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TEBLİĞ

Türk Patent Enst�tüsü Başkanlığından:

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN
SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TPE: 2016/2)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, 12/7/1995 tar�hl� ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le taraf

olunan Markaların Tesc�l� Amacıyla Mal ve H�zmetler�n Uluslararası Sınıflandırmasına İl�şk�n N�s Anlaşması
hükümler�ne göre düzenlenen N�s Sınıflandırmasına uygun olarak, Türk Patent Enst�tüsü Başkanlığı (Enst�tü)’na
yapılan marka tesc�l başvurularında esas alınacak Mal ve H�zmet Sınıflandırma L�stes�n� oluşturmak ve bu l�steye
�l�şk�n esasları düzenlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 12/7/1995 tar�hl� ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le taraf olunan

Markaların Tesc�l� Amacıyla Mal ve H�zmetler�n Uluslararası Sınıflandırmasına İl�şk�n N�s Anlaşmasına ve 24/6/1995
tar�hl� ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Mal ve h�zmet sınıflandırma l�stes�n�n kapsamı ve uygulama
MADDE 3 – (1) Ek-1’de yer alan Mal ve H�zmet Sınıflandırma L�stes�nde, mallar 34, h�zmetler 11 sınıfta

toplanmıştır.
(2) Bu l�stede yer alan bazı gruplar genel başlıklar hal�nde düzenlenm�şt�r. Bu gruplara �l�şk�n genel

başlıkların, tanımlama kapsamına g�ren ve �lg�l� N�s sınıfında bulunan malların veya h�zmetler�n tamamını kapsadığı
kabul ed�l�r.

(3) Bu l�ste, tüm malları ve h�zmetler� kapsamaz. Herhang� b�r genel başlık kapsamına g�rmeyen ve l�stede
bel�rt�lmem�ş mallara veya h�zmetlere marka tesc�l başvurusunda yer ver�lmes� durumunda; söz konusu mallar veya
h�zmetler, l�stede yer alan, aynı N�s sınıfında bulunan ve benzer n�tel�k, fonks�yon veya amaca sah�p olan mallarla
veya h�zmetlerle aynı kapsamda değerlend�r�leb�l�r.

(4) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 7 nc� maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len aynı tür malın veya h�zmet�n tesp�t�nde, bu Tebl�ğ ek�ndek� l�stede yer alan gruplar
esas alınır. Ancak, Enst�tü marka tesc�l başvurularının veya �t�razların �ncelenmes� aşamalarında bu grupları, aynı tür
malın veya h�zmet�n tesp�t�nde daha dar veya farklı mal veya h�zmet gruplarını da �çerecek şek�lde daha gen�ş
kapsamda değerlend�reb�l�r.

(5) Enst�tüye yapılan marka tesc�l başvurularında, Ek-1’dek� l�sten�n 35 �nc� sınıfında yer alan ve “Müşter�ler�n
malları elver�şl� b�r şek�lde görüp satın alab�lmeler� �ç�n malların* 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.)” şekl�nde
�fade ed�len h�zmetler�n yer alması durumunda “*” �le bel�rt�len alana mal veya mal grupları yazılır. Bu alana h�zmet
ya da h�zmet grupları yazılmaz.

(6) Enst�tüye yapılan marka tesc�l başvurularında, mal ve h�zmet l�stes� olarak bu Tebl�ğ�n ve yürürlükten
kaldırılan tebl�ğ�n ek�ndek� l�steler�n aynı anda ve b�r arada yazıldığı durumlarda, mal ve h�zmet l�stes� bu Tebl�ğ�n
ek�ndek� l�ste esas alınarak düzenlen�r.

Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 4 – (1) 8/12/2014 tar�hl� ve 29199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marka Tesc�l Başvurularına

A�t Mal ve H�zmetler�n Sınıflandırılmasına İl�şk�n Tebl�ğ (TPE: 2014/2) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebl�ğ 1/1/2017 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Türk Patent Enst�tüsü Başkanı yürütür.
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