servisi" 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: 220283469 Başvuru No: 2020/39636 

 

İlgi : 08.04.2020 tarih ve 2020-GE-160449 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.06.2020 tarihinde 350 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

2020/39636 numaralı "karden" 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: 220283588 Başvuru No: 2019/48728 

 

İlgi : 15.05.2019 tarih ve “türk expert” ibareli başvurunuz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/48728 başvuru numaralı “türk expert” 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. 
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Evrak No: 220283594 Başvuru No: 2019/58852 

 

İlgi : 20.06.2019 tarih ve “natural beauty collagen” ibareli başvurunuz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2019/58852 başvuru numaralı “natural beauty collagen” 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 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. 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. 

 

Evrak No: 220285401 Başvuru No: 2010/19244 

 

İlgi : 25.03.2010 tarih ve "gama tourism şekil" ibareli başvurunuz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2010/19244 başvuru numaralı "gama tourism 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 2000 10401 

Başvuru/Tescil No 2000 20164 

Başvuru/Tescil No 99 014669 

Başvuru/Tescil No 2000 10400 

 

Evrak No: 220289038 Başvuru No: 2019/84559 

 

İlgi : 09.09.2019 tarihli ve optıma group ibareli marka başvurunuz.  

333 sayı ve 27.09.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “optıma group” 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. 
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Evrak No: 220289039 Başvuru No: 2019/84559 

 

İlgi : 09.09.2019 tarihli ve optıma group ibareli marka başvurunuz. 

333 sayı ve 27.09.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “optıma group” 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: 220289036 Başvuru No: 2019/84559 

 

İlgi : 09.09.2019 tarihli ve optıma group ibareli marka başvurunuz.  

333 sayı ve 27.09.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “optıma group” 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: 220289037 Başvuru No: 2019/84559 

 

İlgi : 09.09.2019 tarihli ve optıma group ibareli marka başvurunuz.  

333 sayı ve 27.09.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “optıma group” 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: 220289033 Başvuru No: 2019/05787 

 

İlgi : 21.01.2019 tarihli ve pasha restaurant et & balık evi original turskish fish & meat restaurant ibareli 

marka başvurunuz.  

318 sayı ve 12.02.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “pasha restaurant et & balık evi 

original turskish fish & meat restaurant” 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 
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erişim sağlayabilirsiniz. Yayıma itiraza karşı görüşü, EPATS Başvuru Sonrası İşlemler kısmında yer alan 

Marka İtiraza Karşı Görüş Bildirme işlemini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Evrak No: 220289035 Başvuru No: 2019/05787 

 

İlgi : 21.01.2019 tarihli ve pasha restaurant et & balık evi original turskish fish & meat restaurant ibareli 

marka başvurunuz.  

318 sayı ve 12.02.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “pasha restaurant et & balık evi 

original turskish fish & meat restaurant” 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: 220289034 Başvuru No: 2019/05787 

 

İlgi : 21.01.2019 tarihli ve pasha restaurant et & balık evi original turskish fish & meat restaurant ibareli 

marka başvurunuz.  

318 sayı ve 12.02.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “pasha restaurant et & balık evi 

original turskish fish & meat restaurant” 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: 220291700 Başvuru No: 2017/16121 

 

İlgi : 23.02.2017 tarihli ve sektörofis ibareli marka başvurunuz.  

273 sayı ve 27.03.2017 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “sektörofis” 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: 220290966 Başvuru No: 2017/79793 

 

İlgi : 12.09.2017 tarihli ve meşhur ciğerci vedo ibareli marka başvurunuz.  

285 sayı ve 27.09.2017 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “meşhur ciğerci vedo” ibareli 

marka tescil başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince itiraz 
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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: 220290967 Başvuru No: 2017/79793 

 

İlgi : 12.09.2017 tarihli ve meşhur ciğerci vedo ibareli marka başvurunuz.  

285 sayı ve 27.09.2017 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “meşhur ciğerci vedo” 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: 220290965 Başvuru No: 2007/35160 

 

İlgi : 28.06.2007 tarih ve 2007-G-129607 sayılı dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.06.2008 tarihinde 154 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

2007/35160 numaralı "chillies grill&salads 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: 220290570 Başvuru No: 2007/54424 

 

İlgi: 11.10.2007 tarih ve "turaktaş şekil " ibareli dilekçeniz  

2007/54424 başvuru numarası ile kayıtlı olan "turaktaş şekil " ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı 

Kanun Hükmünde Karamame'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış olan ve bilgileri aşağıda belirtilmiş 

olan itiraz incelenmiştir.  

Tescili talep edilen "turaktaş şekil" ibaresi ile itiraz gerekçesi 2005 58313 sayılı "turktaş" markası arasında 

esas itibariyle fonetik ve görsel bakımdan bir benzerlik olduğunu, bunun orta düzeydeki tüketiciyi yanıltıcı 

nitelikte olduğunu, ilk bakışta ve duyuşta ayırt etmeksizin bir ürün/hizmet yerine diğerinin algılanmasının 

muhtemel olduğu, başvurunun kapsadığı aynı / aynı türdeki malların/hizmetlerin bazılarının itiraz gerekçesi 

marka kapsamında yer aldığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede her iki markada ortak olarak bulunan aynı / 

aynı tür mallar/hizmetler bakımından markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği 

görüşüne varılmıştır. Diğer taraftan itiraz gerekçesi markanın tanınmış marka olmadığı görüşüne 

varıldığından tanınmışlık gerekçeli itiraz ise haklı görülmemiştir.  

Açıklanan nedenle işbu itirazın kısmen kabulü ile 556 Sayılı / Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci 

maddesi hükmünce marka tescil başvurunuzdan "Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere 

ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması 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 
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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  

BULDAÇ YAPI SİSTEMLERİ İNŞAAT MAD  

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Konya Yolu 36. Karşısı, Gölbaşı ANKARA)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka. Tanınmışlık. İnceleme Sonucu Kısmen haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2005 58313/"turktaş" 

 

Evrak No: 220290963 Başvuru No: 2009/36144 

 

İlgi : 07.07.2009 tarih ve 2009-G-147909 sayılı dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.04.2010 tarihinde 176 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

2009/36144 numaralı "ipekom" 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: 220290960 Başvuru No: 2018/66904 

 

İlgi : 18.07.2018 tarihli ve rotarylink ibareli marka başvurunuz.  

305 sayı ve 27.07.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “rotarylink” 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: 220290959 Başvuru No: 2018/55245 

 

İlgi : 06.06.2018 tarihli ve nunu organik gübre ibareli marka başvurunuz.  

303 sayı ve 27.06.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “nunu organik gübre” 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. 
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Evrak No: 220290991 Başvuru No: 2019/131705 

 

İlgi : 24.12.2019 tarihli ve ypc ibareli marka başvurunuz.  

348 sayı ve 12.05.2020 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “ypc” 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: 220290987 Başvuru No: 2018/10810 

 

İlgi : 02.02.2018 tarihli ve dentproject ibareli marka başvurunuz.  

306 sayı ve 13.08.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “dentproject” 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: 220290983 Başvuru No: 2018/70564 

 

İlgi : 27.07.2018 tarihli ve beyaz şekerleme ibareli marka başvurunuz.  

312 sayı ve 12.11.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “beyaz şekerleme” 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: 220290984 Başvuru No: 2018/70564 

 

İlgi : 27.07.2018 tarihli ve beyaz şekerleme ibareli marka başvurunuz.  

312 sayı ve 12.11.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “beyaz şekerleme” 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. 
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Evrak No: 220290976 Başvuru No: 2020/35771 

 

İlgi : 25.03.2020 tarihli ve dg key ibareli marka başvurunuz.  

348 sayı ve 12.05.2020 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “dg key” 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: 220291773 Başvuru No: 2020/31640 

 

İlgi : 12.03.2020 tarihli ve rayz ibareli marka başvurunuz.  

346 sayı ve 13.04.2020 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “rayz” 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: 220291809 Başvuru No: 2009/36145 

 

İlgi : 07.07.2009 tarih ve 2009-G-147910 sayılı dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.04.2010 tarihinde 176 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

2009/36145 numaralı "first class ipekom" 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: 220291697 Başvuru No: 2009/36143 

 

İlgi : 07.07.2009 tarih ve “my baby first clas” ibareli başvurunuz.  

2009/36143 başvuru numarası ile kayıtlı olan “my baby first clas” 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 YÜKSEL KAYA İtiraz Gerekçesi  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 2008 50844 / "my baby" 
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Evrak No: 220291784 Başvuru No: 2017/01404 

 

İlgi : 09.01.2017 tarih ve çerezo keyfi ibareli marka başvurusu dilekçeniz  

285 sayı ve 27.09.2017 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “çerezo keyfi” ibareli marka 

tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri gereğince itiraz edilmiştir.  

Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren belge ve bilgilerin bir aylık süre içerisinde 

Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.  

Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde itiraz mevcut bilgi ve belgeler 

doğrultusunda incelenecektir. 

 

Evrak No: 220291804 Başvuru No: 2017/01404 

 

İlgi : 09.01.2017 tarih ve çerezo keyfi ibareli marka başvurusu dilekçeniz  

285 sayı ve 27.09.2017 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “çerezo keyfi” ibareli marka 

tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri gereğince itiraz edilmiştir.  

Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren belge ve bilgilerin bir aylık süre içerisinde 

Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.  

Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde itiraz mevcut bilgi ve belgeler 

doğrultusunda incelenecektir. 

 

Evrak No: 220291802 Başvuru No: 2017/01404 

 

İlgi : 09.01.2017 tarih ve çerezo keyfi ibareli marka başvurusu dilekçeniz  

285 sayı ve 27.09.2017 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “çerezo keyfi” ibareli marka 

tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri gereğince itiraz edilmiştir.  

Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren belge ve bilgilerin bir aylık süre içerisinde 

Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.  

Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde itiraz mevcut bilgi ve belgeler 

doğrultusunda incelenecektir. 

 

Evrak No: 220291803 Başvuru No: 2017/01404 

 

İlgi : 09.01.2017 tarih ve çerezo keyfi ibareli marka başvurusu dilekçeniz  

285 sayı ve 27.09.2017 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “çerezo keyfi” ibareli marka 

tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri gereğince itiraz edilmiştir.  

Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren belge ve bilgilerin bir aylık süre içerisinde 

Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.  

Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde itiraz mevcut bilgi ve belgeler 

doğrultusunda incelenecektir. 

 

Evrak No: 220291806 Başvuru No: 2017/44784 

 

İlgi : 15.05.2017 tarihli ve land leader tay ibareli marka başvurunuz.  

277 sayı ve 29.05.2017 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “land leader tay” 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. 
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Evrak No: 220291812 Başvuru No: 2017/35933 

 

İlgi : 12.05.2017 tarihli ve billnut kral ibareli marka başvurunuz.  

278 sayı ve 12.06.2017 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “billnut kral” 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: 220294302 Başvuru No: 2019/07788 

 

İlgi : 25.01.2019 tarihli ve gallagher ibareli marka başvurunuz.  

321 sayı ve 27.03.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “gallagher” 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: 220294296 Başvuru No: 2018/22359 

 

İlgi : 06.03.2018 tarihli ve kings-power ibareli marka başvurunuz.  

297 sayı ve 27.03.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “kings-power” 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: 220294301 Başvuru No: 2018/96943 

 

İlgi : 31.10.2018 tarihli ve drc cartridge ibareli marka başvurunuz.  

312 sayı ve 12.11.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “drc cartridge” 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. 
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Evrak No: 220294333 Başvuru No: 2020/50058 

 

İlgi : 14.05.2020 tarihli ve dynopet ibareli marka başvurunuz.  

349 sayı ve 27.05.2020 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “dynopet” 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: 220294292 Başvuru No: 2018/11464 

 

İlgi : 06.02.2018 tarihli ve big cook's ibareli marka başvurunuz.  

297 sayı ve 27.03.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “big cook's” 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: 220294294 Başvuru No: 2018/11464 

 

İlgi : 06.02.2018 tarihli ve big cook's ibareli marka başvurunuz.  

297 sayı ve 27.03.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “big cook's” 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: 220294293 Başvuru No: 2018/11464 

 

İlgi : 06.02.2018 tarihli ve big cook's ibareli marka başvurunuz.  

297 sayı ve 27.03.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “big cook's” 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. 
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Evrak No: 220294299 Başvuru No: 2018/38084 

 

İlgi : 16.04.2018 tarihli ve m make up store ibareli marka başvurunuz.  

299 sayı ve 27.04.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “m make up store” 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: 220294307 Başvuru No: 2019/117530 

 

İlgi : 26.11.2019 tarihli ve yaren içecek ibareli marka başvurunuz.  

338 sayı ve 12.12.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “yaren içecek” 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: 220294331 Başvuru No: 2020/40738 

 

İlgi : 13.04.2020 tarihli ve parcamix ibareli marka başvurunuz.  

347 sayı ve 27.04.2020 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “parcamix” 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: 220294336 Başvuru No: 2020/64886 

 

İlgi : 17.06.2020 tarihli ve tamsan asansörleri ibareli marka başvurunuz.  

353 sayı ve 27.07.2020 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “tamsan asansörleri” 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. 
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Evrak No: 220294348 Başvuru No: 2019/04659 

 

İlgi : 17.01.2019 tarihli ve elite yayla ibareli marka başvurunuz.  

317 sayı ve 28.01.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “elite yayla” 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: 220294349 Başvuru No: 2019/04659 

 

İlgi : 17.01.2019 tarihli ve elite yayla ibareli marka başvurunuz.  

317 sayı ve 28.01.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “elite yayla” 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: 220295081 Başvuru No: 2009/15919 

 

İlgi: 01.04.2009 tarih ve "hipp" ibareli başvurunuz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2009/15919 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 12.10.2009 tarih ve 170 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 insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbı amaçlı 

kimyasal ürünler, kimyasal elementler.Tıbbı amaçlı diyet maddeleri, zayıflatıcı ürünler, bebek mamaları, 

tıbbı amaçlı bitkiler ve bitkisel içecekler.Hijyen sağlayıcı ürünler (pedler, tamponlar, tıbbı amaçlı yakılar, 

pansuman malzemeleri dahil).Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et 

ürünleri.Kuru bakliyat.Hazır çorbalar, bulyonlar.Süt ve süt ürünleri (tereyağı dahil). Yenilebilir bitkisel 

yağlar.Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve 

ve sebzeler.Yumurtalar, yumurta tozları.Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri (polen, 

proteinler, karbonhidratlar dahil).Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı 

içecekler.Makamalar, mantılar, erişteler.Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar.Bal, an sütü, 

propolis.Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler.Her türlü un, iimikler, nişastalar.Toz şeker, kesme şeker, 

pudra şekeri.Çaylar, buzlu çaylar.Şekerlemeler çikolatalar, bisküviler, krakerler, 
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gofretler.Sakızlar.Dondurmalar, yenilebilir buzlar.Hububat (tahıl) ve mamülleri.Sebze ve meyve sulan, 

bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar. 

 

Benzer Görülen Marka(lar)/Başvuru(lar)  

Başvuru/Tescil No 99 018327 

Başvuru/Tescil No 2007 13139 

Başvuru/Tescil No 106415 

 

Evrak No: 220295083 Başvuru No: 2009/15919 

 

İlgi: 01.04.2009 tarih ve "hipp" ibareli dilekçeniz  

2009/15919 başvuru numarası ile kayıtlı olan "hipp" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz 

incelenmiştir.  

Yapılan incelemede başvurunun, itiraza gerekçe olarak gösterilen markalardan bazıları ile aynı ya da ayırt 

edilemeyecek kadar benzer olduğu, aynı tür/ilişkili malları kapsadığı ve markalar arasında karıştırılma 

ihtimalinin bulunduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan, "hipp" ibaresinin başvuruya konu mallar için ayırt 

edici niteliği yüksek bir ibare olduğu, başvurunun itiraz sahibi adına Türkiye'de de tescilli bulunan "hipp" 

ibaresinin aynısından oluştuğu gibi tertip tarzı itibarıyla da itiraz sahibi firmanın itirazına gerekçe olarak 

gösterilen markalardan bazıları ile birebir aynı olduğu tespit edilmiş; böylesi bir marka seçiminin itiraz 

sahibinden itiraz gerekçesi markanın varlığından haberdar olmaksızın tesadüfen yapılamayacağı kanaatine 

varılmış, dolayısıyla başvurunun kötüniyetle yapıldığı yönündeki iddia haklı bulunmuştur. Söz konusu ibare 

üzerinde itiraz sahibi firmanın telif hakkı olduğu yönündeki iddia ise, bu hususu kanıtlar nitelikte herhangi 

bir belgeye rastlanmadığından haklı bulunmamıştır. Yukarıda açıklanan tespit ve değerlendirmeler ışığında, 

556 s. 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 HIPP & CO (Brünigstrasse 141, Sachsein İSVİÇRE)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

106415 / "hipp" (Benzer görülmüştür)  

2007 13139 / "hipp baby sanft" (Benzer görülmüştür)  

99 018327 / "hipp şekil" (Benzer görülmüştür)  

2002 24115 / "hippness" (Benzer görülmemiştir)  

2004 20390 / "hippness" (Benzer görülmemiştir) 

 

Evrak No: 220295387 Başvuru No: 2014/43589 

 

İlgi : 23.05.2014 tarih ve yapıser ibareli marka başvurusu dilekçeniz  

229 sayı ve 12.09.2014 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “yapıser” ibareli marka tescil 

başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri gereğince itiraz edilmiştir.  

Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren belge ve bilgilerin bir aylık süre içerisinde 

Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.  

Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde itiraz mevcut bilgi ve belgeler 

doğrultusunda incelenecektir. 

