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Güvenilir Marka İsim Belgelendirme ve Bilgilendirme (GUMİB-TOBNC) 

faaliyetlerinin içeriği olan güvenilir marka belgesi ve iş adamı kar�nın

verilebilmesi ile ilgili yetkimiz (16.Madde)

- GUMİB-TOBNC faaliyetleri ile ilgili eği�m konferans seminer gibi

faaliyetler ve dokümantasyon merkezi oluşturma komisyon kurma

yetkisi (2- 3. Ve 4. Madde)

- Güvenilir marka isim ve markalaşma ile ilgili GUMİB-TOBNC

faaliyetleri için danışman, temsilci, denetmen, uzman gibi yetkililerin

atanabilmesini ifade eden yetki yazısı (17. Maddede)

GUMİB-TOBNC faaliyetlerini hem yur�çinde hem yurtdışında

gerçekleş�rmek için amaçları, kriterleri yetkileri anlatan

İSİMDER Marka İsim Merkezi'nin tüzüğüdür.
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Güvenilir Marka İsim Belgelendirme ve Bilgilendirme (GUMİB-TOBNC)

faaliyetlerinin uluslararası kalite yöne�m sisteminin uygulandığı 

İSİMDER Marka İsim Merkezi kuruluşunun ISO Kalite Yöne�m 

Standartlarını belgeleyen ISO 9001 ve ISO 270001 tara�ndan 

onaylandığının uluslararası belgesidir.
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Güvenilir Marka İsim Belgelendirme ve Bilgilendirme (GUMİB-TOBNC) 

faaliyetlerini anlatan, belgelendirme yetkisini ifade eden akreditasyon 

süreci ve standartlarını içeren Türk Patent kurumundaki Garan� Markası

tescili kapsamındaki şartname ve bu şartnamenin 

İSİMDER Marka İsim Merkez kuruluşuna yetkilendirilmesini ifade

eden Sanayi Bakanlığına bağlı TÜRK PATENT KURUMUNDAN 

alınan garan� markasıdır.







