
Uluslararası Patent Sınıflandırması B60-D21 

B 60 J                     ARAÇLAR İÇİN CAMLAR, SİPERLİKLER, 

SABİT OLMAYAN TAVANLAR, KAPILAR YA DA BENZERİ 

CİHAZLAR; KULLANILMAYAN ARAÇLAR İÇİN 

KORUYUCU ÖRTÜLER(bu cihazların tutturulması, asılması, 

kapatılması ya da açılması E 05) 

Notlar 

(1)                           Bu altsınıf sadece araçlarda kullanıma has cam, 

siperlik, sabit olmayan tavan, kapı ya da benzeri cihazların düzenleri 

ya da adaptasyonlarını kapsar. 

(2)                           Bu altsınıf sadece araçlar için olduğu belirtilmesi 

ya da söylenmesine bakılmaksızın E 06 B altsınıfının kapsadığı başka 

ulaşma uygulama cihazlarını kapsamaz. 

(3)                           B 60 sınıfının başlığı altında yer alan Nota dikkat 

edilmelidir. 

  

1/00                         Camlar; Siperlikler; Buna göre aksesuarlar 

3/00                         Camlar ya da siperlikler ile ilgili parlamayı 

önleyici ekipmanlar; Araçlar için güneş siperleri 

5/00                         Kapılar 

7/00                         Sabit olmayan tavanlar; Hareketli panelleri olan 

tavanlar 

9/00                         Daha önceki ana gruplardan birinde verilmemiş 

cihazlar 

10/00                       Sızdırmazlık düzenleri 

11/00                       Kullanılmayan araçlar için koruyucu örtüler 

  

B 60 K                    HAREKETE GEÇİRİCİ ÜNİTELERİN YA 

DA TRANSMİSYONLARIN ARAÇLARDAKİ DÜZENİ YA DA 

MONTESİ; FARKLI FARKLI BİRDEN FAZLA PRİMER 

MOTORUN DÜZENİ YA DA MONTESİ; YEDEK 



SÜRÜCÜLER; ARAÇLAR İÇİN ENSTRÜMANTASYON YA 

DA GÖSTERGE PANELLERİ; SÜRÜCÜ ÜNİTELERİNİN 

ORTAK KONTROLU; ARAÇLARDA HAREKETE GEÇİRİCİ 

ÜNİTENİN SOĞUTMASI, HAVA GİRİŞİ, GAZ EKSOZU YA 

DA YAKIT İKMALİ İLE BAĞLANTILI DÜZENLER 

  

Notlar 

(1)                           Bu altsınıfta aşağıdaki terim veya ifadeler 

yanlarında belirtilen anlamlarda kullanılmışlardır: 

-              “sürücü ünitelerinin ortak kontrolu” araçlar için ya da 

genel uygulamalı bu tip kontrolları içerir; 

-              “yedek sürücüler” harekete geçirici üniteden, 

transmisyondan ya da aracın diğer kısımlarından yedek veya 

harici makinaların ya da cihazların sürülmesi demektir, ve 

böyle sürücülerin kontrolunu içerir; 

-              “transmisyon” harekete geçirici üniteleri, örneğin 

motorları en son harekete geçirici elemana, örneğin tekerleklere 

bağlayan tüm harekete geçirici parçalar demektir; 

-              “sürücü ünitesi” transmisyonla birlikte olan harekete 

geçirici ünite demektir; bir “sürücü ünitesi” ek olarak en son 

olarak sürülen üniteyi de içerebilir; 

-              “alt ünite” örneğin harekete geçirici ünite, kavrama, 

şanzıman veya fren sistemi demektir. 

(2)                           B 60 sınıfının altında yer alan Nota dikkat 

edilmelidir. 

  

  

1/00                         Elektrikli harekete geçirici ünitelerin düzeni ya da 

montesi 

3/00                         Buharlı ya da gaz basınçlı harekete geçirici 

ünitelerin düzeni ya da montesi 



5/00                         İçten yanmalı ya da jet tepkili ünitelerin düzeni ya 

