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MARKA EMTİAsı

/

Başvuru Numarası
Ahşap, metal, cam ve plastik
tezgahları

ve bu amaçla

İş makineleri:
makinaları,
Kaldırma,

kullanılan

dozerler,
süpürme

2017110961
malzemelerin

ve madenierin

endüstriyel

kepçeler,

ekskavatörler,

makinaları

işlenmesi,

robotlar,

yol yapım ve kaplama

ve aynı işleve sahip robotik

taşıma ve iletme makineleri:

bunlara

asansörler,

şekil verilmesi

için makineler,

takım

üç boyutlu yazıcılar.
makinaları,

sondaj

makinaları,

kaya delme

mekanizmalar.

yürüyen

merdivenler,

virıçler,

aynı işieve sahip robotlk

mekanizmalar.
Tarım,

hayvancılık,

mekanizmalar,

ziraat

Kara taşıtları

için olanlar

pnömatik

kontroller,

türbinler,

fıltreler;

filtreleri,

egzozlar,

cihazları,

enjektörler,

Rulmanlar,

Alternatörler,

kara taşıtlarında

ve robetik

motorlar,

bunların

parçaları
krank

cihazları,

silindir

pompalar,

başları,

pistonlar,

valller,

rnarşlar,

ve tertibatları:

hidrolik,

milleri, dişliler. silindirler,
taşıtlar

pistonlar,

için yağ, yakıt ve hava

karbüratörler,
dinamolar,

yakıt dönüşüm

bujiler

yataklar.

elektrik

otomatik

jeneratörleri,

boya püskürtme

yapıştırıcı

el matkapları,

ve gaz lı kaynak

kaynak

dekupaj

ve yukarıda

makineleri,

elektrikli

elektrikli

makine

ile çalışan jeneratörler.

elektrikli,

hidrolik

ve pnömatik

basınçlı hava veya sıvı püskürtücü

el testereleri,

makineleri

giineş enerjisi

tabancaları,

tabancalar,

motorlu

araç yıkama

kesme cihazları,

makineleri,

spiralmakineler,

sayılan makine ve araçlarla

ark kaynak

eleidrotları

cihazları,

ve bunlarla

zunbalnma

makineler

makineleri

ve

için tabancalar.

basınçlı

hava üreticiler,

aynı işieve sahip robotlar.

elektrikli

lehim cihazları,

elektrikli

ark

aynı Işleve sahip robotlar.

makineleri.

Ambalajlama

makineleri,

makineleri

ve yukarıda

kapama/mühürleme

doldurma-tapalama

ve kapatma

sayılanmaklnelerle

cihazları

Tekstll maklneleri,
Makine

makineler

makineleri.

jeneratörler,

kompresörler,

Matbaa

kullanılan

ve bu sınıfta yer alan parçalar:

silindirler,

yakıt tasarruf

elektrikli

Elektrikli

işlenmesinde

hariç frerıler, balatalar,

kullanılan

egzoz manifoldları,

Boya makineleri,

elektrikli

için olanlar

bilynlı veya masuralı

tabancaları,

ve tahıllmeyve/sebze/gıda

hariç motorlar,

kara taşıtları

Lastik sökme ve takma

elektrikli

sektörlerinde

içecek yapım ve işleme makineleri.

[pakctlernc]

dikiş makineleri

veya motor parçası

etiketierne
ve robotik

makineleri,

tasnltlerne

mekanizmalar

(elektrikli

plastik

dahil).

ve bunlarla

olmayan

makineleri,

aynı işleve sahip robotlar

aynı işleve sahip endüstriyel

pompalar

(akaryakıt

robotlar.

dolum ve dağıtım

pumpalart

ve bunların

tabancaları

dahil).
Doğrama,

öğütmc,

(çamaşır/bulaşık

ezme, çırpma
yıkama

veya döşeme temizleme
Otomatik

için mutfakta

ısıtmalı

amaçlı elektrikli

olmayan

kullanılan

santrifiijlü

elektrikli

çamaşır

makineler,

elektrikli

kaplama)

makineleri.

sanayide

ve laboratuvarda

aletler;

kurutma

süpürgeler

yıkama

makineleri

ve bunların

makineleri
dahil); zemin, halı

parçaları.

satış makineleri.