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. Araç tekerlekleri için metal takozlar.
Taşıtlar için metalden mamul profil çıtalar (dekorasyon amaçlı). Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için makineler,
takım tezgahları ve bu amaçla kullanılan endüstriyel robotlar, üç boyutlu yazıcılar. İş makineleri: dozerler, kepçeler, ekskavatörler, yol yapım ve kaplama makinaları,
sondaj makinaları, kaya delme makinaları, süpürme makinaları ve aynı işleve sahip robotik mekanizmalar. Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri: asansörler, yürüyen
merdivenler, vinçler, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar. Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve tahıl/meyve/sebze/gıda işlenmesinde kullanılan makineler ve
robotik mekanizmalar, içecek yapım ve işleme makineleri. Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve tertibatları: hidrolik, pnömatik
kontroller, kara taşıtları için olanlar hariç frenler, balatalar, krank milleri, dişliler, silindirler, pistonlar, türbinler, filtreler; kara taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer alan
parçalar: taşıtlar için yağ, yakıt ve hava filtreleri, egzozlar, egzoz manifoldları, silindirler, silindir başları, pistonlar, karbüratörler, yakıt dönüşüm cihazları, enjektörler, yakıt
tasarruf cihazları, pompalar, valfler, marşlar, dinamolar, bujiler 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, hidrolik ve pnömatik 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. Elektrikli ve gazlı 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 açma kapama mekanizmaları. Makine ve motorlar için silindir contaları. Değerli madenlerden olanlar dahil çatallar,
kaşıklar, bıçaklar ve kesme, doğrama, soyma amaçlı elektrikli olmayan kesici mutfak aletleri. Kesici ve dürtücü silahlar. Güzellik amaçlı ve kişisel bakım için kullanılan bu
sınıfa dahil aletler: tıraş, epilasyon, manikür, pedikür aletleri, saç düzleştirme ve kıvırma amaçlı el aletleri, makaslar. Makine, cihaz ve taşıt onarımı, inşaat, ziraat,
bahçecilik ve ormancılıkla ilgili elle çalışan (elektrikli olmayan ve motorsuz) aletler. Elektrikli-elektriksiz, buharlı ütüler. Her türlü malzemeden mamul alet sapları. Bilim,
denizcilik, topoğrafya, meteoroloji, sanayide ve laboratuvarda kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları: tıbbi amaçlı olmayan termometreler, barometreler,
ampermetreler, voltmetreler, nem ölçerler, test cihazları, teleskoplar, periskoplar, pusulalar; taşıt göstergeleri; laboratuvarlarda kullanılan malzemeler: mikroskoplar,
büyüteçler, dürbünler, deney malzeme ve cihazları. Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar: kameralar, fotoğraf
makineleri, televizyonlar, videolar, cd-dvd kayıt ve oynatıcı cihazlar, mp3 çalar, bilgisayarlar, masa üstü-tablet bilgisayarlar, giyilebilir teknolojik cihazlar (akıllı saatler,
bileklikler, başa takılan cihazlar), mikrofonlar, hoparlörler, kulaklıklar; haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları: cep telefonları ve bunların
kılıfları, sabit telefonlar, telefon santralleri, bilgisayar yazıcıları, tarayıcılar, fotokopi makineleri. 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,
manyetik, optik ve elektronik ortamlara kaydedilmiş çekilmiş sinema filmleri, diziler ve video müzik klipleri. Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları. Bilet
otomatları, nakit para çekme makineleri. Makine ve cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar: yarı iletkenler, elektronik devreler, entegreler, yongalar (çipler), diyotlar,
transistörler, manyetik kafalar, saptırıcılar; elektronik kilitler, fotoseller, elektronik açma kapama mekanizmaları, algılayıcılar (sensörler). 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: fişler, buatlar, anahtarlar, şalterler, sigortalar, balastlar, starterler,
elektrik panoları, rezistanslar, soketler, transformatörler, adaptörler, şarj cihazları, elektrik, elektronikte kullanılan kablolar, piller, aküler, elektrik enerjisi üretimi için güneş
panelleri. 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. Metronomlar. Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet, cihaz ve
mobilyalar. Yapay organlar ve protezler. Tıbbi ortopedik malzemeler: tıbbi korseler, ortopedik ayakkabılar, elastiki ve destekleyici bandajlar. Ameliyathane giysileri ve steril
örtüler. Cinsel amaçlı aletler ve malzemeler. Prezervatifler (kondom/kaput). Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, bebekler için diş kaşıyıcılar. Tıbbi amaçlı bilezikler ve
yüzükler, romatizma önleyici bileklikler ve yüzükler. Aydınlatma cihazları (taşıtlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma armatürleri). Katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli ısıtma
amaçlı cihazlar: kombiler, boylerler, kalorifer kazanları ve petekleri, eşanjörler, sobalar, kuzineler; güneş enerjisi kolektörleri. Buhar, gaz ve sis (duman) üreteçleri
(jeneratörleri): buhar jeneratörleri (kazanları), asetilen jeneratörleri, oksijen jeneratörleri, nitrojen jeneratörleri. İklimlendirme ve havalandırma cihazları. Soğutucular ve
dondurucular. Pişirme, kurulama ve kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan aletler, makineler ve cihazlar: fırınlar, elektrikli tencereler, elektrikli su kaynatıcıları,
mangallar, barbeküler, elektrikli çamaşır kurutucuları, saç kurutucuları ve el kurutma cihazları. Sıhhi tesisat ürünleri: musluklar, duş takımları, klozet iç takımları, banyo-duş
kabinleri, küvetler, klozetler, evyeler, lavabolar, musluklar için contalar, salmastralar (musluk iç takımı). 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),
elektrik ısıtmalı çoraplar. Akvaryumlar için filtreler ve filtre-motor kombinasyonları. Sanayi tipi pişirme, kurutma ve soğutma tesisatı. Pastörize ve sterilize edici makineler.
Motorlu kara taşıtları (motosikletler, mobilet dahil) ve bu taşıtlar için motorlar, kavramalar ve transmisyon bağlantıları, transmisyon kayışları ve zincirleri, dişliler, frenler,
fren disk ve balataları, şasiler, kaportalar, süspansiyonlar, darbe emiciler, şanzımanlar, direksiyonlar, jantlar. Bisikletler ve bunların gövdeleri, gidonları, çamurlukları. Taşıt
kasaları, damperli kasalar, traktör römorkları, frigorifik kasalar, römork bağlantıları. Taşıt koltukları, koltuklar için baş dayanakları, emniyetli çocuk koltukları, koltuk kılıfları,
araç örtüleri (aracın şeklini almış), güneşlikler. Sinyaller ve yön sinyalleri için kollar, taşıt camları için silecekler, silecek kolları. Taşıtlar için iç ve dış lastikler, tubles lastikler,
lastik tamir takımları, taşıt lastikleri için yamalar, kaynak yamalar, taşıt lastikleri için supaplar. Taşıt camları, emniyetli taşıt camları, taşıtlar için dikiz aynaları ve yan
aynalar. Patinaj zincirleri. Taşıtlar için portbagajlar, bisiklet ve kayak taşıyıcıları, seleler. Lastik şişirme pompaları. Taşıtlar için hırsız alarmları, kornalar. Yolcular için
emniyet kemerleri, havalı yastıklar. Bebek arabaları, tekerlekli sandalyeler, pusetler. El arabaları, pazar arabaları, tek veya çok tekerlekli el arabaları, market arabaları, ev
eşyaları için tekerlekli taşıyıcılar. Raylı taşıtlar: Lokomotifler, trenler, tramvaylar, vagonlar, teleferikler, telesiyejler. Deniz taşıtları ve parçaları (motorları hariç). Hava taşıtları
ve parçaları (motorları hariç). Ateşli, havalı, yaylı silahlar ile bunlara ait kılıf ve askı kayışları. Ağır silahlar, havanlar, roketler. Havai fişekler. Kişisel kullanım için koruyucu
gazlar. Kuyumculuk eşyaları (taklitleri dahil); altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar ve bunlardan mamul takılar, kol düğmeleri, kravat iğneleri ve heykeller, biblolar. Saatler
ve zaman ölçme cihazları (kronometreler ve parçaları, saat kordonları dahil). Değerli metalden mamul müsabakalarda verilen kupalar. Tespihler. Müzik aletleri ve kutuları
Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus
ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler. Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve
ciltleme malzemeleri. Basılı yayınlar, basılı evrak: kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir makbuzları, 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, yapıştırıcılar,
kalemler, silgiler, kırtasiye tipi bantlar, el işi için karton, yazı kağıtları, kopyalama kağıtları, yazarkasa kağıt ruloları, çizim aletleri, kara tahtalar, resim boyaları. Büro
makineleri. Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar. Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve folyo halinde yarı
mamul sentetik malzemeler. Yalıtım, dolgu ve tıkama malzemeleri: yalıtım amaçlı kullanılan boyalar, yalıtım için kumaşlar, yalıtım amaçlı bantlar, yalıtım için örtüler, derz
dolguları, contalar, o-ringler (motor, silindir contaları ve musluklar için contalar hariç). Lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar için
kullanılanlar dahil), boru kılıf ve rakorları; tekstilden hortumlar, madeni olmayan boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör hortumları (yangın
hortumları hariç). Taşıtlar için sentetik malzemelerden mamul profil çıtalar (dekorasyon amaçlı). İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler,
astarlık deriler. Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar: çantalar, cüzdanlar, deri veya kösele
kutular ve sandıklar, anahtar muhafazaları, bavullar, valizler. Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar. Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer
kayışları. 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. Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar. Yatak şilteleri, yastıklar, tıbbi amaçlı olmayan
havalı yataklar ve yastıklar, deniz yatakları (kampçılar için uyku tulumları hariç). Aynalar. Arı kovanları, suni petekler ve petek çıtaları. Bebekler için ana kucakları,
parmaklıklı oyun parkları (iç mekanlar için), bebek beşikleri, yürüteçler. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul panolar, resimler, tablolar için çerçeveler, kimlik kartları,
künyeler, isimlikler, etiketler. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul ambalaj, nakliye ve depolama amaçlı variller, fıçılar, bidonlar, hazneler (depolar), kutular, ambalaj
kapları, nakliye amaçlı konteynerler, sandıklar, taşıma paletleri, bunlarla birlikte kullanılan kapaklar. Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye)
eşyası, mobilya bağlantıları, açma kapama tertibatları. Tahta, mantar, kamış, bambu, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina kemiği, istiridye kabuğu, kehribar, sedef, lületaşı,
balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları: biblolar, duvara asılan süsler, heykeller ve bu malzemelerden mamul müsabakalarda
verilen kupalar. Sepetler, balıkçı sepetleri. Ev hayvanları için kulübeler, yuvalar, yataklar. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul portatif merdivenler, hareketli
merdivenler. Bambu perdeler, stor perdeler (iç mekan), şerit perdeler, dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler; perde kopçaları, perde halkaları, perde kancaları, perde
çubukları. Araç tekerlekleri için metalden olmayan takozlar. Elektriksiz temizlik aletleri ve gereçleri: boya fırçaları hariç fırçalar, çelik talaşları, süngerler, çelik yünleri,
üstüpüler, tekstilden mamul temizleme ve silme bezleri, bulaşık eldivenleri, elektrikli olmayan cilalama makineleri, halı süpürgeleri, sopalı yer paspasları. Diş fırçaları,
elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, taraklar. Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, bu sınıfta yer alan ve elektrikle çalışmayan ev ve mutfak
gereçleri (çatal, bıçak, kaşıklar hariç): yemek servis takımları, kap-kacak, şişe açacakları, saksılar, pipetler, elektriksiz pişirme aletleri. Ütü masaları ve kılıfları, çamaşır
kurutmalıkları, elbise askıları. Ev hayvanları için kafesler, akvaryumlar, vivaryumlar, terraryumlar. Camdan, porselenden, seramikten, kilden süs ve dekorasyon eşyaları:
heykeller, biblolar, vazolar ve bu malzemelerden mamul müsabakalarda verilen kupalar. Fare kapanları, haşerat tuzakları, sinek ve haşeratı kovucu veya yok edici
elektrikli cihazlar, sinek yakalayıcılar, sinek raketleri. Parfüm bekleri (yandığında koku yayan bekler), parfüm spreyleri ve vaporizatörleri (püskürteç), elektrikli-elektriksiz
makyaj temizleme aletleri, pudra ponponları, tuvalet eşyaları için kutular. Püskürtmeli hortum başlıkları, sulama süzgeçleri için başlıklar, sulama aletleri, bahçe sulama