 

Evrak No: 220295386 Başvuru No: 2014/43589 

 

İlgi : 23.05.2014 tarih ve yapıser ibareli marka başvurusu dilekçeniz  

229 sayı ve 12.09.2014 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “yapıser” ibareli marka tescil 

başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri gereğince itiraz edilmiştir.  

Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren belge ve bilgilerin bir aylık süre içerisinde 

Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.  
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Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde itiraz mevcut bilgi ve belgeler 

doğrultusunda incelenecektir. 

 

Evrak No: 220295385 Başvuru No: 2014/43589 

 

İlgi : 23.05.2014 tarih ve 2014-G-186366 sayılı dilekçeniz.  

23.05.2014 tarih ve 2014-G-186366 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "yapıser" ibareli marka tescil 

başvurunuza 2014/43589 başvuru numarası verilmiştir. Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması 

Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri 

çerçevesinde incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilen noksanlar tespit edilmiştir: 

i. Dilekçenizde 01. sınıfta belirtilen “derz dolgu maddeleri” emtiasının Nis Sınıflandırmasının 17. sınıfında 

yer aldığı tespit edilmiş olup 285 TL ek sınıf ücretinin Enstitümüz hesabına ödenerek ödeme bilgilerinin 

Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir. Belirtilen noksanların yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 

aylık süre içerisinde tamamlanarak Enstitümüze teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim 

yapılmadan kalan mal ve/veya hizmetler üzerinden değerlendirilecektir. 

 

Evrak No: 220295697 Başvuru No: 2018/69487 

 

İlgi : 25.07.2018 tarihli ve miss buram unlu mamülleri ibareli marka başvurunuz.  

307 sayı ve 27.08.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “miss buram unlu mamülleri” 

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: 220295694 Başvuru No: 2019/41732 

 

İlgi : 25.04.2019 tarihli ve modafidan ibareli marka başvurunuz.  

328 sayı ve 12.07.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “modafidan” 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: 220295686 Başvuru No: 2019/00588 

 

İlgi : 04.01.2019 tarihli ve bayi pencere teknolojinin penceresi ibareli marka başvurunuz.  

325 sayı ve 27.05.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “bayi pencere teknolojinin 

penceresi” 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.  
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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: 220296830 Başvuru No: 2020/23797 

 

İlgi : 25.02.2020 tarihli ve saray lokumcusu ibareli marka başvurunuz.  

345 sayı ve 27.03.2020 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “saray lokumcusu” 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: 220297012 Başvuru No: 2019/04617  

 

İlgi : 17.01.2019 tarihli ve antalya yayla ibareli marka başvurunuz.  

317 sayı ve 28.01.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “antalya yayla” 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: 220298764 Başvuru No: 2020/11708 

 

İlgi : 29.01.2020 tarihli ve dcom ibareli marka başvurunuz.  

343 sayı ve 27.02.2020 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “dcom” 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: 220298762 Başvuru No: 2019/55977 

 

İlgi : 12.06.2019 tarihli ve md garden concept ibareli marka başvurunuz.  

332 sayı ve 12.09.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “md garden concept” ibareli 

marka tescil başvurunuza 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince itiraz 
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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: 220298934 Başvuru No: 2008/63525 

 

İlgi: 03.11.2008 tarili ve "aquaturka" ibareli dilekçeniz  

2008/63525 başvuru numarası ile kayıtlı olan "aquaturka" 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 YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (Kısıklı Mah. Ferah Cad. Kısıklı  

Çeşme Sok. No:2/4 Büyükçamlıca Üsküdar İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

2004/14486 / "alo turka" (Marka hükümsüzdür.)  

2004 11053 / "calla turka" (Farklı malları içermektedir.)  

2007 02950 / "cola turka cappuccino " (Benzer görülmüştür)  

2006 28081 / "cola turka hep beraber" (Benzer görülmüştür)  

200 6 24785 / "cola turka kahveli" (Benzer görülmüştür)  

2006 40304 / "cola turka light şekil" (Benzer görülmüştür)  

2006 21754 / "cola turka sürpriz tatlar" (Benzer görülmüştür)  

2007 27061 / "cola turka sıfır" (Benzer görülmüştür)  

2006 24779 / "cola turka tarçmiı" (Benzer görülmüştür)  

2006 24840 / "cola turka tarçmiısı" (Benzer görülmüştür) 

2006 24788 / "cola turka vişneli" (Benzer görülmüştür)  

2006 26041 / "cola turka şekil" (Benzer görülmüştür)  

2006 21757 / "maltaturka" (Benzer görülmüştür)  

2004/14488 / "tele turka" " (Marka hükümsüzdür.)  

2006 49085 / "tele turka" (Farklı mallan içermektedir.)  

2003 05894 / "turka" (Benzer görülmüştür)  

2004/14483 / "turka"" (Marka hükümsüzdür.) 

 

Evrak No: 220299721 Başvuru No: 2017/84923 

 

İlgi : 13.12.2017 tarihli ve onurbey tereyağ keyfi ibareli marka başvurunuz.  

305 sayı ve 27.07.2018 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “onurbey tereyağ keyfi” 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. 
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Evrak No: 220301035 Başvuru No: 2016/87001 

 

İlgi : 2017-GE-113849 numaralı ve 23/03/2017 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 27.12.2016 tarih ve 267 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2016/87001 

başvuru numarası ve 01.11.2016 başvuru tarihi ile kayıtlı olan “perfix” 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  

2013 30513 / "berfix" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.)  

REDDEDİLEN MAL VE HİZMETLER  

SINIF KODU : 03  

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. 

 

Evrak No: 220301042 Başvuru No: 2018/112849 

 

İlgi : 2019-GE-34194 numaralı ve 25/01/2019 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 14.01.2019 tarih ve 316 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2018/112849 

başvuru numarası ve 11.12.2018 başvuru tarihi ile kayıtlı olan “burgeret” 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. 6/5 

kapsamında yapılan inceleme sonucunda "Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış 

bir markanın, Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın 

itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hallerde, aynı ya da benzer 

markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer 

veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı 

üzerine reddedilir." hükmünde belirtilen koşulların oluşmadığı kanaatine varıldığından 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  

2013 44117 / "burger@" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit 

edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220301051 Başvuru No: 2009/52236 

 

İlgi: 06.10.2009 tarih ve "yealink" ibareli dilekçeniz  

2009/52236 başvuru numarası ile kayıtlı olan "yealink" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 

itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, itiraza gerekçe olarak gösterilen ibarenin çeşitli ülkelerde tescilli 

olduğu ve başvuru sahibi firmanın söz konusu ibareden haberdar olduğu tespit edildiğinden ve söz konusu 
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ibarenin orjinalliği de dikkate alınarak Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 inci ve 35. 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 XIAMEN YEALİNK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. (7/F, Hualian Electronic Bid., 

Huoju High-Tech Area, Xiamen Fujian ÇİN)  

İtiraz Gerekçesi Eskiye dayalı kullanım, Kötü niyet. İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN İBARE  

"Yealink" 

 

Evrak No: 220301052 Başvuru No: 2009/63239 

 

İlgi: 25.11.2009 tarih ve "şekil" ibareli dilekçeniz  

2009/63239 başvuru numarası ile kayıtlı olan "şekil" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 

itirazın incelenmesi sonucunda başvuru konusu şekil unsurunun, itiraz sahibi tarafından başvuru 

kapsamında yer alan eşya ile ilgili olarak kullanılmakta olduğu, belli bir bilinirlik düzeyine getirilmiş 

olduğu ve başvurunun tescili halinde itiraz sahibi ile ilişkilendirilmesi ihtimalinin bulunduğu kanaatine 

varılmıştır. 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 FEIYUE (47 Rue Des Tournelles 75003 Paris FRANSA)  

İtiraz Gerekçesi Eskiye dayalı kullanım İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

 

Evrak No: 220301056 Başvuru No: 2010/16407 

 

İlgi: 12.03.2010 tarih ve "marmaris broaster chicken" ibareli dilekçeniz  

2010/16407 başvuru numarası ile kayıtlı olan "marmaris broaster chicken" 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 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. 

İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız 

bulunmaktadır. 

 

İtiraz Eden ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

(ZUHURATBABA MAH. İNCİRLİ CD. ÇAĞ SK. N0:30/l BAKIRKÖY  

İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2002 14918/"marmaris" (Benzer görülmüştür)  

2006 34243 / "marmariscafe" (Benzer görülmüştür)  

2004 06993 / "etiler marmaris" (Benzer görülmemiştir)  

2010 22017 / "etiler marmaris büfe" (Benzer görülmemiştir)  

2010 22018 / "etiler marmaris cafe" (Benzer görülmemiştir)  

2010/13884 / "etiler marmaris şekil" (Benzer görülmemiştir)  

2010/13887 / "etiler marmaris şekil" (Benzer görülmemiştir)  

2010/13890 / "etiler marmaris şekil" (Benzer görülmemiştir)  

2006 34244 / "marmarisbüfe" (Benzer görülmüştür) 
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Evrak No: 220301062 Başvuru No: 2010/43736 

 

İlgi: 05.07.2010 tarih ve "mussay" ibareli dilekçeniz  

2010/43736 başvuru numarası ile kayıtlı olan "mussay" 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 MUSSAN İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Terazidere Mah. Çiftehavuzlar 

Cad. No:52/l Bayrampaşa İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2000 01053 / "mussan şekil" (Benzer görülmüştür) 

 

Evrak No: 220301065 Başvuru No:  2010/52404 

 

İlgi : 11.08.2010 tarihli ve "nes şeicil" ibareli dilekçeniz  

2010/52404 başvuru numarası ile kayıtlı olan "nes 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 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 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. (CH- 1800 Vevey İSVİÇRE)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka, diğer... İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

109394 / "nes" (Benzer görülmüştür)  

211031 / "nescafe" (Benzer görülmüştür)  

2010/77259 / "nespresso şekil" (Benzer görülmemiştir)  

47399 / "nestle" (Benzer görülmemiştir)  

2007 52547 / "nes" (Benzer görülmüştür)  

53938 / "nestle" (Benzer görülmemiştir)  

127746 / "nestea" (Benzer görülmüştür) 

 

Evrak No: 220301066 Başvuru No: 2010/52405 

 

İlgi: 11.08.2010 tarih ve "nest şekil" ibareli dilekçeniz  

2010/52405 başvuru numarası ile kayıtlı olan "nest şekil" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 

itiraz/itirazlar incelenmiştir.  

Yapılan incelemede,sözkonusu başvurunun, itiraza gerekçe olarak gösterilen marka/markalar ile aynı ya da 

ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tespit edilmiş olup ayrıca 

mesned markaların iyi bilinen markalardan olduğu, söz konusu başvurunun bu markaların toplumda ulaştığı 

tanınmışlık düzeyinden haksız yarar sağlama, markaların itibarına zarar verme veya markaların ayırt edici 

karakterini zedeleyici sonuçlar doğurma ihtimalinin bulunduğu kanaatine varılmıştır. 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 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. (CH- 1800 Vevey İSVİÇRE)  
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İtiraz Gerekçesi Benzer marka, bilinirlik İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2007 52547 / "nes" (Benzer görülmüştür)  

127746 / "nestea" (Benzer görülmüştür)  

2002 10130/"nestea şekil" (Benzer görülmüştür)  

109394 / "nes" (Benzer görülmüştür)  

ozel/00190/"nestle" (Benzer görülmüştür) 

 

Evrak No: 220301080 Başvuru No: 2010/80577 

 

İlgi: 21.02.2011 tarih ve "imexfood bing bang" ibareli dilekçeniz  

2010/80577 başvuru numarası ile kayıtlı olan "imexfood bing bang" 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 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.  

İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız 

bulunmaktadır. 

 

İtiraz Eden KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (SS Beysan  

Sanayi Sitesi Fuar Cad. No. 11/1 Haramidere B.Çekmece İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

99 011822 / "bing bong" (Benzer görülmüştür)  

2009 29099 / "bing bong league" (Benzer görülmemiştir)  

2007 50556 / "bing bong mini zıppırs şekil " (Benzer görülmüştür)  

2007 50555 / "bing bong ninja meyveler şekil " (Benzer görülmüştür) 

 

Evrak No: 220301084 Başvuru No: 2011/100196 

 

ligi: 28.11.2011 tarih ve "the istanbul hotel" ibareli dilekçeniz  

2011/100196 başvuru numarası ile kayıtlı olan "the istanbul hotel" 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 ZAFER TOPALOĞLU (MERKEZ EFENDİ MAH. E-5 GÜMÜŞSÜYÜ CAD. GÜNEY 

YANYOL N0:4 TERCÜMAN PLAZA CEVİZLİBAĞ ZEYTİNBURNU İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2009 71805 / "istanbul hotels online şekil" (Benzer görülmüştür) 

 

Evrak No: 220301088 Başvuru No: 2011/11434 

 

İlgi: 14.02.2011 tarih ve "sellier&bellot şekil" ibareli dilekçeniz  

2011/11434 başvuru numarası ile kayıtlı olan "sellier«&belIot şekil" ibareli marka tescil başvurunuza 556 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda 

belirtilmiş olan itirazın incelenmesi kötü niyet iddiası haklı bulunmamakla birlikte başvurunun, itiraza 

gerekçe olarak gösterilen marka ile benzer olduğu ve orijinalliği oldukça yüksek olan ibarenin başvuru 

sahibi adına ilişkili mallar için tescil edilmesi durumunda karıştırılma ihtimalinin oluşacağı kanaatine 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

113 
 

varılmış, 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 SELLIER & BELLOT A.S. (Vlasim, Lidicka 667 ÇEK CUMHURİYETİ)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka,kötü niyet İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

105488 / "sellier 8c bellot" (Benzer görülmüştür) 

 

Evrak No: 220301089 Başvuru No: 2011/115691 

 

İlgi: 26.12.2011 tarih ve "rodin" ibareli dilekçeniz  

2011/115691 başvuru numarası ile kayıtlı olan "rodin" 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 RODI GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Haramidere E-5 Karayolu Üzeri 

Rodi İş Merkezi Avcılar 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.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2004 16857 / "denims rodi" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.)  

99/016518 / "dennver" (Marka hükümden düşmüştür.)  

2007 11569 / "r club " (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.)  

99 011630 / "r şekil" (Marka hükümden düşmüştür.)  

99 017626 / "r.v.d rodi vintage denim" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı 

tespit edilmiştir.) 

202771 / "robi" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.)  

151901 / "rodi" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı tespit 

edilmiştir.)  

2004 08565 / "rodi" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 

edilmiştir.)  

209960 / "rodi şekil" (Marka hükümden düşmüştür.)  

99/004589 / "rodi şekil" (Marka hükümden düşmüştür.)  

208393 / "rodi şekil" (Marka hükümden düşmüştür.)  

209857 / "rodi şekil" (Marka hükümden düşmüştür.)  

99/004592 / "rodi şekil" (Marka hükümden düşmüştür.)  

99 011633 / "rodi şekil" (Marka hükümden düşmüştür.)  

2002 07607 / "rodi şekil" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 

kapsadığı tespit edilmiştir.)  

2002 07608 / "rodi şekil" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 

kapsadığı tespit edilmiştir.)  

2002 12976 / "rodi şekil" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 

kapsadığı tespit edilmiştir.)  

182581 / "rodi şekil" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı 

tespit edilmiştir.)  

208426 / "rodi şekil" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı 

tespit edilmiştir.)  
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2005 34353 / "rodikids" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı 

tespit edilmiştir.)  

2008 59645 / "rodimood" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.)  

205333 / "rody" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı tespit 

edilmiştir.)  

2008 37864 / "rodi stock" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.)  

94/004774 / "rodi rebel" (Marka hükümden düşmüştür.) (Farklı firmaya ait markadır.)  

95/002208 / "rodi rebel" (Marka hükümden düşmüştür.)  

94/006043 / "rodi rebel" (Marka hükümden düşmüştür.)  

202968 / "rodi raw" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı 

tespit edilmiştir.)  

2003/12023 / "rodi paris" (Marka hükümden düşmüştür.)  

2010 26225 / "rodi mood" (Ihibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 

kapsadığı tespit edilmiştir.)  

2009 27616 / "rodi mood" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.)  

2008 37866 / "rodi mood" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.)  

2008/37679 / "rodi istanbul" (Marka hükümden düşmüştür.)  

91842 / "rodi giyim" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı 

tespit edilmiştir.)  

2008/47436 / "rodi deqpo" (Marka hükümden düşmüştür.)  

2008 23218 / "rodi cardon şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.)  

94/004775 / "rodi" (Marka hükümden düşmüştür.) (Farklı firmaya ait markadır.)  

2006 62263 / "rodi" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 

edilmiştir.)  

96 017679 / "rodi" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı tespit 

edilmiştir.)  

178147 / "rodi" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı tespit 

edilmiştir.)  

127679 / "rodi" (Marka hükümden düşmüştür.)  

ozel/01468 / "rodi" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 

edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220301091 Başvuru No: 2011/119059 

 

İlgi: 30,12.2011 tarih ve "rodin easy" ibareli dilekçeniz  

2011/119059 başvuru numarası ile kayıtlı olan "rodin easy" 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 GEZİCİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Fatih Cad. Pelit 

Sok.No:10Merter 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  
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2001 16559 / "robin club şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 

edilmiştir.)  

2006 38945 / "robin şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.)  

