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Mal ve H�zmet B�lg�ler�

Sınıf Mal ve H�zmetler



09 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�sayarlar, 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.

16 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�. Büro mak�neler�. Badana ve boya �şler� �ç�n fırçalar ve rulolar.

41 F�lm, telev�zyon ve radyo programları yapım h�zmetler�. Haber muhab�rl�ğ� h�zmetler�, foto-muhab�rl�ğ� h�zmetler�.
Fotoğrafçılık h�zmetler�.

Başvuru İşlem B�lg�ler�

Marka Başvurusu

Marka Tesc�l Ücret� Ödeme

Tar�h Tebl�ğ Tar�h� İşlem Açıklama

10.10.2019 Başvuru

30.10.2019 Şekl� İnceleme Tamamlandı

24.02.2020 Uzman Benzerl�k Araştırması

27.02.2020 28.02.2020 KISMI YAYIN

09.10.2020 12.10.2020 Tesc�l ücret� b�ld�r�m yazısı

05.12.2020 15.12.2020 Tesc�l belges� ve üst yazısı

02.12.2020 TESCİL EDİLDİ Başvurunuz tesc�l ed�lm�şt�r.



28.11.2020 Evrak G�r�ş�


