T.C.
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
Markalar Dairesi Başkanlığı
Sayı : 71248886 - 2017/55684 /E.2017-OE-501391
Konu: Marka Başvurusu

20.11.2017

FEVZİ SELÇUK AKIN (GRUP OFİS MARKA PATENT A.Ş.)
ATATÜRK BULVARI NO:211/11 KAVAKLIDERE/ANKARA
İlgi : 16.06.2017 tarih ve 2017-GE-241658 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine tanzim edilen 2017 55684 sayılı Marka Tescil Belgesi
ilişiktedir.
Saygılarımla.

Mercan AKÇAY
Kurum Başkanı a.
Memur

Ek : 1 Adet Marka Tescil Belgesi

Evrak bilgisine http://www.turkpatent.gov.tr adresinden, "npwz2221535B" DYS No ve Evrak tarihinden erişebilirsiniz.

"e-imzalıdır"
Yazışmalarda, ilgili daire adı ve marka başvuru ya da tescil numarasının belirtilmesi rica olunur. R1034
Hipodrom Caddesi No: 115 (06330) Yenimahalle - Ankara Tel: (312) 303 10 00 Faks: (312) 303 13 13 (www.turkpatent.gov.tr)

Marka No

:

2017 55684 - Ticaret

Marka Sahibi : CİHANGİR VATANDOST (T.C. Kimlik No: 35146739200)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Postahane Mahallesi Türkan Sokak No:4 Tuzla İstanbul

Emtiası

: 16 , 17 , 22
İlişiktedir.

İşbu Marka 16/06/2017 tarihinden itibaren ON YIL süreyle
13/11/2017 tarihinde tescil edilmiştir.

MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası : 2017/55684
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.
Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve folyo halinde yarı
mamul sentetik malzemeler.
Yalıtım, dolgu ve tıkama malzemeleri: yalıtım amaçlı kullanılan boyalar, yalıtım için kumaşlar, yalıtım amaçlı
bantlar, yalıtım için örtüler, derz dolguları, contalar, o-ringler (motor, silindir contaları ve musluklar için contalar
hariç).
Lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar için kullanılanlar dahil),
boru kılıf ve rakorları; tekstilden hortumlar, madeni olmayan boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları,
taşıtlar için radyatör hortumları (yangın hortumları hariç).
Taşıtlar için sentetik malzemelerden mamul profil çıtalar (dekorasyon amaçlı).
Halatlar, ipler, ip merdivenler, hamaklar, balık ağları.
Çadırlar, tenteler, brandalar, yelkenler, araç örtüleri (araç şeklini almamış olanlar).
Tekstilden mamul ambalaj torbaları.
Kauçuk ve sentetik olmayan döşeme doldurma malzemeleri (yün, pamuk dahil).
Tekstil amaçlı sentetik elyaflar, işlenmemiş büküm elyafları, cam elyaflar.
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