
                    
           
           

    
MARKA TESCİL BAŞVURU FORMU M201

Marka Örneği Yazılı İfadesi gmt global markets turkey

Latin alfabesindeki karşılığı

Marka Çeşidi Ticaret/Hizmet Markası

Ön Yazı Talebi Yok

Muvafakat Talebi Yok

Referans Numarası M17-55

2. MARKA ÖRNEĞİ

3. BAŞVURU SAHİBİ

Adı-Soyadı/Unvanı GMT DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Uyruğu TÜRKİYE

TC Kimlik/Vergi Numarası 3960728787

Adres Kızılırmak Mah. 1450. Sk. Ankara Ticaret Merkezi No: 1/75 Ankara TÜRKİYE

Sahip Türü Tüzel

TPE Sahip Numarası 6456732

4. MARKA VEKİLİ

Vekil Bilgisi
P( 815 ) M( 1206 ) BELGİN SAĞDIÇ
( YETKİN PATENT VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. )

Vekaletname Ekte

5. RÜÇHAN BİLGİLERİ

Rüçhan Çeşidi Ülke Sergi Adı/Başvuru Numarası Tarih

 09.08.2017

***Talep BELGİN SAĞDIÇ tarafından 09.08.2017 10:30:56 tarihinde  elekronik olarak imzalanarak Türk Patent kayıtlarına alınmıştır.
***Evrak orjinalinin aynısıdır ve imza geçerlilik kontrolünden başarıyla geçmiştir.(Türk Patent Bilgi İşlem)

( Alındı belgesi olarak kullanılabilir )



6.ÖDEME BİLGİSİ

Ödeme Şekli  Kart

Dekont/Ödeme Tarihi  09.08.2017

Dekont/Provizyon Numarası  17221KCMC19020946-940606

Tutar  1025.0

7.FATURA BİLGİSİ

Fatura Kesilecek TC - Vergi Numarası  3960728787 GMT DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

8. EŞYA LİSTESİ

 ( 09-01 ) 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.
(  09-02  )  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.
( 09-03 ) Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; bilgisayar  
ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik 
okuyuculu kartlar, manyetik, optik ve elektronik ortamlara kaydedilmiş çekilmiş sinema filmleri, diziler ve video  
müzik klipleri.
( 09-04 ) Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları.
( 09-05 ) Bilet otomatları, nakit para çekme makineleri.
( 09-06 ) Makine ve cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar: yarı iletkenler, elektronik devreler, entegreler,  
yongalar (çipler), diyotlar, transistörler, manyetik kafalar, saptırıcılar; elektronik kilitler, fotoseller, elektronik açma  
kapama mekanizmaları, algılayıcılar (sensörler).
( 09-07 ) Birim zamandaki tüketim miktarını ölçen sayaçlar ve zaman ayarlayıcıları.
( 09-08 ) Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar.
( 09-09 ) Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları.  
( 09-10 ) Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları: fişler, buatlar, anahtarlar,  
şalterler,  sigortalar,  balastlar,  starterler,  elektrik panoları,  rezistanslar,  soketler,  transformatörler,  adaptörler,  şarj  
cihazları, elektrik, elektronikte kullanılan kablolar, piller, aküler, elektrik enerjisi üretimi için güneş panelleri.
( 09-11 ) Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan cihazlar (taşıt alarmları hariç), elektrikli ziller.
( 09-12 ) Trafikte kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve araçları.
( 09-13 ) Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil yangın söndürme aletleri ve cihazları (yangın söndürme hortumları  
ve yangın söndürme vanaları dahil).
( 09-14 ) Radarlar, denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve cihazlar.
( 09-15 ) Dekoratif mıknatıslar.
( 09-16 ) Metronomlar.
( 16-01 ) 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.
( 16-02 ) Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri.
( 16-03 ) Matbaa ve ciltleme malzemeleri.
( 16-04 ) Basılı yayınlar, basılı evrak: kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir makbuzları,  takvimler,  
posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar.
( 16-05 ) 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.
( 16-06 ) Büro makineleri.
( 16-07 ) Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar.
( 41-01 ) Eğitim ve öğretim hizmetleri.
( 41-02 ) Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.