Galvanizle
Elektrikli
Makine

ve ufalama

makineleri,

kaplama

ve elektroliz

açma kapama
ve motorlar

Bilim, denizcilik,

için silindir

topoğrafya,

tıbbi amaçlı olmayan

cihazları,

teleskoplar,

fotoğraf

tablet bilgisayarlar,

ve bunların

barometreler,

pusulalar;

dürbünlcr,

deney malzeme

televizyonlar,
giyilebilir

kulaklıklar;
kılınan,

videolar,

teknolojik

haberleşme

sabit telefonlar,

Manyetik,

optik kayıt taşıyıcılar

vasıtasıyla

indirilebilen

okuyuculu

kartlar,

manyetik,

laboratuvarıarda

ve çoğaltma

getirilmesi

blleklikler,

bilgisayar

kaydedilmiş

optik ve elektronik

kullanılan

(rcprodüksiyonu)

amaçlı cihazlar

ve optik ortamlara

dahil ölçme aletleri,
nem ölçerler,

test

malzemeler:

ve cihazları.

(akıllı saatler,

telefon santralleri,

amaçlı olanlar
voltnıetreler,

cd-d vd kayıt ve oynarıcı cihazlar,

cihazlar

ve bunlara

ve manyetik

meydana

kullanım

ampermetreler,

taşıt göstergeleri;

kaydı, nakli veya yeniden

makineleri,

hoparlörler,

termometreler,

periskoplar,

büyütcçlcr,

mlkroskoplar,

contaları.

meteoroloji,

cihazları:

Ses ve görüntünün

(akımla

mekanizmaları.

bilgisayar

ortanılara

başa takılan

ve bilgisayar
yazıcıları,

kaydedilmiş

cihazlar),

çevre donanımları:
tarayıcılar,

programları

kayıt edilebilen

için cihazlar:

kameralar,

mp3 çalar, bilgisayarlar,

cep telefonları

fotokopi

ve yazılımları;

elektronik

yayınlar;

masa üstü-

mikrofonlar,

makineleri.

bilgisayar

ağları

manyetik/optik

çekilmiş sinema filmleri,

diziler ve video

müzik klipleri.
Antenler,

uydu antenler,

Bilet otomatları,
Makine

yükselticller

ve bunların

parçaları.

nakit para çekme makineleri.

ve cihazların

elektroniğinde

kullanılan

elemanlar:

yarı iletkenler.

elektronik

devreler,

entegreler.

yongalar

(çipler), diyotlar,

transistörler,

manyetik
i

algılayıcılar

Birim zamandaki
Koruyucu

tüketim

miktarını

giysiler, koruma

Gözlükler,

enerjisini

starterler.

elektronik

kilitler,

fotoseller,

elektronik

açma kapama

mckanizmaları,

piller, aküler,

panoları,

elektrik

Ana fonksiyonu

enerjisi

üretimi

amaçlı taşıtlar

cihazları

ve aksesuarları.

ve araçları:

transformatörler,

fişler, buatlar,

adaptörler,

anahtarlar.

şalterler,

elektrik,

clcktronikte

şarj cihazları,

sigortalar,

balastlar,

kullanılan

kablolar,

ve yangın söndürrnc

vanaları

için güneş panelleri.

amaçlı sinyalizasyon,

Yangın söndürme

krlıfları, parçaları

kontrol

soketler,

uyarı ve alarm olan cihazlar

kullanım

kutuları,

depolama

rezistanslar,

ve zaman ayarlayıcıları.

amaçlı donanımlar,

lensler ve bunların

iletim, dönüştürme,

elektrik

Trafikte

saptırıcılar;

ölçen sayaçlar

ve can kurtarma

güneş gözlükleri,

Elektrik

kafalar,
.

(scnsörler).