süzgeçleri, musluklara takılan uçlar. İşlenmemiş cam, yarı işlenmiş cam, dekorasyon için cam mozaikler ve cam tozları (inşaat için olanlar hariç), cam yünleri (izolasyon ve 
tekstil amaçlı olmayan). Halatlar, ipler, ip merdivenler, hamaklar, balık ağları. Çadırlar, tenteler, brandalar, yelkenler, araç örtüleri (araç şeklini almamış olanlar). Tekstilden 
mamul ambalaj torbaları. Kauçuk ve sentetik olmayan döşeme doldurma malzemeleri (yün, pamuk dahil). Tekstil amaçlı sentetik elyaflar, işlenmemiş büküm elyafları, cam 
elyaflar. Tekstil amaçlı büküm iplikleri; dikiş, nakış ve örgü iplikleri, tireler, esnek iplikler. Dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar. Ev tekstil ürünleri: perdeler, yatak örtüleri, 
nevresimler, çarşaflar, yastık kılıfları, battaniyeler, yorganlar, havlular. Tekstilden bayraklar, flamalar, etiketler. Bebekler için kundak örtüleri. Kampçılar için uyku tulumları. 
Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler. Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, 
sandaletler. Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler. Danteller ve nakışlar (aplikeler), güpürler, fistolar, dar dokumalar, şeritler ve kurdeleler, ekstraforlar, 
fitiller, giysiler için kumaştan yapılmış hazır harfler ve rakamlar, armalar, rütbe işaretleri, vatkalar. Giysiler için düğmeler, kopçalar, halkalar, fermuarlar, ayakkabı ve kemer 
tokaları, perçinler, yapışkan bantlar, bağlar, toplu iğneler, iğneler, dikiş iğneleri, dikiş makinesi iğneleri, tığlar ve örgü şişleri, iğne kutuları ve iğnelikler. Yapma çiçekler, 
yapma meyveler. Saç tokaları, saçı bağlamak için halkalar, taçlar, değerli metalden olmayan saç süsleri, takma saçlar, postişler, elektrikli veya elektriksiz bigudiler. Halılar, 
kilimler, yolluklar. Seccadeler. Muşambalar, yapay çimen, döşemelik mantarlı muşamba (linolyum). Spor amaçlı minderler. Tekstilden olmayan duvar kaplamaları, duvar 
kağıtları. Oyunlar ve oyuncaklar. Salonda oynanan oyunlar; harici ekran ya da monitör ile bağlanıp oynanabilen oyunlar için aletler, makineler ve cihazlar (jetonla 
çalışanlar dahil). Hayvanlar için oyuncaklar. Çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar. Bu sınıfa dahil jimnastik ve spor aletleri; olta takımları, yapay balık 
yemleri, avcılık ve balıkçılık için tuzaklar. Suni yılbaşı ağaçları ve bunlar için süsler, suni karlar, çıngıraklar, parti ve benzeri eğlenceler için malzemeler, kağıttan parti 
şapkaları. Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri. Kuru bakliyat. Hazır çorbalar, bulyonlar. Zeytin, zeytin ezmeleri. Hayvansal kaynaklı 
sütler; bitkisel kaynaklı sütler; süt ürünleri (tereyağı dahil). Yenilebilir bitkisel yağlar. Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş 
her türlü meyve ve sebzeler, salçalar. Kuru yemişler. Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin. Yumurtalar, yumurta tozları. Patates cipsleri. Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı 
içecekler, çikolata esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, 
baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül. Bal, arı sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates 
sosları dahil olmak üzere soslar. Mayalar, kabartma tozları. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Çaylar, buzlu çaylar. Şekerlemeler, 
çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler. Sakızlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar. Tuz. Hububattan (tahıl) imal edilmiş çerezler, patlamış mısır, yulaf ezmeleri, mısır 
cipsleri, kahvaltılık hububat ürünleri, işlemden geçirilmiş buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç. Pekmez İşlenmemiş tarım ve bahçecilik ürünleri, tohumlar. Ormancılık ürünleri. 
Canlı hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar dahil). Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar. Hayvan yemleri. Malt (insan tüketimi için olmayan). Evcil 
hayvanlar için alta serilen maddeler; kedi kumu. Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar. Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar. Sebze ve meyve suları, 
bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar. Enerji içecekleri (alkolsüz); proteinle zenginleştirilmiş sporcu içecekleri. Alkollü içecekler (biralar hariç): Şaraplar, rakılar, 
viskiler, likörler, alkol içeren kokteyller. Tütün, çiğneme tütünleri, sigaralar, purolar. Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, tütün içenlere mahsus malzemeler: 
pipolar, puro ve sigara ağızlıkları, küllükler, tütün kutuları, sigara sarmak için aletleri, sigara kağıtları, nargileler, çakmaktaşları, çakmaklar, elektronik sigaralar ve bunlarla 
kullanılan kartuşlar. Kibritler. mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri 
diğer yöntemler ile sağlanabilir.)

(41-1) Eğitim ve öğretim hizmetleri.

(41-2) Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.

(41-3) Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil).

(41-4) Dergi, kitap, gazete v.b.gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin 
sağlanması da dahil).

(41-5) Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri.

(41-6) Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri.

(41-7) Fotoğrafçılık hizmetleri.

(41-8) Tercüme hizmetleri.

(42-1) Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri, mühendislik ve mimari tasarım hizmetleri, kalite ve standart belgelendirme amaçlı
mal/hizmetlerin test edilmesi.

(42-2) 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.

(42-3) 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).

(42-4) Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri.

(45-1) Hukuki hizmetler (sınai ve fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri dahil).

(45-2) Güvenlik hizmetleri.

(45-3) Evlendirme büroları hizmetleri.

(45-4) Cenaze hizmetleri.

(45-5) Giysi kiralama hizmetleri.

(45-6) Yangın söndürme hizmetleri.

(45-7) Refakat etme hizmetleri.

(45-8) İş güvenliği konularında danışmanlık hizmetleri.

(45-9) Sosyal ağ oluşturma hizmetleri.



Güvenilir Marka İsim Belgelendirme ve Bilgilendirme (GUMİB-TOBNC)’nin 
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İSİMDER MARKA İSİM MERKEZİ GUMİB  

TAAHHÜTNAMESİ 

TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ:  

TAAHHÜT EDENİN (YÜRÜTÜCÜNÜN); 

T.C. KİMLİK NO: 

ADI SOYADI: 

İLETİŞİM ADRESİ: 

TELEFON NUMARASI İŞ/CEP: 

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: 

GÜMİB BAŞVURU NO: 

ŞAHIS/FİRMA İSMİ: 

1-Gumib adına, başvuru sahibi sıfatımla İSİMDER MARKA İSİM MERKEZİ Başkanlığı’na sunduğum, yukarıda yazılı bilgilerimin 

ve belgelerin doğru olduğunu, 

2-İSİMDER MARKA İSİM MERKEZİ Başkanlığı’nın belirttiği; 

          a-Marka İsimlerinin markalaşma ve marka tescil bilincini artırmak, 

          b-Marka İsimlerinin, internet ortamında yani sanal pazarlarda ve aktif dünya pazarlarında gelişerek global    markalaşmasına 

katkı sağlamak, 

          c-Markalara sadece  marka tescil belgesi alarak değil, sanal ve gerçek pazarlarda erişilebilir ve ulaşılabilir işlevsel marka olmanın 

verdiği avantajları sağlamak, 

          d-Markaların güvenilirliğini artırarak global alanda büyüyebilmelerine olanak sağlamak ve marka değerlerini güvenilirliğini 

artırmak, 

          e-Markaların istikrarlı bir şekilde güvenle büyüyüp güçlenebilmesini sağlamak, 

3-İSİMDER MARKA İSİM MERKEZİ Başkanlığı’nın belirttiği; 

          a-Resmi ve ticari belgelerden en az bir tanesine sahip olan (vergi levhası, nüfus cüzdanı, pasaport vb.), 

          b-Marka-logo tescil belgesi ya da başvurusu olan, 

          c-Logo kurumsal kimlik tasarımları olan, 

          d-Markaya ait ya da markanın içinde yayınlandığı güvenilir bir web sitesi olan, 

          e-Faal işlevsel sosyal medya sayfaları olan veya tescilli markaya sosyal medya hesaplarından erişilip ulaşılabilen kriterlere daima 

uyacağıma 

          f-İnternet-Sosyal medya, tv, dergi, gazete veya fuar gibi herhangi bir reklam ve tanıtım faaliyetinde bulunan 

4-Gumib kararı verilen ve Madde 3 te bulunan kriterlerden herhangi birinin eksikliği durumunda da en geç 3 (üç) ay içerisinde 

eksikliklerimi tamamlayacağımı 

5-Yukarıda belirtilen taahhütlere aykırı hareket etmem halinde, İSİMDER MARKA İSİM MERKEZİ Başkanlığı tarafından verilen 

ve,16. Ve 17. Maddelere aykırı hareket etmem halinde ise (Güvenilir Marka İsim Belgesi-GUMİB) / (Trusted Brand Name Certificate 

-TOBNC) belgemizin iptal olacağını ve belgeyi geri iade edeceğimizi, 

İSİMDER MARKA İSİM MERKEZİ Başkanlığı tarafından düzenlenen bu taahhütnamedeki bilgilerin doğru olduğunu, yapılacak 

inceleme sonucunda aksine tespit yapılması durumunda sorumluluğu kabul ettiğimi/ettiğimizi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve 

taahhüt ederim.                                                                                    

                                                                                                                                                          İSİM SOYİSİM 

                                                                                                                                                           (KAŞE/İMZA)    



Güvenilir Marka İsim Belgesi (GUMİB-TOBNC) ve 

Güvenilir Marka Sahibi İŞ İNSANI Kar� örneğidir.

Bu belge şimdilik İngilizce ve Türkçe düzenlenmiş�r daha sonra marka 

sahiplerinin isteklerine göre sadece İngilizce ya da İngilizce ile birlikte 

istedikleri dilde veya kendi ülkelerinin dilinde de düzenlenerek 

Marka İsim Merkezi İSİMDER tara�ndan akredite edilerek; 

standartlara uyan ve uymayı taahhüt eden Marka sahibi 

kurum kuruluşlara ve şahıslara (GUMİB-TOBNC) belgesi verilecek�r.

Trusted of Brand Name Cert�ficate

-

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Register-country/ Tescil-Ülke: Türkiye                                 Brand Registered / Marka Tescil No: 2007/18220              Date of Issue Veriliş Tarihi: 26.09.2022 

Tax/Identification No/Vergi/Kimlik No: 52678331870          GUMIB TOBNC / Belge-Certificate No: 2022/346           And Date Bitiş Tarihi: 26.09.2023 

Marka İsim Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan resmi, teknik, sosyal, kültürel ve bilimsel araştırmalar sonucu MEVLÜT KANBER’ e ait olan 

BYKANBER markasının alınan kararla belirlediğimiz *kriterlere ve amaçlara uygunluğu açısından güvenilir bir marka isim olduğu tespit edilmiş ve iş bu 

belge verilmiştir.  

*Belirlenen Kriterlere Göre; (BYKANBER) GÜVENİLİR BİR MARKA İSİMDİR. 
It has been ascertained that the BYKANBER brand belonging to the MEVLÜT KANBER is a reliable brand name in terms of compliance with the 

*criteria and purposes we have determined with the decision taken, and this certificate has been issued as a result of the formal, technical, social, cultural, and 

scientific research performed by the Presidency of Brand Name Center.  

*According to the determined criteria; (BYKANBER) IS A TRUSTED BRAND NAME. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      FAALİYET ALANI: Global Marka İsmi Oluşturma, Logo, Kurumsal Kimlik Tasarım Uluslararası Marka Patent Tescil, Reklam Tanıtım 

     AREA OF ACTIVITY: Global Brand Name Creation, Logo, Corporate Identity Design International Trademark Patent Registration, Advertising Promotion 

 

 

 



A) (GUMİB – T.O.B.N.C) 

Ticari faaliyetlerde GÜVEN çok önemli bir unsurdur.  Bu Güven, uzun zamanda yapılan tanıtım faaliyetleri, güçlü referanslar ve tecrübe ile oluşmaktadır. Marka İsim Merkezi İSİMDER BAŞKANLIĞI olarak biz, gerekli kriterleri ve şartları taşıdığınız takdirde marka isimleriniz için 

“Güvenilir Marka İsim Belgesi” (GUMİB) sunmaktayız. Güvenilir Marka İsim Belgesi referansı olan markalar rakiplerine göre bir adım önde olacaktır. Hedef kitle marka isimlerine daha çok GÜVEN duyacaktır.  Markaların Müşteri potansiyeli artacaktır. Kârlılığınızı artırmak, 

rakiplerinizden farklılaşarak bir adım önde olmak ve GÜVENLE MARKALAŞMAK için; (GUMİB) “GÜVENİLİR MARKA İSİM BELGESİ” ... sahibi olun 

B) AMAÇLARIMIZ:

1) Marka İsimlerinin markalaşma ve marka tescil bilincini artırmak.

2) Marka İsimlerinin, internet ortamında yani sanal pazarlarda ve aktif dünya pazarlarında gelişerek global markalaşmasına katkı sağlamak.

3) Markalara sadece marka tescil belgesi alarak değil, sanal ve gerçek pazarlarda erişilebilir ve ulaşılabilir işlevsel marka olmanın verdiği avantajları sağlamak.

4) Markaların güvenilirliğini artırarak global alanda büyüyebilmelerine olanak sağlamak ve marka değerlerini güvenilirliğini artırmak.

5) Markaların istikrarlı bir şekilde güvenle büyüyüp güçlenebilmesini sağlamak.

Bu amaçlar doğrultusunda vergi levhası ya da potansiyel vergi numarası olan firma, kurum, kuruluş, şirket ve şahıslara ait tescilli marka isimleri için;  

C) KRİTERLERİMİZ:

1) MARKA İSİM-LOGO tescil belgesi ya da başvurusu,

2) Logo ve kurumsal kimlik tasarımları,

3) Tescilli markaya ait ya da markanın içinde yayınlandığı güvenilir bir Web sitesi sayfası,

4) Faal işlevsel sosyal medya sayfaları olan veya tescilli markaya sosyal medya hesaplarından erişilip ulaşılabilen,

5) İnternet-Sosyal medya, tv, dergi, gazete veya fuar gibi herhangi bir reklam ve tanıtım faaliyetinde bulunan,

6) Markaya ait referansları ve ticari sözleşmeleri olan.

D) SONUÇ:

Bu belge yukarıda ifade edilen tanım ve amaçlar doğrultusunda, belirlenen kriterlere uyduğu ve uymayı taahhüt ettiği için İSİMDER Marka İsim Merkezi başkanlığı tarafından (Güvenilir Marka İsim Belgesi-GUMİB) / (Trusted Brand Name Certificate -TOBNC) belgesi verilmiştir. 

