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Marka Sahibi  :BÜLENT AYDIN (T.C. Kimlik No: 16972381962)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
GÜLBAHAR MAH. ESENTEPE CADDESİ CAD. NO:
14/8 Mecidiyeköy  Şişli  İSTANBUL

İlişiktedir.
            

Emtiası : 36 , 42

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre 20/05/2014 tarihinden itibaren ON YIL müddetle 
03/08/2015 tarihinde tescil edilmiştir.



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2014/41880
SINIF KODU : - 36.01. Kaza, hayat, yangın, sağlık, deniz sigortası hizmetleri, sigorta araştırma hizmetleri, hayat

sigortası istatistikleri hizmetleri (aktüerya hizmetleri), sigorta konusunda bilgilendirme hizmetleri....

36.02. Finansal ve parasal hizmetler: Bankacılık hizmetleri, finansal yönetim hizmetleri, finansal analiz hizmetleri,

finansal sponsorluk hizmetleri,  finansal konularda bilgilendirme hizmetleri,  factoring (mal satın alma - alacak

toplama organizasyonları) hizmetleri, leasing (finansal kiralama) hizmetleri, taksitle alış veriş kartları düzenleme

hizmetleri,  para değişim hizmetleri...

36.03. Gayrimenkul İşleri: Emlak komisyonculuğu hizmetleri, apartman yöneticiliği hizmetleri...

36.04. Menkuller için değer biçme (kıymet takdiri) hizmetleri: Antika paraların değerini belirleme hizmetleri,

antikaların değerini belirleme hizmetleri, mücevherlerin değerini belirleme hizmetleri, pulların değerini belirleme

hizmetleri, sanat eserlerinin değerini belirleme hizmetleri...

36.05. Gümrük komisyonculuğu hizmetleri.

42.01. Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri: Bilimsel araştırma ve geliştirme

hizmetleri (üçüncü şahıslar adına), kimyasal araştırma hizmetleri, maden eksperliği (uzmanlığı) hizmetleri,

jeolojik araştırma hizmetleri, petrol arama hizmetleri, malzeme ve ürün test hizmetleri,  meteoroloji hizmetleri,

mühendislik danışmanlık hizmetleri, mimarlık hizmetleri, teknik proje çalışmaları hizmetleri, haritacılık

hizmetleri, arazi inceleme ve ölçme hizmetleri, peyzaj hizmetleri, şehir planlamacılığı hizmetleri, çevre koruması

konusunda danışmanlık hizmetleri, sualtı incelemeleri hizmetleri,  kalite kontrol hizmetleri, araçların yol

değerlerinin test edilmesi hizmetleri...

42.02. Bilgisayar hizmetleri: Bilgisayar programcılığı hizmetleri, bilgisayar yazılımlarının tasarımı hizmetleri,

bilgisayar yazılımlarının bakımı hizmetleri, bilgisayar yazılımlarının güncelleştirilmesi hizmetleri, bilgisayar

donanımları alanlarında danışmanlık hizmetleri, bilgisayar veri tabanı oluşturma hizmetleri, bilgisayar verilerinin

kurtarılması hizmetleri, bilgisayar verilerinin düzetilmesi hizmetleri, bilgisayar sistem analizi hizmetleri,

bilgisayar danışmanlık hizmetleri, bilgisayar kiralanması hizmetleri, bilgisayar yazılımlarının kiralanması

hizmetleri, bilgisayar programlarının çoğaltılması hizmetleri, bilgisayar yazılımlarının tesisi hizmetleri....

42.03.  Tasarım hizmetleri,

42.04. Sanat alanındaki hizmetler: Grafik sanat tasarım hizmetleri, sanat eserleri orjinallik onay hizmetleri...
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