(taşıt alarmıarı

işaretle

bildirme

hariç), elektrikli

cihazları

dahil yangın sörıdürme

ziller.

ve araçları.

aletleri ve cihazları

(yangın söndüı-me

hortumları

dahil).
Radarlar,

denizaltı

Dekoratif

mıknatıslar.

radarları

(sonarlar),

gece görüşü

sağlayıcı veya arttırıcı

aletler ve cihazlar,

Metronomlar.
Motorlu

kara taşıtları

(motosikletler,

kayışları

ve zincirleri,

dişlller, frenler,

direkslyonlar,
Bisikletler

Taşıt kasaları,

gövdeleri,

damperli

Taşıt koltukları,

gidonları,

kasalar.

koltuklar

traktör

için motorlar,

kavramalar

şasilcr, kaportalar,

ve transmisyon

süspansiyonlar,

bağlantıları,

darbe cmlciler,

transmisyon

şanzımaıılar,

çarnurlukları.

römorkları,

için baş dayanaklart.

ve yön sinyalleri

Taşıtlar

dahil) ve bu taşıtlar

fren disk ve balataları,

jantlar.

ve bunların

Sinyaller

mobilct

için kollar,

için iç ve dış lastiklcr,

frigorifik

emniyetli

taşıt camları

tubles lastikler,

kasnlar,

römork

çocuk koltukları,

için silecekler,

bağlantıları.

koltuk kılılları,

araç örtüleri

(aracın

şeklini alınış), güneşliider.

silecek kolları.

lastik tamir takımları,

taşıt lastikleri

için yamalar.

kaynak

yarnalar,

taşıt lastikleri

için

supaplar.
Taşıt camları,
Patinaj

emniyetli

taşıt camları,

taşıtlar

için dikiz aynaları

ve yan ayrıalar.

zincirleri.

Taşıtlar

için portbagajlar,

bisiklet ve kayak taşiyıcıları,

seleler.

Lastik şişirme pompaları.
Taşıtlar

için hırsız alarmları,

Yolcular

korualar.

için emniyet kemerleri,

Bebek arabaları,
EI arabaları,

tekerlekli

sandalyeler,

pazar arabaları,

Raylı taşıtlar:

havalı yastıklar.
pusetler.

tek veya çok tekerlekli

Lokomotiller,

trenler,

tramvaylar,

Deniz taşıtları

ve parçaları

(motorları

hariç).

Hava taşıtları

ve parçaları

(motorları

hariç).

Reklamcıhk,

pazarlama

amaçlı tasarım

hizmetleri,

trafik işlemleri

Müşterilerin

profil, tabaka,

sae halinde

saklarna,

metalden

tüpler.

ye benzeri

mamul kapılar

Elektrik

için olmayan

Metalden

lurdavatçı

mobilya bağlantıları

etme, kaplama,

madeni

istatistiklerin

derlcnmcsi,

telefon cevaplama

ve mali müşavirlik
geçici personel

organizasyonu

hizmetleri,

reklam

hizmetleri.
büro makinelerinin

kiralanması

hizmetleri.

hizmetleri,

personel

görevlendirme

işe yerleştirme,

( başkası

işe alma, personel

adına fatura

yatırma,

vergi

hizmetteri.

amaçlar

inşaat demirleri;

inşaatlar

metalden

depolama,

metal kutular,

maden

cevherleri.

için adi metalden

yerleştirme

hasır ve ctrlyeler;

amaçlı metalden

metal ambalajlar,

metal nakliye sandıkları,

metal portatif

metalden

malzemeler.

kepenkler,

jaluziler,

levha, kütük, çubuk,

bunların

kasaları

alüminyum

malzemeler

folyo, metalden

ve araçlar:

metalden

çitlcr, korkuluklar,

merdivenler.

ve aksamları.

teller.

eşyası: vidalar,

ve tekerlekleri,

çcvrelcme,

için yapılmış

kablolar.