İşbu belge Türk Patent kurumunda 2022 / 132531 nolu tescilli (GUMİB-TOBNC) İsimli garanti markası kapsamındaki şartnameye bağlı olarak ve MARKA İSİM MERKEZİ (İSİMDER) kuruluş Tüzüğünün 16.  Maddesi gereğince verilmektedir. 

E) ÖNEMLİ NOT: 

Bu belge (GUMİB) Marka İsim Merkezi İSİMDER tarafından eğitim ve araştırma sonucunda GUMİB-TOBNC standartlarına uygun olduğu ve kriterlere uymayı taahhüt ettiği için verilmiştir. Kriterlere uymayan marka sahiplerinin belgeleri geçersiz sayılacaktır. 

Ayrıca Marka İsim Merkezi İSİMDER Kurumu belirlenen kriterler dışında gerçekleşecek ticari sözleşme vb. olaylardan ve zararlardan sorumlu değildir. 

A) TOBNC

TRUST is a crucial element in commercial activities. This trust is provided through long-term promotional activities, experience and strong references. We, the Presidency of İSİMDER (BRAND NAME CENTER), offer a "Trusted Brand Name Certificate” (T.O.B.N.C.) for your brands if 

you provide the necessary conditions. Brands with a Trusted Brand Name Certificate reference shall be one step ahead of their competitors. The target group will TRUST the brand names more. The customer potential of brands will increase. In order to increase your profitability, be one step 

ahead of your competitors by differentiating and BRAND TRUSTFULLY; get a TRUSTED BRAND NAME CERTIFICATE (T.O.B.N.C.). 

B) PURPOSES

1) To increase branding and trademark registration awareness of brands.

2) To contribute to the development and branding of brands in the internet environment, virtual marketplaces, and real-world markets. 

3) To create the advantages of being attainable and accessible not only with trademark registration certificates but also in virtual and real fields.

4) To increase the reliability of brands, enable them to grow in the global arena, and increase their brand values.

5) To ensure brands the ability to grow and strengthen steadily

For registered brand names of companies, institutions, organizations, firms and individuals with a tax plate or potential tax number in the direction of their purposes; 

C) CRITERIA 

1) Those who have a TRADEMARK-LOGO REGISTRATION certificate or application,

2) Those who have logo and corporate identity designs,

3) Those who have a reliable website page that belongs to the registered trademark or in which the trademark is published,

4) Those who have active functional social media pages or whose registered trademark can be accessed from their social media accounts,

5) Those who have Internet-Social media, TV, magazine, newspaper or any advertising and promotional activities such as fairs

6) With references and advertisements for the brand

D) RESULT

 Trusted Brand Name Certificate (TOBNC) has been issued by our Presidency of İSİMDER Brand Name Center in the direction of the said description, purposes, and since this document complies with and undertakes to comply with the criteria set out. 

E) IMPORTANT NOTE This certificate is given in accordance with the specification within the scope of the guarantee mark (GUMİB-TOBNC) registered in the Turkish Patent Institute with the number 2022/132531 and in accordance with Articles 16 and 17 of the BRAND NAME 

CENTER's (ISIMDER) Founding Regulation. This certificate (T.O.B.N.C) has been prepared by the Brand Name Center İSİMDER for information purposes by doing research and training pursuant to Article 16. 17. of the association's charter. Certificates of trademark owners who do not 

comply with the criteria shall be deemed invalid. Brand Name Center İSİMDER is also not responsible for commercial contracts and similar events and damages that will occur outside the criteria determined.



GÜVENİLİR MARKA İSİM BELGESİ TEKNİK ŞARTNAME VE 

BELGELENDİRME YÖNERGESİ 

Güvenilir Marka İsim Belgesi Karar Yazısı 

1) Dünyadaki markaların markalaşma ve marka tescil bilincini artırmak.

2) Dünyadaki markaların internet ortamında sanal pazarlarda hem de gerçek dünya

pazarlarında gelişmesini ve global markalaşmasına katkı sağlamak.

3) Markaların sadece marka tescil belgeleri ile değil sanal ve gerçek alanda erişilebilir ve

ulaşılabilir olmanın sağladığı faydanın bilincini artırmak.

4) Markaların güvenilirliğini artırarak global alanda büyüyebilmelerine olanak sağlamak

ve marka değerlerini artırmak.

Amaçları ile vergi levhası ya da potansiyel vergi numarası olan firma kurum kuruluş şirket ve 

şahıslara ait markalara; 

1) Marka-logo tescil belgesi ya da başvurusu olan.

2) Logo kurumsal kimlik tasarımları olan.

3) Tescilli markaya ait ya da markanın içinde yayınlandığı bir Web sitesi sayfası olan.

4) Faal işlevsel sosyal medya sayfaları olan.

5) Ticari referansları ve bilinirliği olan

6) Hedef kitlede bilinirliği artırmak için tanıtım ve reklamları olan

Markalara, Güvenilir Marka İsim Belgesi (GUMİB-TOBNC) verilecektir. 

Güvenilir Marka İsim Belgelendirmenin Faydaları:

Ticari faaliyetlerde güven çok önemli bir unsurdur. Bu güven uzun zamanda kazanılan tecrübe 

ve güçlü referanslar ile sağlanmaktadır. İsimder Marka İsim Merkezi olarak biz de gerekli 

şartları taşıdığınız takdirde markalarınız için “Güvenilir Marka İsim Belgesi” sunmaktayız. 

Tıpkı ürünlerin garanti belgesi, gıda ürünlerinin helal belgesi gibi “GÜVENİLİR MARKA 

İSİM BELGESİ” düzenlemekteyiz. Referansı olan markalar rakiplerine göre bir adım önde 

olacaktır. Müşteri potansiyeli artacaktır. Kârlılığınızı artırmak ve rakiplerinizden önde olmanızı 

sağlayacaktır. 

1) Bilindiği üzere ürün ve hizmetleri ön plana çıkaran ve diğerlerinden farklı kılan güç,

“marka değeri ’dir.

2) Marka değeriniz, markanızın logo kurumsal kimlik tasarımları, kalite yönetimi, reklam

tanıtım faaliyetleri gibi destekleyici unsurlar ile artacaktır.

3) İsimder Marka İsim Merkezi olarak biz de marka tescilinin yanı sıra MARKA İSİM

MERKEZİ 'nden marka değerinizi artırmaya katkıda bulunmak ve markalarınızı

farklılaştırmak için oluşturduğumuz ve tescillediğimiz MARKA İSİMLERİNİZE

‘’GÜVENİLİR MARKA İSİM BELGESİ’’ almanızı sağlıyoruz...

4) Yani biz Markalarınızın hedef kitlenizin nezdinde daha itibarlı ve tercih edilebilir, güvenilir

bir MARKA İSİM olmasına katkıda bulunuyoruz...



5) Ticarette Güçlü bir referansa sahip olmak ve rakiplerinizden farklılaşmak için

markalarınıza "GÜVENİLİR MARKA İSİM BELGESİ” almayı ihmal etmeyin.

6) GÜVENİLİR MARKA İSİM BELGE'nizi İsimder Marka İsim Merkezi’nden alabilirsiniz.

7) Rekabette güçlü konumda olmak ve rakiplerinizden önde olmak için güçlü referans sağlar.

 “TİCARETTEKİ GÜÇLÜ REFERANSINIZ GÜVENİLİR MARKA İSİM 

BELGENİZ'dir...” 

Güvenilir Marka İsim Belgelendirme Süreci 

• İsimder Marka İsim Merkezi’ne yazılı olarak ya da internet üzerinden Güvenilir Marka İsim

Belge başvurusunun yapılması. 

