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35 Reklamcılık, pazarlama ve halkla �l�şk�ler �le �lg�l� h�zmetler, t�car� ve reklam amaçlı serg� ve fuarların organ�zasyonu
h�zmetler�, reklam amaçlı tasarım h�zmetler�; alıcı ve satıcılar �ç�n onl�ne pazaryer� (�nternet s�tes�) sağlama h�zmetler�.
Büro h�zmetler�; sekreterl�k h�zmetler�, gazete abonel�ğ� düzenleme h�zmetler�, �stat�st�kler�n derlenmes�, büro
mak�neler�n�n k�ralanması h�zmetler�, b�lg�sayar ver� tabanlarındak� b�lg�n�n s�stemat�k hale get�r�lmes�, telefon cevaplama
h�zmetler�. İş yönet�m�, �dares� ve bu konular �le �lg�l� danışmanlık, muhasebe ve mal� müşav�rl�k h�zmetler�, personel �şe
yerleşt�rme, �şe alma, personel seç�m�, personel tem�n� h�zmetler�, �thalat-�hracat acente h�zmetler�, geç�c� personel
görevlend�rme ( başkası adına fatura yatırma, verg� yatırma, traf�k �şlemler� g�b� �ş tak�b�) h�zmetler�. Açık artırmaların
düzenlenmes� ve gerçekleşt�r�lmes� h�zmetler�. Müşter�ler�n malları elver�şl� b�r şek�lde görmes� ve satın alması �ç�n
Sanay�de, b�l�m sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçec�l�k ve ormancılıkta kullanılan k�myasallar. Gübreler ve topraklar.
İşlenmem�ş sun� reç�neler ve �şlenmem�ş plast�kler. Yangın söndürücü maddeler. Kırtas�ye, tıbb� ve ev �ç� kullanım amaçlı
olanlar har�ç yapıştırıcılar. Boyalar, vern�kler, laklar, pas önley�c�ler, ahşabı koruyucu maddeler, boyalar �ç�n bağlayıcı ve
�ncelt�c� maddeler, boya p�gmentler�, metal� koruyucu maddeler, ayakkabı boyaları; matbaa boyaları ve mürekkepler�,
tonerler (dolu halde toner kartuşları dah�l); bes�n maddeler�n�, �spenç�yar� ürünler� ve �çecekler� boyamaya mahsus
maddeler. İşlenmem�ş doğal reç�neler. Boyacılar, dekoratörler, matbaacılar ve sanatçılar �ç�n metal levhalar ve toz halde
metaller. Beyazlatma ve tem�zl�k amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar,
bulaşık yıkama maddeler�. Parfümer�; kozmet�k ürünler�, k�ş�sel kullanım amaçlı koku ver�c�ler (�nsan ve hayvanlar �ç�n
deodorantlar dah�l;�laç �ht�va eden kozmet�kler har�ç). Sabunlar (�laç �ht�va eden sabunlar har�ç). D�ş bakımı ürünler�: d�ş
macunları, d�ş parlatma ve beyazlatma maddeler�, tıbb� amaçlı olmayan ağız gargaraları. Aşındırıcı ürünler: zımpara
bezler�, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar. Der�, v�n�l, metal ve ahşap �ç�n parlatma ve bakım ürünler�:
c�lalar, bakım kremler�, c�lalama amaçlı vaks. Sına� amaçlı yağlar, gresler, kesme sıvıları, toz em�c�-ıslatıcı ve bağlayıcı
maddeler. Katı yakıtlar: kömürler, odun. Sıvı ve gaz yakıtlar: benz�n, mazot, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, fuelo�l
�le bunların k�myasal olmayan katkıları. Aydınlanma amaçlı mumlar, f�t�ller, yarı mamul vakslar, balmumları (vakslar),
paraf�nler. Elektr�k enerj�s�. İnsan ve hayvan sağlığı �ç�n �laçlar, tıbb� ve veter�nerl�k amaçlı k�myasal ürünler, tıbb� ve
veter�nerl�k amaçlı k�myasal radyoakt�f maddeler, �laç �ht�va eden kozmet�kler. Tıbb� ve veter�nerl�k amaçlı kullanıma
uygun d�yetet�k maddeler;�nsan ve hayvanlar �ç�n d�yet takv�yeler�, gıda (bes�n) takv�yeler�; zayıflama amaçlı tıbb�
müstahzarlar; bebek mamaları; tıbb� amaçlı b�tk�ler ve tıbb� amaçlı b�tk�sel �çecekler. D�ş hek�ml�ğ� �ç�n ürünler
(aletler/c�hazlar har�ç) : d�ş dolgu maddeler�, d�ş kalıbı alma maddeler�, protez ve yapay d�ş yapıştırma ve tam�r
maddeler�. H�jyen sağlayıcı ürünler: pedler, tamponlar, tıbb� amaçlı yakılar, pansuman malzemeler�, kağıt ve tekst�lden
mamul çocuklar, yet�şk�nler ve evc�l hayvanlar �ç�n bezler. Zararlı böcek, zararlı b�tk�, zararlı mantar



