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İlgi : 23.03.2022 tarihli marka başvurunuz.

 
İlgide kayıtlı marka başvurunuzun tescil süreci tamamlanmış olup 2022 040975 sayılı Marka Tescil 

Belgeniz ekte yer almaktadır.
Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 7 nci 

maddesinde düzenlenmiştir. 
Söz konusu marka tescili, markanızın anılan maddede belirtilen haklar çerçevesinde ülkemizde 

korunmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte, markanızın yurtdışında korunabilmesi için, koruma talep 
edilecek ülkelerde de tescil edilmesi gerekmekte olup bu doğrultuda ilgili ülkelerin yetkili sınai mülkiyet 
kurumlarına doğrudan marka başvurusu yapılması veya Madrid Sistemi kapsamında Türk Patent ve Marka 
Kurumu ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı aracılığıyla marka başvurusunda bulunulması gerekmektedir. 
Markanızın yurtdışında korunması ve koruma talep edilecek ülkelerin belirlenmesinde, yurtdışındaki mevcut 
ve gelecekteki potansiyel ticari faaliyetlerinizin göz önünde bulundurularak karar verilmesi önerilmektedir.

Bu itibarla, uluslararası düzeyde daha hızlı ve daha az maliyetli marka tesciline imkan sağlayan Madrid 
Sistemi  ile ilgili detaylı bilgilere Kurumumuz internet sitesinde yer alan “Hizmetlerimiz/Marka/Uluslararası 
Marka Tescil Sistemi  Bilgisi” sayfasından (www.turkpatent.gov.tr/uluslararasi-marka-tescil-sistemi-bilgisi) 
erişim sağlanabilmektedir.

Saygılarımla.
 

 

 Mercan SUBAŞI
Kurum Başkanı a.

Çözümleyici

    
EK: Ek1 Tescil Belgesitb_2022_040975.pdf
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Marka Sahibi
HUZURELİ DERNEĞİ

 

Mal / Hizmet Sınıfları
41, 42, 43

 

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında,
 23.03.2022 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere,

 20.09.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Cemil BAŞPINAR
Kurum Başkanı



MAL / HİZMET SINIFLARI

Başvuru Numarası: 2022/040975
 
41. 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. 
 
42. Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri,
mühendislik ve mimari tasarım hizmetleri, kalite ve standart belgelendirme amaçlı
mal/hizmetlerin test edilmesi.
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.
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).
Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri. 
 
43. 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. 
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