• Güvenilir Marka İsim Belgesi için gereken masrafın ve ücret içeriğinin belirlenmesi ve

sözleşme yapılması. 

• Masrafların ve ücretin ödenmesi.

• Uygun bulunulması durumunda Güvenilir Marka İsim Belgesisin hazırlanması.

GÜVENİLİR MARKA İSİM BELGESİNİ ALABİLMEK İÇİN; 
1) Marka ve logo tescili olmalı

2) Firmanın logosu ve marka ismi taklit olmamalı, özgün olmalı.

3) Firma tescilli markasını ürün ya da hizmet alanında kullanmış/kullanıyor olmalı

4) Marka; web sitesinde, sosyal medyada, arama motorlarında ve ikamet adresinde

erişilip ulaşılabilir olmalı

5) Marka; reklam, tanıtım, ulusal veya uluslararası fuar katılımı gibi tanıtım

faaliyetlerinden birinde bulunmuş olmalı

6) Marka sahibi Vergi mükellefi olmalı ya da markayı ticari faaliyetlerde kullandığı veya

kullandırdığını ispat etmeli (sözleşme fatura vb) Markayı tanıtan katalog, promosyon,

broşür vb. baskı materyalleri olmalı

7) Marka sahibi şahıs ise tescilli markayı ticari faaliyetlerde kullandığını veya kullanım

hakkı (lisans) verdiğini ispat etmeli (sözleşme- fatura vb)

8) Dergi, gazete, tv, radyo, web sitesi vb. medya mecralarının en az birinde reklamı

olmalı

9) Marka sahibi kurum ve kuruluşlar şahıslar markaya ait ticari referansları olmalı

10) İletişim bilgileri (telefon, adres, mail vb.) aktif olmalı

11) Firmanın son resmi onayını ve doğru adresine gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

fotokopisi (limited şirketler için) olmalı

12) Web sitesinde SSL güvenlik sertifikasının aktif olmalı

13) İmza sirküleri (Şirketler için)

14) Vergi levhası (Şirketler için)

15) Güvenilir Marka İsim formu doldurulması

16) Marka sahibi tarafından güvenilir marka isim belgesi almak için (GUMİB-TOBNC)

Taahhütnamesi onaylanmalı



BİRİNCİ BÖLÜM 

Belgelendirme Sonrası İşlemler 

Değişiklik 

MADDE 1-(1) Güvenilir Marka İsim belge sahibinin, sahip olduğu belgenin 

değiştirilmesini Güvenilir Marka İsim belgelendirmesine esas doküman dahilinde talep etmesi 

durumunda, talep Güvenilir Marka İsim belgelendirme birimince değerlendirilerek yetkili  

karar organının kararına  göre işlem yapılır. 

Belge üzerindeki bilgilerde değişiklik, belge sahibinin marka, adres, unvan ve/veya 

statü değişikliği 

MADDE 2-(1) Güvenilir Marka İsim belgesi/başvuru sahibi her ne sebeple olursa olsun 

başvuru formu ve eklerindeki bilgilerde değişiklik olması durumunda, bunu en geç 7 (yedi) gün 

içinde Güvenilir Marka İsim belgelendirme birimine bildirmek ve bununla ilgili belgeleri 

göndermekle mükelleftir. 

(2) Güvenilir Marka İsim belgesi/başvuru sahibinin, Güvenilir Marka İsim belgesi

alınmış bir ürün/hizmeti için mevcut tescilli markasının değişikliğini talep etmesi ve başvuru 

sırasında istenilen gerekli belgeleri yeni markası için sunması halinde, üretim/ hizmet/sunum/ 

incelemesi yapılarak yetkili karar organı kararına göre sözleşme yapılarak yeniden belge 

düzenlenebilir. 

(3) Üretim/hizmet/sunum/ incelemesi ve tescilli markası değişmemek kaydıyla, adres,

isim, unvan ve/veya hukuki statüsü değişen belge sahibinin, başvuruda istenen belgeleri yeni 

unvanı ve/veya statüsü için düzenlenmiş olarak sunması halinde; Üretim/hizmet/sunum/ 

yeniden inceleme ve ürün ve ya hizmet üzerinde denetimler yapılmadan, yetkili karar organı 

kararı ile belge sahibinin yeni adresi, unvanı ve/veya statüsü adına yeni Güvenilir Marka İsim 

belgesi düzenlenebilir ve yeni sözleşme imzalanabilir. 

(4) Güvenilir Marka İsim belge sahibinin, belge kapsamındaki üretim/hizmet başka bir

gerçek veya tüzel kişi tarafından tamamen satın alınması halinde, bu durum belge sahibi 

ve/veya yeni yer sahibi tarafından en geç 30 (otuz) gün içinde İsimder Marka İsim Merkezi’ne 

bildirilir. Bu durumda, üretim/hizmet ve tescilli markası değişmemek kaydıyla, yeni sahibi 

başvuruda istenen belgeleri yeni unvanı ve/veya hukuki statüsü için düzenlenmiş olarak 

sunması ve İsimder Marka İsim Merkezi’ne karşı mali yükümlülükleri üstlendiğini taahhüt 

etmesi halinde; Güvenilir Marka İsim belgelendirme birimi tarafından gerekli görülmesi 

halinde üretim/hizmet yeniden inceleme ve gerektiğinde ürün veya hizmet üzerinde denetimler 

de yapılarak, yetkili karar organı kararı ile yeni Güvenilir Marka İsim belgesi düzenlenebilir ve 

yeni sözleşme imzalanabilir. 



Ara kontrol/gözetim 

MADDE 3-(1) Güvenilir Marka İsim belgelendirme birimleri, görevlendirildikleri 

Güvenilir Marka İsim belgelendirme faaliyeti kapsamında gerekli şartlara uygunluğun 

sürekliliğini kontrol etmek amacıyla ara kontrol/gözetim yapabilirler. Ara kontrol/ gözetim ile 

ilgili ek hususlar belgelendirme birimlerince düzenlenir. 

Belgelerin geçerlilik süreleri 

MADDE 4-(1) Güvenilir Marka İsim belgesinin geçerlilik ve/veya yenileme süreleri  ek 

“belgelendirme kuralları”nda  belirlenir. 

(2) Son değerlendirme raporlarının sonucuna ve Güvenilir Marka İsim belgesinin

belgelendirmeye esas dokümanın yürürlük durumuna bağlı olarak belge ayrı bir sözleşme ile  

yenilenebilir. 

(3) Güvenilir Marka İsim belge sahibinin mevcut belgesine esas teşkil eden temel

belgelendirme şartlarında bir değişiklik söz konusu olduğunda, talebi halinde, belgelendirmeye 

esas dokümanın yürürlükten kalkış süresi içinde olmak kaydıyla Güvenilir Marka İsim belgesi 

yenilenebilir. Bu durumda Güvenilir Marka İsim belgesinin geçerlilik süresi, belgelendirmeye 

esas dokümanın yürürlükten kalkış süresi ile sınırlıdır.  

(4) Resmi kurumların ve İsimder Marka İsim Merkezi’nin uluslararası anlaşmalar

çerçevesinde düzenlenen belgelerin geçerlilik süreleri bu anlaşmalarda belirtilen süreler 

kadardır. Anlaşma metninde belge geçerlilik süresi ile ilgili bir hüküm olmaması halinde, 

İsimder Marka İsim Merkezi tarafından belirlenen süreler uygulanır. 