35 ve kem�rgenler� yok ed�c� maddeler. İnsan ve hayvanlar �ç�n olanlar har�ç deodorantlar, havayı tem�zley�c� ve kötü
kokuları g�der�c� maddeler. Dezenfektanlar, ant�sept�kler (m�krop öldürücüler), tıbb� amaçlı deterjanlar, �laçlı sabunlar,
dezenfekte ed�c� sabunlar, ant�bakter�yel el losyonları. Değerl� olmayan maden cevherler�. Ad� metaller �le bunların
alaşımları ve yarı mamuller�: �nşaat dem�rler�; �nşaatlar �ç�n ad� metalden hasır ve etr�yeler; levha, kütük, çubuk, prof�l,
tabaka, sac hal�nde ad� metaller. Barınma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma, çevreleme, depolama, yerleşt�rme
amaçlı metalden malzemeler ve araçlar: metalden mamul yapılar, metalden �nşaat �skeletler� ve d�kmeler�, metal kutular,
metal ambalajlar, alüm�nyum folyo, metalden ç�tler, korkuluklar, metalden tüpler, metal kaplar, maden� depolar, metal
nakl�ye sandıkları, metal portat�f merd�venler. Eleme, f�ltreleme ve benzer� amaçlar �ç�n yapılmış metalden malzemeler.
Metalden mamul kapılar ve pencereler, kepenkler, jaluz�ler, bunların kasaları ve aksamları. Elektr�k �ç�n olmayan maden�
kablolar, teller. Metalden hırdavatçı (nalbur�ye) eşyası: v�dalar, ç�v�ler, cıvatalar, somunlar, p�mler, pullar, dağcılar �ç�n
metal p�tonlar, z�nc�rler, metal mob�lya bağlantıları ve tekerlekler�, sanay�de kullanılan metal tekerlekler, kapı ve pencere
kolları, metal menteşeler, �spanyoletler, metal k�l�tler, k�l�t anahtarla rı, metalden anahtar taşıma halkaları, metalden
makaralar. Metalden havalandırma, ısıtma, kanal�zasyon, telefon, yeraltı elektr�k ve �kl�mlend�rme tes�satları �ç�n
havalandırma kanalları, menfezler, menfez kapakları, bacalar, baca şapkaları, menhol (baca) kapakları, ızgaralar.
Metalden mamul �şaretle gösterme, yönlend�rme, bel�rtme, tanıtma amaçlı malzemeler: tabelalar, panolar, plakalar,
metalden ışıksız traf�k yönlend�rme �şaretler�. Metalden mamul sıvı veya gaz nakl� amaçlı borular, sondaj boruları ve
bunların bağlantı parçaları: metalden vanalar, manşonlar, d�rsekler, kl�psler, uzatmalar. Maden� para kasaları. Metalden
mamul dem�ryolu malzemeler�: raylar, ray bağlantıları, makaslar. Maden� �skele babaları ve şamandıraları, maden�
dubalar, den�z taşıtları �ç�n çapa dem�rler�. Döküm �şler� �ç�n maden� kalıplar (mak�ne parçası olanlar har�ç). Ad�
metallerden veya bunların alaşımlarından yapılmış sanat eserler�; ad� metalden mamul müsabakalarda ver�len kupalar.
Metalden mamul kapaklar, ş�şe kapakları. Maden� d�rekler, maden� d�kmeler, maden� �nşaat �skeleler�, maden� kazıklar,
maden� kuleler. Kaldırma, yükleme ve nak�l �ç�n maden� paletler, maden� halatlar, yük kaldırma ve taşımada kullanılan
maden� askılar, bağlar, kolonlar, kuşaklar, bantlar ve şer�tler. Araç tekerlekler� �ç�n metal takozlar. Taşıtlar �ç�n metalden
mamul prof�l çıtalar (dekorasyon amaçlı). Ahşap, metal, cam ve plast�k malzemeler�n ve madenler�n �şlenmes�, bunlara
şek�l ver�lmes� �ç�n mak�neler, takım tezgahları ve bu amaçla kullanılan endüstr�yel robotlar, üç boyutlu yazıcılar. İş
mak�neler�: dozerler, kepçeler, ekskavatörler, yol yapım ve kaplama mak�naları, sondaj mak�naları, kaya delme
mak�naları, süpürme mak�naları ve aynı �şleve sah�p robot�k mekan�zmalar. Kaldırma, taşıma ve �letme mak�neler�:
asansörler, yürüyen merd�venler, v�nçler, aynı �şleve sah�p robot�k mekan�zmalar. Tarım, hayvancılık, z�raat sektörler�nde
ve tahıl/meyve/sebze/gıda �şlenmes�nde kullanılan mak�neler ve robot�k mekan�zmalar, �çecek yapım ve �şleme
mak�neler�. Kara taşıtları �ç�n olanlar har�ç motorlar, elektr�



35 kl� motorlar, bunların parçaları ve tert�batları: h�drol�k, pnömat�k kontroller, kara taşıtları �ç�n olanlar har�ç frenler, balatalar,
krank m�ller�, d�şl�ler, s�l�nd�rler, p�stonlar, türb�nler, f�ltreler; kara taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar:
taşıtlar �ç�n yağ, yakıt ve hava f�ltreler�, egzozlar, egzoz man�foldları, s�l�nd�rler, s�l�nd�r başları, p�stonlar, karbüratörler,
yakıt dönüşüm c�hazları, enjektörler, yakıt tasarruf c�hazları, pompalar, valfler, marşlar, d�namolar, buj�ler Rulmanlar,
b�lyalı veya masuralı yataklar. Last�k sökme ve takma mak�neler�. Alternatörler, jeneratörler, elektr�k jeneratörler�, güneş
enerj�s� �le çalışan jeneratörler. Boya mak�neler�, otomat�k boya püskürtme tabancaları, elektr�kl�, h�drol�k ve pnömat�k
zımbalama mak�neler� ve tabancaları, elektr�kl� yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü mak�neler �ç�n
tabancalar, elektr�kl� el matkapları, motorlu el testereler�, dekupaj mak�neler�, sp�ral mak�neler, basınçlı hava üret�c�ler,
kompresörler, araç yıkama mak�neler� ve yukarıda sayılan mak�ne ve araçlarla aynı �şleve sah�p robotlar. Elektr�kl� ve
gazlı kaynak mak�neler�, elektr�kl� ark kaynak c�hazları, elektr�kl� leh�m c�hazları, elektr�kl� ark kesme c�hazları, elektr�kl�
kaynak mak�ne elektrotları ve bunlarla aynı �şleve sah�p robotlar. Matbaa mak�neler�. Ambalajlama mak�neler�, doldurma-
tapalama ve kapatma mak�neler�, et�ketleme mak�neler�, tasn�fleme mak�neler� ve yukarıda sayılan mak�nelerle aynı �şleve
sah�p robotlar ve robot�k mekan�zmalar (elektr�kl� plast�k kapama/mühürleme c�hazları [paketleme] dah�l). Tekst�l
mak�neler�, d�k�ş mak�neler� ve bunlarla aynı �şleve sah�p endüstr�yel robotlar. Mak�ne veya motor parçası olmayan
pompalar (akaryakıt dolum ve dağıtım pompaları ve bunların tabancaları dah�l). Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve
ufalama �ç�n mutfakta kullanılan elektr�kl� aletler; yıka ma mak�neler� (çamaşır/bulaşık yıkama mak�neler�, ısıtmalı
olmayan santr�füjlü çamaşır kurutma mak�neler� dah�l); zem�n, halı veya döşeme tem�zleme amaçlı elektr�kl� mak�neler,
elektr�kl� süpürgeler ve bunların parçaları. Otomat�k satış mak�neler�. Galvan�zle kaplama ve elektrol�z (akımla kaplama)
mak�neler�. Elektr�kl� açma kapama mekan�zmaları. Mak�ne ve motorlar �ç�n s�l�nd�r contaları. Değerl� madenlerden olanlar
dah�l çatallar, kaşıklar, bıçaklar ve kesme, doğrama, soyma amaçlı elektr�kl� olmayan kes�c� mutfak aletler�. Kes�c� ve
dürtücü s�lahlar. Güzell�k amaçlı ve k�ş�sel bakım �ç�n kullanılan bu sınıfa dah�l aletler: tıraş, ep�lasyon, man�kür, ped�kür
aletler�, saç düzleşt�rme ve kıvırma amaçlı el aletler�, makaslar. Mak�ne, c�haz ve taşıt onarımı, �nşaat, z�raat, bahçec�l�k
ve ormancılıkla �lg�l� elle çalışan (elektr�kl� olmayan ve motorsuz) aletler. Elektr�kl�-elektr�ks�z, buharlı ütüler. Her türlü
malzemeden mamul alet sapları. B�l�m, den�zc�l�k, topoğrafya, meteoroloj�, sanay�de ve laboratuvarda kullanım amaçlı
olanlar dah�l ölçme aletler�, c�hazları: tıbb� amaçlı olmayan termometreler, barometreler, ampermetreler, voltmetreler, nem
ölçerler, test c�hazları, teleskoplar, per�skoplar, pusulalar; taşıt göstergeler�; laboratuvarlarda kullanılan malzemeler:
m�kroskoplar, büyüteçler, dürbünler, deney malzeme ve c�hazları. Ses ve görüntünün kaydı, nakl� veya yen�den meydana
get�r�lmes� (reprodüks�yonu) �ç�n c�hazlar: kameralar, fotoğraf mak�neler�, telev�zyonlar, v�deolar, cd-dvd kayıt ve oynatıcı
c�hazlar, mp3 çalar, b�lg�sayarlar, masa üstü-tablet b�lg�sayarla



