T.C.
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
Markalar Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu

: E-71248886-130-220453748
: Tescil Belgesi Üst Yazısı 2022/009493

14.06.2022

Sayın MUHİTTİN ÖZGÜR ÜNAL
İlgi : 24.01.2022 tarih ve 2022-GE-48176 sayılı dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine tanzim edilen 2022 009493 sayılı Marka Tescil Belgesi ilişiktedir.
Saygılarımla.
Kadir Zeki ÖNEM
Kurum Başkanı a.
Programcı

EK: Ek1 Tescil Belgesitb_2022_009493.pdf

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://belgedogrulama.turkpatent.gov.tr/bg.aspx?Id=E6E71ABE-6415-44D6-8244-D89257BBB2FE
Gazi Mahallesi Hipodrom Caddesi No:13 (06560)
Bilgi İçin:
Yenimahalle / ANKARA
Unvan:
Telefon No: (0312) 303 1 303 Faks No : (0312) 303 11 73
İnternet Adresi www.turkpatent.gov.tr
Telefon No:
Kep Adresi : tpe@hs01.kep.tr
Eposta:

Kadir Zeki ÖNEM
Programcı

konem@turkpatent.gov.tr

No: 2022 009493 - Ticaret - Hizmet

Marka Sahibi
DEMİRAĞ SAC METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mal / Hizmet Sınıfları
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Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında,
24.01.2022 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere,
14.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

MAL / HİZMET SINIFLARI
Başvuru Numarası: 2022/009493
06. Değerli olmayan maden cevherleri.
Adi metaller ile bunların alaşımları ve yarı mamulleri: inşaat demirleri; inşaatlar için
adi metalden hasır ve etriyeler; levha, kütük, çubuk, profil, tabaka, sac halinde adi
metaller.
Barınma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma, çevreleme, depolama,
yerleştirme amaçlı metalden malzemeler ve araçlar: metalden mamul yapılar,
metalden inşaat iskeletleri ve dikmeleri, metal kutular, metal ambalajlar, alüminyum
folyo, metalden çitler, korkuluklar, metalden tüpler, metal kaplar, madeni depolar,
metal nakliye sandıkları, metal portatif merdivenler.
Eleme, filtreleme ve benzeri amaçlar için yapılmış metalden malzemeler.
Metalden mamul kapılar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunların kasaları ve
aksamları.
Elektrik için olmayan madeni kablolar, teller.
Metalden hırdavatçı (nalburiye) eşyası: vidalar, çiviler, cıvatalar, somunlar, pimler,
pullar, dağcılar için metal pitonlar, zincirler, metal mobilya bağlantıları ve tekerlekleri,
sanayide kullanılan metal tekerlekler, kapı ve pencere kolları, metal menteşeler,
ispanyoletler, metal kilitler, kilit anahtarları, metalden anahtar taşıma halkaları,
metalden makaralar.
Metalden havalandırma, ısıtma, kanalizasyon, telefon, yeraltı elektrik ve iklimlendirme
tesisatları için havalandırma kanalları, menfezler, menfez kapakları, bacalar, baca
şapkaları, menhol (baca) kapakları, ızgaralar.
Metalden mamul işaretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tanıtma amaçlı
malzemeler: tabelalar, panolar, plakalar, metalden ışıksız trafik yönlendirme
işaretleri.
Metalden mamul sıvı veya gaz nakli amaçlı borular, sondaj boruları ve bunların
bağlantı parçaları: metalden vanalar, manşonlar, dirsekler, klipsler, uzatmalar.
Madeni para kasaları.
Metalden mamul demiryolu malzemeleri: raylar, ray bağlantıları, makaslar.
Madeni iskele babaları ve şamandıraları, madeni dubalar, deniz taşıtları için çapa
demirleri.
Döküm işleri için madeni kalıplar (makine parçası olanlar hariç).
Adi metallerden veya bunların alaşımlarından yapılmış sanat eserleri; adi metalden
mamul müsabakalarda verilen kupalar.
Metalden mamul kapaklar, şişe kapakları.
Madeni direkler, madeni dikmeler, madeni inşaat iskeleleri, madeni kazıklar, madeni
kuleler.
Kaldırma, yükleme ve nakil için madeni paletler, madeni halatlar, yük kaldırma ve
taşımada kullanılan madeni askılar, bağlar, kolonlar, kuşaklar, bantlar ve şeritler.
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Araç tekerlekleri için metal takozlar.
Taşıtlar için metalden mamul profil çıtalar (dekorasyon amaçlı).
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