Güvenilir Marka İsim belgesinde meydana gelen değişiklikler 

MADDE 5-(1) Güvenilir Marka İsim belgesinde değişiklik olması halinde, yapılacak 

yeni uygulamalar, değişen Güvenilir Marka İsim belgesine esas dokümanın yürürlüğe giriş 

tarihi ve içeriğinde bulunan teknik şartlar dikkate alınarak belirlenir. Diğer hususlar ek 

“Güvenilir Marka İsim belgelendirme usul ve esasları” nda düzenlenir.  

Belge formatında yapılan değişiklikler ve /veya yazım hataları 

MADDE 6- (1) Güvenilir Marka İsim belge formatının değişmesi ve/veyayazım hatası 

ve benzeri durumların Enstitü’den kaynaklandığının anlaşılması halinde Güvenilir Marka İsim 

belge sahibine ücret alınmaksızın yeniden  Güvenilir Marka İsim belgesi düzenlenebilir.  



Belge devri 

MADDE 7-(1) Güvenilir Marka İsim belge sahibi, Güvenilir Marka İsim belge 

kullanma hakkını, İsimder Marka İsim Merkezi’nin açık yazılı izni olmadan başka bir gerçek  

veya tüzel kişiye karşılıklı veya karşılıksız devredemez, kiralayamaz. Bu türden bir izin 

ancak yetkili karar organları marifetiyle ve gerekçesi açıklanmak suretiyle verilebilir. 

(2) Her hâlükârda devralan adına düzenlenmiş marka tescil belgesinin veya ticari marka

kullanma yetkisinin devrine ilişkin belgenin ibrazı aranır. 

Belgenin zayi olması 

MADDE 8-(1) Güvenilir Marka İsim belge sahibinin yazılı olarak belgesinin zayi 

olduğunu beyan etmesi ve tekrar Güvenilir Marka İsim belge düzenlenmesini talep etmesi 

halinde, zayi olmuş belgenin geçerlilik tarihi ile sınırlı olmak üzere, maktu Güvenilir Marka 

İsim belge ücreti talep sahibinden alınarak yeniden belge düzenlenebilir. 

Marka ve logo  kullanımı 

Madde 9-(1) Güvenilir Marka İsim belge sahibi, belgesini sadece belge üzerinde yazılı 

marka için geçerli olmak şartıyla kullanabilir. 

(2) Güvenilir Marka İsim belge sahibi, kullanmaya hak kazandığı Güvenilir Marka İsim

belgesini ve Güvenilir Marka İsim belgelendirme birimi tarafından öngörülen işaretleme 

bilgilerini haklı nedenlerle kısmen veya tamamen kulanmayı istememesi halinde, bu durumu 

gerekçeleri ile Güvenilir Marka İsim belgelendirme biriminden talep eder. Bu talep üzerine, 

yetkili karar organı tarafından alınan karara göre işaretleme konusunda muafiyet tanınabilir. 

Yapılan belgelendirmenin niteliği gereği marka ve logo kullanılmasına ilişkin ek “Güvenilir 

Marka İsim belgelendirme usul ve esasları”ndaki muafiyet hükümleri saklıdır. 

Askıya alma 

MADDE 10-(1) İsimder Marka İsim Merkezi; gerekli gördüğü takdirde re’sen veya 

Güvenilir Marka İsim belge sahibinin gerekçeli talebi üzerine talebin uygun bulunması halinde, 

belge kullanımını İsimder Marka İsim Merkezi tarafından belirlenecek muayyen bir süre için 

askıya alabilir.  

(2) Güvenilir Marka İsim belge sahibi, askı süresince sahip olduğu belgeyi İsimder

Marka İsim Merkezi’ne iade eder. 

(3) Bu süre zarfında, Güvenilir Marka İsim belge sahibi Güvenilir Marka İsim belge

kullanımına devam edemez. Aksi halde Güvenilir Marka İsim belgesi iptal ve sözleşmesi fesih 

edilir ve Yönergenin 44üncü ve devamındaki maddelerine göre işlem yapılır.   



(4) Güvenilir Marka İsim belge kullanımının askıda olması Güvenilir Marka İsim belge

sahibinin maddi yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığı gibi üçüncü kişilere karşı 

sorumluluklarını da bertaraf edemez.  

(5) Askı süresince, Güvenilir Marka İsim belge sahibinin mücbir bir sebebin varlığını

ispata yarar bilgi ve belge sunması halinde, İsimder Marka İsim Merkezi nin yazılı izni 

doğrultusunda Güvenilir Marka İsim belge sahibinin maddi yükümlükleri için, yetkili karar 

organı kararı ile kısmen veya tamamen muafiyet tanınabilir. 

(6) Askı süresi içerisinde, askıya alma sebeplerinin Güvenilir Marka İsim belge sahibi

tarafından giderildiğinin beyan edilmesi ve bunu takiben yapılacak değerlendirme sonucunda 

askı sebebinin ortadan kalktığının tespiti halinde, yetkili karar organının kararına göre askı 

durumuna son verilir. Aksi takdirde, Güvenilir Marka İsim belgesi iptal ve sözleşme fesih edilir. 

Belgenin iptali ve sözleşmenin feshi 

Madde 11-(1) Güvenilir Marka İsim belgesinin iptali ve sözleşmenin feshedilmesi; 

Güvenilir Marka İsim belge sahibine verilen Güvenilir Marka İsim belge kullanma hakkının 

sona erdirilmesidir. Güvenilir Marka İsim belge sahibi herhangi bir gerekçe gösterme 

zorunluluğu olmadan Güvenilir Marka İsim belgesinin iptali ve sözleşmesinin feshedilmesini 

talep edebilir. Bu durumda Güvenilir Marka İsim belge sahibi, Güvenilir Marka İsim belgesinin 

kullanımını tamamen durdurur. 

(2) Güvenilir Marka İsim belgelendirme türüne ilişkin olarak; farklılık arz eden belgenin

askıya alınması, iptali ve sözleşmenin feshedilmesine ilişkin özel durumlar ek “Güvenilir 

Marka İsim belgelendirme usul ve esasları” ile belirlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Belge Sahiplerine Uygulanacak Yaptırımlar 

MADDE 12-(1) Güvenilir Marka İsim belge sahibinin mevzuat, Yönerge ve “Güvenilir 

Marka İsim belgelendirme usul ve esasları”na ve Güvenilir Marka İsim belgelendirme 

kurallarına aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde, yetkili karar organı kararına göre 

Yönergenin 34 üncü 35 inci ve 36 ıncı maddelerinde belirtilen cezai uygulamalar, 

uygunsuzluğun önem derecesine göre sırasıyla veya herhangi birinden başlanmak suretiyle 

uygulanabilir. 

(2)Yetkili karar organı aynı veya farklı cezai uygulamalara tekrar karar verebilir ve/veya

tekerrür halinde daha ağır bir yaptırıma hükmedebilir.  

(3) Güvenilir Marka İsim belgelendirme birimleri, bu uygulamaların her aşamasında

gerekli gördüğü incelemeleri yapabilir ve/veya yeni düzeltici faaliyet taleplerinde bulunabilir. 

(4)Yetkili karar organı tarafından alınan Güvenilir Marka İsim belgesinin iptali ve/veya

sözleşme feshedilme kararları, İsimder Marka İsim Merkezi’nin resmi internet sitesinde ilan 

edilir.  