da montesi 

6/00                         Farklı farklı birden fazla primer motorun ortak 

olarak harekete geçirme için düzeni ya da ontesi, örneğin elektrikli ve 

içten yanmalı motorlardan oluşan hibrit harekete geçirme sistemleri 

7/00                         Çekiş tekerleği ile birlikte olan ya da yanında 

bulunan motorun yerleşimi 

8/00                         Daha önceki ana gruplardan birinde verilmemiş 

harekete geçirici ünitelerin düzeni ya da ontesi 

11/00                       Harekete geçirici ünitelerin soğutması ile 

bağlantılı düzenler 

13/00                       Harekete geçirici ünitelerin yanma havası girişi ya 

da gaz eksozu ile bağlantılı düzenler 

15/00                       Yanmlı motorlarda yakıt ikmali ile bağlantılı 

düzenler; Yakıt tanklarının montesi ya da yapısı 

16/00                       Doğal kuvvetlerden güç ikmali ile bağlantılı 

düzenler, örneğin güneşten, rüzgardan 

17/00                       Araçlarda transmisyonların düzeni ya da montesi 

20/00                       Araçlarda hız değişim dişlilerinin ya da kontrol 

cihazlarının düzeni ya da montesi 

23/00                       Aksi sağlanmadıkça araç transmisyonları ya da 

buna göre olan parçaları için kontrol 

                                ihazlarının düzeni ya da montesi 

25/00                       Yedek sürücüler 

26/00                       Araçlarda harekete geçirici ünitelerin kontrol 

cihazlarının düzeni ya da montesi 

28/00                       Araçlar için özel olarak dapte edilmiş veya 

düzenlenmiş harekete geçirici ünite kontrolu için emniyet cihazları, 

örneğin potansiyel tehlike şartlarında yakıt ikmalini ya da atşlemeyi 

önleyen 



31/00                       Araç operatörü tarafından seçilen ve araç hızını 

otomatik olarak kontrol etmek için olan araç fitingleri, yani hızın 

gelişigüzel oluşturulmuş bir sürati aşmasını önlemek veya hızı özel bir 

süratte tutmak için 

35/00                       Enstrümanların düzeni ya da adaptasyonu 

37/00                       Gösterge panelleri 

41/00                       Sürüş ünitelerinin ortak kontrolu; Buna göre en az 

iki alt ünitenin ortak kontrolu 

  

B 60 L                     ELEKTRİKLİ EKİPMANLAR YA DA 

ELEKTRİKLE HAREKETE GEÇİRİLEN 

                                ARAÇLARIN HAREKETE GEÇİRİLMESİ; 

ARAÇLAR İÇİN MANYETİK OLARAK ASILMA YA DA 

YERDEN YÜKSELTME; GENEL OLARAK ARAÇLAR İÇİN 

ELEKTRODİNAMİK FREN SİSTEMLERİ (araçların mekanik 

kaplinleri ile kombine olan elektrikli kaplin cihazları B 60 D 1/62; 

araçlar için elektrikle ısıtma B 60 H; araçlarda elektrikle harekete 

geçirme ünitelerinin düzeni ya da montesi B 60 K 1/00; araçlarda 

elektrikli dişlilerin düzeni ya da montesi B 60 K 17/12, 17/14; 

araçların üzerindeki yedek sürücüler B 60 K 25/00; araçlar için 

aydınlatma B 60 Q; genel olarak araç fren kontrol sistemleri B 60 T; 

ray üzerinde hareket eden araçlarda güç azaltarak tekerleklerin 

kaymasının önlenmesi  B 61 C; genel olarak demiryolu hattı devreleri 

B 61 L; genel olarak aydınlatma F 21, H 05 B; genel olarak sviçler H 

01 H; genel olarak elektrik bağlantıları için kaplin cihazları H 01 R; 

dinamo-elektrik makinaları H 02 K; elektrik konvertörleri H 02 M; 

genel olarak elektrikli makinaların ya da konvertörlerin çalıştırılması, 

kontrolu, frenlenmesi H 02 P; genel olarak elektrikle ısıtma H 05 B) 

  

Not 

Altsınıfın başlığının altında yer alan referanslara konu olan: 

-              yedek devrelere güç beslemesini; 

-              akım kollektörlerini, demiryolu ya da karayolu 

taşıtlarında veya genel olarak araçlar üzerinde buna göre 

düzenleri; 



-              elektrodinamik fren sistemlerini; 

-              araçların elektrikle harekete geçirilmesi; buna göre 

kontrolu ve regülasyonunu bu altsınıf kapsar. 