35 r, g�y�leb�l�r teknoloj�k c�hazlar (akıllı saatler, b�lekl�kler, başa takılan c�hazlar), m�krofonlar, hoparlörler, kulaklıklar;
haberleşme ve çoğaltma amaçlı c�hazlar ve b�lg�sayar çevre donanımları: cep telefonları ve bunların kılıfları, sab�t
telefonlar, telefon santraller�, b�lg�sayar yazıcıları, tarayıcılar, fotokop� mak�neler�. Manyet�k, opt�k kayıt taşıyıcılar ve
bunlara kayded�lm�ş b�lg�sayar programları ve yazılımları; b�lg�sayar ağları vasıtasıyla �nd�r�leb�len ve manyet�k ve opt�k
ortamlara kayıt ed�leb�len elektron�k yayınlar; manyet�k/opt�k okuyuculu kartlar, manyet�k, opt�k ve elektron�k ortamlara
kayded�lm�ş çek�lm�ş s�nema f�lmler�, d�z�ler ve v�deo müz�k kl�pler�. Antenler, uydu antenler, yükselt�c�ler ve bunların
parçaları. B�let otomatları, nak�t para çekme mak�neler�. Mak�ne ve c�hazların elektron�ğ�nde kullanılan elemanlar: yarı
�letkenler, elektron�k devreler, entegreler, yongalar (ç�pler), d�yotlar, trans�störler, manyet�k kafalar, saptırıcılar; elektron�k
k�l�tler, fotoseller, elektron�k açma kapama mekan�zmaları, algılayıcılar (sensörler). B�r�m zamandak� tüket�m m�ktarını
ölçen sayaçlar ve zaman ayarlayıcıları. Koruyucu g�ys�ler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar. Gözlükler, güneş
gözlükler�, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları. Elektr�k enerj�s�n� �let�m, dönüştürme, depolama
kontrol c�hazları ve araçları: f�şler, buatlar, anahtarlar, şalterler, s�gortalar, balastlar, starterler, elektr�k panoları,
rez�stanslar, soketler, transformatörler, adaptörler, şarj c�hazları, elektr�k, elektron�kte kullanılan kablolar, p�ller, aküler,
elektr�k enerj�s� üret�m� �ç�n güneş paneller�. Ana fonks�yonu uyarı ve alarm olan c�hazlar (taşıt alarmları har�ç), elektr�kl�
z�ller. Traf�kte kullanım amaçlı s�nyal�zasyon, �şaretle b�ld�rme c�hazları ve araçları. Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dah�l
yangın söndürme aletler� ve c�hazları (yangın söndürme hortumları ve yangın söndürme vanaları dah�l). Radarlar,
den�zaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve c�hazlar. Dekorat�f mıknatıslar. Metronomlar.
Cerrah�, tıbb�, d�ş hek�ml�ğ� ve veter�nerl�k �ç�n alet, c�haz ve mob�lyalar. Yapay organlar ve protezler. Tıbb� ortoped�k
malzemeler: tıbb� korseler, ortoped�k ayakkabılar, elast�k� ve destekley�c� bandajlar. Amel�yathane g�ys�ler� ve ster�l örtüler.
C�nsel amaçlı aletler ve malzemeler. Pre zervat�fler (kondom/kaput). B�beronlar, b�beron emz�kler�, emz�kler, bebekler �ç�n
d�ş kaşıyıcılar. Tıbb� amaçlı b�lez�kler ve yüzükler, romat�zma önley�c� b�lekl�kler ve yüzükler. Aydınlatma c�hazları (taşıtlar,
�ç ve dış mekanlar �ç�n aydınlatma armatürler�). Katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektr�kl� ısıtma amaçlı c�hazlar: komb�ler,
boylerler, kalor�ferler petekler�, eşanjörler, sobalar, kuz�neler; güneş enerj�s� kollektörler�. Buhar, gaz ve s�s (duman)
üreteçler� (jeneratörler�): buhar jeneratörler� (kazanları), aset�len jeneratörler�, oks�jen jeneratörler�, n�trojen jeneratörler�.
İkl�mlend�rme ve havalandırma c�hazları. Soğutucular ve dondurucular. P�ş�rme, kurulama ve kaynatmada kullanılan
elektr�kle ve gazla çalışan aletler, mak�neler ve c�hazlar: fırınlar, elektr�kl� tencereler, elektr�kl� su kaynatıcıları, mangallar,
barbeküler, elektr�kl� çamaşır kurutucuları, saç kurutucuları ve el kurutma c�hazları. Sıhh� tes�sat ürünler�: musluklar, duş
takımları, klozet �ç takımları, banyo-duş kab�nler�, küvetler, klozetler, evyeler, lavabolar, musluklar �ç�n contalar,
salmastralar (mu



