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MAL / HİZMET SINIFLARI

Başvuru Numarası: 2022/010215
 
07. 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;
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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. 
 
35. Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için  Değerli
olmayan maden cevherleri. Adi metaller ile bunların alaşımları ve yarı mamulleri:
inşaat demirleri; inşaatlar için adi metalden hasır ve etriyeler; levha, kütük, çubuk,
profil, tabaka, sac halinde adi metaller. Barınma, saklama, muhafaza etme,
kaplama, sarma, çevreleme, depolama, yerleştirme amaçlı metalden malzemeler ve
araçlar: metalden mamul yapılar, metalden inşaat iskeletleri ve dikmeleri, metal
kutular, metal ambalajlar, alüminyum folyo, metalden çitler, korkuluklar, metalden
tüpler, metal kaplar, madeni depolar, metal nakliye sandıkları, metal portatif
merdivenler. Eleme, filtreleme ve benzeri amaçlar için yapılmış metalden
malzemeler.  Metalden mamul kapılar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunların
kasaları ve aksamları. Elektrik için olmayan madeni kablolar, teller.  Metalden
hırdavatçı (nalburiye) eşyası: vidalar, çiviler, cıvatalar, somunlar, pimler, pullar,
dağcılar için metal pitonlar, zincirler, metal mobilya bağlantıları ve tekerlekleri,
sanayide kullanılan metal tekerlekler, kapı ve pencere kolları, metal menteşeler,
ispanyoletler, metal kilitler, kilit anahtarları, metalden anahtar taşıma halkaları,
metalden makaralar. Metalden havalandırma, ısıtma, kanalizasyon, telefon, yeraltı
elektrik ve iklimlendirme tesisatları için havalandırma kanalları, menfezler, menfez
kapakları, bacalar, baca şapkaları, menhol (baca) kapakları, ızgaralar. Metalden
mamul işaretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tanıtma amaçlı malzemeler:
tabelalar, panolar, plakalar, metalden ışıksız trafik yönlendirme işaretleri. Metalden
mamul sıvı veya gaz nakli amaçlı borular, sondaj boruları ve bunların bağlantı
parçaları: metalden vanalar, manşonlar, dirsekler, klipsler, uzatmalar. Madeni para
kasaları.  Metalden mamul 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,
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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,
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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. 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
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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).  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. mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende,
toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile
sağlanabilir.) 
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