( 41-03 )  Spor,  kültür ve eğlence hizmetleri  (sinema,  spor karşılaşmaları,  tiyatro,  müze,  konser gibi  kültür ve  
eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil).
( 41-04 ) Dergi, kitap, gazete v.b.gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin  
hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil).
( 41-05 ) Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. 
( 41-06 ) Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri.
( 41-07 ) Fotoğrafçılık hizmetleri.
( 41-08 ) Tercüme hizmetleri.
( 42-01 ) Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri, mühendislik ve mimari tasarım 
hizmetleri, kalite ve standart belgelendirme amaçlı mal/hizmetlerin test edilmesi.
( 42-02 ) Bilgisayar hizmetleri: bilgisayar programlama, bilgisayarı virüse karşı koruma,  bilgisayar sistem tasarımı,  
başkaları  adına  web  sitelerinin  tasarlanması,  bakımı  ve  güncelleştirilmesi,  yazılım  tasarımı,  kiralanması  ve  
güncelleştirilmesi, internet arama motoru sağlama, hosting, bilgisayar donanımları alanında danışmanlık, bilgisayar  
donanımlarının kiralanması hizmetleri.
( 42-03 ) Bu sınıfa dahil olup mühendislik, mimarlık, bilgisayar hizmetleri kapsamına girmeyen her türlü tasarım 
hizmetleri; grafik sanat tasarım hizmetleri (reklam amaçlı tasarım ve peyzaj tasarımı hariç).
( 42-04 ) Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri.
( 99-01 )  35.SINIFReklamcılık, 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.Enerji fiyat karşılaştırma hizmetleriEnerji sektöründeki şirketlerin iş yönetimi  
alanında yardım ve danışmanlık hizmetleriEnerji girdili üretim yapan üreticilere enerji satın alımı ve tedariki ile  
ilgili bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri  Elektrik ve enerji piyasasındaki serbest tüketici ile piyasa katılımcısı  
olan  tedarikçileri  aynı  ortamda  buluşturma,  bilgilendirme,  tanıtım,  danışmanlık,  pazar  yeri  sağlanması 
hizmetleriBüro 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 Sıvı ve gaz yakıtlar: benzin, mazot, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, fueloil ile  
bunların  kimyasal  olmayan  katkıları.  Elektrik  enerjisi.  Bilim,  denizcilik,  topoğrafya,  meteoroloji,  sanayide  ve 
laboratuvarda  kullanım  amaçlı  olanlar  dahil  ölçme  aletleri,  cihazları:  tıbbi  amaçlı  olmayan  termometreler,  
barometreler,  ampermetreler,  voltmetreler,  nem ölçerler,  test  cihazları,  teleskoplar,  periskoplar,  pusulalar;  taşıt  
göstergeleri;  laboratuvarlarda  kullanılan  malzemeler:  mikroskoplar,  büyüteçler,  dürbünler,  deney  malzeme  ve 
cihazları.  Ses  ve  görüntünün  kaydı,  nakli  veya  yeniden  meydana  getirilmesi  (reprodüksiyonu)  için  cihazlar: 
kameralar, fotoğraf makineleri, televizyonlar, videolar, cd-dvd kayıt ve oynatıcı cihazlar, mp3 çalar, bilgisayarlar,  
masa  üstü-tablet  bilgisayarlar,  giyilebilir  teknolojik  cihazlar  (akıllı  saatler,  bileklikler,  başa  takılan  cihazlar),  
mikrofonlar, hoparlörler, kulaklıklar; haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları: cep 
telefonları  ve  bunların  kılıfları,  sabit  telefonlar,  telefon  santralleri,  bilgisayar  yazıcıları,  tarayıcılar,  fotokopi  
makineleri.  Manyetik,  optik  kayıt  taşıyıcılar  ve  bunlara  kaydedilmiş  bilgisayar  programları  ve  yazılımları;  
bilgisayar  ağları  vasıtasıyla  indirilebilen  ve  manyetik  ve  optik  ortamlara  kayıt  edilebilen  elektronik  yayınlar; 
manyetik/optik okuyuculu kartlar, manyetik, optik ve elektronik ortamlara kaydedilmiş çekilmiş sinema filmleri,  
diziler ve video müzik klipleri. Bilet otomatları, nakit para çekme makineleri. Makine ve cihazların elektroniğinde 
kullanılan  elemanlar:  yarı  iletkenler,  elektronik  devreler,  entegreler,  yongalar  (çipler),  diyotlar,  transistörler,  
manyetik kafalar, saptırıcılar; elektronik kilitler, fotoseller, elektronik açma kapama mekanizmaları, algılayıcılar  
(sensörler). Birim zamandaki tüketim miktarını ölçen sayaçlar ve zaman ayarlayıcıları. Elektrik enerjisini iletim, 
dönüştürme,  depolama  kontrol  cihazları  ve  araçları:  fişler,  buatlar,  anahtarlar,  şalterler,  sigortalar,  balastlar,  
starterler, elektrik panoları, rezistanslar, soketler, transformatörler, adaptörler, şarj cihazları, elektrik, elektronikte 
kullanılan kablolar, piller, aküler, elektrik enerjisi üretimi için güneş panelleri. Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan 
cihazlar (taşıt alarmları hariç), elektrikli ziller. Trafikte kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve 
araçları. Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil yangın söndürme aletleri ve cihazları (yangın söndürme hortumları  
ve yangın söndürme vanaları  dahil).  Radarlar, denizaltı radarları  (sonarlar),  gece görüşü sağlayıcı  veya arttırıcı  
aletler ve cihazlar. Katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli ısıtma amaçlı cihazlar: kombiler, boylerler, kalorifer kazanları  
ve  petekleri,  eşanjörler,  sobalar,  kuzineler;  güneş  enerjisi  kolektörleri.  Buhar,  gaz  ve  sis  (duman)  üreteçleri 
(jeneratörleri):  buhar  jeneratörleri  (kazanları),  asetilen  jeneratörleri,  oksijen  jeneratörleri,  nitrojen  jeneratörleri.  
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.  mallarının bir  araya  getirilmesi  hizmetleri  (belirtilen hizmetler  perakende,  toptan satış  
mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).

9.DİĞER BAŞVURU SAHİPLERİ
(Başvuru Sahibinin Birden Fazla Olması Durumunda Bilgiler Bu Alanda Yer Alacaktır)

10.DİĞER RÜÇHAN BİLGİLERİ
(Başvuruda Birden Fazla Rüçhan Olması Durumunda Bilgiler Bu Alanda Yer Alacaktır)