35 sluk �ç takımı). Su yumuşatma c�hazları, su arıtma c�hazları, su arıtma tes�satı, atık arıtma tes�satı. Tıbb� amaçlı olmayan
elektr�kl� alt yaygıları ve elektr�kl� battan�yeler, ısıtıcı yastıklar, elektr�kl� veya elektr�ks�z ayak ısıtıcıları, sıcak su torbaları
(termoforlar), elektr�k ısıtmalı çoraplar. Akvaryumlar �ç�n f�ltreler ve f�ltre-motor komb�nasyonları. Sanay� t�p� p�ş�rme,
kurutma ve soğutma tes�satı. Pastör�ze ve ster�l�ze ed�c� mak�neler. Motorlu kara taşıtları (motos�kletler, mob�let dah�l) ve
bu taşıtlar �ç�n motorlar, kavramalar ve transm�syon bağlantıları, transm�syon kayışları ve z�nc�rler�, d�şl�ler, frenler, fren
d�sk ve balataları, şas�ler, kaportalar, süspans�yonlar, darbe em�c�ler, şanzımanlar, d�reks�yonlar, jantlar. B�s�kletler ve
bunların gövdeler�, g�donları, çamurlukları. Taşıt kasaları, damperl� kasalar, traktör römorkları, fr�gor�f�k kasalar, römork
bağlantıları. Taşıt koltukları, koltuklar �ç�n baş dayanakları, emn�yetl� çocuk koltukları, koltuk kılıfları, araç örtüler� (aracın
şekl�n� almış), güneşl�kler. S�nyaller ve yön s�nyaller� �ç�n kollar, taşıt camları �ç�n s�lecekler, s�lecek kolları. Taşıtlar �ç�n �ç
ve dış last�kler, tubles last�kler, last�k tam�r takımları, taşıt last�kler� �ç�n yamalar, kaynak yamalar, taşıt last�kler� �ç�n
supaplar. Taşıt camları, emn�yetl� taşıt camları, taşıtlar �ç�n d�k�z aynaları ve yan aynalar. Pat�naj z�nc�rler�. Taşıtlar �ç�n
portbagajlar, b�s�klet ve kayak taşıyıcıları, seleler. Last�k ş�ş�rme pompaları. Taşıtlar �ç�n hırsız alarmları, kornalar. Yolcular
�ç�n emn�yet kemerler�, havalı yastıklar. Bebek arabaları, tekerlekl� sandalyeler, pusetler. El arabaları, pazar arabaları, tek
veya çok tekerlekl� el arabaları, market arabaları, ev eşyaları �ç�n tekerlekl� taşıyıcılar. Raylı taşıtlar: Lokomot�fler, trenler,
tramvaylar, vagonlar, telefer�kler, teles�yejler. Den�z taşıtları ve parçaları (motorları har�ç). Hava taşıtları ve parçaları
(motorları har�ç). Ateşl�, havalı, yaylı s�lahlar �le bunlara a�t kılıf ve askı kayışları. Ağır s�lahlar, havanlar, roketler. Hava�
f�şekler. K�ş�sel kullanım �ç�n koruyucu gazlar. Kuyumculuk eşyaları (takl�tler� dah�l); altınlar, mücevherler, kıymetl� taşlar
ve bunlardan mamul takılar, kol düğmeler�, kravat �ğneler� ve heykeller, b�blolar. Saatler ve zaman ölçme c�hazları
(kronometreler ve parçaları, saat kordonları dah�l). Değerl� metalden mamul müsabakalarda ver�len kupalar. Tesp�hler.
Müz�k aletler� ve kutuları Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma
malzemeler�, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferl�k kullanıma mahsus ürünler (kırtas�ye amaçlı ürünler har�ç): kağıt
havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler. Plast�k malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeler�. Matbaa ve
c�ltleme malzemeler�. Basılı yayınlar, basılı evrak: k�taplar, derg�ler, gazeteler, faturalar, �rsal�yeler, gel�r makbuzları,
takv�mler, posterler, fotoğraflar, af�şler, tablolar, çıkartmalar, pullar. Kırtas�ye, büro, eğ�t�m-öğret�m, yazım, ç�z�m, res�m ve
sanatçılar �ç�n malzemeler (mob�lyalar ve c�hazlar har�ç): kırtas�ye t�p� kağıt ürünler, yapıştırıcılar, kalemler, s�lg�ler,
kırtas�ye t�p� bantlar, el �ş� �ç�n karton, yazı kağıtları, kopyalama kağıtları, yazarkasa kağıt ruloları, ç�z�m aletler�, kara
tahtalar, res�m boyaları. Büro mak�neler�. Badana ve boya �şler� �ç�n fırçalar ve rulolar. Kauçuk, gütaperka, last�k, amyant
(asbest), m�ka veya bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve folyo hal�nde yarı mamul sen