2007 01523 / "robin şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220301096 Başvuru No: 2011/14332 

 

İlgi: 23.02.2011 tarih ve "diesel şekil" ibareli dilekçeniz  

2011/14332 başvuru numarası ile kayıtlı olan "diesel 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 JAGUAR CARS LIMITED (Abbey Road Whitley Coventry CV3 4LF İNGİLTERE)  

İtiraz Gerekçesi  Benzer marka, bilinirlik, telif hakkı, kötüniyet  

İnceleme Sonucu Benzer marka, bilinirlik, telif hakkı gerekçeleri haklı bulunmuştur. 

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

83575 / "jaguar" (Benzer görülmüştür)  

145855 / "jaguar" (Benzer görülmüştür)  

146845 / "jaguar" (Benzer görülmüştür)  

168284 / "jaguar" (Benzer görülmüştür)  

96 01 1096 / "jaguar kaplan şekli" (Benzer görülmüştür)  

170404 / "şekil" (Benzer görülmüştür) 

 

Evrak No: 220301100 Başvuru No: 2011/18873 

 

İlgi: 10.03.2011 tarilı ve "aseikiwi" ibareli dilekçeniz  

2011/18873 başvuru numarası ile kayıtlı olan "aseikiwi" 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 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 AS-EL TARIM ÜRÜNLERİ GIDA PAKETLEME DEPOLAMA NAKLİYE ZİRAİ ALETLER 

AMBALAJ KOMİSYONCULUK PAZARLAMA İTH.İTH.ÜR.SAN.VE TİC.A.Ş. (Vedat Dalokay Hal 

Kompleksi 4. Peron No: 197 Seyhan ADANA)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2006 39414 / "as-el şekil" (Benzer görülmüştür)  

2006 39415 / "as-el natural" (Benzer görülmüştür)  

2006 39416 / "as-el best" (Benzer görülmüştür) 

 

Evrak No: 220301103 Başvuru No: 2011/30216 

 

İlgi: 12.04.2011 tarih ve "rodin şekil" ibareli dilekçeniz  

2011/30216 başvuru numarası ile kayıtlı olan "rodin şekil" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 
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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 RODİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Haramidere E-5 Karayolu Üzeri 

Rodi İş Merkezi Avcılar İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

127679 / "rodi" (Benzer görülmesine karşın hükümden düşmüştür)  

151901 / "rodi" (Benzer görülmüştür)  

91842 / "rodi giyim" (Benzer görülmüştür)  

178147 / "rodi" (Benzer görülmüştür)  

96 017679 / "rodi" (Benzer görülmesine rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir)  

205333 / "rody" (Benzer görülmemiştir)  

202771 /"robi" (Benzer görülmemiştir)  

202968 / "rodi raw" (Benzer görülmüştür)  

209960 / "rodi şekil" (Benzer görülmesine karşın hükümden düşmüştür)  

208393 / "rodi şekil" (Benzer görülmesine karşın hükümden düşmüştür) 

209857 / "rodi şekil" (Benzer görülmesine karşın hükümden düşmüştür)  

208426 / "rodi şekil" (Benzer görülmüştür)  

99 011631 / "big free şekil" (Benzer görülmemiştir)  

99 011632 / "r şekil" (Benzer görülmemiştir)  

99 011633 / "rodi şekil" (Benzer görülmesine karşın hükümden düşmüştür)  

99 017626 / "r.v.d rodi vintage denim" (Benzer görülmüştür)  

2002 07607 / "rodi şekil" (Benzer görülmüştür)  

2002 07608 / "rodi şekil" (Benzer görülmüştür)  

2002 12976 / "rodi şekil" (Benzer görülmüştür)  

2003/12023 / "rodi paris" (Benzer görülmesine karşın hükümden düşmüştür)  

2004 08565 / "rodi" (Benzer görülmüştür)  

2004 16857/"denims rodi" (Benzer görülmüştür)  

2005 34353 / "rodikids" (Benzer görülmüştür)  

2006 62263 / "rodi" (Benzer görülmüştür)  

2008 23218 / "rodi cardón şekil" (Benzer görülmüştür)  

2008/37679 / "rodi istanbul" (Benzer görülmesine karşın hükümden düşmüştür)  

2008 37864 / "rodi stock" (Benzer görülmüştür)  

2008 37866 / "rodi mood" (Benzer görülmüştür)  

2008/47436 / "rodi deqpo" (Benzer görülmüştür)  

2008 59645 / "rodimood" (Benzer görülmüştür)  

2009 27616 / "rodi mood" (Benzer görülmüştür)  

2010 26225 / "rodi mood" (Benzer görülmesine rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir)  

182581 / "rodi şekil" (Benzer görülmüştür)  

İtiraz Eden GEZİCİ TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ (Fatih Cad. Pelit Sok. No: 10 Merter İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haksız bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2001 16559/"robin club şekil" (Benzer görülmemiştir)  

2007 01523 / "robin şekil" (Benzer görülmemiştir)  

2006 38945 / "robin şekil" (Benzer görülmemiştir)  

2010 77568 / "robin şekil" (Benzer görülmemiştir)  

2001 16558/"rbn şekil" (Benzer görülmemiştir)  

2011 39886 / "robin kids" (Benzer görülmemiştir) 

 

 



2. EVRAK İÇERİKLERİ 

117 
 

Evrak No: 220301104 Başvuru No: 2011/30217 

 

İlgi: 12.04.2011 tarih ve "rodin young fashion" ibareli dilekçeniz  

2011/30217 başvuru numarası ile kayıtlı olan "rodin young fashion" ibareli marka tescil başvurunuza 556 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda 

belirtilmiş olan itiraz/itirazların incelenmesi sonucunda, itiraza gerekçe olarak gösterilen "rodi" markasının 

ilgili sektörde bilinirliği dikkate alındığında, sözkonusu başvurunun, itiraza gerekçe olarak gösterilen 

marka/markalar ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar 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 RODİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Haramidere E-5 Karayolu Üzeri 

Rodi İş Merkezi Avcılar İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2004 16857/"denims rodi" (Benzer görülmüştür)  

99 017626 / "r.v.d rodi vintage denim" (Benzer görülmemiştir)  

2004 08565 / "rodi" (Benzer görülmemiştir)  

151901 / "rodi" (Benzer görülmüştür)  

178147 / "rodi" (Benzer görülmüştür)  

96 017679 / "rodi" (Benzer olmasına rağmen farklı mal ve hizmetleri içermektedir)  

2006 62263 / "rodi" (Benzer görülmüştür)  

2008 23218/"rodi cardon şekil" (Benzer görülmüştür)  

2008/47436 / "rodi deqpo" (Benzer görülmesine karşın hükümden düşmüştür)  

2008/37679 / "rodi istanbul" (Benzer görülmesine karşın hükümden düşmüştür)  

2008 37866 / "rodi mood" (Benzer görülmüştür)  

2009 27616 / "rodi mood" (Benzer görülmüştür)  

2003/12023 / "rodi paris" (Benzer görülmesine karşın hükümden düşmüştür)  

202968 / "rodi raw" (Benzer görülmüştür)  

91842 / "rodi giyim" (Benzer görülmüştür)  

2008 37864 / "rodi stock" (Benzer görülmüştür)  

2002 07608 / "rodi şekil" (Benzer görülmüştür)  

2002 12976/"rodi şekil" (Benzer görülmüştür)  

182581 / "rodi şekil" (Benzer görülmüştür)  

208426 / "rodi şekil" (Benzer görülmüştür)  

2005 34353 / "rodikids" (Benzer görülmüştür)  

2008 59645 / "rodimood" (Benzer görülmüştür)  

2002 07607 / "rodi şekil" (Benzer görülmüştür) 

 

Evrak No: 220301105 Başvuru No: 2011/31337 

 

İlgi; 2012-G-12445 numaralı ve 12/01/2012 tarihli dilekçeniz. İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.10.2011 tarih ve 

194 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2011/31337 başvuru numarası ve 15.04.2011 başvuru tarihi 

ile kayıtlı olan "ht.tech şekil" 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 reddine karar 

verilmiştir. 

 

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

132068 / "hitec" (Benzer görülmüştür) 
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Evrak No: 220301106 Başvuru No: 2011/32268 

 

İlgi: 19.04.2011 tarih ve "best form" ibareli dilekçeniz  

2011/32268 başvuru numarası ile kayıtlı olan "best form" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 

itirazın incelenmesi sonucunda başvurunun, itiraza gerekçe olarak gösterilen markalardan 135667 ve 2007 

65503 tescil numaralı markalar ile, "form" ibaresinin başvurunun içerdiği mallar bakımından ayırt edici 

gücü düşük bir ibare olduğu ancak başvurunun da söz konusu ibareye ek olarak ayırt ediciliği görece yüksek 

başkaca bir ibare içermiyor olduğu göz önünde bulundurulduğunda, benzer olduğu ve karıştırılma 

ihtimalinin bulunduğu tespit edilmiş 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 ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Organize Sanayi Bölgesi 11.Cadde 

ESKİŞEHİR)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

118808 / "eti form" (Benzer görülmemiştir)  

2000 24089 / "eti form" (Benzer görülmemiştir)  

135667 / "form şekil" (Benzer görülmüştür)  

2000 25298 / "eti form şekersiz-kepekli çubuk kraker" (Benzer görülmemiştir)  

2006 01243 / "eti form şekil" (Benzer görülmemiştir)  

2006 16353 / "form ye formda kal" (Benzer görülmemiştir)  

2007 65503 / „form+" (Benzer görülmüştür.) 

 

Evrak No: 220301119 Başvuru No: 2011/57678  

 

İlgi: 1L07.2011 tarih ve "eureldan" ibareli dilekçeniz  

2011/57678 başvuru numarası ile kayıtlı olan "eureldan" 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 DOW AGROSCIENCES LLC (9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268 

DELAWARE EYALETİ A.B.D.)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka  

İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

77133 / "reldan" (Benzer görülmüştür) 

 

Evrak No: 220301120 Başvuru No: 2011/57698 

 

İlgi: 11.07.2011 tarih ve "euconfıdore" ibareli dilekçeniz  

2011/57698 başvuru numarası İle kayıtlı olan "euconfıdore" 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 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen ALMANYA)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

106167/"confidor" (Benzer görülmüştür) 

 

Evrak No: 220301122 Başvuru No: 2011/57700 

 

İlgi: 11.07.2011 tarih ve "euteldor" ibareli dilekçeniz  

2011/57700 başvuru numarası ile kayıtlı olan "euteldor" 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 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen ALMANYA)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

169373/"teldor" (Benzer görülmüştür) 

 

Evrak No: 220301140 Başvuru No: 2011/74284 

 

İlgi: 20.09.2011 tarih ve "m taze" ibareli dilekçeniz  

2011/74284 başvuru numarası ile kayıtlı olan "m taze" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz 

incelenmiştir.  

Yapılan incelemede, sözkonusu başvurunun, itiraza gerekçe olarak gösterilen markalar ile aynı ya da ayırt 

edilemeyecek kadar benzer olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu, zira hedef tüketici kesimi 

açısından marka sahipleri arasında idari-iktisadi yönde bir bağlantı bulunduğu yönünde bir izlenim 

oluşabileceği 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 DORUK UNLU MAMULLER SANAYİ VE PERAKENDE HİZMETLERİ ANONİM 

ŞİRKETİ (Yukarı Dudullu Mah. Org. San. Böl. 2. Cad. No:25 Ümraniye İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2008 21375 / "n taze şekil" (Benzer görülmüştür) 2008 28155 / "n taze şekil" (Benzer görülmüştür) 

 

Evrak No: 220301142 Başvuru No: 2011/81826 

 

İlgi: 14.10.2011 tarih ve "Âlâ sultan" ibareli dilekçeniz  

2011/81826 başvuru numarası ile kayıtlı olan "Âlâ sultan" 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 ERBAK- ULUDAĞ İÇECEK SANAYİ VE TİCARET/ANONİM ŞİRKETİ (Yeni Yalova Yolu 

Caddesi No: 570 Dosab Sönmez Sitesi Osmangazi BURSA)  
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İtiraz Gerekçesi Benzer marka, tanınmışlık, kötü niyet İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

99 013679 / "le sultan" (Benzer görülmemiştir)  

132536 / "sultan" (Benzer görülmüştür)  

2010 16815 / "sultan şerbeti" (Benzer görülmemiştir)  

2010 16817 / "uludağ sultan şerbeti" (Benzer görülmemiştir)  

2010/29745 / "sultan" (Benzer görülmüştür) 

 

Evrak No: 220301151 Başvuru No: 2012/00914 

 

İlgi: 04.01.2012 tarih ve "t.y. trakya yem" ibareli dilekçeniz  

2012/00914 başvuru numarası ile kayıtlı olan "t.y. trakya yem" 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 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 S. S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (I.Murat 

Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:2 Ayşekadın Merkez 22030 EDİRNE)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2009 16096/"trakyem" (Benzer görülmüştür)  

79378 / "trakyem" (Benzer görülmüştür) 

 

Evrak No: 220301174 Başvuru No: 2012/29856 

 

İlgi: 29.03.2012 tarih ve "epi rujj" ibareli dilekçeniz  

2012/29856 başvuru numarası ile kayıtlı olan "epi rujj" 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 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ (Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. 

No:73 Sancaktepe İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2004 29780 / "epi" (Benzer görülmüştür) 

 

Evrak No: 220301182 Başvuru No: 2012/65092 

 

İlgi: 23.07.2012 tarih ve "dutela" ibareli dilekçeniz  

2012/65092 başvuru numarası ile icayıtlı olan "dutela" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz 

incelenmiştir.  

Yapılan itirazın incelenmesi sonucunda, itiraza gerekçe gösterilen markalar ile başvuru arasında karıştırılma 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca itiraza gerekçe olarak gösterilen markanın toplum nezdinde 

ulaştığı bilinirlik nedeniyle, markanın itibarından haksız yarar sağlama veya markanın itibarına veya ayırt 

edici karakterine zarar verme ihtimali bulunduğu tespit edilmiş ve itiraz haklı bulunmuştur. Sayılan 
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nedenlerle 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 FERRERO S.P.A. (Piazzale Pietro Ferrero, 1 I-12051 Aiba (CN) İTALYA)  

İtiraz Gerekçesi  

(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur.  

(8/4) Tanınmışlık - Haklı Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2011 39609 / "nutella" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali  

bulunduğu tespit edilmiştir.)  

122900 / "nutella" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu  

tespit edilmiştir.)  

84821 / "nutella" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu  

tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220301184 Başvuru No: 2012/71099 

 

İlgi: 13.08.2012 tarih ve "charlie chaplin" ibareli dilekçeniz  

2012/71099 başvuru numarası ile kayıtlı olan "charlie chaplin" ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 

itiraz/itirazlar incelenmiştir.  

Md. 8/1 kapsamında yapılan itirazın incelenmesi sonucunda, mesnet markanın kayıtlara daha sonra girdiği 

tespit edildiğinden 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, itiraza gerekçe olarak gösterilen markanın toplum 

nezdinde ulaştığı bilinirlik nedeniyle, markanın itibarından haksız yarar sağlama veya markanın itibarına 

veya ayırt edici karakterine zarar verme ihtimali bulunduğu tespit edilmiş ve itiraz haklı bulunmuştur. Md. 

8/5 kapsamında yapılan itirazın incelenmesi sonucunda, itiraz sahibinin söz konusu ibare üzerinde bu madde 

kapsamındaki hak sahipliği iddiası haklı bulunmuştur. Md. 35/1 kapsamında itiraz sahibinin kötü niyet 

iddiası ibraz edilen bilgiler ışığında incelendiğinde, başvurunun kötü niyetle yapılmış olduğu kanaatine 

varılmıştır. 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 BUBBLES INCORPORATED SA(Alleedes Grand'Places 1, 1701 Fribourg, İSVİÇRE)  

İtiraz Gerekçesi  

(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haksız Bulunmuştur.  

(8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - Haksız Bulunmuştur.  

(8/4) Tanınmışlık - Haklı Bulunmuştur.  

(8/5) Diğer Fikri Haklar veya Kişi Hakları - Haklı Bulunmuştur.  

(35/1) Kötü Niyet - Haklı Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2012 75053 / "charlie chaplin şekil" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 

 

Evrak No: 220301186 Başvuru No: 2012/80777 

 

İlgi: 24.09.2012 tarih ve "profoam" ibareli dilekçeniz  

2012/80777 başvuru numarası ile kayıtlı olan "profoam" 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 HYPRED (55, Boulevard Jules Verger, F-35800 DINARD FRANSA)  

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2012 46530 / "prefoam" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220301187 Başvuru No: 2012/86973 

 

İlgi: 15.10.2012 tarih ve "formsan" ibareli dilekçeniz  

2012/86973 başvuru numarası ile kayıtlı olan "formsan" 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 ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Organize Sanayi Bölgesi 11.Cadde 

ESKİŞEHİR)  

İtiraz Gerekçesi  

(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

135667 / "form şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.)  

118808 / "eti form" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.)  

2000 24089 / "eti form" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.)  

2000 25298 / "eti form şekersiz-kepekli çubuk kraker" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde 

benzer olmadığı tespit edilmiştir.)  

2006 01243 / "eti form şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 

edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220301188 Başvuru No: 2012/91554 

 

İlgi : 05.11,2012 tarih ve "celal koçkan itimat sucukları sucuk itimat işidir." ibareli dilekçeniz  

2012/91554 başvuru numarası ile kayıtlı olan "celal koçkan itimat sucukları sucuk itimat işidir." ibareli 

marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ni n 35 inci maddesi çerçevesinde 

yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itirazın incelenmesi sonucunda, başvuru üzerinde yer alan 

"itimat" ibaresinin esas unsur konumunda bulunduğu da dikkate alındığında itiraza gerekçe gösterilen 

markalar ile başvurunun benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edildiğinden 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 İTİMAT ET VE ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bankalar Cad. 

