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Güven�l�r Ma�a İs�m B�ges�
T�ıtım K��oğu

Trusted of Brand Name Cert�ficate

-

-



    T�car� faal�yetlerde GÜVEN çok öneml� b�r unsurdur. Bu Güven, uzun zamanda yapılan

tanıtım faal�yetler�, güçlü referanslar ve tecrübe �le oluşmaktadır. Marka İs�m Merkez� 

İSİMDER BAŞKANLIĞI olarak b�z, gerekl� kr�terler� ve şartları taşıdığınız takd�rde marka 

�s�mler�n�z �ç�n “Güven�l�r Marka İs�m Belges�” (GUMİB - TOBNC) sunmaktayız. Güven�l�r 

Marka İs�m Belges� güvences� olan markalar rak�pler�ne göre b�r adım önde olacaktır. Hedef 

k�tle marka �s�mler�ne daha çok GÜVEN duyacaktır. Markaların Müşter� potans�yel� artacaktır. 

Kârlılığınızı artırmak, rak�pler�n�zden farklılaşarak b�r adım önde olmak ve GÜVENLE 

MARKALAŞMAK �ç�n; (GUMİB - TOBNC) “GÜVENİLİR MARKA İSİM BELGESİ” 

sah�b� olun.

GÜVENİLİR MARKA İSİM BELGESİ 

(GUMİB – TOBNC) NEDİR?

                         
-
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1.M� arkanıza referans güven ve �t�bar sağlar 

2.M� arka sadakat� oluşturur

3.M� arka tutundurmada etk�n rol oynar

4.R� ak�p markalardan s�z�n markanızı farklılaştırarak rekabet gücünüzü artırır 

5.H� edef k�tlen�n d�kkat�n� çeker ve markanız hedef k�tle tarafından terc�h ed�l�r

6.M� arkanızın �st�krarlı b�r şek�lde büyümes�ne ve güçlenmes�ne katkıda bulunur

7.M� arka değer�n�z� artırır

8.R� eklam ve tanıtım faal�yetler�nde etk�n rol alır markanızın er�ş�l�p ulaşılab�l�r hale 

gel�r, ayrıca kısa sürede ger� b�ld�r�m almanızı da sağlar.

9.Markanızın resm� ve hukuk� yönden markanın b�l�n�rl�ğ�n�n s�ze a�t olduğunun  

del�l� ve �spatıdır.

GÜVENİLİR MARKA BELGESİNİN 

FAYDALARI NELERDİR?
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1. Fabr�kalar, ş�rketler ve mağazalar 

2. Ürünler ve markalar 

3. Kurum ve kuruluşlar 

4. G�r�ş�mc�ler, �ş adamları 

5. Ünlüler ve k�ş�sel markalar

Kısaca;

Marka sah�b� herkes GUMİB-TOBNC sah�b� olab�l�r. 

GÜVENİLİR MARKA İSİM BELGESİNİ 

KİMLER ALABİLİR?
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1)MARKA İSİM-LOGO tesc�l belges� ya da başvurusu olan,

2)Logo ve kurumsal k�ml�k tasarımları olan,

3)Tesc�ll� markaya a�t ya da markanın �ç�nde yayınlandığı güncel güven�l�r b�r Web s�tes� 

sayfası olan,

4)Faal, �şlevsel ve güncel sosyal medya sayfaları olan veya tesc�ll� markaya sosyal medya 

hesaplarından er�ş�l�p ulaşılab�len,

5)İnternet-Sosyal medya, tv, derg�, gazete veya fuar g�b� herhang� b�r reklam ve tanıtım 

faal�yet�nde bulunan,

6) T�car� faal�yetlerde bulunan ve referansları olan markalar.

GÜVENİLİR MARKA İSİM 

BELGESİNİ ALABİLMEK İÇİN;
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Ş�rket �se;

1) Verg� Levhası

2) T�car� S�c�l Gazetes�

3) Faal�yet Belges�

4) Ş�rket Yetk�l�s�n�n İmza S�rküsü

5) Ş�rket Yetk�l�s�n�n T.C K�ml�k Kartı veya Pasaportu, (Ves�kalık Fotoğraf)

     (Marka K�ş�ye a�t �se nüfus cüzdanı-pasaport ve ves�kalık fotoğraf yeterl�d�r)

6) Marka Sah�b�n�n İlet�ş�m B�lg�ler� (e-ma�l, telefon, adres)

7) Markanın İç�nde Yayınlandığı Güven�l�r Web S�tes� Adres� ve Sosyal Medya Sayfaları

8) Marka �sm�n�n �ç�nde yer aldığı t�car� sözleşmeler/referans g�b� resm� evraklar 

  

 

GÜVENİLİR MARKA İSİM BELGESİ’Nİ 

ALABİLMEK İÇİN 

 GEREKLİ EVRAKLAR;
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   Tesc�ll� marka �s�mler�n�z�n değer�, markanızın logo, kurumsal k�ml�k tasarımları, kal�te 
yönet�m�, reklam tanıtım faal�yetler� g�b� destekley�c� unsurlar ve Güven�l�r Marka İs�m 
Belges� (GUMİB-TOBNC) �le artacaktır.
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TRUSTED BRAND , TRUSTED QUALITY