35 tet�k malzemeler. Yalıtım, dolgu ve tıkama malzemeler�: yalıtım amaçlı kullanılan boyalar, yalıtım �ç�n kumaşlar, yalıtım
amaçlı bantlar, yalıtım �ç�n örtüler, derz dolguları, contalar, o-r�ngler (motor, s�l�nd�r contaları ve musluklar �ç�n contalar
har�ç). Last�kten, plast�kten veya kauçuktan mamul büküleb�l�r borular, hortumlar (taşıtlar �ç�n kullanılanlar dah�l), boru
kılıf ve rakorları; tekst�lden hortumlar, maden� olmayan boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar �ç�n radyatör
hortumları (yangın hortumları har�ç). Taşıtlar �ç�n sentet�k malzemelerden mamul prof�l çıtalar (dekorasyon amaçlı).
İşlenm�ş veya �şlenmem�ş der�ler ve postlar, yapay der�ler, köseleler, astarlık der�ler. Der�lerden, der� takl�tler�nden veya
d�ğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar: çantalar, cüzdanlar, der� veya kösele
kutular ve sandıklar, anahtar muhafazaları, bavullar, val�zler. Şems�yeler, güneş şems�yeler�, güneşl�kler, bastonlar.
Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzeng� ve eyer kayışları. Bu sınıfa dah�l b�ç�mlend�r�lmem�ş halde malzemeler: kum,
çakıl, mıcır, asfalt, z�ft, ç�mento, k�reç, alçı, sıva, beton, blok mermer. Beton, alçı, toprak, k�l, taş, mermer, ahşap, plast�k
veya sentet�k malzemelerden �mal ed�lm�ş ve şek�l almış yapı/�nşaat/yol yapımı ve benzer amaçlı malzemeler: metalden
olmayan b�nalar/yapılar, yapı elemanları, d�rekler, bar�yerler, tab�� veya sentet�k ısı �le yapıştırılab�len kaplamalar, çatılar
�ç�n z�ftl� kartonlar, z�ftl� kaplamalar, ahşap ve sentet�k malzemeden kapı ve pencereler. Yollar �ç�n metal, mekan�k ve
aydınlatmalı olmayan traf�k �şaretler�. Beton, taş veya mermerden yapılmış anıtlar, heykeller. İnşaatlar �ç�n cam ürünler�.
Metalden olmayan prefabr�k yüzme havuzları. Akvaryum kumları. Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın
mob�lyalar. Yatak ş�lteler�, yastıklar, tıbb� amaçlı olmayan havalı yataklar ve yastıklar, den�z yatakları (kampçılar �ç�n uyku
tulumları har�ç). Aynalar. Arı kovanları, sun� petekler ve petek çıtaları. Bebekler �ç�n ana kucakları, parmaklıklı oyun
parkları (�ç mekanlar �ç�n), bebek beş�kler�, yürüteçler. Ahşap veya sentet�k malzemeden mamul panolar, res�mler,
tablolar �ç�n çerçeveler, k�ml�k kartları, künyeler, �s�ml�kler, et�ketler. Ahşap veya sentet�k malzemeden mamul ambalaj,
nakl�ye ve depolama amaçlı var�ller, fıçılar, b�donlar, hazneler (depolar), kutular, ambalaj kapları, nakl�ye amaçlı
konteynerler, sandıklar, taşıma paletler�, bunlarla b�rl�kte kullanılan kapaklar. Ahşap veya sentet�k malzemelerden mamul
hırdavat (nalbur�ye) eşyası, mob�lya bağlantıları, açma kapama tert�batları. Tahta, mantar, kamış, bambu, hasır, boynuz,
kem�k, f�ld�ş�, bal�na kem�ğ�, �st�r�dye kabuğu, kehr�bar, sedef, lületaşı, balmumu, plast�k veya alçıdan mamul bu sınıfa
dah�l süs ve dekorasyon eşyaları: b�blolar, duvara asılan süsler, heykeller ve bu malzemelerden mamul müsabakalarda
ver�len kupalar. Sepetler, balıkçı sepetler�. Ev hayvanları �ç�n kulübeler, yuvalar, yataklar. Ahşap veya sentet�k
malzemeden mamul portat�f merd�venler, hareketl� merd�venler. Bambu perdeler, stor perdeler (�ç mekan), şer�t perdeler,
dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler; perde kopçaları, perde halkaları, perde kancaları, perde çubukları. Araç
tekerlekler� �ç�n metalden olmayan takozlar. Elektr�ks�z tem�zl�k aletler� ve gereçler�: boya fırçaları har�ç fırçalar, çel�k tala
şları, süngerler, çel�k yünler�, üstüpüler, tekst�lden mamul tem�zleme ve s�lme bezler�, bulaşık