(nalburiye)

sarma,

ve dikmeleri,

depolar,

ve pencereler,

madeni

kllitler, kilit anahtarları,

hizmetleri,

ve satın alması için Değerli olmayan

ve yarı mamulleri:

inşaat iskeletleri

metal kaplar,

Eleme, Illtrclcrne
Metalden

taşıyıcılar.

adi metaller.

muhafaza

metaldcn

için tekerlekli

amaçlı scrgi ve fuarların

sitesi) sağlama

hale getirilmesi,

muhasebe

eveşyaları

hizmetleri.

ve gerçekleştlrllmesi

alaşımları

(internet

acente hizmetleri,

elverişli bir şekilde görmesi

ile bunların

mamul yapılar,

ithalat-ihracat

arabaları,
telesiyejlcr.

ticari ve reklam

düzenleme

bilginin sistematik

gibi iş takibi)

düzenlenmesi

malları

Adi metaller

gazete aboneliği

market

teleferikler,

için online pazaryeri

ile ilgili danışmanlık,

temini hizmetleri,

Açık artırmalarm

Barınma,

hizmetleri,

veri tabanıarındaki

idaresi ve bu konular

seçimi, personel
yatırmn,

alıcı ve satıcılar

sekreterlik

bilgisayar

İş yönetimi,

ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler,

hizmetleri;

Büro hizmetleri;

el arabaları,

vagonlar,

sanayide
anahtar

çivilcr, cıvatalar,

kullanılan

sornunlar,

metal tekerlekler,

taşıma halkaları,

metalden

pimier, putlar,
kapı ve pencere

dağcılar
kolları,

için metal pitonlar,
metal menteşelcr,

zincirlcr,

ispanyolctler,

metal
metal

makarnlar.

2

.

Metalden

ısıtma, kanalizasyon, telefon, yeraltı

havalandırma,

elektrik

ve iklimlendirıne

tesisatları

için havalandırma

kanalları,

tabelalar,

panolar,

metalden

menfezler,

i

mentez kapakları,
Metalden

bacalar,

baca 'şapkalarr,

mamul işaretle

trafik yönlendirme

gösterme,

menhol

(baca) kapakları,

yönlendirme,

belirtme,

tanıtma

amaçlı malzemeler:

plakalar,

ışıksız

işaretleri.

Metalden

mamul sıvı veya gaz nakli amaçlı borular,

dirsekler,

klipsler,

Madeni

ızgaralar.

sondaj boruları

ve bu nı ann bağlantı

parçalarn

metalden

vanalar.

manşonlar,

uzatmalar.

para kasaları.

Metalden

mamul demiryolu

'Madeni

iskele babaları

Döküm işleri için madeni
Adi metallerden
Metalden

malzemeleri:

ve şamandıraları,
kalıplar

veya bunların

mamul kapaklar,

Madeni

direkler,

Kaldırma,

madeni

yükleme

kuşaklar,

bantlar

ray bağlantıları,
dubalar,

(makine

parçası

alaşımlarından

olanlar

yapılmış

malcaslar.

deniz taşıtları

için çapa demirleri.

hariç).

sanat eserleri;

adi metalden

mamul

müsabakalarda

verilen kupalar.

şişe kapaklart.
dikmeler,

madeni

inşaat lskeleleri,

ve nakil için madeni paletler,

madeni kazıklar.

madeni halatlar,

madeni

yük kaldırma

kuleler.

ve taşımada

kullanılan

madeni

askılar,

bağlar,

kolonlar,

ve şeritler.

Araç tekerlekleri
Taşıtlar

raylar,
madeni

için metal takozlar:

için metalden

mamul profil çıtalar

(dekorasyon

ama

çlı).
Ahşap, metal, cam ve plastik
kullanılan

endüstriyel

İş makineleri:

malzemelerin

robotlar,

dozerler,

ve madenierin

üç boyutlu

kepçeler,

ekskavatörler,

ve aynı lşleve sahip robetik

mekanizmalar.

Kaldırma,

taşıma ve iletme makineleri:

asansörler,

hayvancılık,

ziraat

sektörlerinde

bunlara

yol yapım ve kaplama

makinaları

Tarım,

işlenmesi,

şekil verilmesi

için makineler.

takım tezgahlan

ve bıı amaçla

yazıcılar.

yürüyen

makinaları,

rnerdlvenler,

ve tahıl/meyve/sebze/gıda

sonda] makinaları,

kaya delme makinaları,

vinçler, aynı işleve sahip robotlk

işlenmesinde

kullanılan

makineler

süpürrne

mekanizmalar.

ve robotik

mekanizmalar,

içecek

yapım ve işleme makineleri.
Kara taşıtları
taşıtları

için olanlar

için olanlar

hariç motorlar,

hariç trenler,

bu sınıfla yer alan parçalar:

taşıtlar

karbüratörler,

yakıt dönüşüm

Rulmanlar,

bilyalı veya masuralı

elektrikli

balatalar,

motorlar,

krank

bunların

için yağ, yakıt ve hava filtreleri,

cihazlan,

parçaları

millcri, dişliler, silindirler,

enjektörler,

yakıt tasarruf

ve tertibatları:

pistonlar.

egzozlar,

hidrolik,

türbinlcr,

egzoz manifoldlan,

cihazları,

pornpalnr,

pnömatik

filtreler;
sillndlrler,

valfler, marşlar,

kontroller,

kara taşıtlarında
silindir

başları,

dinamolar,

kara
kullanılan

ve

pistonlar,

bujiler

yataklar.

Lastik sökme ve takrna makineleri.
Altcrnatörler,

[eneratörler,

elektrik

jeneratörleri,

güneş enerjisi

ile çalışan j

neratörler.
Boya makineleri,
yapıştırıcı

otomatik

tabancalar.

makineleri,

tabancaları,

elektrikli,

basınçlı hava veya sıvı püskürtücü

boya püskürtme

makineler

spiral makinclcr,

basınçlı

hava üreticiler,

hidrolik

kompresörler,

ve pnömatik

için tabaucalar,
araç yıkama

zunbalama

elektrikli
makineleri

makineleri

el matkapları,
ve yukarıda

ve tabancaları,

motorlu

sayılan

elektrikli

el tcstereleri,

dekupaj

makine ve araçlarla

aynı

işleve sahip robotlar.
Elektrikli
kaynak

ve gazlı kaynak

makineleri,

makine clektrorlnrt

Matbaa

makinelcrle

makineleri,

doldurma-tapalama

aynı işleve sahip robotlar

Tekstil makineleri,

dikiş makineleri

Makine vcya motor parçası

ve kapatma

ve robetik

cihazları,

ve bunlarla

olmayan

pornpalar

makineleri,

ısıtıııalı olmayan

makineler,

elektrikli

Otomatik

satış makineleri.

Galvanizle
Elektrikli

kaplama

süpürgeler

ve motorlar

elektrikli

Ielıim cihaztarı,

elektrikli

ark kesme clhazlan,

elektrikli

aynıişleve
(akaryakıt

göstergeleri;

için silindir

plastik

makineleri,

sahip endüstriyel

robottar.

dolum ve dağıtım

pompalan

kullanılan
makineleri

elektrikli

tasniflerne

kapama/mühürleme

aletler;

ve bunların
yıkama

makineleri

cihazlan

tabancaları

makineleri

ve yukarıda

[paketleıne]

dahil).

(çamaşır/bulaşık

dahil); zemin, halı veya döşeme temizleme

sayılan

dahil).

yıkama

amaçlı elektrikli

parçaları.

kaplama)

makineleri.

sanayide

ve laboratuvarda

contaları.

meteoroloji,

barornetreler,

laboratuvarıarda

Ses ve görüntUnUn

(akımla

kurutma

etlketlcme

(elektrikli

mekanizmaları.

topoğrafya,

tcrmomctreler,

çamaşır

ve bunların

ve clcktroliz

açma kapama

Bilim, denizcilik,

santrifiijlü

makineleri,

mekanizmalar

öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta

Doğrama,

olmayan

ark kaynak

ayııı işlcvc sahip robotlar.

makineleri.