Uyarı bildirimi 

MADDE 13-(1) Uyarı bildirimi, tespit edilen aykırılık ve/veya uygunsuzluğun 

giderilmesi için yetkili karar organı kararı ile Güvenilir Marka İsim belge sahibinin resmi olarak 

ikaz edilmesidir. 

Askıya alma 

MADDE 14-(1) Askıya alma, Güvenilir Marka İsim belge sahibinin sözleşmesi fesih 

edilmeksizin, Güvenilir Marka İsim belge kullanma hakkının muayyen bir süre için 

durdurulmasıdır. Tespit edilen aykırılık ve/veya uygunsuzluğunun önemi ve derecesi dikkate 

alınarak yetkili karar organı kararına göre Güvenilir Marka İsim belge askıya alınabilir. 

(2) Yaptırım olarak askıya alma durumlarında da Yönergenin 28. maddesi hükümlerine

göre uygulama yapılır. 

Güvenilir Marka İsim belgesinin iptali ve sözleşmenin feshedilmesi 

MADDE 15-(1) Güvenilir Marka İsim belgesinin iptali ve sözleşmenin feshedilmesi; 

belge sahibine verilen Güvenilir Marka İsim belge kullanma hakkının sona erdirilmesidir. 

Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde yetkili karar organı kararına  göre 

Güvenilir Marka İsim belgesi iptal edilebilir ve sözleşme feshedilebilir: 

a) Üretim/hizmet yerinin değişmesi halinde, Güvenilir Marka İsim belge sahibinin bu

konuda 30 (otuz) gün içerisinde İsimder Marka İsim Merkezi’ne bilgi vermemesi. 

b) Güvenilir Marka İsim Belgelendirme biriminden yazılı onay alınmadan Güvenilir

Marka İsim belge kapsamındaki üründe/hizmette değişiklik yapılması. 

c) Üretim/hizmet yeri Güvenilir Marka İsim belge sahibine ait değilse, yer sahibi ile

yaptığı sözleşmenin sona ermesi ve yenilenmemesi. 

ç) Tescilli marka Güvenilir Marka İsim belge sahibine ait değilse, tescilli markanın 

sahibi ile Güvenilir Marka İsim belge sahibi arasındaki markanın kullanma hakkıyla ilgili 

sözleşmenin sona ermesi ve yenilenmemesi. 

d) Güvenilir Marka İsim belgelendirmesine konu ticari markanın tescilinin sona ermesi

ve yenilenmemesi. 

e) Güvenilir Marka İsim belge sahibinin; beyanının esas alındığı işlemlerle ilgili olarak,

gerçeklerle bağdaşmayan beyanda bulunması. 

f) Güvenilir Marka İsim belge sahibinin ölmesi, kısıtlanması veya tüzel kişi ise tüzel

kişiliğinin sona ermesi veya iflası. 

g) Güvenilir Marka İsim belge sahibinin yapılan ihtar ve verilen süreye rağmen İsimder

Marka İsim Merkezi’ne karşı hukuki ve mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi. 



ğ) Güvenilir Marka İsim belgenin askıya alınmasına sebep olan uygunsuzlukların belirlenmiş 

olan süre sonunda giderilmemiş olması. 

h) İncelemelerde“güvenli ürün/hizmet” olarak değerledirilmeyecek ürün/hizmet tespit

edilmesi,

ı) Bunlar haricinde Güvenilir Marka İsim belgelendirme birimleri tarafından fesih kararı 

alınmasını gerektirecek düzeyde bir  aykırılık veya uygunsuzluğun tespit edilmesi. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ücretlendirme ile Diğer İdari ve Mali Hususlar 

Ücretlendirme 

MADDE 16-(1) Başvuru/ Güvenilir Marka İsim belge sahibi, tahakkuk ettirilen faturayı 

başka herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün 

içerisinde ödemekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde ödenmemiş alacaklar için başvuru/ 

Güvenilir Marka İsim belge sahibi, fatura tarihinden itibaren temerrüde düşmüş sayılır. 

Ücretler 

MADDE 17-(1) İsimder Marka İsim Merkezi tarafından sunulan hizmetlerin 

muhtevasına göre tahakkuk ettirilecek ücretler, ilgili birimin teklifi, Genel Sekreterliğin onayı 

ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Ücretler ve bunların uygulanmasına ilişkin diğer tüm 

hususlar bu yönergenin mütemmim cüz’ü sayılan ekli tarifelerde yer alır. 

Ödeme yapma şekli 

MADDE 18-(1) Ödeme yapma yöntemleri İsimder Marka İsim Merkezi Başkanlığı 

tarafından belirlenir ve müşterileri bilgilendirmek üzere İsimder Marka İsim Merkezi’nin resmi 

internet sitesinde ilan edilir. 

(2)Gecikme faizi, temerrüt tarihinden itibaren hesaplanır. Borçlarını süresi içinde

ödemeyenlere Faiz ve Temerrüt Faizine göre belirlenen oranda faiz uygulanır. 

Yurt dışında verilen belgelendirme hizmetlerinde ücretlerin ödenmesi 

MADDE 19-(1) Yurt dışında verilen hizmetlerde, yabancı para cinsinden bir 

değerlendirmenin gerekli olması halinde fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış 

kuru esas alınır. 

Belgelendirme talebinden vazgeçilmesi veya iptali halinde ücretlendirme 

MADDE 20-(1) Güvenilir Marka İsim belgelendirme hizmeti verilirken hizmetin herhangi bir 

aşamasında başvuru sahibinin talebinden vazgeçmesi veya İsimder Marka İsim  



Merkezi tarafından durdurulması halinde, vazgeçme talebinin İsimder Marka İsim 

Merkezi’ne bildirim tarihine (İsimder Marka İsim Merkezi evrakına kayıt tarihi) kadar veya 

durdurma kararına kadar geçen süre içerisinde başlatılan ve/veya verilen hizmetlere ilişkin 

ücretler tam olarak tahakkuk ettirilir ve başvuru sahibinden tahsil edilir. Bu durumda başvuru 

sahibi herhangi bir maddi ve manevi hak talep edemez. 

Tebligat 

MADDE 21-(1) Başvuru/ Güvenilir Marka İsim belge sahibine tahakkuk ettirilen 

faturalar ve diğer tüm yazışmalar başvuru veya Güvenilir Marka İsim belge sahibi tarafından 

İsimder Marka İsim Merkezi’ne bildirilen iletişim adresine kargo ile gönderilir. Başvuru / 

Güvenilir Marka İsim belge sahibi, iletişim adres değişikliğini 30 (otuz) gün içerisinde ve yazılı 

şekilde İsimder Marka İsim Merkezi’ne bildirmekle yükümlüdür.  

(2) Adres değişikliğinin bildirilmemesi ve/veya henüz İsimder Marka İsim Merkezi’ne

ulaşmaması halinde, İsimder Marka İsim Merkezi tarafından postaya verilmiş tüm gönderiler 

tebligat hükmündedir.  

(3) Başvuru/ Güvenilir Marka İsim belge sahibine mutlaka fiziken ulaşması gereken

fatura ve benzeri doküman haricinde, resmi kayıtlı elektronik posta adreslerine İsimder Marka 

İsim Merkezi tarafından gönderilen bildirimler de aynı şekilde tebligat hükmündedir. 

(4) Güvenilir Marka İsim belge sahibi, İsimder Marka İsim Merkezi’nin resmi internet

sitesinde yayımlanan duyuruları takip etmekle yükümlüdür. Bu duyurular da tebligat 

hükmündedir. 
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