No:26 (İtimat Kasabı) Merkez AFYONKARAHİSAR)  

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Kanştınlma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. (8/3) Eskiye Dayalı Kullanım - 

Haksız Bulunmuştur. (35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2005 48533 / "afyon itimat özel et kombinası şekil" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen 

farklı mal / hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 2005 02241 / "afyon karahisar itimat sucukları" (İltibas 

oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farkh mal / hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 121024 / 

"itimat" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2005 02240 / "itimat sucukları" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 
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kapsadığı tespit edilmiştir.) 2013/43444 / "afyon itimat ısıl işlemi görmüş sucuk since 1928" (Marka 

Kayıtlara sonradan girmiştir.) 

 

Evrak No: 220301195 Başvuru No: 2013/01516 

 

İlgi : 08.01.2013 tarih ve “anadolu kablo” ibareli başvurunuz  

2013/01516 başvuru numarası ile kayıtlı olan “anadolu kablo” 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 NURETTİN IŞIK (SARIGÖL MAH. MARMARA CAD. NO: 66-68/20 GAZİOSMANPAŞA 

İSTANBUL) İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2008 58788 / "anadolu enerji şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Evrak No: 220301208 Başvuru No: 2013/12400 

 

İlgi : 11.02.2013 tarih ve “zirvemice” ibareli başvurunuz 

2013/12400 başvuru numarası ile kayıtlı olan “zirvemice” 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 (Bulgurlu Mah. Bağlar Cad. No:5 Şafak İş Merkezi Üsküdar 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  

 178087 / "kolej zirve" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı 

tespit edilmiştir.) 

 178089 / "sayisal zirve" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı 

tespit edilmiştir.) 

 178088 / "sözel zirve" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı 

tespit edilmiştir.) 

 2000 20818 / "zirve" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.) 

 2001 05252 / "zirve" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.) 

 2005 26007 / "zirve "geleneği ile okul birikimi ile dersane"" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 

olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2005 53518 / "zirve dergileri geleneğiyle okul birikimiyle dersane şekil" (İltibas oluşturacak düzeyde 

benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 

 2006 02327 / "zirve dergisi dershaneleri" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2006 02323 / "zirve dershaneleri" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2006 02326 / "zirve" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı 

tespit edilmiştir.) 
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 2011 31315 / "z zirve dergisi yayınları şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2012 57112 / "tüm dersler sayısal(mf)soru bankası z zirve dergisi yayınları" (Markanın ve kapsamındaki 

eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2012 57111 / "tüm dersler soru bankası zirve dergisi yayınları" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın  

benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2012 75115 / "zirve okuma salonu" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2012 75110 / "zirve bilgi evi" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2012 75113 / "zirve gençlik merkezi" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2012 75111 / "zirve dersaneleri" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2012 97817 / "zirve yayınları zirve çocuk" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2012/57113 / "tüm dersler eşit ağırlık(tm)soru bankası zirve dergisi yayınları" (Markanın ve kapsamındaki 

eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 75112 / "zirve dergisi yayınları" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2012 75109 / "zirve dergisi dersaneleri" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2012 75114 / "zirve etüt eğitim merkezi" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2012 76353 / "zirve dergisi yayınları yeni zirvelere yine zirve ile..." (Markanın ve kapsamındaki eşyanın 

benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2012 76354 / "zirve dergisi yayınları herkes aradığını bulacak" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 

olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2012 97818 / "zirve yayınları test bankası" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2012 102312 / "zirve dergisi yayınları maceracı minikler" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 

olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 178090 / "fen lisesi zirve" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 

kapsadığı tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220301215 Başvuru No: 2013/31724 

 

İlgi: 05.04.2013 tarih ve "nt elements" ibareli dilekçeniz  

2013/31724 başvuru numarası ile kayıtlı olan "nt elements" 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 ABDULLAH ÇELİK (Nişanca Mah. Nişanca Bostan Sk. No:7 Kumkapı EMİNÖNÜ 

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  

2002 22224 / "e.t.'s element s" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 2006/52114 / "element's for women " (Marka hükümden düşmüştür.) 
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Evrak No: 220302443 Başvuru No: 2013/41502 

 

İlgi : 07.05.2013 tarih ve “m&s” ibareli başvurunuz  

2013/41502 başvuru numarası ile kayıtlı olan “m&s” ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 

itirazın 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 MARKS AND SPENCER P.L.C. (Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1 Nw 

BİRLEŞİK KRALLIK)  

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.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2006 36867 / "m&s" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 

edilmiştir.) 148213 / "m&s" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 

kapsadığı tespit edilmiştir.) 2005 53336 / "your m & s" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu 

ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2005 53338 / "your m & s" (Markanın ve kapsamındaki 

eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2012 97322 / "m & s collezione" 

(İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 

145851 / "marks & spencer" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 

edilmiştir.) 2003 03741 / "marks&spencer" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı 

tespit edilmiştir. 

 

Evrak No: 220302758 Başvuru No: 2013/44278 

 

İlgi: 15.05.2013 tarihli ve "nicer dicer" ibareli dilekçeniz  

2013/44278 başvuru numarası ile kayıtlı olan "nicer dicer" 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 REPAC, CEDOMİR (Fliederweg 24,65611 Brechen ALMANYA)  

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma ihtimali - 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 20313 / "nicer dicer" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.) 2008 03282 / "nicer dicer" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2006 48257 / "nicer dicer" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 

olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220302929 Başvuru No: 2013/71935 

 

İlgi: 27.08.2013 tarih ve "icoo" ibareli dilekçeniz  

2013/71935 başvuru numarası ile kayıtlı olan "icoo" 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. 
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İtiraz Eden GAMATEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Karakurt Yolu Üzeri 

Cumhuriyet Mah. 1891 Sokak No:52 merkez DENİZLİ)  

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2012/89611 / "icoon kids" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 

kapsadığı tespit edilmiştir.) 2012/89610 / "icoon home" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına 

rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 2013/22265 / "icon" (Markanın iltibas ihtimali 

oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 2013/20940 / "ikon" (Markanın iltibas ihtimali 

oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 2012/101117 / "g icoon" (Markanın ve 

kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2012/101116 / "ıcoon" 

(Markarun ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.)  

İtiraz Eden TTAF ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KAVAKLI MAH. 

İSTANBUL CAD. N0:21 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haksız Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2012 14247 / "icot" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220303280 Başvuru No: 2014/00310 

 

İlgi : 27.03.2014 tarih ve “mir academy” ibareli başvurunuz  

2014/00310 başvuru numarası ile kayıtlı olan “mir academy” 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 DİZAYN TEKNİK BORU VE ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

(Atatürk Mah. Inönü Cad. No:6 Esenyurt 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. 

 İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2013 00078 / "mir technology institude" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2013 00082 / "mir teknoloji enstitüsü" (Markanın ve kapsamındaki 

eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220303286 Başvuru No: 2014/00311 

 

İlgi : 27.03.2014 tarih ve “mir akademi” ibareli başvurunuz  

2014/00311 başvuru numarası ile kayıtlı olan “mir akademi” 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 DİZAYN TEKNİK BORU VE ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

(Atatürk Mah. Inönü Cad. No:6 Esenyurt 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.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2013 00078 / "mir technology institude" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2013 00082 / "mir teknoloji enstitüsü" (Markanın ve kapsamındaki 

eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir. 
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Evrak No: 220303383 Başvuru No: 2014/102899 

 

İlgi : 12.12.2014 tarih ve “yüksel konyalı hacı usta” ibareli başvurunuz  

2014/102899 başvuru numarası ile kayıtlı olan “yüksel konyalı hacı usta” ibareli marka tescil başvurunuza 

556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda 

belirtilmiş olan itirazın incelenmesi sonucunda, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 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 OSMAN TEZCAN (MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ 16.CADDE NO:32/A OSTİM 

YENİMAHALLE ANKARA)  

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  

2006 00720 / "konyalı hacı usta kh şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2011 72743 / "khu" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde 

benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220303451 Başvuru No: 2014/15064 

 

İlgi: 2L02.2014 tarih ve "billy boy" ibareli dilekçeniz  

2014/15064 başvuru numarası ile kayıtlı olan "biily boy" 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 MAPA GMBH (Industriestrasse 21-25 D-27404 ZEVEN ALMANYA)  

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. (8/4) Tamnmışlık - Haksız 

Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2013 30203 / "billy boy" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.) 2001 26143 / "billy boy" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / 

hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 2003 08714 / "billy boy" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına 

rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220304910 Başvuru No: 2017/62544 

 

İlgi : 12.07.2017 tarih ve “epiroc” ibareli başvurunuz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/62544 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 

12.10.2021 tarih ve 382 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  
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Çarıklar: vidyeli muhafaza borusu çarıkları, emprenye muhafaza borusu çarıkları,Anahtarlar: boru 

anahtarları, iç tüp anahtarları, Çeneler (sertleştirilmiş çelik parçalar)Cıvatalar: alyan başlı cıvatalar, anahtar 

başlı cıvatalar;Morsetlerde kullanılan bronz ringler;ibo blon, somun, maşon, ayna, şhank, menfez borusu 

(umbrella), çelik boru şemsiye (umbrella kemer sistemi), Split set. Demir veya çelikten bağlantı 

aksesuarları: (tayrot, tie-rot): Ovalama tayrot, yassı ovalama tayrot, somun, tablalı somun, çatal somun, 

tablalı tırnaklı somun, alt ayar somunu, teleskop somun, universal kilit takım, klips, sağ-sol kanca. Demir 

veya çelikten İskele kalıp aksesuarları, fincan/üst tas, kollu çelik kurtağzı, çelik badem, konik cıvata, konik 

cıvata taban kancası, anahtar ağızlı sızdırmaz, flanşlı sızdırmaz, kriko tabanı, alt tas, sabit tekli kelepçe, 

klips, kulaklı veya kulaksız kama, makara, payanda kafası, köşe topuzu, küçük kilit takım, büyük kilit 

takım, büyük veya küçük taker, teka kalıp kilit, fırdöndü, merkezleme U'su, isankra], pim, kulp, kele flanşı, 

hareketli kelepçe, iskele pimi, çiroz, somun, payanda mili, çelik konik takoz, kriko takımı, ankreaj mili, ayar 

mili, iskele duvar dayaması, boru jag, mekanizma takımı, payanda alt başlığı, mekanizma salyangozu, gergi 

mıh takımı. Demir veya çelikten boru ayar milleri, ayar mili somunları, boru ayar pimi, Çelik pah çıtaları 

Demir veya çelikten metrik gijon, ankraj mili demir veya çelikten vidalar, cıvatalar, somunlar trifon vidalar, 

pimler, yaylanmayı sağlayıcı rondelalar, kalıp bağlama saplamaları, çelik çıtalar, bağlantı elemanları, 

Metalden mamul sıvı veya gaz nakli amaçlı borular ve bunların bağlantı parçaları,hidrolik ve pnömatik 

bağlantı elemanları, flanşlar, nipeller, manşonlar, dirsekler, redüksiyonlar, makina veya motor parçası 

olmayan madeni vanalar, valflerDemir veya çelikten tünel ve maden aksesuarları: Matkaplar: karot almaz 

matkaplar, karot alır matkaplar, karot alır emprenye matkaplar, muhafaza borusu matkapları, kapalı vidye 

matkaplar, kapalı emprenye matkaplar, kapalı pdc matkaplar, çelik gövdeli kapalı pdc matkaplar, matris 

gövdeli kapalı pdc matkaplar, trikone rokbitler, button bit, cross bit, Karotiyerler: wireline karotiyerler, 

konvansiyonel karotiyerler, Tijler, muhafaza boruları; Overshot,Başlıklar: muhafaza boru başlıkları, 

manevra başlıkları, su başlıkları, adaptörler, Tahlisiyeler,Geoteknik ekipmanlar: şahmerdanlar ve darbe 

başlıkları, spt ve spt çarıkları, shelbey, inklonimetre boruları.Pompalar: Makine veya motor parçası olmayan 

pompalar: çamur pompaları, vakum pompası, elektrikli dalgıç pompaları, dizel tahrikli pompalar, hidrolik 

dalgıç pompaları;Motorlar: Elektrikli motorlar (kara nakil vasıtası için olanlar hariç), genel maksatlı 

motorlar, dizel motorlar, servo motor, step motor, titreşimli motor, redüktörlü motorlar, redüktörsüz 

motorlar, çift devirli motorlar, tek fazlı motorlar;Redüktörler, redüktör kutuları;Zemin etüt, sondaj, delgi ve 

madencilik makineleri: paletli sondaj makinaları, taşınabilir sondaj makinaları, yatay sondaj makinaları, 

rotary sondaj makinaları, havalı sondaj makinaları, delgi makinaları, döner deliciler, paletli deliciler, darbeli 

kaya deliciler, darbeli mobil kırıcılar, çamur karıştırıcı makinesi, karot kesme makinası, karotlu delme 

makineleri, ters dönüşümlü delme makineleri delici tabancalar, kırıcı tabancalar, integral matkaplar, kuyu 

ölçüm makinası, su kuyusu açma makineleri, kavlat tarama makineleri; Delici uçlar.jeoteknik delme 

makineleri, enjeksiyon makineleri, kablolu bütünleme makineleri, akışkan geçişini ölçen kayıt makinaları ve 

bunların yedek parçaları;Yeraltı maden ocakları için kesintisiz kazıcılar, yeraltı maden ocakları için 

beslemeli kırıcılar,Yükleyiciler: teleskobik yükleyiciler, lastik tekerlekli yükleyiciler, paletli kompakt 

yükleyiciler, lastik tekerlekli mikro yükleyiciler, sabit monte edilen mafsallı bom yükleyiciler, arazi 

yükleyicileri.Platformlar: bomlu platformlar, makaralı platformlar, dikey teleskobik platformlar, malzeme 

yükseltici platformlar.Yol ve asfalt makinaları: asfalt finişeri, asfalt silindirleri, toprak silindirleri, kazıcı 

yükleyiciler, kazıma makinası, titreşimli tandem silindirlerEkskavatörler: paletli ekskavatör, mini 

ekskavatör, lastikli ekskavatör, halatlı ekskavatör;Kompaktör: arazi yükseltme kompaktörleri, toprak 

kompaktörleri, titreşimli toprak kompaktörleri;Vinç: monoray vinç, arabalı vinç, köprü vinç, portal vinç, 

pergel vinç, hidrolik mobil liman vinçleri, şarj vinçleri, döküm vinçleri, servis vinçleri, döner tip vinçler, 

akıllı pergel vinçler.Kompresör, jeneratör.varyatör, Hidrofor, Rulmanlar, bilyalı veya masuralı 

yataklar.Dişliler, valflerPompaların, motorların, zemin etüt, sondaj, delgi ve madencilik makinelerinin, 

yükleyicilerin, platformların, yol ve asfalt makinalarının, ekskavatörlerin, kompaktörlerin, vinçlerin, kara, 

deniz ve hava nakil araçlarının bakım, tamir ve servis hizmetleri,İnşaat hizmetleri: konut, köprü, fabrika 

inşaatı hizmetleri. Bina cehpe kaplama hizmetleri. Bina yenilenmesi hizmetleri. Bina yıkım hizmetleri. Yol 

döşeme hizmetleri. İnşaat kontrol hizmetleri.İş makinelerinin, inşaat araç ve gereçlerinin, zemin etüt, 

sondaj, delgi ve madencilik makinelerinin, yükleyicilerin, platformların, yol ve asfalt makinalarının, 

ekskavatörlerin, kompaktörlerin, vinçlerin kiralanması hizmetleri.Müşterilerin malları elverişli bir şekilde 

görmesi ve satın alması için Rulmanlar, bilyalı veya masuralı yataklar 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)  
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Başvuru/Tescil No 2017 112942 

Başvuru/Tescil No 2017 42834 

Başvuru/Tescil No 2017 52175 

 

Evrak No: 220304911 Başvuru No: 2017/62544 

 

İlgi : 12.07.2017 tarih ve “epiroc” ibareli başvurunuz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2017/62544 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 

12.10.2021 tarih ve 382 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  

Çarıklar: vidyeli muhafaza borusu çarıkları, emprenye muhafaza borusu çarıkları,Anahtarlar: boru 

anahtarları, iç tüp anahtarları, Çeneler (sertleştirilmiş çelik parçalar)Cıvatalar: alyan başlı cıvatalar, anahtar 

başlı cıvatalar;Morsetlerde kullanılan bronz ringler;ibo blon, somun, maşon, ayna, şhank, menfez borusu 

(umbrella), çelik boru şemsiye (umbrella kemer sistemi), Split set. Demir veya çelikten bağlantı 

aksesuarları: (tayrot, tie-rot): Ovalama tayrot, yassı ovalama tayrot, somun, tablalı somun, çatal somun, 

tablalı tırnaklı somun, alt ayar somunu, teleskop somun, universal kilit takım, klips, sağ-sol kanca. Demir 

veya çelikten İskele kalıp aksesuarları, fincan/üst tas, kollu çelik kurtağzı, çelik badem, konik cıvata, konik 

cıvata taban kancası, anahtar ağızlı sızdırmaz, flanşlı sızdırmaz, kriko tabanı, alt tas, sabit tekli kelepçe, 

klips, kulaklı veya kulaksız kama, makara, payanda kafası, köşe topuzu, küçük kilit takım, büyük kilit 

takım, büyük veya küçük taker, teka kalıp kilit, fırdöndü, merkezleme U'su, isankra], pim, kulp, kele flanşı, 

hareketli kelepçe, iskele pimi, çiroz, somun, payanda mili, çelik konik takoz, kriko takımı, ankreaj mili, ayar 

mili, iskele duvar dayaması, boru jag, mekanizma takımı, payanda alt başlığı, mekanizma salyangozu, gergi 

mıh takımı. Demir veya çelikten boru ayar milleri, ayar mili somunları, boru ayar pimi, Çelik pah çıtaları 

