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1. MARKA BİLGİSİ
Marka Adı

gribeyaz

Marka Çeşidi

Ticari Marka

Ön Yazı Talebi

Yok

Referans Numarası
2. MARKA ÖRNEĞİ

3. BAŞVURU SAHİBİ
Adı-Soyadı/Unvanı

GÜRBÜZLER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PETROL ÜRÜNLERİ GIDA VE İNŞAAT MÜHENDİSLİK
SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Uyruğu

TR

TC Kimlik/Vergi Numarası

4410030127

Adres

19 Mayıs Mah. İnönü Cd. No: 11/A Büyükçekmece İSTANBUL TR

Sahip Türü

Tüzel

TPE Sahip Numarası

507883

4. MARKA VEKİLİ
Vekil Bilgisi

P( 1013 ) M( 1286 ) İREM ÇİNEL ÖZER
( DORUK PATENT MARKA VE FİKRİ HAK. DAN. TİC. LTD. ŞTİ. )

Vekaletname

Ekte

5. RÜÇHAN BİLGİLERİ
Rüçhan Çeşidi

Ülke

Sergi Adı/Başvuru Numarası

***Bu evrak İREM ÇİNEL ÖZER tarafından 19.06.2013 13:11:17 tarihinde elektronik olarak imzalanmıştır.
***Evrak orjinalinin aynısıdır ve imza geçerlilik kontrolünden başarıyla geçmiştir.(TPE Bilgi İşlem)

Tarih

6.ÖDEME BİLGİSİ
Ödeme Şekli

Kart

Dekont/Ödeme Tarihi

19.06.2013

Dekont/Provizyon Numarası

3170130036-705515

Tutar

1030.0

7.FATURA BİLGİSİ
Fatura Kesilecek TC - Vergi Numarası

3100554404

8. EŞYA LİSTESİ

( 07-01 ) Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için
makineler, takım tezgahları ve bu amaçla kullanılan endüstriyel robotlar.
( 07-02 ) İş makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar.
( 07-03 ) Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar (asansörler, yürüyen
merdivenler, vinçler dahil).
( 07-04 ) Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve tahıl/meyve/sebze/gıda işlenmesinde kullanılan makineler ve
robotik mekanizmalar.
( 07-05 ) Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve tertibatları, kara
taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar.
( 07-06 ) Rulmanlar, bilyalı veya masuralı yataklar.
( 07-07 ) Lastik sökme ve takma makineleri.
( 07-08 ) Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler.
( 07-09 ) Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli zımbalama makineleri ve tabancaları,
elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el
matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç
yıkama makineleri ve yukarıda sayılan makine ve araçlarla aynı işleve sahip robotlar.
( 07-10 ) Kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazları, elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark kesme
cihazları, elektrikli kaynak makine elektrotları ve bunlarla aynı işleve sahip robotlar.
( 07-11 ) Matbaa makineleri.
( 07-12 ) Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma makineleri, etiketleme makineleri, tasnifleme
makineleri ve yukarıda sayılan makinelerle aynı işleve sahip robotlar ve robotik mekanizmalar (elektrikli plastik
kapama/mühürleme cihazları [paketleme] dahil).
( 07-13 ) Tekstil makineleri, dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar.
( 07-14 ) Makine veya motor parçası olmayan pompalar (akaryakıt dolum ve dağıtım pompaları ve bunların
tabancaları dahil).
( 07-15 ) Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama makineleri
(çamaşır/bulaşık yıkama makineleri, ısıtmalı olmayan santrifüjlü çamaşır kurutma makineleri dahil); zemin, halı
veya döşeme temizleme amaçlı elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve bunların parçaları.
( 07-16 ) Otomatik satış makineleri.
( 07-17 ) Galvanizle kaplama ve elektroliz (akımla kaplama) makineleri.
( 07-18 ) Elektrikli ve elektronik açma kapama mekanizmaları.
( 08-01 ) Değerli madenlerden olanlar dahil çatallar, kaşıklar, bıçaklar ve kesme, doğrama, soyma amaçlı elektrikli
olmayan kesici mutfak aletleri.
( 08-02 ) Kesici ve dürtücü silahlar.
( 08-03 ) Tıraş, epilasyon, manikür, pedikür, güzellik amaçlı kişisel bakım için kullanılan bu sınıfa dahil alet ve
cihazlar (elektrikli saç düzleştiricileri ve kıvırıcıları, makaslar dahil).
( 08-04 ) Makine, cihaz ve taşıt onarımı, inşaat, ziraat, bahçecilik ve ormancılıkla ilgili elle çalışan (motorsuz)
aletler.
( 08-05 ) Elektrikli-elektriksiz, buharlı ütüler.
( 09-01 ) Bilimsel amaçlı ve laboratuarda kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları, göstergeler ve
laboratuarlarda kullanılan malzemeler.
( 09-02 ) Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar (veri
işlem, haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları dahil).
( 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.