  

1/00                         Araçlardaki yedek ekipmanlara elektrik gücünün 

ikmali 

3/00                         Elektrikle hareket ettirilen araçların üzerindeki 

emniyet amaçlı elektrikli cihazlar; Çalışma değişkenlerinin izlenmesi, 

örneğin hızın, yavaşlamanın, güç tüketiminin 

5/00                         Elektrikle hareket ettirilen araçlarda güç ikmal 

hatlarındaki akım kollektörleri 

7/00                         Genel olarak araçlar için elektrodinamik fren 

sistemleri 

8/00                         Doğal kaynaklardan, örneğin güneş, rüzgar, güç 

ikmali ile elektrikle harekete geçirme 

9/00                         Aracın dışından güç ikmali ile elektrikle harekete 

geçirme 

11/00                       Aracın içinden güç ikmali ile elektrikle harekete 

geçirme 

13/00                       Tek raylı araçlarda, asılı araçlarda ya da dişli 

demiryollarında elektrikle harekete geçirme; Araçlar için manyetik 

olarak asılma ya da yerden yükseltme 

15/00                       Elektrikle harekete geçirilen araçlarda çekiş 

motorunun hızını kontrol etmek için metodlar, devreler ya da cihazlar 

  

B 60 M                    ELEKTRİKLE HAREKET ETTİRİLEN 

ARAÇLAR İÇİN GÜÇ NAKİL HATLARI YA DA RAYLAR 
BOYUNCA YER ALAN CİHAZLAR(demiryolu hatları boyunca 

kontrol noktaları ya da emniyet düzenleri B 61 L; genel olarak 

rayların ya da noktaların yapıları E 01 B) 

  



1/00                         Araç üzerindeki kollektörle temas eden güç nakil 

hatları 

3/00                         Araçların üzerindeki kollektörler ile temas eden 

ikmal hatlarına gücün beslenmesi; Rejeneratif güç tüketmek için 

düzenler 

5/00                         Akım iletimi ya da izolasyonu için raylarda ya da 

buna göre bağlantılarda bulunan düzenler, örneğin topraktaki akımları 

azaltmak için emniyet cihazları 

7/00                         Özel tip elektrikle hareket ettirilen araçlar için 

özel olarak adapte edilmiş güç hatları ya da raylar, örneğin asılı 

tramvaylar, teleferikler, yeraltı demiryolları 

  

B 60 N                     AKSİ SAĞLANMADIKÇA ARAÇLARDA 
YOLCULARIN BARINDIRILMASI(mobilya yapıları A 47) 

  

Not 

B 60 sınıfının başlığının altında yer alan Nota dikkat 

edilmelidir. 

  

2/00                         Araçlar için özel olarak adapte edilmiş koltuklar 

3/00                         Aksi sağlanmadıkça diğer yolcu fitinglerinindüzen 

ya da adaptasyonları 

5/00                         Yolcuların giriş ya da çıkışlarının kontrolu için 

araçlarda bulunan düzenler ya da cihazlar, örneğin turnikeler 

  

B 60 P                     YÜK TAŞIMAK YA DA ÖZEL YÜK YA DA 

MADDELERİ NAKLETMEK, TAŞIMAK VEYA 

BULUNDURMAK İÇİN ADAPTE EDİLMİŞ ARAÇLAR(özürlü 

kimseler için özel imkanları olan araçlar A 61 G 3/00) 

  



                                Not 

                                B 60 sınıfının başlığının altında yer alan Nota 

dikkat edilmelidir. 

  

1/00                         Özellikle yük nakletmek ve yüklemeyi 

kolaylaştırmak, yükü barındırmak ya da boşaltmak için olan araçlar 

3/00                         Özel yük ya da maddeleri nakletmek, taşımak ya 

da bulundurmak üzere adapte edilmiş araçlar 

5/00                         Araçların üzerindeki tartı makinalarının düzeni 

7/00                         Araçların üzerinde yükün tutturulması ya da 

örtülmesi 

9/00                         Aslen yük taşımak için olan diğer araçlar 

  

B 60 Q                    ARAÇLARIN AYDINLATMASI YA DA 

SİNYALLEME(sinyalleme ya da aydınlatma 

                                cihazlarının düzeni, montesi ya da desteklenmesi: 

ray üzerinde hareket eden araçlar için B 61 D, bisikletler için B 62 J, 

gemiler için B 63 B, uçaklar için B 64 D; genel olarak aydınlatma, 

aydınlatma cihazları F 21, H 05 B; genel olarak sinyalleme G 08; 

elektrik anahtarları H 01 H) 

  

Notlar 

(1)                           Bu sınıf aynı zamanda şunları da kapsar: 

-              araçlarda özel olarak düzenlenmiş elektrikli sinyalleme ya da 

aydınlatma             cihazları; 

-              aydınlatma anahtarlarının ya da sinyal başlatma 

imkanlarının düzeni ya da adaptasyonu. 

