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Marka Sahibi  :SİLKAR MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Silkar Plaza Orta Mah. Topkapı-Maltepe Cad. No:6 Kat:8 Bayrampaşa İstanbul

İlişiktedir.
            

Emtiası : 19 , 37 , 42 , 35

İşbu Marka 22/02/2017 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 
09/08/2017 tarihinde tescil edilmiştir.



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2017/16327
Bu sınıfa dahil biçimlendirilmemiş halde malzemeler: kum, çakıl, mıcır, asfalt, zift, çimento, kireç, alçı, sıva, beton,

blok mermer.

Beton, alçı, toprak, kil, taş, mermer, ahşap, plastik veya sentetik malzemelerden imal edilmiş ve şekil almış

yapı/inşaat/yol yapımı ve benzer amaçlı malzemeler: metalden olmayan binalar/yapılar, yapı elemanları, direkler,

bariyerler, tabii veya sentetik ısı ile yapıştırılabilen kaplamalar, çatılar için ziftli kartonlar, ziftli kaplamalar,

ahşap ve sentetik malzemeden kapı ve pencereler.

Yollar için metal, mekanik ve aydınlatmalı olmayan trafik işaretleri.

Beton, taş veya mermerden yapılmış anıtlar, heykeller.

İnşaatlar için cam ürünleri.

Metalden olmayan prefabrik yüzme havuzları.

Akvaryum kumları.

 Reklamcılık, 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. Büro 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 Bu  sınıfa  dahil  biçimlendirilmemiş  halde  malzemeler:

kum,  çakıl,  mıcır,  asfalt,  zift, çimento, kireç, alçı, sıva, beton, blok mermer.  -Beton,  alçı, toprak, kil, taş,

mermer, ahşap, plastik veya sentetik  malzemelerden imal edilmiş  ve  şekil  almış  yapı/inşaat/yol  yapımı  ve

benzer  amaçlı  malzemeler:  metalden olmayan binalar/yapılar, yapı elemanları, direkler, bariyerler, tabii veya

sentetik ısı ile yapıştırılabilen  kaplamalar,  çatılar  için  ziftli  kartonlar,  ziftli  kaplamalar,  ahşap  ve sentetik

malzemeden kapı ve pencereler. -Yollar için metal, mekanik ve aydınlatmalı olmayan trafik işaretleri. -Beton, taş

veya mermerden yapılmış anıtlar, heykeller. -Metalden olmayan prefabrik yüzme havuzları. -Akvaryum kumları.

--İnşaatlar için cam ürünleri.  - bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış

mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir)

İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri.

Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin

kiralanması hizmetleri.

Kara araçları servis istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu).

Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri.

Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri.

Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri.

Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri.

Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri.

Sınai makinelerin ve cihazların, büro makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli ve

elektronik cihazların tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri.

Asansör tamiri ve bakımı hizmetleri.

Saat tamiri hizmetleri.

Madencilik, maden çıkarma hizmetleri.

Ayakkabı, çanta, kemer tamiri hizmetleri.

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.
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