Ambalajlama

Makine

elektrikli

ve bunlarla

kullanılan

amperrnetrcler,

voltrnctreler,

malzemeler:

mlkroskoplar,

kullanım

amaçlı olanlar

nem ölçerler,
büyüteçler,

dahil ölçme aletleri,

test cihazları,
dürbünlcr,

cihazları:

telcskoplar,

perlskoplar,

deney malzeme

ve clhazlarr.

tıbbi amaçlı

pusulalar;

taşıt

kaydı, nakli veya yenide
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meydana

getirilmesi

cihazlar,

mp3 çalar, bilgisayarlar,

cihnzlar),

(reprodüksiyonu)

rnlkrofonlar,

bunların

kılıflari,

Manyetik,

hoparlörler,

sabit telefonlar,

ve optik ortamlara

ortamlara

kaydedilmiş

Antenler,

uydu antenler,

Bilet otomatları,

Birim zamandaki

ve bunlara

filmleri,

yükselticller

ve bunların

ve çoğaltma

yayınlar;

televizyonlar,

teknolojik

cihazlar

amaçlı cihazlar

yazıcıları,

bilgisayar

elektronik

makineleri,

giyilebilir

bilgisayar

kaydedilmiş

kayıt edilebilen

çekilmiş sinema

kafalar,

tüketim

tarayıcılar,

programları

ve bilgisayar

fotokopi

okuyuculu

cd-d vd kayıt ve oynarıcı
hileklikler,

başa takılan

çevre donammları:

cep telefonları

ve

indirilebilen

ve

makineleri.

ve yazılımları;

manyetik/optik

vldeolar,

(akıllı saatler,

bilgisayar

kartlar,

ağları vasıtasıyla

manyetik,

optik ve elektronik

diziler ve video müzik klipleri.
parçaları.

giysiler, koruma

Cözlüklcr,

güneş gözlükleri,

Elektrik

enerjisini

startcrlcr,

elektrik

Ana fonksiyonu

elektronik

ölçen sayaçlar

ve can kurtarma

panoları,
enerjisi

üretimi

elektronik

fotoseller,

elektronik

devreler,

entegreler,

açma kapama

yongalar

(çipler),

mekanizmaları,

diyotlar,

algılayıcılar

(sensörler).

ve zaman ayarlayıcıları.

kutulart,

depolama

rczistanslar,

yarı ilctkenler,

kilitler,

amaçlı donanımlar.

[ensler ve bunların

iletim, dönüştürme,

elektrik

elemanlar:

saptırıcılar;

miktarını

Koruyucu

kılıflarr, parçaları

kontrol

soketler,

cihazları

ve akscsuarları.

ve araçları:

transformatörler,

fişler, buatlar,

adaptürler,

nnnhtarlar,

şarj cihazlart,

elektrik,

şaltertcr,

sigortalar,

elckrronikte

kullanılan

balastlar,
kablolar.

için güneş panelleri.

uyarı v

e alarrn olan cihazlar
Trafikte

haberleşme

elektroniğindekullamlan

manyetik

piller, aküler,

kulaklıklar;

fotoğraf

nakit para çekme makineleri.

Makine ve cihazların
trnnsistörler,

kameralar,
bilgisayarlar,

telefon santralleri,

optik kayıt taşıyıcılar

manyetik

için cihazlar:

masa üstü-tabler

kullanım

(taşıt alarmıarı

hariç), elektrikli

amaçlı sinyalizasyorı,

Yangın söndürrne

amaçlı taşıtlar

lşaretle

ziller.

bildirme

clhazları

dahil yangııı sörıdürrne

ve araçları.

aletleri ve cihazları

(yangııı söndüı-me

hortumları

ve yangın söndürme

vanaları

dahil).
Radarlnr,

denizaltı

Dekoratif

nuknatıslar.

radarlan

(sonarlar),

gece görüşü

sağlayıcı

veya arttırıcı

aletler ve cihazlar.

Metronomlar.
Motorlu

kara taşıtları

(ınotosikletler,

kayişları

ve zincirleri,

dişliler, trenler,

direksiyonlar,
Bisikletler

gövdcleri,

damperll

Taşıt koltukları,

Sinyaller

fren disk ve balatalnri,

için motorlar,

şasiler, kaportalar,

kavramalar

ve transmisyon

süspansiyonlar,

bağlantıları,

darbe emiciler,

transmisyon

şanzımanlar,

jantlar.
ve bunların

Taşıt kasaları,

Taşıtlar

mobilet dahil) ve bu taşıtlar

kasalar,

koltuklar

gidonları,
traktör

çarnurlukları.
rörnorkları,

için baş dayanakları,

ve yön sinyalleri

için kollar, taşıt camları

için iç ve dış lastikler,

Irigorlflk

emniyetli

tubles lastikler.