( 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.
( 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 (elektrik, elektronikte
kullanılan kablolar ve güç kaynakları; piller, aküler dahil).
( 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.
( 11-01 ) Aydınlatma cihazları (taşıtlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma armatürleri).
( 11-02 ) Isıtma ve buhar üretme tesisatı için cihazlar (katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli sobalar, kuzineler dahil).
( 11-03 ) İklimlendirme ve havalandırma cihazları.
( 11-04 ) Soğutucular ve dondurucular.
( 11-05 ) Pişirme, kurulama ve kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan aletler, makineler ve cihazlar
(elektrikli çamaşır kurutucuları, saç kurutucuları ve el kurutma cihazları dahil).
( 11-06 ) Sıhhi tesisat, vitrifiye ürünleri; musluklar, duş takımları, klozet iç takımları, banyo-duş kabinleri, küvetler,
evyeler, lavabolar.
( 11-07 ) Su yumuşatma cihazları, su arıtma cihazları, su arıtma tesisatı, atık arıtma tesisatı.
( 11-08 ) Tıbbi amaçlı olmayan elektrikli alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar, elektrikli veya
elektriksiz ayak ısıtıcıları, sıcak su torbaları (termoforlar).
( 11-09 ) Akvaryumlar için filtreler ve filtre-motor kombinasyonları.
( 11-10 ) Sanayi tipi pişirme, kurutma ve soğutma tesisatı.
( 11-11 ) Pastörize ve sterilize edici makineler.
( 16-01 ) Kağıt, karton (mukavva) ve bunlardan yapılmış ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç); kağıt havlular,
tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler, ambalaj ve sarma amaçlı kağıtlar, karton kutular.
( 16-02 ) Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri.
( 16-03 ) Matbaa ve ciltleme malzemeleri.
( 16-04 ) Basılı evraklar; basılı yayınlar, 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 ve yapıştırıcılar dahil).
( 16-06 ) Büro makineleri.
( 16-07 ) Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar.
( 35-01 ) Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların
organizasyonu hizmetleri dahil).
( 35-02 ) Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi,
büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi,
telefon cevaplama hizmetleri.
( 35-03 ) 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.
( 35-04 ) Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri.
( 35-05 ) Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.
( 35-06 ) Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Ahşap, metal, cam ve plastik
malzemelerin ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için makineler, takım tezgahları ve bu amaçla
kullanılan endüstriyel robotlar. İş makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar. Kaldırma, taşıma ve iletme
makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar (asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler dahil). Tarım,
hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve tahıl/meyve/sebze/gıda işlenmesinde kullanılan makineler ve robotik
mekanizmalar. Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve tertibatları, kara
taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar. Rulmanlar, bilyalı veya masuralı yataklar. Lastik sökme ve
takma makineleri. Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler. Boya
makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrikli
yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu
el testereleri, dekupaj makineleri, spiral makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri
ve yukarıda sayılan makine ve araçlarla aynı işleve sahip robotlar. Kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak
cihazları, elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark kesme cihazları, elektrikli kaynak makine elektrotları ve bunlarla

