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MARKA BAŞVURUSU VE TESCİL İŞLEMLERİ 

 
 

-  İ Ş   S Ö Z L E Ş M E S İ -   
 

Bir tarafta Ankara/Çankaya-Kızılay Necatibey Caddesi No:64/4-5 adresinde Marka ve 

Patent Vekili olarak hizmet veren: MTP Marka ve Patent Tescil Ofisi yetkili Vekili 

Savaş YÜKSEL diğer yanda, ………………………………………………………………. 

adresinde yerleşik işi yaptıran müvekkil: …………………………………….. arasında 

MARKA TESCİL BAŞVURUSU ve TESCİLİ ile ilgili olarak işbu sözleşme hasıl olmuştur. 

Bundan böyle sözleşmede adı geçen; işi yapan Vekil Firma kısaca vekil,                                    

işi yaptıran Müvekkil Firma kısaca müvekkil, Türk Patent ve Marka Kurumu ise kısaca 

TÜRKPATENT olarak anılacaktır. 

 

Müvekkilden İbraz Etmesi İstenilen Bilgi ve Belgeler: 

1- Başvuru Sahibine Ait Bilgiler: 

 

2-) Tescil edilecek markanın varsa orijinal etiketi veya ambalaj örneği, 

3-) Markanın kullanılacağı emtialar ya da hizmetler tek tek açıklanacaktır. 

4-) Vekaletname. (Ektedir. Kaşe ve imza yeterlidir. Noter tasdiki gerekmez) 

 

 

Firma / Kişi Adı  

Adresi  

Telefon  Faks  

*Gerçek Kişi İse                     

TC Kimlik No  E-mail  

Vergi Dairesi  Vergi No  

http://www.mtppatent.com.tr/
mailto:info@mtppatent.com
http://www.mtppatent.com.tr/
mailto:info@mtppatent.com


 
 
 

 

Sayfa 2 
 

5-) Marka Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedine bağlı olarak  

        değişiklik göstermektedir. 1 Adet Marka İçin; 

 

Yukarıda belirtilen; bilgi, belge ve ücretlerin müvekkil tarafından vekil firmaya 

ibraz edilmesi sonucu işlemler resmi olarak başlatılacaktır. 

 

 

 
Banka Hesap Numaraları: Mtp Marka Tasarım ve Patent Bürosu - Savaş YÜKSEL hesabı 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti Ücretler İçin Lütfen Merkez Ofisimizi Arayınız. 

Ek Sınıflı Marka Başvurusu (1 sınıftan sonraki 

her bir ilave sınıf için eklenecektir) 
Ücretler İçin Lütfen Merkez Ofisimizi Arayınız. 

 

Tescil (Belgelendirme) Ücreti,  yaklaşık 6 - 9 ay 

sonra markanın kesin tesciline karar verildiğinde 

talep edilir. 

Ücretler İçin Lütfen Merkez Ofisimizi Arayınız. 
 
Sene aşımı nedeniyle oluşabilecek farklar ücretlere 
yansıtılacaktır. 

BANKA ŞUBE HESAP NO IBAN NO 

Akbank Necatibey (241) 83038 TR17 0004 6002 4188 8000 0830 38 

Garanti Bankası Necatibey (130) 6696364 TR38 0006 2000 1300 0006 6963 64 

İş Bankası Necatibey (4222) 0622397 TR71 0006 4000 0014 2220 6223 97 

Yapı Kredi Sıhhiye (0309-5) 65581256 TR84 0006 7010 0000 0065 5812 56 

Halk Bankası Yıldız  (409) 09000196 TR35 0001 2009 4090 0009 0001 96 

Ziraat Bankası Necatibey (795) 53997009-5001 TR63 0001 0007 9553 9970 0950 01 

PTT Bank Bakanlıklar 539 17 09  

Dilerseniz www.mtppatent.com.tr/odeme adresimizden TEK ÇEKİM veya (bonus) ile 3 - 6 ya da 12 

taksitte ödemelerinizi yapabilirsiniz. 

http://www.mtppatent.com.tr/odeme


 
 
 

 

Sayfa 3 
 

SÖZLEŞME KOŞULLARI 
 

1- Tescil Aşaması ve Süreç: Marka tescilinde öncelikle koruma altına alınmak 

istenilen markanın tescilli ya da tescil için başvurusunun daha önceden yapılıp 

yapılmadığının (5/1 (ç) bendi kapsamında) tespiti için marka araştırması yapılır. 