kasalar,

rürnork

çocuk koltuklarr,

için silcceklcr,

bağlantıları.

koltuk kılılları,

anıç örtiiieri

(aracııı

şeklini almış), güneşlikler.

silecek kolları.

lastik tamir takımları,

taşıt lastikleri

için yamalar.

kaynak

yamalar,

taşıt lastikleri

için

supaplar.
Taşıt camları,
Patinaj

emniyctli

taşıt camları,

taşıtlar

için dikiz aynaları

ve yan aynalar.

zincirleri.

Taşıtlar

için portbagajlar,

bisiklet ve kayak taşıyıcıları,

seleler.

Lastik şişirmc ponıpaları.
Taşıtlar

için hırsız alarmlnrı,

Yolcular

korualar.

için emniyet kemerleri,

Bebek arabaları,
El arabaları,

tekerlekli

sandalyeler.

pazar arabalarr,

Raylı taşıtlar:

Lokomotiller,

havalı yastıklar

pusetler.

tek veya çok tekerlekli
trenler,

tramvaylar,

Deniz taşıtları

ve parçaları

(motorları

hariç).

Hava taşıtlnrı

ve parçal:ırı

(motorları

hariç).

mallarının

bir araya getirilmesi

benzeri diğer yöntemler
İnşaat

hizmetleri,

Temizlik

hizmetleri;

(belirtilen

market

telcfcrikler,

hizmetler

arabaları,

eveşyaları

için tekerlekli

taşıyıcılar.

telesiyejler.

perakende,

toptan satış mağazaları,

elektronik

ortamlar,

katalog ve

ilc sağlanabilir.)

inşaat araç - gereçlerinin

hizmetleri;

el arabaları,

vagonlar,

dozenfeksiyon

ve iş makinelerinin

hizmetleri;

haşere ilaçlama

kiralanması
hizmetleri;

hizmetleri.
temizlik

araçları

ve makinelerinin

kiralanması

hizmctlerl.
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Kanı araçları

servis istasyonu

hlzmetlerl

(bakım,

tamir ve akaryakıt

dolurnu).

i

Deniz araçlarının

bakımı ve tamiri

Hava taşıtlarının

bakım ve tamiri

Mobllyalnra
ısıtma,

kurulması

temizliği, bakımı ve tamiri

hizmetleri.

ve cihazlnrın,

bakuru ve tamiri
Asansor

restorasyon

ve su tesisatının

Sınai makinelerin

gemi inşaatı hizmetleri.

hizmetleri.

ilişkin döşeme, tamir,

havalandırma

Giysilerin

hizmetleri;

hlzrncttcrt.
(tesis edilmesi),

büro makinelerinin

bakımı ve tamiri

ve cihazlarının,

haberleşme

hizmetleri.

cihazlarının,

elektrikli

ve elektronik

cihazların

tesisi,

hizmetleri.

tamiri ve bakuru

hizmetleri.

Saat tamiri hizmetleri.
Madencilik,

ınadcn çıkarma

Ayakkabı,

hizmetleri.

çanta, kemer tamiri

Eğitim ve öğretim

hizmetleri.

hizıııelleri.

Sempozyum,

konferans,

Spor, kültür

ve eğlence hizmetleri

hizmetleri

kongre ve seminer
(sinema,

idare hizmetleri.
tiyatro,

müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri

için bilet sağlama

dahil).

Dergi, kitap, gazete v.b.gibi yayınların
vasıtasıyla

anılan hizmetlerin

Film, televizyon

Fotoğrafçılık

hizmetleri,

hasıma

sağlanması

ve radyo programları

Haber muhabirliği

Terciime

düzenleme,

spor karşılaşmaları,

hazır hale getirilmesi,

okuyucuya

ulaştırılmasına

ilişkin hizmetler

(global iletişim ağları

da dahil).

yapım hizmetleri.

foto-muhabirliği

hizmetleri.

hizmetleri.

hizmetleri.
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