aynı işleve sahip robotlar. Matbaa makineleri. Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma
makineleri, etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri ve yukarıda sayılan makinelerle aynı işleve sahip robotlar
ve robotik mekanizmalar (elektrikli plastik kapama/mühürleme cihazları [paketleme] dahil). Tekstil makineleri,
dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar. Makine veya motor parçası olmayan pompalar
(akaryakıt dolum ve dağıtım pompaları ve bunların tabancaları dahil). Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama
için mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama makineleri (çamaşır/bulaşık yıkama makineleri, ısıtmalı olmayan
santrifüjlü çamaşır kurutma makineleri dahil); zemin, halı veya döşeme temizleme amaçlı elektrikli makineler,
elektrikli süpürgeler ve bunların parçaları. Otomatik satış makineleri. Galvanizle kaplama ve elektroliz (akımla
kaplama) makineleri. Elektrikli ve elektronik açma kapama mekanizmaları. Değerli madenlerden olanlar dahil
çatallar, kaşıklar, bıçaklar ve kesme, doğrama, soyma amaçlı elektrikli olmayan kesici mutfak aletleri. Kesici ve
dürtücü silahlar. Tıraş, epilasyon, manikür, pedikür, güzellik amaçlı kişisel bakım için kullanılan bu sınıfa dahil
alet ve cihazlar (elektrikli saç düzleştiricileri ve kıvırıcıları, makaslar dahil). Makine, cihaz ve taşıt onarımı, inşaat,
ziraat, bahçecilik ve ormancılıkla ilgili elle çalışan (motorsuz) aletler. Elektrikli-elektriksiz, buharlı ütüler.
Bilimsel amaçlı ve laboratuarda kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları, göstergeler ve
laboratuarlarda kullanılan malzemeler. Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi
(reprodüksiyonu) için cihazlar (veri işlem, haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları
dahil). 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. Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları. Bilet otomatları, nakit para çekme
makineleri. Makine ve cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar. Birim zamandaki tüketim miktarını ölçen
sayaçlar ve zaman ayarlayıcıları. Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar. Gözlükler,
güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları.
Elektrik enerjisini iletim,
dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları (elektrik, elektronikte kullanılan kablolar ve güç kaynakları;
piller, aküler dahil). 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. Dekoratif mıknatıslar.
Aydınlatma cihazları (taşıtlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma armatürleri). Isıtma ve buhar üretme tesisatı için
cihazlar (katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli sobalar, kuzineler dahil). İklimlendirme ve havalandırma cihazları.
Soğutucular ve dondurucular. Pişirme, kurulama ve kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan aletler,
makineler ve cihazlar (elektrikli çamaşır kurutucuları, saç kurutucuları ve el kurutma cihazları dahil). Sıhhi tesisat,
vitrifiye ürünleri; musluklar, duş takımları, klozet iç takımları, banyo-duş kabinleri, küvetler, evyeler, lavabolar.
Su yumuşatma cihazları, su arıtma cihazları, su arıtma tesisatı, atık arıtma tesisatı. Tıbbi amaçlı olmayan elektrikli
alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar, elektrikli veya elektriksiz ayak ısıtıcıları, sıcak su torbaları
(termoforlar). Akvaryumlar için filtreler ve filtre-motor kombinasyonları. Sanayi tipi pişirme, kurutma ve
soğutma tesisatı. Pastörize ve sterilize edici makineler. Kağıt, karton (mukavva) ve bunlardan yapılmış ürünler
(kırtasiye amaçlı ürünler hariç); kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler, ambalaj ve sarma amaçlı kağıtlar,
karton kutular. Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri.
Basılı evraklar; basılı yayınlar, 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 ve yapıştırıcılar dahil). 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).
( 37-01 ) İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri.
( 37-02 ) Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve
makinelerinin kiralanması hizmetleri.
( 37-03 ) Kara araçları servis istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu).
( 37-04 ) Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri.
( 37-05 ) Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri.
( 37-06 ) Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri.
( 37-07 ) Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri.
( 37-08 ) Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri.
( 37-09 ) Sınai makinelerin ve cihazların, büro makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli ve
elektronik cihazların tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri.
( 37-10 ) Asansör tamiri ve bakımı hizmetleri.
( 37-11 ) Saat tamiri hizmetleri.
( 37-12 ) Madencilik, maden çıkarma hizmetleri.
( 37-13 ) Ayakkabı, çanta, kemer tamiri hizmetleri.

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)

