
T.C. 
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU 

Markalar Dairesi Başkanlığı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://belgedogrulama.turkpatent.gov.tr/bg.aspx?Id=0E006A3F-6B0F-4AAF-A0A1-4EEA8154287E
Gazi Mahallesi Hipodrom Caddesi No:13 (06560) 
Yenimahalle / ANKARA
Telefon No: (0312) 303 10 00 / 71 Faks No : (0312) 303 11 73
İnternet Adresi www.turkpatent.gov.tr 
Kep Adresi : tpe@hs01.kep.tr

Bilgi İçin: Hamit BAYHAN

Unvan: Programcı

Telefon No:

Sayı : E-71248886-130-210512267 14.09.2021
Konu : Tescil Belgesi Üst Yazısı - 2021/04927
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İlgi : 12.01.2021 tarih ve 2021-GE-22206  sayılı dilekçeniz.
 

İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine tanzim edilen  2021 04927 sayılı Marka Tescil Belgesi ilişiktedir.
Saygılarımla.

 Hamit BAYHAN
Kurum Başkanı a.

Programcı

EK: Ek1 Tescil Belgesitb_2021_04927.pdf
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Marka No    :    2021 04927 -  Ticaret - Hizmet 
            

                        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
Marka Sahibi  :NİMETULLAH NAHCIVANİ HUZUR İLİM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
YILDIRIM MAH. GÜRSEL SOK17B Bayrampaşa İstanbul

İlişiktedir.
            

Emtiası : 16 , 35 , 41

İşbu Marka 12/01/2021 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 
13/09/2021 tarihinde tescil edilmiştir.



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2021/04927
Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton

kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular,

tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler.

Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri.

Matbaa ve ciltleme malzemeleri.

Basılı yayınlar, basılı evrak: kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir makbuzları,  takvimler,

posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar.

Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç):

kırtasiye tipi kağıt ürünler, yapıştırıcılar, kalemler, silgiler, kırtasiye tipi bantlar, el işi için karton, yazı kağıtları,

kopyalama kağıtları, yazarkasa kağıt ruloları, çizim aletleri, kara tahtalar, resim boyaları.

Büro makineleri.

Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar.

Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların

organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi)

sağlama hizmetleri.

Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro

makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon

cevaplama hizmetleri.

İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe

yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel

görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri.

Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.

Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için  Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton

malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma

mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler. Plastik

malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Basılı yayınlar, basılı

evrak: kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir makbuzları,  takvimler, posterler, fotoğraflar,

afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar. Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için

malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç): kırtasiye tipi kağıt ürünler, yapıştırıcılar, kalemler, silgiler, kırtasiye

tipi bantlar, el işi için karton, yazı kağıtları, kopyalama kağıtları, yazarkasa kağıt ruloları, çizim aletleri, kara

tahtalar, resim boyaları. Büro makineleri. Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar. mallarının bir araya

getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende,  toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve

benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)

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.
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