Demir veya çelikten metrik gijon, ankraj mili demir veya çelikten vidalar, cıvatalar, somunlar trifon vidalar, 

pimler, yaylanmayı sağlayıcı rondelalar, kalıp bağlama saplamaları, çelik çıtalar, bağlantı elemanları, 

Metalden mamul sıvı veya gaz nakli amaçlı borular ve bunların bağlantı parçaları,hidrolik ve pnömatik 

bağlantı elemanları, flanşlar, nipeller, manşonlar, dirsekler, redüksiyonlar, makina veya motor parçası 

olmayan madeni vanalar, valflerDemir veya çelikten tünel ve maden aksesuarları: Matkaplar: karot almaz 

matkaplar, karot alır matkaplar, karot alır emprenye matkaplar, muhafaza borusu matkapları, kapalı vidye 

matkaplar, kapalı emprenye matkaplar, kapalı pdc matkaplar, çelik gövdeli kapalı pdc matkaplar, matris 

gövdeli kapalı pdc matkaplar, trikone rokbitler, button bit, cross bit, Karotiyerler: wireline karotiyerler, 

konvansiyonel karotiyerler, Tijler, muhafaza boruları; Overshot,Başlıklar: muhafaza boru başlıkları, 

manevra başlıkları, su başlıkları, adaptörler, Tahlisiyeler,Geoteknik ekipmanlar: şahmerdanlar ve darbe 

başlıkları, spt ve spt çarıkları, shelbey, inklonimetre boruları.Pompalar: Makine veya motor parçası olmayan 

pompalar: çamur pompaları, vakum pompası, elektrikli dalgıç pompaları, dizel tahrikli pompalar, hidrolik 

dalgıç pompaları;Motorlar: Elektrikli motorlar (kara nakil vasıtası için olanlar hariç), genel maksatlı 

motorlar, dizel motorlar, servo motor, step motor, titreşimli motor, redüktörlü motorlar, redüktörsüz 

motorlar, çift devirli motorlar, tek fazlı motorlar;Redüktörler, redüktör kutuları;Zemin etüt, sondaj, delgi ve 

madencilik makineleri: paletli sondaj makinaları, taşınabilir sondaj makinaları, yatay sondaj makinaları, 

rotary sondaj makinaları, havalı sondaj makinaları, delgi makinaları, döner deliciler, paletli deliciler, darbeli 

kaya deliciler, darbeli mobil kırıcılar, çamur karıştırıcı makinesi, karot kesme makinası, karotlu delme 

makineleri, ters dönüşümlü delme makineleri delici tabancalar, kırıcı tabancalar, integral matkaplar, kuyu 

ölçüm makinası, su kuyusu açma makineleri, kavlat tarama makineleri; Delici uçlar.jeoteknik delme 

makineleri, enjeksiyon makineleri, kablolu bütünleme makineleri, akışkan geçişini ölçen kayıt makinaları ve 
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bunların yedek parçaları;Yeraltı maden ocakları için kesintisiz kazıcılar, yeraltı maden ocakları için 

beslemeli kırıcılar,Yükleyiciler: teleskobik yükleyiciler, lastik tekerlekli yükleyiciler, paletli kompakt 

yükleyiciler, lastik tekerlekli mikro yükleyiciler, sabit monte edilen mafsallı bom yükleyiciler, arazi 

yükleyicileri.Platformlar: bomlu platformlar, makaralı platformlar, dikey teleskobik platformlar, malzeme 

yükseltici platformlar.Yol ve asfalt makinaları: asfalt finişeri, asfalt silindirleri, toprak silindirleri, kazıcı 

yükleyiciler, kazıma makinası, titreşimli tandem silindirlerEkskavatörler: paletli ekskavatör, mini 

ekskavatör, lastikli ekskavatör, halatlı ekskavatör;Kompaktör: arazi yükseltme kompaktörleri, toprak 

kompaktörleri, titreşimli toprak kompaktörleri;Vinç: monoray vinç, arabalı vinç, köprü vinç, portal vinç, 

pergel vinç, hidrolik mobil liman vinçleri, şarj vinçleri, döküm vinçleri, servis vinçleri, döner tip vinçler, 

akıllı pergel vinçler.Kompresör, jeneratör.varyatör, Hidrofor, Rulmanlar, bilyalı veya masuralı 

yataklar.Dişliler, valflerPompaların, motorların, zemin etüt, sondaj, delgi ve madencilik makinelerinin, 

yükleyicilerin, platformların, yol ve asfalt makinalarının, ekskavatörlerin, kompaktörlerin, vinçlerin, kara, 

deniz ve hava nakil araçlarının bakım, tamir ve servis hizmetleri,İnşaat hizmetleri: konut, köprü, fabrika 

inşaatı hizmetleri. Bina cehpe kaplama hizmetleri. Bina yenilenmesi hizmetleri. Bina yıkım hizmetleri. Yol 

döşeme hizmetleri. İnşaat kontrol hizmetleri.İş makinelerinin, inşaat araç ve gereçlerinin, zemin etüt, 

sondaj, delgi ve madencilik makinelerinin, yükleyicilerin, platformların, yol ve asfalt makinalarının, 

ekskavatörlerin, kompaktörlerin, vinçlerin kiralanması hizmetleri.Müşterilerin malları elverişli bir şekilde 

görmesi ve satın alması için Rulmanlar, bilyalı veya masuralı yataklar 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 2017 112942 

Başvuru/Tescil No 2017 42834 

Başvuru/Tescil No 2017 52175 

 

Evrak No: 220306149 Başvuru No: 2014/37631 

 

İlgi : 06.05.2014 tarih ve “harem secret” ibareli başvurunuz  

2014/37631 başvuru numarası ile kayıtlı olan “harem secret” 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 RED BULL GMBH (Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl Am See AVUSTURYA)  

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. (35/1) Kötü Niyet - Haksız 

Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 

 2000 13504 / "şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 

edilmiştir.) 2008 54561 / "şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 2003 00199 / "red bull şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 

olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

İtiraz Eden UNIFREE DUTY FREE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ (Büyükdere Cad. Bengün Han 

No:107/8 Gayrettepe İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. (8/5) Diğer Fikri Haklar veya 

Kişi Hakları - Haksız Bulunmuştur. 

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2001 05111 / "harem´s secret" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Evrak No: 220306165 Başvuru No: 2014/38367 

 

İlgi : 08.05.2014 tarih ve “teknikmilas” ibareli başvurunuz  
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2014/38367 başvuru numarası ile kayıtlı olan “teknikmilas” 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 ALİ ÇAKMAK (ŞEVKETİYE MAHALLESİ 23 NİSAN BULVARI NO:72 MİLAS MUĞLA)  

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  

2010 25750 / "milas şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir. 

 

Evrak No: 220306210 Başvuru No: 2014/42821 

 

İlgi : 22.05.2014 tarih ve “barış güvenlik” ibareli başvurunuz  

2014/42821 başvuru numarası ile kayıtlı olan “barış güvenlik” 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 BARIŞ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (FEVZİ 

ÇAKMAK MAH. ATIŞALANI CAD. NO:176 KAT:4 D:7 ESENLER İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. (8/5) Diğer Fikri Haklar veya 

Kişi Hakları - Haksız Bulunmuştur. (35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2008 25368 / "barış güvenlik şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Evrak No: 220306455 Başvuru No: 2014/60270 

 

İlgi : 18.07.2014 tarih ve “casa gegee” ibareli başvurunuz 2014/60270 başvuru numarası ile kayıtlı olan 

“casa gegee” 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 CASA OTURMA GRUPLARI MOBİLYA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Çankırı Devlet Yolu 8. KM. NO:103 Akyurt ANKARA)  

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. (8/4) Tanınmışlık - Haksız 

Bulunmuştur. 

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

99 017128 / "casa club" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.) 2006 14242 / "casahome" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2006 55333 / "casa mutfak" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın 

benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2012 102069 / "casa depo" (Markanın ve 

kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2012 102973 / 

"casami" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 07567 / "micasa" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 

2013 49360 / "studıo casa" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 
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tespit edilmiştir.) 2003 12799 / "caza" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 

edilmiştir.) 2003 12797 / "kasa" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 2003 12800 / "casta" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 134511 / "casa" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 

olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 165644 / "casa" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın 

benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2003 12788 / "casa" (Markanın ve 

kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2003 12793 / "casa" 

(Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2007 

71342 / "casa" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 

edilmiştir.) 2014/11499 / "casa" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 2011 103684 / "casa" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Evrak No: 220309680 Başvuru No: 2015/62181 

 

İlgi : 27.07.2015 tarih ve “blue republic” ibareli başvurunuz  

2015/62181 başvuru numarası ile kayıtlı olan “blue republic” ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş 

olan itirazın 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 RED BULL GMBH (Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl Am See AVUSTURYA)  

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  

2000 13504 / "şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 

edilmiştir.) 99 002482 / "şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 2013 35100 / "red bull" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer 

olmadığı tespit edilmiştir.) 2013 83929 / "red bull" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Evrak No: 220315179 Başvuru No: 2017/48098 

 

İlgi : 2017-GE-325912 numaralı ve 14/08/2017 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.06.2017 tarih ve 278 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2017/48098 

başvuru numarası ve 25.05.2017 başvuru tarihi ile kayıtlı olan “emka” ibareli marka tescil başvurusuna 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18 inci maddesi uyarınca itiraz etmektesiniz.  

Md. 6/3 kapsamında yapılan inceleme sonucunda sunulan bilgi ve belgelerin, 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. 6/5 kapsamında yapılan inceleme sonucunda "Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha 

önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın 

sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği 

hallerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, 

başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli 

marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir." hükmünde belirtilen koşulların oluşmadığı kanaatine 

varıldığından itiraz gerekçesi yerinde bulunmamıştır. Md. 6/6 kapsamında yapılan inceleme sonucunda 

itiraza konu işaret üzerinde itiraz sahibinin "Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, 

ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi halinde hak 

sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir."?hükmünde düzenlenen bir hak sahipliğinin bulunmadığı 

kanaatine varıldığından itiraz gerekçesi yerinde bulunmamıştır. Md. 6/9 kapsamında yapılan inceleme 
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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. 

 

Evrak No: 220316497 Başvuru No: 2011/91443 

 

İlgi: 10.11.2011 tarih ve "dioxide 4'lü cilt yenileme sistemi" ibareli dilekçeniz  

2011/91443 başvuru numarası ile kayıtlı olan "dioxide 4'Iü cilt yenileme sistemi" 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 KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (Maslak Mah. Sümer 

Sokak No:4 Şişli İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2004 43436 / "oxide" (Benzer görülmüştür) 

 

Evrak No: 220316548 Başvuru No: 2012/37131 

 

İlgi: 19.04.2012 tarih ve "sessellife" ibareli dilekçeniz  

2012/37131 başvuru numarası ile kayıtlı olan "sessellife" 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 SISSEL INTERNATIONAL GMBH (Klaiserstrasse 7 A-6900 Bregenz AVUSTURYA)  

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2003 32415 / "sissel" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 

edilmiştir.) 2006 05156 / "sissel" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 

kapsadığı tespit edilmiştir.)  

İtiraz Eden RSD YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Kirişhane Mh. 2242 Sk. No:55 

DENİZLİ)  

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 

2007 62549 / "sese" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 

edilmiştir.) 201 1/117227 / "sese" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220316708 Başvuru No: 2014/98345 

 

İlgi : 01.12.2014 tarih ve “mispoint” ibareli başvurunuz  

2014/98345 başvuru numarası ile kayıtlı olan “mispoint” ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 
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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 KÜRE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (TOM TOM MAH. İSTİKLAL 

CAD. NO.187 BEYOĞLU İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. (8/4) Tanınmışlık - Haksız 

Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR 

 2008 27765 / "meetpoint" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 

2003 00723 / "meetpoint" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 

2014/85380 / "meetpoint" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 

2008 27767 / "midpoint" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 

kapsadığı tespit edilmiştir.) 2011 47516 / "midpoint" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2011 86216 / "midpoint" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 

kapsadığı tespit edilmiştir.) 2002 24988 / "midpoint" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2011 51811 / "midpoint everybody's meeting point" (Markanın 

ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2006 28182 / 

"midpoint herkesin buluşma noktası" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 2014 65471 / "midpoint marin" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 

olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2014 65473 / "midpoint marine" (Markanın ve 

kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2010 41100 / 

"midpoint sport cafe" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220316829 Başvuru No: 2015/106699 

 

İlgi : 24.12.2015 tarih ve “ay simit sarayı” ibareli başvurunuz  

2015/106699 başvuru numarası ile kayıtlı olan “ay simit sarayı” ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş 

olan itirazın 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 SİMİT SARAYI YATIRIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Apa Giz Plaza Büyükdere 

Caddesi No:191 Levent Beşiktaş 34330 İSTANBUL)  

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  

2014 71654 / "simit sarayı magazin" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / 

hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 2014 109700 / "simit sarayı mahalle" (Markanın ve kapsamındaki 

eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2013 99613 / "simitsepette" (İltibas 

oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 

2013 99610 / "simitsepeti" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 

kapsadığı tespit edilmiştir.) 2013 73119 / "simit" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir.) 2013 26386 / "simit 

sarayı" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2013 02542 / "Simitsepette" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 

edilmiştir.) 2013 02534 / "Simitsepeti" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı 

tespit edilmiştir.) 2012 54769 / "simit burger" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer 

olmadığı tespit edilmiştir.) 2012 42142 / "simitçi" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer 

olmadığı tespit edilmiştir.) 2011 99552 / "simit sarayı" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu 
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ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2011 34270 / "ara simidi" (Markanın iltibas ihtimali 

oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit edilmiştir.) 2011 34262 / "simit sarayı şekil" (Markanın ve 

kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2009 63452 / "simit 

sarayı şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 

edilmiştir.) 2009 63451 / "simit sarayı fırın şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2009 48752 / "simit sarayı mahalle şekil" (Markanın ve 

kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2003 25235 / "simit 

sarayı geleneksel fast food" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 2002 30240 / "simit sarayı" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu 

ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220316848 Başvuru No: 2015/106700 

 

İlgi : 24.12.2015 tarih ve “keko'nun kahve dünyası” ibareli başvurunuz  

2015/106700 başvuru numarası ile kayıtlı olan “keko'nun kahve dünyası” 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 ALTINKILIÇLAR KAHVE KAKAO ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ (Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Inebolu Sok. Ekemen Han No:1-1/3 İstanbul)  

İtiraz Gerekçesi (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  

2004 14577 / "kahve dünyası şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 2004 14579 / "kahve dünyası şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın 

benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2008 53141 / "kahve dünyası şekil" 

(Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2009 

22555 / "kahve dünyası şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Evrak No: 220316976 Başvuru No: 2015/29109 

 

İlgi : 06.04.2015 tarih ve “redcard” ibareli başvurunuz  

2015/29109 başvuru numarası ile kayıtlı olan “redcard” ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 

itirazın 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 VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ (Büyükdere Cad. No:251 Maslak 

ŞİŞLİ 34540 İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. (8/4) Tanınmışlık - Haksız 

Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2011 10692 / "red şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.) 2011 10695 / "red şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2013/23703 / "yeni çıkanlar" (Farklı firmaya ait markadır.) 2013 

37104 / "redlife" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 

edilmiştir.) 2011 40688 / "redman şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2012 29128 / "red cloud" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 
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olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2010 30986 / "red academy" (İltibas oluşturacak 

düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir. 

 

Evrak No: 220317139 Başvuru No: 2016/71185 

 

İlgi : 02.09.2016 tarih ve “mamı nour” ibareli başvurunuz 

2016/71185 başvuru numarası ile kayıtlı olan “mamı nour” 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 ÖZAKAN İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

(3. Organize Sanayi Bölgesi 18 Nolu Cadde No:36 Gaziantep) 

İtiraz Gerekçesi 

(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haksız Bulunmuştur. 

(8/4) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. 

(35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2012 105245 / "mamy" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit  

edilmiştir.) 

2010/35294 / "mamy şekil" (Marka hükümden düşmüştür.) 

İtiraz Eden ASH-D İÇECEK GIDA OTOMOTİV TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET  

ANONİM ŞİRKETİ (Ahi Evren Cad. Ata Center No:1 Kat:1 Maslak Şişli İstanbul) 

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

 2015 51897 / "mami water emziren anne suyu" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2015/01469 / "mami vit emziren anne içeceği" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2014 73483 / "mami power beverage for breastfeeding mothers" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın 

benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2014 70958 / "mami power emziren anne içeceği" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2014 40558 / "mami power" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2014 40553 / "mami malt" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.) 

 2014 102163 / "mami malt emziren anne içeceği" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve 

iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Evrak No: 220317141 Başvuru No: 2016/71323 

 

İlgi : 02.09.2016 tarih ve “turkvas” ibareli başvurunuz  

2016/71323 başvuru numarası ile kayıtlı olan “turkvas” 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 VAS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Barbaros Mah. Çiğdem Sok. Ağaoğlu 

My Ofis Kat:4/18 Ataşehir İstanbul)  
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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  

2015 03185 / "vas" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Evrak No: 220317162 Başvuru No: 2016/80888 

 

İlgi : 12.10.2016 tarih ve “deva su” ibareli başvurunuz 

2016/80888 başvuru numarası ile kayıtlı olan “deva su” 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 DEVA BAHARATLARI GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Öz Ankara 

Toptancılar Sitesi 6. Blok No204 Macunköy Yenimahalle Ankara) 

İtiraz Gerekçesi 

(8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. 