35 eld�venler�, elektr�kl� olmayan c�lalama mak�neler�, halı süpürgeler�, sopalı yer paspasları. D�ş fırçaları, elektr�kl� d�ş
fırçaları, d�ş �pler�, tıraş fırçaları, saç fırçaları, taraklar. Değerl� metalden olanlar da dah�l olmak üzere, bu sınıfta yer alan
ve elektr�kle çalışmayan ev ve mutfak gereçler� (çatal, bıçak, kaşıklar har�ç): yemek serv�s takımları, kap-kacak, ş�şe
açacakları, saksılar, p�petler, elektr�ks�z p�ş�rme aletler�. Ütü masaları ve kılıfları, çamaşır kurutmalıkları, elb�se askıları.
Ev hayvanları �ç�n kafesler, akvaryumlar, v�varyumlar, terraryumlar. Camdan, porselenden, seram�kten, k�lden süs ve
dekorasyon eşyaları: heykeller, b�blolar, vazolar ve bu malzemelerden mamul müsabakalarda ver�len kupalar. Fare
kapanları, haşerat tuzakları, s�nek ve haşeratı kovucu veya yok ed�c� elektr�kl� c�hazlar, s�nek yakalayıcılar, s�nek
raketler�. Parfüm bekler� (yandığında koku yayan bekler), parfüm spreyler� ve vapor�zatörler� (püskürteç), elektr�kl�-
elektr�ks�z makyaj tem�zleme aletler�, pudra ponponları, tuvalet eşyaları �ç�n kutular. Püskürtmel� hortum başlıkları,
sulama süzgeçler� �ç�n başlıklar, sulama aletler�, bahçe sulama süzgeçler�, musluklara takılan uçlar. İşlenmem�ş cam, yarı
�şlenm�ş cam, dekorasyon �ç�n cam moza�kler ve cam tozları (�nşaat �ç�n olanlar har�ç), cam yünler� (�zolasyon ve tekst�l
amaçlı olmayan). Halatlar, �pler, �p merd�venler, hamaklar, balık ağları. Çadırlar, tenteler, brandalar, yelkenler, araç
örtüler� (araç şekl�n� almamış olanlar). Tekst�lden mamul ambalaj torbaları. Kauçuk ve sentet�k olmayan döşeme
doldurma malzemeler� (yün, pamuk dah�l). Tekst�l amaçlı sentet�k elyaflar, �şlenmem�ş büküm elyafları, cam elyaflar.
Tekst�l amaçlı büküm �pl�kler�; d�k�ş, nakış ve örgü �pl�kler�, t�reler, esnek �pl�kler. Dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar.
Ev tekst�l ürünler�: perdeler, yatak örtüler�, nevres�mler, çarşaflar, yastık kılıfları, battan�yeler, yorganlar, havlular.
Tekst�lden bayraklar, flamalar, et�ketler. Bebekler �ç�n kundak örtüler�. Kampçılar �ç�n uyku tulumları. Koruyucu amaçlı
olanlar har�ç her türlü malzemeden yapılmış �ç-dış g�ys�ler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler. Ayak
g�ys�ler�: ayakkabılar, terl�kler, sandaletler. Baş g�ys�ler�: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler. Danteller ve nakışlar
(apl�keler), güpürler, f�stolar, dar dokumalar, şer�tler ve kurdeleler, ekstraforlar, f�t�ller, g�ys�ler �ç�n kumaştan yapılmış
hazır harfler ve rakamlar, armalar, rütbe �şaretler�, vatkalar. G�ys�ler �ç�n düğmeler, kopçalar, halkalar, fermuarlar,
ayakkabı ve kemer tokaları, perç�nler, yapışkan bantlar, bağlar, toplu �ğneler, �ğneler, d�k�ş �ğneler�, d�k�ş mak�nes�
�ğneler�, tığlar ve örgü ş�şler�, �ğne kutuları ve �ğnel�kler. Yapma ç�çekler, yapma meyveler. Saç tokaları, saçı bağlamak
�ç�n halkalar, taçlar, değerl� metalden olmayan saç süsler�, takma saçlar, post�şler, elektr�kl� veya elektr�ks�z b�gud�ler.
Halılar, k�l�mler, yolluklar. Seccadeler. Muşambalar, yapay ç�men, döşemel�k mantarlı muşamba (l�nolyum). Spor amaçlı
m�nderler. Tekst�lden olmayan duvar kaplamaları, duvar kağıtları. Oyunlar ve oyuncaklar. Salonda oynanan oyunlar; har�c�
ekran ya da mon�tör �le bağlanıp oynanab�len oyunlar �ç�n aletler, mak�neler ve c�hazlar (jetonla çalışanlar dah�l).
Hayvanlar �ç�n oyuncaklar. Çocuk bahçeler�, parklar ve oyun parkları �ç�n oyuncaklar. Bu sınıfa dah�l j�mnast�k ve spor
aletler�; olta takımları, yapay balık yemler�, avcılık ve balıkçılık �ç�n tuzaklar. Sun�



35 yılbaşı ağaçları ve bunlar �ç�n süsler, sun� karlar, çıngıraklar, part� ve benzer� eğlenceler �ç�n malzemeler, kağıttan part�
şapkaları. Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etler� �le her nev� �şlenm�ş et ürünler�. Kuru bakl�yat. Hazır çorbalar,
bulyonlar. Zeyt�n, zeyt�n ezmeler�. Hayvansal kaynaklı sütler; b�tk�sel kaynaklı sütler; süt ürünler� (tereyağı dah�l).
Yen�leb�l�r b�tk�sel yağlar. Kur utulmuş, konservelenm�ş, dondurulmuş, p�ş�r�lm�ş, tütsülenm�ş, salamura ed�lm�ş her türlü
meyve ve sebzeler, salçalar. Kuru yem�şler. Fındık ve fıstık ezmeler�, tah�n. Yumurtalar, yumurta tozları. Patates c�psler�.
Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı �çecekler, ç�kolata esaslı �çecekler. Makarnalar, mantılar, er�şteler. Pastacılık ve
fırıncılık mamuller�, tatlılar: Ekmek, s�m�t, poğaça, p�de, sandv�ç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetl�
tatlılar, pud�ng, muhalleb�, kazand�b�, sütlaç, keşkül. Bal, arı sütü, propol�s. Y�yecekler �ç�n çeşn�/lezzet ver�c�ler, van�lya,
baharatlar, domates sosları dah�l olmak üzere soslar. Mayalar, kabartma tozları. Her türlü un, �rm�kler, n�şastalar. Toz
şeker, kesme şeker, pudra şeker�. Çaylar, buzlu çaylar. Şekerlemeler, ç�kolatalar, b�sküv�ler, krakerler, gofretler. Sakızlar.
Dondurmalar, yen�leb�l�r buzlar. Tuz. Hububattan (tahıl) �mal ed�lm�ş çerezler, patlamış mısır, yulaf ezmeler�, mısır c�psler�,
kahvaltılık hububat ürünler�, �şlemden geç�r�lm�ş buğday, arpa, yulaf, çavdar, p�r�nç. Pekmez İşlenmem�ş tarım ve
bahçec�l�k ürünler�, tohumlar. Ormancılık ürünler�. Canlı hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, döllenm�ş yumurtalar dah�l).
Canlı ve kurutulmuş b�tk�ler ve otlar. Hayvan yemler�. Malt (�nsan tüket�m� �ç�n olmayan). Evc�l hayvanlar �ç�n alta ser�len
maddeler; ked� kumu. B�ralar; b�ra yapımında kullanılan preparatlar. Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar.
Sebze ve meyve suları, bunların konsantreler� ve özler�, meşrubatlar. Enerj� �çecekler� (alkolsüz); prote�nle
zeng�nleşt�r�lm�ş sporcu �çecekler�. Alkollü �çecekler (b�ralar har�ç): Şaraplar, rakılar, v�sk�ler, l�körler, alkol �çeren
kokteyller. Tütün, ç�ğneme tütünler�, s�garalar, purolar. Değerl� metalden olanlar da dah�l olmak üzere, tütün �çenlere
mahsus malzemeler: p�polar, puro ve s�gara ağızlıkları, küllükler, tütün kutuları, s�gara sarmak �ç�n aletler�, s�gara
kağıtları, narg�leler, çakmaktaşları, çakmaklar, elektron�k s�garalar ve bunlarla kullanılan kartuşlar. K�br�tler. mallarının b�r
araya get�r�lmes� h�zmetler�; (bel�rt�len h�zmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektron�k ortamlar, katalog ve
benzer� d�ğer yöntemler �le sağlanab�l�r.)

Başvuru İşlem B�lg�ler�

Marka Başvurusu

Tar�h Tebl�ğ Tar�h� İşlem Açıklama

21.03.2021 Başvuru

09.04.2021 Şekl�
İnceleme
Tamamlandı

12.04.2021 Uzman
Benzerl�k
Araştırması

19.04.2021 29.04.2021 YAYIN
KARARI

Başvurunuzun �ncelenmes� sonucunda �lan ed�lmes�ne karar ver�lm�ş olup bu karara
�l�şk�n yazımız tarafınıza gönder�lm�şt�r/gönder�lecekt�r. İlan tar�h�nden �t�baren 3 ay
(6769 sayılı Kanun kapsamında başvuru tar�h� 10.01.2017 ve sonrası olan başvurular
�ç�n 2 ay) �çer�s�nde herhang� b�r �t�raz gelmemes� hal�nde başvurunuz tesc�l ed�lmek
üzere belgelend�rme serv�s�ne gönder�lecek olup tesc�l ücret�n�n ödenmes� gerekt�ğ�ne
da�r yazımız �lan süres�n�n b�t�m�nden 1 ay sonra sonra tarafınıza gönder�lecekt�r.
İt�raz gelmes� hal�nde başvurunuz, 3 aylık (6769 sayılı Kanun kapsamında �ncelemes�
yapılan başvurular �ç�n 2 aylık) �lan süres�n�n dolmasından sonra KHK''nın 8.
maddes� / 6769 sayılı Kanunun 6. maddes� hükümler� çerçeves�nde değerlend�r�lmek
üzere �t�razlar b�r�m�ne gönder�lecekt�r.