(2)                           B 60 sınıfının başlığının altında yer alan Nota 

dikkat edilmelidir. 



  

1/00                         Optik sinyalleme ya da aydınlatma cihazlarının 

düzeni, buna göre montesi ya da desteklenmesi ya da bunlara göre 

devreler 

3/00                         Araç için için aydınlatma cihazlarının düzeni, 

buna göre montesi ya da desteklenmesi ya da bunlara göre devreler 

5/00                         Akustik sinyal cihazlarının düzeni ya da 

adaptasyonu 

7/00                         Yol ya da aracın üzerine konulmak üzere portatif 

acil durum sinyal cihazları 

9/00                         Daha önceki ana gruplardan hiç birinde yer 

almamış sinyal cihazlarının düzeni ya da 

                                adaptasyonu 

11/00                       1/00 dan 9/00 a kadar olan gruplarda verilen 

cihazlar için izleme cihazlarının düzeni 

  

B 60 R                     AKSİ SAĞLANMADIKÇA ARAÇLAR, 

ARAÇ FİTİNGLERİ YA DA ARAÇ PARÇALARI(araçlar için 

özel olarak adapte edilmiş yangın önleme ya da söndürme A 62 C 

3/07) 

  

Not 

B 60 sınıfının başlığının altında yer alan Nota dikkat 

edilmelidir. 

  

1/00                         Optik izleme düzenleri 

3/00                         Basamakların düzenleri, örneğin marşbiyeller 

5/00                         Yükler, bavullar ya da benzerleri için yeterince 

yeri bulunan veya esas olarak bunlar için planlanmış olan araç gövdesi 

içindeki bölümler 



7/00                         Esas olarak bavullardan daha küçük şahsi eşyaları 

koymak için planlanmış araç içinde yer alan yerleştirme ya da tutma 

yerleri, örneğin seyahat malzemelerini, haritaları 

9/00                         Yük taşımak için araç dışında bulunan yedek 

fitingler, örneğin bagaj, spor malzemeleri ya da benzeri 

11/00                       Aksi sağlanmadıkça malzeme tutma ya da monte 

etmek için düzenler 

13/00                       Gövdenin tamamlanması, tanımlanması ya da 

dekore edilmesi için elemanlar; Reklam amacı ile olan düzenler ya da 

adaptasyonlar 

15/00                       Temizlik cihazlarının düzeni ya da adaptasyonu 

16/00                       Aksi sağlanmadıkça araçlar için özel olarak 

adapte edilmiş elektrik veya akışkan devreleri ya da bunun için olan 

elemanların düzeni 

17/00                       Yağlama sistemlerinin veya cihazlarının düzeni ya 

da adaptasyonu 

19/00                       Tekerlek muhafazaları; Radyatör muhafazaları; 

Engel temizleyiciler; Çarpışmalardaki tepme kuvvetini azaltan 

fitingler 

21/00                       Kaza durumunda ya da diğer trafik risklerinde 

araç içindekilerinin veya yayaların 

                                yaralanmalarını önlemek veya korumak için 

araçların üzerindeki düzenler veya fitingler 

22/00                       Araçlardaki emniyet kemerleri ya da vücut 

kayışları 

25/00  ;                      Araçların yetkisiz kişilerce kullanılmasını ya da 

çalınmasını önlemek veya bu durumu belirtmek için araç fitingleri 

27/00                       Diğer araç fitingleri; Daha önceki gruplarda 

verilmemiş araçlar ya da araç parçaları 

  

B 60 S                     AKSİ SAĞLANMADIKÇA ARAÇLARA 

SERVİS VERİLMESİ, TEMİZLENMESİ, ONARIMI, 



DESTEKLENMESİ, KALDIRILMASI YA DA MANEVRA 

ETTİRİLMESİ 

  

Not 

B 60 sınıfının başlığının altında yer alan Nota dikkat 

edilmelidir. 