(8/4) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. 

(35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur. 

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2013 45939 / "deva derman" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2011 05107 / "deva baharat lezzet aşkına şekil" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı 

mal / hizmeti kapsadığı tespit edilmiştir.) 

 2010 75012 / "deva selection şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

2006 26943 / "deva şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.)  

2002 11433 / "deva şekil" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti 

kapsadığı tespit edilmiştir.)  

2000 21453 / "deva" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı 

tespit edilmiştir.)  

107322 / "deva" (İltibas oluşturacak düzeyde benzer olmasına rağmen farklı mal / hizmeti kapsadığı tespit 

edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220317215 Başvuru No: 2016/99717 

 

İlgi : 09.12.2016 tarih ve “www.trustedshops.com.tr” ibareli başvurunuz  

2016/99717 başvuru numarası ile kayıtlı olan “www.trustedshops.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 TRUSTED SHOPS GMBH (Subbelrather Straße 15c 50823 Köln ALMANYA)  

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur. (8/5) Diğer Fikri Haklar veya 

Kişi Hakları - Haksız Bulunmuştur. (35/1) Kötü Niyet - Haksız Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2014 20936 / "e trusted shops. guarantee" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 
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Evrak No: 220317354 Başvuru No: 2017/24473 

 

İlgi : 18.03.2017 tarih ve “çıtır pidem” ibareli başvurunuz.  

2017/24473 başvuru numarası ile kayıtlı olan “çıtır pidem” 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 HASAN ARACI (Kiremitçi Mah. 1471 Sk. No:120/A Denizli)  

İtiraz Gerekçesi (6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2004 06590 / "aracı çıtır şekil" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit 

edilmiştir.) 2011 84531 / "çıtır ekmek" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve 

karıştırılma ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2013 100656 / "çıtırfırın" (Markanın ve kapsamındaki mal 

/ hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2015 47826 / "çıt ' tırs" 

(Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit edilmiştir.)  

İtiraz Eden ARKCTR GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Londra Asfaltı Üzeri 

Atatürk Havalimanı Kavşağı Airport Shopping Mall K:3 No:90 Bakırköy İstanbul)  

İtiraz Gerekçesi (6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haksız Bulunmuştur. (6/5) Tanınmışlık - Haksız 

Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2013 84809 / "çıtırusta" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit 

edilmiştir.) 2003 24596 / "çıtırusta" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı 

tespit edilmiştir.) 2013 109121 / "çıtır lezzetin adresi" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma 

ihtimali bulunmadığı tespit edilmiştir.)  

İtiraz Eden PİDEM RESTAURANT İŞLETMELERİ GIDA TURİZM İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ (Spine Tower Büyükdere Cad. No:243 Kat:9, Maslak 34398 Sarıyer İstanbul)  

İtiraz Gerekçesi (6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haksız Bulunmuştur. (6/3) Eskiye Dayalı Kullanım - 

Haksız Bulunmuştur. (6/6) Diğer Fikri Haklar veya Kişi Hakları - Haksız Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2013 37718 / "pidem" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit 

edilmiştir.) 2011 51568 / "pidem" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı 

tespit edilmiştir.) 2010 12988 / "kd pidem" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali 

bulunmadığı tespit edilmiştir.) 2017/06731 / "pidem" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma 

ihtimali bulunmadığı tespit edilmiştir.) 2017 90028 / "pidem" (Marka Kayıtlara sonradan girmiştir. 

 

Evrak No: 220317526 Başvuru No: 2017/36798 

 

İlgi : 21.04.2017 tarih ve “penta lıft” ibareli başvurunuz.  

2017/36798 başvuru numarası ile kayıtlı olan “penta lıft” 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 VOLVO TRADEMARK HOLDING AB (C/O Ab Volvo, Se-405 08 Göteborg İSVEÇ)  

İtiraz Gerekçesi (6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur. (6/3) Eskiye Dayalı Kullanım - 

Haksız Bulunmuştur. (6/4) Paris Sözleşmesi Bağlamında Tanınmışlık - 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  

181822 / "volvo penta" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.)  
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İtiraz Eden PENTA GRUP YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Mimar Sinan Mah. Basra 

Cad. No:48-52 Sultanbeyli İstanbul)  

İtiraz Gerekçesi (6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2013 83658 / "penta joy of the bathroom" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve 

karıştırılma ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2007 41809 / "penta şekil" (Markanın ve kapsamındaki 

mal / hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Evrak No: 220318392 Başvuru No: 2018/24840 

 

İlgi : 13.03.2018 tarih ve “golden imperial resort hotel” ibareli başvurunuz.  

2018/24840 başvuru numarası ile kayıtlı olan “golden imperial resort hotel” 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 TYY TURİZM YATIRIMLARI İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

(Gaferli Mah. Hacı İsmail Efendi Sokak No:33 Göreme Kasabası Nevşehir)  

İtiraz Gerekçesi (6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur. (6/9) Kötü Niyet - Haksız 

Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2015 67587 / "imperialcave hotel" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220318400 Başvuru No: 2018/56053 

 

İlgi : 08.06.2018 tarih ve “kırmızı design print outdoor creative işinrengideğişti” ibareli başvurunuz. 

2018/56053 başvuru numarası ile kayıtlı olan “kırmızı design print outdoor creative işinrengideğişti” ibareli 

marka tescil başvurunuza 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve 

bilgileri aşağıda belirtilmiş olan itiraz 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 VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş (MASLAK MAH. BÜYÜKDERE CAD. 

BÜYÜKDERE 251 NO:251/1 Sarıyer 34540 İstanbul)  

İtiraz Gerekçesi (6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2012 19311 / "kırmızı alarm" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit 

edilmiştir.) 2011 49912 / "kırmızı avantaj şekil" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu 

ve karıştırılma ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2012 19194 / "kırmızı bulut" (Markalar benzer 

görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit edilmiştir.) 2012 89288 / "kırmızı dünya" 

(Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit edilmiştir.) 2012 98463 / "kolay 

hasat" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit edilmiştir.) 2012 10801 / 

"kırmızı puan" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit edilmiştir.) 2007 

50378 / "kırmızı sayfalar" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı tespit 

edilmiştir.) 2014 20233 / "kırmızı ışık" (Markalar benzer görülmediğinden karıştırılma ihtimali bulunmadığı 

tespit edilmiştir. 

 

Evrak No: 220318436 Başvuru No: 2018/59385 

 

İlgi : 21.06.2018 tarih ve “evopen” ibareli başvurunuz.  
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2018/59385 başvuru numarası ile kayıtlı olan “evopen” 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 KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN VE TİC A.Ş. (Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi 

No:13 Üsküdar 34662 İstanbul)  

İtiraz Gerekçesi (6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2014 92772 / "evogloss" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 2013 76306 / "evogloss" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer 

olduğu ve karıştırılma ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Evrak No: 220319053 Başvuru No: 2019/41540 

 

İlgi : 24.04.2019 tarih ve “crestal” ibareli başvurunuz.  

2019/41540 başvuru numarası ile kayıtlı olan “crestal” 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.  

Yapılan inceleme neticesinde itiraz gerekçesi markaların “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.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.Matbaa ve ciltleme malzemeleri.” üzerinde kullanımının ispatının talep edildiği 

görülmüştür. Söz konusu talep 2005 56689 / "kristal davetiye şekil" ibareli marka için geçerli nitelikte olup 

değerlendirilmiş ancak sunulan delillerin ispata yeterli olmadığı kanaatine varılmıştır. Söz konusu marka 

Md.6/1 incelemesinde tescil kapsamında yer alan ve kullanım ispatı talep edilmeyen mallar bakımından 

dikkate alınmıştır.  

İşbu karara, kararın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 

etme hakkınız bulunmaktadır. 

 

İtiraz Eden İKİNCİLER MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Istanbul Anadolu 

Yakası Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı Mahallesi Mermerciler Caddesi No:13 Tuzla 34953 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  

 2005 56689 / "kristal davetiye şekil" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve 

karıştırılma ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2011 104864 / "kristal" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 2016 46240 / "kristal boutique" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Evrak No: 220319107 Başvuru No: 2019/78405 

 

İlgi : 21.08.2019 tarih ve “sosali” ibareli başvurunuz.  

2019/78405 başvuru numarası ile kayıtlı olan “sosali” ibareli marka tescil başvurunuza 6769 sayılı Sınai 

Mülkiyet Kanunu’nun 18 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 
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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 TUĞBA DEMİR (Dolapdere Caddesi Pınar Apt. No:205 D:6 Harbiye Şişli Şişli İstanbul)  

İtiraz Gerekçesi (6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur. (6/9) Kötü Niyet - Haksız 

Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2016 85499 / "sasali" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.)  

İtiraz Eden SOSA RESTAURANT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Büyükdere 

Caddesi Oyal İş Merkezi No:108/1 Kat:2 Daire:3-4 Esentepe İstanbul)  

İtiraz Gerekçesi (6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur. (6/6) Diğer Fikri Haklar veya 

Kişi Hakları - Haksız Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2009 65137 / "sosa şekil" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 2006 35385 / "sosa fine fast food şekil" (Markanın ve kapsamındaki mal / 

hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 2002 27199 / "sosa fine fast 

food şekil" (Markalar benzer görülmekle birlikte farklı mal / hizmeti kapsadığından karıştırılma ihtimali 

bulunmadığı tespit edilmiştir. 

 

Evrak No: 220319131 Başvuru No: 2020/05042 

 

İlgi : 14.01.2020 tarih ve “glock markets” ibareli başvurunuz.  

2020/05042 başvuru numarası ile kayıtlı olan “glock markets” 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 GLOCK GESSELSCHAFT M.B.H (NELKENGASSE 3A-2232 DEUTSCH WAGRAM 

AVUSTURYA AVUSTURYA)  

İtiraz Gerekçesi (6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur. (6/4) Paris Sözleşmesi 

Bağlamında Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. (6/5) Tanınmışlık - Haksız Bulunmuştur. (6/9) Kötü Niyet - 

Haksız Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2000 25405 / "glock" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Evrak No: 220319194 Başvuru No: 2020/40421 

 

İlgi : 10.04.2020 tarih ve “md mobella deluxe” ibareli başvurunuz.  

2020/40421 başvuru numarası ile kayıtlı olan “md mobella deluxe” 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 SÜLEYMAN KÜÇÜK (Istiklal Mh. Hasan Tahsin Sk. No:12 Serdivan Adapazarı Sakarya)  

İtiraz Gerekçesi (6/1) Benzerlik/Karıştırılma ihtimali - Haklı Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
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2009 45955 / "mobella şekil" (Markanın ve kapsamındaki mal / hizmetin benzer olduğu ve karıştırılma 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Evrak No: 220320317 Başvuru No: 2009/37310 

 

İlgi: 2010-G-85762 numaralı ve 12/04/2010 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.01.2010 tarih ve 173 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2009/37310 

başvuru numarası ve 14.07.2009 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "hepsi grubu şekil" ibareli marka tescil 

başvurusuna itiraz etmektesiniz.  

Yapılan incelemede başvurunun, itirazınıza gerekçe olarak gösterilen marka/markalar ile benzer olmasına 

rağmen farklı türde mal/hizmetleri kapsadığı tespit edilmiş, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma 

ihtimalinin bulunmadığı kanaatine varılmıştır.  

Bu nedenle itirazınız, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 36 mcı maddesi gereğince 

reddedilmiştir. İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz 

etme hakkınız bulunmaktadır. 

 

Evrak No: 220320328 Başvuru No: 2010/51919 

 

İlgi: 2011-G-126491 numaralı ve 13/05/2011 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 14.02.2011 tarih ve 186 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2010/51919 

başvuru numarası ve 09.08.2010 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "ark medyakom şekil" ibareli marka tescil 

başvurusuna, söz konusu ibare üzerinde eskiye dayalı kullanımınız olduğu gerekçesi ile itiraz etmektesiniz. 

Yapılan incelemede sözkonusu başvurunun, itiraza gerekçe olarak gösterilen marka/markalar ile aynı ya da 

ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu ve ilişkilendirme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimalinin 

bulunmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte sözkonusu 1999/022293 tescil numaralı marka hükümden 

düştüğü için dikkate alınmamış olup, söz konusu ibarenin itiraz edilen başvurudan önce marka olarak 

kullanıldığını gösterir yeterli derecede belge ve bilgiye rastlanmadığmdan eskiye dayalı kullanım iddiasının 

ispatlanamadığı kanaatma varılmıştır. Bu nedenle itirazınız, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin 36 

inci maddesi gereğince reddedilmiştir.  

İşbu karara, kararın tebliğinden itibaren ücretini ödemek koşuluyla iki ay içerisinde itiraz etme hakkınız 

bulunmaktadır. 

 

Evrak No: 220320338 Başvuru No: 2011/44928 

 

İlgi: 2011-G-359469 numaralı ve 23/12/2011 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 14.11.2011 tarih vc 195 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2011/44928 

başvuru numarası ve 27.05.201 1 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "ennova " ibareli marka tescil başvurusunun 

reddedilmesini talep etmektesiniz. Yapılan incelemede başvurunun, itirazınıza gerekçe olarak gösterilen 

marka 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  

201 0 04516 / "innova mobilya" (Benzer görülmüştür)  

REDDEDİLEN MAL VE HİZMETLER  

SINIF KODU : 20Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar, elbise askıları( ayaklı 

veya sabitlenenler).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 kaplan, nakliye amaçlı konteynerler, sandıklar, taşıma 
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paletleri, bunlarla birlikte kullanılan kapaklar. Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat 

(nalburiye ) eşyası, mobilya bağlantıları, açma kapama tertibatları.Tahta, mum, balmumu , plastik veya 

alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları.Sepetler, balıkçı sepetleri.Ev hayvanları için 

kulübeler, yuvalar. yataklar.Ahşap veya sentetik malzemeden mamul portatif merdivenler, hareketli 

merdivenler.Bambu perdeler, stor perdeler, şerit perdeler, dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler: perde 

kopçaları, perde halkaları, perde kancaları , perde çubukları.  

 

Evrak No: 220322150 Başvuru No: 2013/100007 

 

İlgi: 2014-G-167369 numaralı ve 09/05/2014 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.02.2014 tarih ve 222 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2013/100007 

başvuru numarası ve 06.12.2013 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "beyazpamukkale" 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. 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 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  

2004 12898 / "pamukkale şekil" (Tam devir öncesi sahip olunan markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer 

olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.)  

REDDEDİLEN MAL VE HİZMETLER  

SINIF KODU : 37 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. 

 

Evrak No: 220322208 Başvuru No: 2013/13037 

 

İlgi : 2013-G-383618 numaralı ve 11/11/2013 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.08.2013 tarih ve 216 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2013/13037 

başvuru numarası ve 13.02.2013 başvuru tarihi ile kayıtlı olan “doremi” ibareli marka tescil başvurusuna 

556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi uyarınca itiraz etmektesiniz.  

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.  

Başkanlığımız tarafından 2014-O-226987 sayılı karar yazısı tarafınıza tebliğ edilemediği için, söz konusu 

karar yazısının yeni adrese tekrar bildiriminin yapılmasına karar verilmiştir. 
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Evrak No: 220322299 Başvuru No: 2013/42495 

 

İlgi: 2013-G-391609 numaralı ve 15/11/2013 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 14.10.2013 tarih ve 218 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2013/42495 

başvuru numarası ve 09.05.2013 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "elmadilimi" 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  

2005 16832 / "elmasepeti şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 

edilmiştir.) 2006 41369 / "elmasepeti.com şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer 

olmadığı tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220322306 Başvuru No: 2013/58011 

 

İlgi: 2013-G-432751 numaralı ve 16/12/2013 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 12.12.2013 tarih ve 220 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2013/58011 

başvuru numarası ve 01.07.2013 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "albirelma" 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. 8/5 kapsamında yapılan itirazın incelenmesi sonucunda, itiraz sahibinin söz konusu ibare üzerindeki bu 

madde kapsamındaki hak sahipliği iddiası haklı 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  

2005 16832 / "elmasepeti şekil" (Markanın iltibas ihtimali oluşturacak düzeyde benzer olmadığı tespit 

edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220322312 Başvuru No: 2013/80196 

 

İlgi: 2014-G-131043 numaralı ve 11/04/2014 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 13.01.2014 tarih ve 221 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2013/80196 

başvuru numarası ve 25.09.2013 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "topazstud estl999" 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.  

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. 
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İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2007 50939 / "topaz" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 

edilmiştir.)  

REDDEDİLEN MAL VE HİZMETLER  

SINIF KODU : 43Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.Geçici konaklama hizmetleri.Gündüz bakımı 

(kreş) hizmetleri.Hayvan bakım evleri hizmetleri. 

 

Evrak No: 220322650 Başvuru No: 2015/14267 

 

2015-GE-316683 numaralı ve 27/08/2015 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 13.07.2015 tarih ve 239 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2015/14267 

başvuru numarası ve 19.02.2015 başvuru tarihi ile kayıtlı olan “rebella” ibareli marka tescil başvurusuna 

556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi uyarınca itiraz etmektesiniz.  

Md. 8/3 kapsamında yapılan itiraz incelenmiş; itiraz ekinde sunulan belgeler ve başvuru sahibince sunulan 

karşı görüş ekinde yer alan belgeler dikkate alındığında, itiraz sahibinin kullanıma dayalı hak iddiasını 

kabule yeterli kanaat oluşmamıştır. Md. 8/4 kapsamında yapılan itirazın incelenmesi sonucunda, bu 

maddede belirtilen koşulların ortaya çıkma ihtimalinin bulunmadığı değerlendirilmiş, Md. 35/1 kapsamında 

başvurunun kötü niyetle yapıldığı yönündeki iddia ise 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. 