-

GÜVENİLİR MARKA , GÜVENİLİR KALİTE



    Marka İs�m Merkez� İSİMDER BAŞKANLIĞI olarak b�z, gerekl� kr�terler� ve 

şartları taşıdığınız takd�rde marka �s�mler�n�z �ç�n “Güven�l�r Marka İs�m Belges�” 

(GUMİB-TOBNC) sunmaktayız. Güven�l�r Marka İs�m Belges� referansı olan markalar 

rak�pler�ne göre b�r adım önde olacaktır. Hedef k�tle marka �s�mler�ne daha çok GÜVEN

duyacaktır.

Trusted of Brand Name Cert�ficate
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    İSİMDER Marka İs�m Merkez� olarak marka tesc�l�n�n yanı sıra marka değer�n�z� 

artırmaya katkıda bulunmak ve markanızı farklılaştırmak �ç�n oluşturduğumuz ve 

tesc�lled�ğ�m�z MARKA İSİMLERİNİZE "GÜVENİLİR MARKA İSİM BELGESİ" 

almanızı sağlıyoruz.

Trusted of Brand Name Cert�ficate

-
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    Marka �s�mler�n, hedef k�tlen�n karşısında daha �t�barlı  hale gelmes�n� ve terc�h ed�leb�l�r 

güven�l�r b�r MARKA İSİM olmasını sağlıyoruz.

    Ürünler�n�zde ve reklamlarınızda Güven�l�r Marka İs�m (GUMİB-TOBNC) �şaret�n� 

GÜVÜNLE kullanın. 
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 Global Markalaşmaya Güvenle 

Katkıda Bulunuyoruz!
-
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    T�carette güçlü b�r referansa sah�p olmak ve rak�pler�n�zden farklılaşmak �ç�n 

markalarınıza "GÜVENİLİR MARKA İSİM BELGESİ (GUMİB-TOBNC" almayı 

�hmal etmey�n.

Trusted of Brand Name Cert�ficate

-

www.�s�mder.org.tr www.gum�b.org.tr b�lg�@�s�mder.org.tr



    Güven, başarı �ç�n çok öneml� b�r faktördür. Markanızın güven�l�rl�ğ� s�ze t�car� anlamda

 büyük başarılar ve prest�j sağlayacaktır. 

    Güven�l�r marka sah�b� kartınızı ve markanız �ç�n güven �fades� olan Güven�l�r Marka 

İs�m Belges�’n� (GUMİB-TOBNC) Global Marka İs�m Merkez�’nden hemen alın!

+

Güven�l�r Marka İs�m

 K�ml�ğ� Prest�j�n�zd�r
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    Güven�l�r Marka İs�m Belges� (GUMİB-TOBNC) almak, markalarınızın daha güven�l�r 

olmasını sağlamak, sektörde önde gelen markalar hal�ne gelmek ve markalaşarak 

büyümek �ç�n acele ed�n.

    GUMİB-TOBNC sah�b� olmak �ç�n b�zlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşab�l�r,

 www.gum�b.org.tr s�tes� üzer�nden başvuruda bulunab�l�r ve s�zler de güvenle 

markalaşab�l�rs�n�z.

GUMİB-TOBNC Almak İç�n B�zlere Web S�tes� 

ve Sosyal Medya

Aracılığı �le de Ulaşab�l�rs�n�z
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    İSİMDER Başkanı Marka Uzmanı Mevlüt KANBER (ByKanber) yılın projes� olan 

Güven�l�r Marka İs�m Belges� (GUMİB-TOBNC) �le yılın Güven�l�r Marka İs�m 

Belges� ödülüne layık görüldü.

ÖDÜLLÜ BELGE
Yılın En Güven�l�r Marka İs�m Belges� Uluslararası Medya Ödülü
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S�z de Güven�l�r 
Marka Olun!
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Güven�l�r Marka Belges�
Markanızı Korur Markanıza Değer Katar 
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Trusted of Brand Name Cert�ficate

-

 
      S�ze t�car� anlamda büyük başarılar sağlayacak ve global olarak markalaşmanıza 
destek olacaktır. 

Markanızın Güven�l�rl�ğ�;



    Bu Belgey� İs�mder Marka İs�m Merkez� Başkanlığının gerekl� araştırmaları yaparak 

kurum, kuruluşlar ve marka sah�pler�n�n bel�rlenen kr�terlere göre denetled�kten sonra 

Türk Patent ve Marka Kurumunda onaylı olan 2022/132531 numaralı garant� markası 

şartnames�ne, İSİMDER kuruluş tüzüğünde bulunan 16. maddeye ve İSO dan aldığı  

9001/27001 belgeler�n�n kal�te yönet�m standartlarına göre vermekted�r. 

Bu Belgey� 
K�m Ver�yor ?

-
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Güven�l�r Ma�a İs�m B�ges�
T�ıtım K��oğu

Trusted of Brand Name Cert�ficate

-
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