Müvekkilin bağlı bulunduğu sektörde benzer marka araştırmasının yapılması işlemi 

ofisimiz bünyesindeki veriler kullanılarak yapılacağı için her hangi bir ücrete tabi 

değildir. Araştırma işleminin ardından, aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer 

markalarla karşılaşılması sonucu bu husus müvekkile bildirilir. Bu sonuca rağmen 

müvekkilin başvuru için talimat vermesi halinde işlemler başlatılır. Araştırma sonucu 

olumlu ise, yine müvekkilin talimatı ile marka tescil başvurusu resmi olarak 

gerçekleştirilir. TÜRKPATENT’ in Araştırma ve Değerlendirme süresi en geç 2-4 aydır. 

Sonuç olumlu ise marka 2 ay süreliğine yayımlanır. Yayım süresi içerisinde üçüncü 

şahıslar ve/veya önceki marka sahipleri tarafından markaya itiraz/karşı görüş 

dosyalanabilir. İtiraz edilmeyen markanın kesin olarak tesciline karar verilir. Yayım 

süresi içerisinde gelebilecek olan itirazlar/karşı görüşler sonucu çıkan karar 

doğrultusunda marka tüm ürünler/hizmetler için ya da kısmen bazı ürünler/hizmetler 

için kabul edilebilir veya reddedilebilir. Marka tescilindeki yetkili tek otorite 

TÜRKPATENT kurumudur. Tüm sürecin olumlu olması durumunda nihai kararla 

birlikte tescil belgesinin alınması yaklaşık 9-10 aydır. 

2- Tescil Başvurusunun resmi olarak yapılmasından önce, Türk Patent ve Marka 

Kurumu’na ödenecek olan marka başvuru harç ve ücreti ile Vekililik ve Danışmanlık 

Ücretinin toplamı müvekkilden peşin olarak talep edilir. Başvuru ücreti; nakit olarak 

makbuz karşılığı, banka yoluyla havale/eft ya da www.mtppatent.com.tr/odeme 

adresinden sanal pos ile ödenecektir. 

3- Markanın kabulü aşamasında (nihai tescil kararının verilmesine müteakip), yaklaşık 6-9 

ay sonra yani (her hangi bir itiraz/karşı görüş gelmediği takdirde) TÜRKPATENT’ e 

ödenecek olan Harç ve ücretler ile Vekililik ve Danışmanlık ücretinin toplamı olan 

1.100,00 TL + Kdv ücret (sene aşımı olması durumunda, oluşabilecek artış veya azalış farkları 

ilgili ücrete yansıtılacaktır) vekil firmanın marka tescil kararını müvekkile bildirimine 

müteakip en geç 50 gün içerisinde müvekkil tarafından ödenecektir. Tescil 

(belgelendirme) ücreti; nakten makbuz karşılığı, banka havalesi/eft ya da 

www.mtppatent.com.tr/odeme adresinden sanal pos ile ödenecektir. Tescil 

(belgelendirme) ücretinin ödenmemesi durumunda ise, marka zorunlu olarak 

https://www.mtppatent.com.tr/odeme
https://www.mtppatent.com.tr/odeme
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MÜDDET (iptal) olacaktır. Bu nedenle, 50 günlük süreden sonra yapılacak olan her 

hangi bir gecikmiş ödeme, müvekkile İADE edilecektir.  

4- Markanın Kabulü anlamına gelen tescil aşamasında TÜRKPATENT’ e ödenecek 

olan harç ve ücretlerde meydana gelebilecek olan artışlar ya da azalışlar tescil 

(belgelendirme) ücretine yansıtılacaktır.  