 

Evrak No: 220322652 Başvuru No: 2015/14267 

 

İlgi : 2015-GE-282250 numaralı ve 31/07/2015 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 13.07.2015 tarih ve 239 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2015/14267 

başvuru numarası ve 19.02.2015 başvuru tarihi ile kayıtlı olan “rebella” ibareli marka tescil başvurusuna 

556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi uyarınca itiraz etmektesiniz.  

Md. 8/3 kapsamında yapılan itiraz, başvuru sahibinin itiraza karşı görüşü de dikkate alınarak incelenmiş ve 

itirazda sunulan bilgi/belgeler, eskiye dayalı kullanımdan kaynaklanan hak sahipliği iddiasını kabul 

yönünde kanaat oluşturmaya yeterli görülmemiştir. Md. 8/4 kapsamında yapılan itirazın incelenmesi 

sonucunda, bu maddede belirtilen koşulların ortaya çıkma ihtimalinin bulunmadığı değerlendirilmiş, Md. 

35/1 kapsamında başvurunun kötü niyetle yapıldığı yönündeki iddia da 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. 

 

Evrak No: 220322653 Başvuru No: 2015/14268 

 

İlgi : 2015-GE-283354 numaralı ve 31/07/2015 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 13.07.2015 tarih ve 239 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2015/14268 

başvuru numarası ve 19.02.2015 başvuru tarihi ile kayıtlı olan “ekoboya all colour of nature” ibareli marka 

tescil başvurusuna 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi uyarınca itiraz 

etmektesiniz. 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.  
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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. 

 

Evrak No: 220322657 Başvuru No: 2015/14268 

 

İlgi : 2015-GE-316682 numaralı ve 27/08/2015 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 13.07.2015 tarih ve 239 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2015/14268 

başvuru numarası ve 19.02.2015 başvuru tarihi ile kayıtlı olan “ekoboya all colour of nature” ibareli marka 

tescil başvurusuna 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi uyarınca itiraz 

etmektesiniz. Md. 8/2 bendi kapsamında yapılan itirazın incelenmesi sonucunda , itiraz sahibinin itiraza 

konu marka üzerinde hak sahibi olduğunu ve başvuru sahibi ile itiraz sahibi arasında vekalet yada temsil 

ilişkisi olduğunu gösterir somut bilgi ve belgeye rastlanmamış 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. 8/5 kapsamında yapılan itirazın incelenmesi sonucunda, itiraz sahibinin söz konusu ibare üzerindeki bu 

madde kapsamındaki hak sahipliği iddiası haklı 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. 

 

Evrak No: 220323085 Başvuru No: 2018/102123 

 

İlgi : 2019-GE-25107 numaralı ve 18/01/2019 tarihli dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile 27.11.2018 tarih ve 313 sayılı Resmi Marka Bülteninde ilan edilen, 2018/102123 

başvuru numarası ve 13.11.2018 başvuru tarihi ile kayıtlı olan “ivora” 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.  

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. 

 

Evrak No: 220324868 Başvuru No: 2011/73769  

 

İlgi: 19.09.2011 tarih ve "ta tarımaktüel" ibareli dilekçeniz 

2011/73769 başvuru numarası ile kayıtlı olan "ta tarımaktüel" 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 AKS TELEVİZYON REKLAMCILIK VE FİLMCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ (Kemerburgaz Caddesi, Cendere Mevkii, No:29, Ayazağa Şişli İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  
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182693 / "aktüel" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit 

edilmiştir.)  

İtiraz Eden TURKUVAZ RADYO TELEVİZYON HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM 

ŞİRKETİ (BARBAROS BULVARI, CAMHAN, NO: 153 BALMUMCU BEŞİKTAŞ İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2009 26175 / "a aktüel" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu 

tespit edilmiştir.) 2006 50980 / "yeni aktüel" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas 

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220324873 Başvuru No: 2011/91442 

 

İlgi: 10.n.2011 tarih ve "dioxide çatlak giderici krem" ibareli dilekçeniz  

2011/91442 başvuru numarası ile kayıtlı olan "dioxide çatlak giderici krem" 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 KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (Maslak Mah. Sümer 

Sokak No:4 Şişli İSTANBUL)  

İtiraz Gerekçesi Benzer marka İnceleme Sonucu Haklı bulunmuştur  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2004 43436 / "oxide" (Benzer görülmüştür) 

 

Evrak No: 220324880 Başvuru No: 2012/101123 

 

İlgi: 04.12.2012 tarih ve "portoist" ibareli dilekçeniz  

2012/101123 başvuru numarası ile kayıtlı olan "portoist" 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.  

(35/1) Kötü Niyet - Haklı Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2011/90523 / "chrome ve şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas  

ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No: 220326802 Başvuru No: 2014/84071 

 

İlgi : 17.10.2014 tarih ve “frekans” ibareli başvurunuz.  

2014/84071 başvuru numarası ile kayıtlı olan “frekans” ibareli marka tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi çerçevesinde yapılmış ve bilgileri aşağıda belirtilmiş olan 
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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 FREKANS MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. (Bozburun Mah. 7040 Sk. No:35/2 Merkezefendi 

Denizli) İtiraz Gerekçesi (8/1) Benzerlik / Karıştırılma İhtimali - Haklı Bulunmuştur.  

İTİRAZA GEREKÇE GÖSTERİLEN MARKALAR  

2008 33689 / "frekans vega şekil" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın benzer olduğu ve iltibas ihtimali 

bulunduğu tespit edilmiştir.) 2013 85847 / "teknolojide doğru frekans" (Markanın ve kapsamındaki eşyanın 

benzer olduğu ve iltibas ihtimali bulunduğu tespit edilmiştir.) 

 

Evrak No: 2020-OE-482031 Başvuru No: 2020/53636 

 

İlgi : 23.05.2020 tarih ve 2020-GE-220014 sayılı dilekçeniz.  

2020/53636 başvuru numarası ve 23.05.2020 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "yh yansizhaber" ibareli marka 

tescil başvurunuzun tescil edilmesi için gerekli evrakların 67/69 Sayılı sınai mülkiyet kanununun 160. 

Maddesinin 3. bendi “Yerleşim yeri yurt dışında bulunan kişiler ancak marka veya patent vekilleri 

tarafından temsil edilir. Vekille temsil edilmeksizin asil tarafından gerçekleştirilen işlemler, yapılmamış 

sayılır.” şeklindedir. Marka başvurunuzda yer alana 6819029 no’lu marka sahibinin tarafına vekil 

atanmadığı tespit edilmiştir.  

Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı, KHK’nın/Kanunun aynı mevzuat hükümlerine dayanılarak marka 

tescil başvurunuz işlemden kaldırılmıştır. Markanızı tescil ettirmek istiyorsanız usulüne uygun olarak 

yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

Evrak No: 220329363 Başvuru No: 2020/20876 

 

İlgi : 19.02.2020 tarih ve 2020-GE-80144 sayılı dilekçeniz.  

19.02.2020 tarih ve 2020-GE-80144 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "Braccas" ibareli marka tescil 

başvurunuza 2020/20876 başvuru numarası verilmiştir. Başvurunuzun 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet 

Kanunu’nun 15 inci ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi 

çerçevesinde incelenmesi sonucunda eşya listenizde açıklama gerektiren ifadelerin yer aldığı tespit 

edilmiştir. Buna göre; Dilekçenizde belirtilen “Tekstil Giyim Ürünleri ” emtiasının doğru sınıflandırılması 

açısından yeteri kadar açık/anlaşılır olmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple, kastedilen malların genel tabir 

kullanılmadan, açık, anlaşılır biçimde ve mümkünse ilgili Nice Sınıf kodu ile belirtilerek bildirilmesi 

gerekmektedir. Belirtilen eksikliklerin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde 

tamamlanarak Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz açıklaması istenen emtia dışında kalan 

mallar/hizmetler için incelemeye alınacaktır. Eşya listenizde açıklanması istenen emtia dışında mal/hizmet 

olmaması durumunda başvurunuz işlemden kaldırılacaktır. Eşya listesinin açıklanmasına ilişkin eksiklik 

tamamlamayı Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) Sahip/Vekil/Ücret/Diğer İşlemler 

kısmında yer alan Eksik Evrak Tamamlama/Bilgi Düzeltme/Ek Belge Sunma işlemini kullanarak 

gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Evrak No: 220329361 Başvuru No: 2011/116502 

 

İlgi : 28.12.2011 tarih ve 2011-G-365004 sayılı dilekçeniz.  

28.12.2011 tarih ve 2011-G-365004 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "bin1 alışveriş merkezleri" ibareli 

marka tescil başvurunuza 2011/116502 başvuru numarası verilmiştir. Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların 

Korunması Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu 

maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda eşya listenizde açıklama gerektiren ifadelerin yer aldığı 

tespit edilmiştir. Şöyle ki: TPE:2012/2 Sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin 

Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğinin 35. sınıf 5. alt grubunda “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde 

görmesi ve satın alması için mallarını bir araya getirilmesi hizmetleri (bu kısımda mal veya mal grubu 

belirtiniz)” yer almaktadır. Başvurunuzun eşya listesinde yer alan söz konusu hizmetin kapsamında, 
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müşterilere sunumun gerçekleştirileceği mal ya da mal grubunun açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmediği 

tespit edilmiş olup, "gıda ürünleri, elektronik ürünler, temizlik ürünleri " ifadelerinin açıklanması 

gerekmektedir. Açıklanması istenilen hizmete konu malların ya da mal gruplarının belirtilmesinde 

Enstitümüz web sitesinde bulunan 

(http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/commonContent/MClassification/) “Sınıflandırma Tebliği’nde 

yer alan mal ve mal gruplarından yararlanabilirsiniz. Diğer taraftan sunum hizmetine konu mallar ya da mal 

grupları belirtilirken; “çeşitli malların”, “... sektörüne ait malların”, “... sektörü”, “...vb”, “...vs”, “...gibi”, 

“....satışı”, “....hizmetlerinin bir araya getirilmesi” tarzı ifadelerin veya Sınıflandırma Tebliğinde yer alan 

diğer hizmet/hizmet gruplarına ilişkin ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir. Belirtilen noksanların 

yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak Enstitümüze teslim 

edilmemesi halinde başvurunuz açıklaması istenen emtia dışında kalan mallar/hizmetler için incelemeye 

alınacaktır. Eşya listenizde açıklanması istenen emtia dışında mal/hizmet olmaması durumunda başvurunuz 

işlemden kaldırılacaktır. Eşya listesinin açıklanmasına ilişkin eksiklik tamamlamayı Kurumumuz Elektronik 

Başvuru Sistemi (EPATS) Sahip/Vekil/Ücret/Diğer İşlemler kısmında yer alan Eksik Evrak 

Tamamlama/Bilgi Düzeltme/Ek Belge Sunma işlemini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Evrak No: 220329360 Başvuru No: 2012/82975 

 

İlgi : 02.10.2012 tarih ve 2012-G-319103 sayılı dilekçeniz.  

02.10.2012 tarih ve 2012-G-319103 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "çok aksesuar" ibareli marka tescil 

başvurunuza 2012/82975 başvuru numarası verilmiştir. Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması 

Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri 

çerçevesinde incelenmesi sonucunda eşya listenizde açıklama gerektiren ifadelerin yer aldığı tespit 

edilmiştir.  

Şöyle ki: TPE:2012/2 Sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin 

Tebliğinin 35. sınıf 5. alt grubunda “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için 

mallarını bir araya getirilmesi hizmetleri (bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz)” yer almaktadır. 

Başvurunuzun eşya listesinde yer alan söz konusu hizmetin kapsamında, müşterilere sunumun 

gerçekleştirileceği mal ya da mal grubunun açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmediği tespit edilmiş olup, 

“elektronik ürünler, bilgisayar malzemeleri, bijuteri ürünleri, mutfak malzemeleri, banyo malzemeleri, anne-

bebek ürünleri, görseller, küçük el aletleri, banyo setleri, oto aksesuarları. " ifadelerinin açıklanması 

gerekmektedir. Açıklanması istenilen hizmete konu malların ya da mal gruplarının belirtilmesinde 

Enstitümüz web sitesinde bulunan 

(http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/commonContent/MClassification/) “Sınıflandırma Tebliği’nde 

yer alan mal ve mal gruplarından yararlanabilirsiniz. Diğer taraftan sunum hizmetine konu mallar ya da mal 

grupları belirtilirken; “çeşitli malların”, “... sektörüne ait malların”, “... sektörü”, “...vb”, “...vs”, “...gibi”, 

“....satışı”, “....hizmetlerinin bir araya getirilmesi” tarzı ifadelerin veya Sınıflandırma Tebliğinde yer alan 

diğer hizmet/hizmet gruplarına ilişkin ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir. Belirtilen noksanların 

yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak Enstitümüze teslim 

edilmemesi halinde başvurunuz açıklaması istenen emtia dışında kalan mallar/hizmetler için incelemeye 

alınacaktır. Eşya listenizde açıklanması istenen emtia dışında mal/hizmet olmaması durumunda başvurunuz 

işlemden kaldırılacaktır Eşya listesinin açıklanmasına ilişkin eksiklik tamamlamayı Kurumumuz Elektronik 

Başvuru Sistemi (EPATS) Sahip/Vekil/Ücret/Diğer İşlemler kısmında yer alan Eksik Evrak 

Tamamlama/Bilgi Düzeltme/Ek Belge Sunma işlemini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Evrak No: 220326849 Başvuru No: 2018/26303 

 

İlgi : 15.03.2018 tarih ve “mobile mri” ibareli başvurunuz.  

İlgide kayıtlı dilekçe ile yapmış olduğunuz 2018/26303 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 

28.05.2018 tarih ve 301 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.  
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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 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.Cerrahi, tıbbi, diş 

hekimliği ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar.Tıbbi hizmetler. 5/1 (c) 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.Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet, 

cihaz ve mobilyalar.Tıbbi hizmetler. 

 

Evrak No: 220329355 Başvuru No: 2011/100057 

 

İlgi : 28.11.2011 tarih ve 2011-G-322955 sayılı dilekçeniz.  

28.11.2011 tarih ve 2011-G-322955 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "mersin bayraktar inşaat" ibareli 

marka tescil başvurunuza 2011/100057 başvuru numarası verilmiştir. Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların 

Korunması Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu 

maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda eşya listenizde açıklama gerektiren ifadelerin yer aldığı 

tespit edilmiştir.  

Şöyle ki: TPE:2012/2 Sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin 

Tebliğinin 35. sınıf 6. alt grubunda “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için 

mallarını bir araya getirilmesi hizmetleri (bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz)” yer almaktadır. 

Başvurunuzun eşya listesinde yer alan söz konusu hizmetin kapsamında, müşterilere sunumun 

gerçekleştirileceği mal ya da mal grubunun açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmediği tespit edilmiş olup, 

"ÇEŞİTLİ MALLAR " ifadesinin açıklanması gerekmektedir. Açıklanması istenilen hizmete konu malların 

ya da mal gruplarının belirtilmesinde Enstitümüz web sitesinde bulunan 

(http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=270) “Sınıflandırma Tebliği’nde yer alan mal ve mal 

gruplarından yararlanabilirsiniz. Diğer taraftan sunum hizmetine konu mallar ya da mal grupları 

belirtilirken; “çeşitli malların”, “... sektörüne ait malların”, “... sektörü”, “...vb”, “...vs”, “...gibi”, “....satışı”, 

“....hizmetlerinin bir araya getirilmesi” tarzı ifadelerin veya Sınıflandırma Tebliğinde yer alan diğer 

hizmet/hizmet gruplarına ilişkin ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir. Belirtilen noksanların yazımızın 

tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak Enstitümüze teslim edilmemesi 

halinde başvurunuz açıklaması istenen emtia dışında kalan mallar/hizmetler için incelemeye alınacaktır. 

Eşya listenizde açıklanması istenen emtia dışında mal/hizmet olmaması durumunda başvurunuz işlemden 
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kaldırılacaktır. Eşya listesinin açıklanmasına ilişkin eksiklik tamamlamayı Kurumumuz Elektronik Başvuru 

Sistemi (EPATS) Sahip/Vekil/Ücret/Diğer İşlemler kısmında yer alan Eksik Evrak Tamamlama/Bilgi 

Düzeltme/Ek Belge Sunma işlemini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Evrak No: 220329354 Başvuru No: 2014/06876 

 

İlgi : 28.01.2014 tarih ve 2014-G-30635 sayılı dilekçeniz.  

28.01.2014 tarih ve 2014-G-30635 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "jujula" ibareli marka tescil 

başvurunuza 2014/06876 başvuru numarası verilmiştir. Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların Korunması 

Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddeleri 

çerçevesinde incelenmesi sonucunda eşya listenizde açıklama gerektiren ifadelerin yer aldığı tespit 

edilmiştir.  

Şöyle ki: TPE:2012/2 Sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin 

Tebliğinin 35. sınıf 5. alt grubunda “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için 

mallarını bir araya getirilmesi hizmetleri (bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz)” yer almaktadır. 