  

1/00                         Araçların temizlenmesi 

3/00                         Araçlarla entegre olmayan araç temizleme 

aparatları 

5/00                         Araçlara servis verilmesi, bakımı, onarımı, ya da 

tamir edilerek yenilenmesi 

9/00                         Aracı tamamen ya da kısmen desteklemek, 

kaldırmak ya da manevra ettirmek için yerle teması          olan araç 

fitingleri, örneğin araçta bulunan krikolar 

11/00                       Ayrı kaldırma, destekleme ya da manevra ettirme 

cihazlarının alınması için araç 

                                modifikasyonları 

13/00                       Araçtan ayrı olan araç manevra ettirme cihazları 

  

B 60 T                     ARAÇ FREN KONTROL SİSTEMLERİ YA 

DA BUNA GÖRE PARÇALARI; GENEL 

                                OLARAK FREN KONTROL SİSTEMLERİ 
YA DA BUNA GÖRE PARÇALARI(genel olarak araçlar için 

elektrodinamik fren kontrol sistemleri B 60 L; frenler, yani nihai fren 

çalıştırıcılarını da içeren frenleme etkisinin oluştuğu cihazlar F 16 D) 

  

Not 



Bu altsınıfta aşağıdaki ifade yanındaki anlamda 

kullanılmıştır: 

-              “fren kontrol sistemi” araçlar için fren kontrol 

sistemlerini ya da genel uygulamalı sistemleri içerir. 

  

1/00                         Frenleme elemanlarının düzeni, yani frenleme 

etkisinin oluştuğu parçaların 

3/00                         Araçların istenmeyen hareketlerini önlemek için 

portatif cihazlar, örneğin takozlar 

5/00                         Frenlerin soğutulmasını kolaylaştırmak için araç 

modifikasyonları 

7/00                         Fren etkisini başlatıcı imkanlar 

8/00                         Değişen araç ya da zemin yüzeyi şartlarını 

karşılamak üzere tekerlek frenleme kuvvetini ayarlamak için düzenler, 

örneğin frenleme kuvvetini sınırlayan ya da dağılımını değiştiren 

10/00                       Akışkan ya da toz halindeki ortamlar kullanarak 

sürekli frenleme için kontrol ya da regülasyon, örneğin uzun bir 

yokuştan aşağı inerken kullanılmak üzere 

11/00                       Güç takviyesi ya da sürüşü olmaksızın veya 

takviye ya da sürüşün alakasız olduğu şekilde başlatma imkanlarından 

nihai fren çalıştırıcılarına frenleme hareketinin aktarılması 

13/00                       Güç takviyesi ya da sürüşü yoluyla başlatma 

imkanlarından nihai fren çalıştırıcılarına frenleme hareketinin 

aktarılması; Böyle aktarma imkanları bulunduran fren sistemleri, 

örneğin havalı fren sistemleri 

15/00                       Takviyeli fren sistemlerinde yer alan ve 11/00 ya 

da 13/00 gruplarınca kapsanmamış olan valflerin yapıları, düzeni veya 

çalışması 

17/00                       Fren sistemlerinin 8/00, 13/00 ya da 15/00 

gruplarında kapsanmamış veya diğer karakteristik özellikleri sunan 

kısımları, detayları veya aksesuarları 

101:00                     Akümülatörler 



103:00                     Pompalar 

105:00                     Rezervuarlar 

  

B 60 V                     HAVA YASTIKLI ARAÇLAR(bağımsız bir 

kaynaktan sağlanan, yer ve yük arasındaki yüksek basınçlı akışkan 

yastığı sayesinde ağır yüklerin kısa mesafelere hareket ettirilmesi için 

cihazlar B 65 G 7/06) 

  

Not 

Bu altsınıfta aşağıdaki ifade yanındaki anlamda 

kullanılmıştır: 

-              “hava yastıklı araçlar” kara ya da su yüzeyinde 

tamamen ya da kısmen hava veya diğer gazlı yastıklar 

sayesinde desteklenen tüm araçları içerir. 

  

1/00                         Hava yastıklı araçlar 

3/00                         Hava yastığı üzerinde seyahat etmek üzere adapte 

edilmiş ya da geliştirilmiş kara taşıtları, su üstünde hareket eden 

tekneler, veya uçaklar 

  

  

B 61                        DEMİRYOLLARI 

  

Not 

Bu sınıfta aşağıdaki ifade yanında belirtilen anlamda kullanılmıştır: 

-              “raylı sistemler” şunları kapsar: 

(a)           Tekerlekler, makaralar veya kaymalı 

sürtünmesiz cihazlar için ray, halat, kablo ya da diğer 



yönlendirici elemanlar ile ifade edilen yer ya da havai 

hatlar üzerinde trenlerin ya da tek başına yolcu araç 

 