5- Yayım süresi içinde markaya itirazların/görüşlerin dosyalanması olasılık 

dahilindedir. Bu gibi durumlarda, yapılan itirazlar/görüşler müvekkile ayrıntılı olarak 

bildirilecektir. Müvekkilin, kendisinin haklı olduğunu düşündüğü bu gibi 

itirazlara/görüşlere karşı, müvekkilinde karşı görüş bildirilmesini isteme hakkı 

mevcuttur. Karşı görüş bildirme (savunma) işlemi için müvekkilden ayrıca savunma 

ücreti istenecektir. Savunma yapılması (karşı görüş bildirilmesi) ya da yapılmaması 

sonucu markanın itirazlar/görüşler üzerine reddedilmesi durumunda müvekkilin bu 

karara itiraz etme hakkı mevcuttur. Red kararının müvekkile tebliği tarihinden itibaren 

engeç 50 gün içerisinde itiraz ücretinin ödenmesi ve reddin üstesinden gelinebilecek 

haklı ve kanıtlayıcı bilgi ve belgelerin vekile ulaştırılması halinde itiraz işlemleri vekil 

tarafından gerçekleştirilecektir. 

6- Tescil için başvurusu yapılacak olan söz konusu marka ……………….      

markasıdır/markalarıdır. Markanın tescil başvurusunun yapılacağı sektörler ise; 

Uluslararası marka sınıflandırma listesindeki (nice sınıflandırması) 

………………..sınıftır/sınıflardır. Resmi olarak yapılacak marka başvurusunun tesciline 

karar verecek olan yetkili tek mercii Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. 

7- İşbu sözleşmeden doğacak olan ihtilaflarda ANKARA MAHKEMELERİ ve İCRA 

DAİRELERİ yetkilidir. 

 

 

 

 
Aynen kabul eder ve tasdik ederim.    Aynen kabul eder ve tasdik ederim 
 M-T-P Marka ve Patent Tescil Ofisi 

Savaş YÜKSEL    
Marka ve Patent Vekili 
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V  E  K  A  L  E  T  N  A  M  E 

 
 
Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ben/biz………………………………….. 

…..…………………………………………………………… adına bütün Markalar, 

Patentler, Faydalı Modeller, Coğrafi İşaretler, Tasarımlar ve Geleneksel Ürün 

adları ile ilgili olarak; başvurularda bulunmaya, tescil ettirmeye, itirazlarda 

bulunmaya, yapılan itirazları geri çekmeye, yenilemeye, ünvan, nev’i, adres 

değişikliği, kullanım izinleri (lisans) ve devir işlemlerini takibe ve 

sonuçlandırmaya, Madrid Protokolü, Lahey Anlaşması ve PCT ile ilgili 

uluslararası başvurularda bulunmaya, sınai mülkiyet hakları kapsamına giren 

her türlü konularda taleplerde bulunmaya, itirazlarda ve karşı görüşlerde 

adıma/adımıza her türlü belgeleri hazırlamaya, ayrıca T.C. sınırları içindeki 

tüm resmi kamu kurum ve kuruluşlarında adıma/adımıza müracaatlarda 

bulunmaya, elden takibe ve bu maksatlar için hazırlanacak her türlü belgeleri 

imzalamaya “Necatibey Caddesi No.64/4 Kızılay / ANKARA” adresinde 

yerleşik MTP Marka ve Patent Tescil Ofisi - Savaş YÜKSEL-i ayrıca, yine 

aynı adreste mukim; Murat UZUN, İbrahim KIZILIRMAK ve Burcu 

YEŞİLYURT’ u birlikte ve/veya ayrı ayrı hareket etmek üzere vekil tayin 

ettim/ettik. 

 

 

 

 

 

 

V E K A L E T  V E R E N  

Firma Kaşesi – Ad,Soyad - İmza 

 

V E K İ L  O L A N       

Mtp Marka ve Patent Tescil Ofisi 

Savaş YÜKSEL  

Murat UZUN 

İbrahim KIZILIRMAK  

Burcu YEŞİLYURT  

 