Başvurunuzun eşya listesinde yer alan söz konusu hizmetin kapsamında, müşterilere sunumun 

gerçekleştirileceği mal ya da mal grubunun açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmediği tespit edilmiş olup, 

"MALLAR " ifadesinin açıklanması gerekmektedir. Adres değişimi yaptıysanız değişiklikleri Enstitümüze 

bildirmeniz gerekmektedir. Açıklanması istenilen hizmete konu malların ya da mal gruplarının 

belirtilmesinde Enstitümüz web sitesinde bulunan 

(http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/commonContent/MClassification/) “Sınıflandırma Tebliği’nde 

yer alan mal ve mal gruplarından yararlanabilirsiniz. Diğer taraftan sunum hizmetine konu mallar ya da mal 

grupları belirtilirken; “çeşitli malların”, “... sektörüne ait malların”, “... sektörü”, “...vb”, “...vs”, “...gibi”, 

“....satışı”, “....hizmetlerinin bir araya getirilmesi” tarzı ifadelerin veya Sınıflandırma Tebliğinde yer alan 

diğer hizmet/hizmet gruplarına ilişkin ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir. Belirtilen noksanların 

yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak Enstitümüze teslim 

edilmemesi halinde başvurunuz açıklaması istenen emtia dışında kalan mallar/hizmetler için incelemeye 

alınacaktır. Eşya listenizde açıklanması istenen emtia dışında mal/hizmet olmaması durumunda başvurunuz 

işlemden kaldırılacaktır. Eşya listesinin açıklanmasına ilişkin eksiklik tamamlamayı Kurumumuz Elektronik 

Başvuru Sistemi (EPATS) Sahip/Vekil/Ücret/Diğer İşlemler kısmında yer alan Eksik Evrak 

Tamamlama/Bilgi Düzeltme/Ek Belge Sunma işlemini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Evrak No: 2022-O-342209 Başvuru No: 2011/107064 

 

İlgi : 08.12.2022 tarih ve 2011-G-339035 sayılı dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı yazı ile yapılan 2011/107064 numaralı marka tescil başvurusunun incelenmesi sonucunda 

tespit edilen eksikliklerin 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 15’inci maddesi kapsamında ilgilisine 

bildirimi amacıyla bildirilen/kayıtlı adreslerine daha önce çıkarılan tebliğ evrakının bila tebliğ iade edilmesi 

nedeniyle yapılan araştırmada başvurucunun TC kimlik numarası başvuru evraklarında belirtilmediğinden 

MERNİS adresine tebliğe imkan kalmadığı için başvurunun işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir. 

 

Evrak No: 220329352 Başvuru No: 2013/36652 

 

İlgi : 19.04.2013 tarih ve 2013-G-136913 sayılı dilekçeniz.  

19.04.2013 tarih ve 2013-G-136913 sayı ile Enstitümüz kayıtlarına giren "harzem mimarlık" ibareli marka 

tescil başvurunuza 2013/36652 başvuru numarası verilmiştir. Başvurunuzun 556 Sayılı Markaların 

Korunması Hakkında KHK’nın 30 uncu ve bu KHK’nın Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu 

maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilen noksanlar tespit edilmiştir: i.Başvurunuz 

dilekçesinin eşya listesinde 40.sınıfa dahil ettiğiniz “kontrolörlük” hizmetlerinin yeteri kadar açık ve 

anlaşılır olmadığı tespit edilmiş olup ilgili hizmetten ne kastediliyor ise genel tabir içermeden açıklamanız 

gerekmektedir. ii.Adres değişimi yaptıysanız Enstitümüze bildirmeniz gerekmektedir. Belirtilen noksanların 

yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak Enstitümüze teslim 

edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim yapılmadan kalan mal ve/veya hizmetler üzerinden 

değerlendirilecektir. 
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Evrak No: 220329427 Başvuru No: 2017/13796 

 

İlgi : 16.02.2017 tarih ve 2017-GE-61750 sayılı dilekçeniz.  

16.02.2017 tarih ve 2017-GE-61750 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "noksan" ibareli marka tescil 

başvurunuza 2017/13796 başvuru numarası verilmiştir.  

Başvurunuzun 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulamasına 

Dair Yönetmeliğin 8 inci maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilen eksiklikler tespit 

edilmiştir:  

Belirtilen eksikliklerin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak 

Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

i.Başvurunuz yapılırken Kurumumuz internet sitesinde yer alan 

(http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/forms/informationDetail?id=100 ) M101 kodlu Marka Tescil 

Başvuru Formunun doldurulmamış olduğu tespit edilmiştir. (Formun bilgisayar ortamında doldurulması 

gerekmektedir.)  

ii. Başvuru ücretinin ödenmediği tespit edilmiş olup talep edilen her Nice Sınıfı için 305 TL başvuru 

ücretinin ödenmesi gerekmektedir.  

iii. Başvurunuzda marka örneğinin yer almadığı tespit edilmiş olup, başvuru formunun ilgili bölümüne 

marka örneğinin de eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen eksikliklerin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden 

itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir 

bildirim yapılmadan işlemden kaldırılacaktır.  

Eksiklik tamamlamayı Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) Sahip/Vekil/Ücret/Diğer İşlemler 

kısmında yer alan Eksik Evrak Tamamlama/Bilgi Düzeltme/Ek Belge Sunma işlemini kullanarak 

gerçekleştirebilirsiniz.  

Ücrete ilişkin eksiklik tamamlamayı Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) Başvuru Sonrası 

İşlemler kısmında yer alan Ek Sınıf Ücreti işlemini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Evrak No: 220329423 Başvuru No: 2018/19679 

 

İlgi : 27.02.2018 tarih ve 2018-GE-88966 sayılı dilekçeniz.  

27.02.2018 tarih ve 2018-GE-88966 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "timolin varro şerit" ibareli 

marka tescil başvurunuza 2018/19679 başvuru numarası verilmiştir.  

Başvurunuzun 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulamasına 

Dair Yönetmeliğin 8 inci maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilen eksiklikler tespit 

edilmiştir:  

i.Başvuru ücretinin eksik yatırıldığı tespit edilmiş olup 1140 TL eksik ücretin ödenerek ödeme belgesinin 

sunulması gerekmektedir.  

Belirtilen eksikliklerin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak 

Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

Eksiklik tamamlamayı Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) Sahip/Vekil/Ücret/Diğer İşlemler 

kısmında yer alan Eksik Evrak Tamamlama/Bilgi Düzeltme/Ek Belge Sunma işlemini kullanarak 

gerçekleştirebilirsiniz.  

Ücrete ilişkin eksiklik tamamlamayı Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) Başvuru Sonrası 

İşlemler kısmında yer alan Ek Sınıf Ücreti işlemini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Evrak No: 220329419 Başvuru No: 2018/88208 

 

İlgi : 03.10.2018 tarih ve 2018-GE-419840 sayılı dilekçeniz.  

03.10.2018 tarih ve 2018-GE-419840 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "dndn" ibareli marka tescil 

başvurunuza 2018/88208 başvuru numarası verilmiştir.  

Başvurunuzun 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulamasına 

Dair Yönetmeliğin 8 inci maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilen eksiklikler tespit 

edilmiştir: 

i. Tescili talep edilen marka örneğinde Latin alfabesi dışında yer alan harflerin Latin alfabesindeki 

karşılıklarının belirtilmesi gerekmektedir.  
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Belirtilen eksikliklerin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak 

Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

Eksiklik tamamlamayı Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) Sahip/Vekil/Ücret/Diğer İşlemler 

kısmında yer alan Eksik Evrak Tamamlama/Bilgi Düzeltme/Ek Belge Sunma işlemini kullanarak 

gerçekleştirebilirsiniz.  

Ücrete ilişkin eksiklik tamamlamayı Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) Başvuru Sonrası 

İşlemler kısmında yer alan Ek Sınıf Ücreti işlemini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Evrak No: 220329418 Başvuru No: 2018/88220 

 

İlgi : 03.10.2018 tarih ve 2018-GE-419904 sayılı dilekçeniz.  

03.10.2018 tarih ve 2018-GE-419904 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına giren "dndn" ibareli marka tescil 

başvurunuza 2018/88220 başvuru numarası verilmiştir.  

Başvurunuzun 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 15 inci ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulamasına 

Dair Yönetmeliğin 8 inci maddeleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilen eksiklikler tespit 

edilmiştir:  

i. Tescili talep edilen marka örneğinde Latin alfabesi dışında yer alan harflerin Latin alfabesindeki 

karşılıklarının belirtilmesi gerekmektedir.  

Belirtilen eksikliklerin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde tamamlanarak 

Kurumumuza teslim edilmemesi halinde başvurunuz ikinci bir bildirim yapılmadan işlemden kaldırılacaktır. 

Eksiklik tamamlamayı Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) Sahip/Vekil/Ücret/Diğer İşlemler 

kısmında yer alan Eksik Evrak Tamamlama/Bilgi Düzeltme/Ek Belge Sunma işlemini kullanarak 

gerçekleştirebilirsiniz.  

Ücrete ilişkin eksiklik tamamlamayı Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) Başvuru Sonrası 

İşlemler kısmında yer alan Ek Sınıf Ücreti işlemini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz 

 

Evrak No: 220334374 Başvuru No: 2013/65418 

 

İlgi : 27.07.2013 tarih ve egla vanessa ibareli marka başvurusu dilekçeniz  

237 sayı ve 12.05.2015 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “egla vanessa” ibareli marka 

tescil başvurunuza 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri gereğince itiraz edilmiştir.  

Söz konusu itiraz ile ilgili varsa karşı görüşlerinizi içeren belge ve bilgilerin bir aylık süre içerisinde 

Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.  

Belirtilen süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde itiraz mevcut bilgi ve belgeler 

doğrultusunda incelenecektir. 

 

Evrak No: 220334372 Başvuru No: 2019/83654 

 

İlgi : 13/01/2020 tarih ve 2020-GE-16741 sayılı dilekçeniz.  

Kurumumuzda 2019/83654 başvuru numarası ile işlem görmekte olan “uzman öğretmen eğitim kurumları” 

ibareli marka tescil başvurusuna yapmış olduğunuz itiraz, başvuru sahibine/vekiline bildirilmiştir.  

Başvuru sahibi/vekili tarafından sunulan karşı görüş yazısında itirazınıza dayanak gösterilen 

markanızın/markalarınızın 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 19’uncu maddesi kapsamında 

kullanımına ilişkin kanıt talep edilmektedir.  

Söz konusu yazıda belirtilen marka/markaların, kullanım ispatı talep edilen mal ve/veya hizmetler 

bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmakta olduğuna ya da kullanılmamasına dair haklı 

sebepleriniz olduğuna ilişkin delillerin, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair 

Yönetmeliğinin 30. Maddesi ve ilişikte yer alan esaslara uygun şekilde, Kurumsal Elektronik Başvuru 

Platformu (EPATS) üzerinden Üçüncü Kişi İşlemleri kısmında yer alan “Marka Kullanım İspatı Sunma” 

işlem tipi alanından yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kurumumuza sunulması 

gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde delillerin sunulmaması veya sunulan delillerin söz konusu 

marka/markalar ile ilgili olmaması halinde ve ayrıca başka bir itiraz gerekçesi veya itiraza gerekçe 

gösterilen başka bir marka da yoksa Kurum itirazı reddeder.  
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6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğim 30 uncu maddesinin altıncı 

fıkrası uyarınca yayıma itiraz dilekçesi ile birlikte kullanım ispatı delillerinin sunulmuş olduğu durumlarda 

sunulan delillere ilişkin esasa dair inceleme yapılmaksızın (kullanım ispatına ilişkin delillerin yeterli olup 

olmadığı değerlendirilmeksizin) itiraz sahibinden kullanım ispatı delillerini sunması istenmektedir. Söz 

konusu yazıya istinaden yeni delillerin sunulması durumunda itiraz sunulan bütün bilgi ve belgeler 

kapsamında incelenecektir. Kullanım ispatına ilişkin delillerin sunumu hakkında 

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/laws/informationDetail?id=102 bağlantısı üzerinden erişim 

sağlanan “Kullanım İspatı Kılavuzu” dokümanın var olan esaslara uygun şekilde sunulması önemle tavsiye 

edilir.  

Söz konusu itiraz başvurusu ile ilgili dokümanlara Kurumsal Elektronik Başvuru Platformu (EPATS) 

üzerinden elektronik sertifikaya ihtiyaç duyulmaksızın TC veya Vergi Numarası ile sisteme giriş yapılarak 

ilgili 2019/83654 başvuru numarası ile Belgelerim sekmesinden ulaşılabilir. 

 

Evrak No: 220336685 Başvuru No: 2013/25326 

 

İlgi : 19.03.2013 tarih ve 2013-G-95391 sayılı dilekçeniz.  

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 14.10.2013 tarihinde 218 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanan 

2013/25326 numaralı "medıana" 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: 220338587 Başvuru No: 2011/102470 

 

İlgi : 01.12.2011 tarih ve 2011-G-329304 sayılı dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı yazı ile yapılan 2011/102470 numaralı marka tescil başvurusunun incelenmesi sonucunda 

tespit edilen eksikliklerin 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 15’inci maddesi kapsamında ilgilisine 

bildirimi amacıyla bildirilen/kayıtlı adreslerine daha önce çıkarılan tebliğ evrakının bila tebliğ iade edilmesi 

nedeniyle yapılan araştırmada başvurucunun ticaret sicil kaydının terkin edilerek tüzel kişiliğinin sona 

erdiği tespit edildiğinden başvurunun işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.  

Başvuru Sahibi : KARATAŞ GRUP AMBALAJ TEMİZLİK GIDA PLASTİK KIRTASİYE BESİCİLİK 

İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mersis No / VKN : 

0522062157600017/5220621576 

 

Evrak No: 220338589 Başvuru No: 2014/81560 

 

İlgi : 08.10.2014 tarih ve 2014-G-332113 sayılı dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı yazı ile yapılan 2014/81560 numaralı marka tescil başvurusunun incelenmesi sonucunda tespit 

edilen eksikliklerin 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 15’inci maddesi kapsamında ilgilisine bildirimi 

amacıyla bildirilen/kayıtlı adreslerine daha önce çıkarılan tebliğ evrakının bila tebliğ iade edilmesi 

nedeniyle yapılan araştırmada başvurucunun ticaret sicil kaydının terkin edilerek tüzel kişiliğinin sona 

erdiği tespit edildiğinden başvurunun işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.  

Başvuru Sahibi : LİNK İT BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ Mersis No / VKN : 

0609048807500029/6090488075 

 

Evrak No: 220338588 Başvuru No: 2013/48845 

 

İlgi : 30.05.2013 tarih ve 2013-G-184025 sayılı dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı yazı ile yapılan 2013/48845 numaralı marka tescil başvurusunun incelenmesi sonucunda tespit 

edilen eksikliklerin 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 15’inci maddesi kapsamında ilgilisine bildirimi 

amacıyla bildirilen/kayıtlı adreslerine daha önce çıkarılan tebliğ evrakının bila tebliğ iade edilmesi 
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nedeniyle yapılan araştırmada başvurucunun ticaret sicil kaydının terkin edilerek tüzel kişiliğinin sona 

erdiği tespit edildiğinden başvurunun işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.  

Başvuru Sahibi : KONÇİZ REKLAM TANITIM İLETİŞİM TURİZM İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mersis No / VKN : 1442164287686278/5760503151 

 

Evrak No: 2022-O-376076 Başvuru No: 2010/08610 

 

İlgi : 12.02.2010 tarih ve 2010-G-31915 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.07.2010 tarihinde 179 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayımlanan 2010/08610 numaralı "dogası" 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 yapılması gerekmektedir. 

Belirtilen işlemin süresi içerisinde yapılmaması halinde başvurunuz yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri 

gereğince işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No: 2022-O-376080 Başvuru No: 2011/19051 

 

İlgi : 10.03.2011 tarih ve 2010-G-61715 sayılı dilekçeniz. 

İlgide belirtilen dilekçeniz üzerine 12.09.2011 tarihinde 193 sayılı Resmi Marka Bülteni'nde 

yayımlanan 2011/19051 numaralı "astorm" 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 yapılması gerekmektedir. 

Belirtilen işlemin süresi içerisinde yapılmaması halinde başvurunuz yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri 

gereğince işlemden kaldırılacaktır. 

 

Evrak No: 2022-O-377716 Başvuru No: 2009/61054 

 

İlgi : 16.11.2009 tarih ve 2009-G-249093 sayılı dilekçeniz.  

2009/61054 başvuru numarası ve 16.11.2009 başvuru tarihi ile kayıtlı olan "pro ex professional" ibareli 

marka tescil tescil başvurusunun incelenmesi sonucunda tespit edilen eksikliklerin 6769 sayılı Sınai 

Mülkiyet Kanununun 15’inci maddesi kapsamında ilgilisine bildirimi amacıyla bildirilen/kayıtlı adreslerine 

daha önce çıkarılan tebliğ evrakının bila tebliğ iade edilmesi nedeniyle yapılan araştırmada başvurucunun 

ticaret sicil kaydının terkin edilerek tüzel kişiliğinin sona erdiği tespit edildiğinden başvurunun işlemden 

kaldırılmasına karar verilmiştir. 

 

Evrak No: 2022-O-383483 Başvuru No: 2010/01037 

 

İlgi : 08.01.2010 tarih ve 2010-G-3912 sayılı dilekçeniz.  

İlgide kayıtlı yazı ile yapılan 2010/01037 numaralı marka tescil başvurusunun incelenmesi sonucunda tespit 

edilen eksikliklerin 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 15’inci maddesi kapsamında ilgilisine bildirimi 

amacıyla bildirilen/kayıtlı adreslerine daha önce çıkarılan tebliğ evrakının bila tebliğ iade edilmesi 

nedeniyle yapılan araştırmada başvurucunun ticaret sicil kaydının terkin edilerek tüzel kişiliğinin sona 

erdiği tespit edildiğinden başvurunun işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir. 

 

Evrak No: 220289011 Başvuru No: 2019/84559 

 

İlgi : 09.09.2019 tarihli ve optıma group ibareli marka başvurunuz. 

333 sayı ve 27.09.2019 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş olan, “optıma group” 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. 
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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. 

 


