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PATENT  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 sıfatıyla İşi Yapan firma olarak hizmet veren: MTP Marka ve Patent Tescil 

Ofisi yetkili vekili Savaş YÜKSEL, diğer tarafta; ……………………………………………… 

………………………………………………………. adresinde yerleşik İşi Yaptıran firma: 

………………………………………………………………………………………………… arasında 

PATENT 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 İstenen Bilgi ve Belgeler: 

1- Başvuru Sahibine Ait Bilgiler: 

 
2- Buluşu Yapan / Yapanlara Ait Bilgiler: 

 
 

Firma / Kişi Adı  

Adresi  

Telefon  Faks  

*Gerçek Kişi İse                     

TC Kimlik No  E-mail  

Vergi Dairesi  Vergi No  

Buluşu Yapan Kişi  

Adresi  

Telefon  Faks  

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
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3- Buluşun Ayrıntılı Olarak Açıklanması  
 

 

 

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN MERKEZ OFİSİMİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ. 
 

3.1. Buluş Başlığını Belirtiniz:  

 

 

3.2. Buluşunuza en yakın ÖNCEKİ TEKNİKTE var olan ürünü tanımlayınız:  

 

 

 

 

3.3. Buluşunuzun sağladığı faydalar nelerdir? Mevcut sistemde (Önceki 

Teknikte) olanlara göre üstünlükleri: 

 

 

 

 

 

 

3.4. Buluşunuzun teknik özelliklerini açıklayınız. Hangi parça ile ne elde 

edilmektedir?  Teknik Sorunun Çözüm Yöntemine Nasıl Ulaştınız? Buluşunuz 

Hangi Avantajları Sağladı? 
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4- Buluşa ait teknik çizimler. Teknik çizim gerektiren bir buluş ise ek olarak verilecektir. 

(Mümkünse patlatılmış haldeki ve montajlı haldeki çizimler ayrıntılı olarak gösterilecek ve 

her bir parça numaralandırılacaktır) Şayet çizim yapma imkânınız yoksa firmamız tarafından 

ücreti karşılığında yapılabilir. 

5- Vekaletname. Başvuru sahibi tarafından ad, soyad, kaşe ve imza yapılarak 

onaylanacaktır. Örneği aşağıdadır (Sayfa 9 da olup noter tasdiki gerekmez, kaşe ve imza 

yeterlidir) 
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6- Patent Ücretleri: 

Avans Olarak 
 

Resmi Olmayan Patent Ön-
Araştırma / Değerlendirme ve 
Raporlama Ücreti 

Ücretler İçin Lütfen Merkez Ofisimizi Arayınız. 

(Peşin olarak talep edilir. Elden, banka havalesi ya da 
www.mtppatent.com.tr/odeme linkinden sanal pos ile 
tek çekim ya da 3 – 6 veya 12 taksitli (bonus kart) 
olarak ödenebilir. 

Başvuru Aşamasında 
 
Patent Başvurusu için Tarifname 
Dosyasının Hazırlanması Ücreti 

Ücretler İçin Lütfen Merkez Ofisimizi Arayınız. 

(Peşin olarak talep edilir. Elden, banka havalesi ya da 
www.mtppatent.com.tr/odeme linkinden sanal pos ile 
tek çekim ya da 3 – 6 veya 12 taksitli (bonus kart) 
olarak ödenebilir.  

* Resmi Araştırma Ücreti 

TÜRKPATENT ve diğer Araştırma Ofislerince 
belirlenen ilgili ücretleri görebileceğiniz dokümanı 
ekte bulabilirsiniz. Müvekkil tarafından seçilecek 
Araştırma Ofisine gönderilmesi esnasında, ilgili 
ücretle birlikte, Tarifname Tercümesi ve Araştırma 
Dosyası Hazırlama Ücreti olan (………. TL), müvekkile 
yapılan bildirimler sonucu vekil firma tarafından tahsil 
edilerek, seçilen Araştırma Ofisine vekil firma 
tarafından gönderilir.  Not: Araştırmayı ve İncelemeyi 
TÜRKPATENT’in yapabildiği buluşlar için Türk Patent ve 
Marka Kurumu’nun seçilmesi zorunludur. 

* Resmi İnceleme Ücreti 

Gelen Araştırma Raporunun OLUMLU olması 
durumunda,  TÜRKPATENT ve diğer İnceleme 
Ofislerince belirlenen ilgili ücretler, müvekkilin 
seçeceği ilgili Ofise ödendikten sonra, İnceleme 
yapılmak üzere vekil firma tarafından seçilen ofise 
gönderilir. İnceleme Dosyası Hazırlama Ücreti olan 
(……….. TL) müvekkil firmadan ayrıca tahsil edilir. 
TÜRKPATENT ve Anlaşmalı Ofisleri ile ücretleri 
gösteren dokümanı yine aynı ekte bulabilirsiniz. Gelen 
Araştırma Raporunun OLUMSUZ olması durumunda 
ise, (X ve Y gibi dokümanlara rastlanılmışsa) rapor ve 
eklerinin tercüme edilmesi ve cevap (görüş) dosyası 
hazırlanarak incelemeye gönderilmesi için 
müvekkilden (……………. TL) talep edilir.  

Tescil Aşamasında  
 
Patent Tescil (Belgelendirme) 
Ücreti 

Ücretler İçin Lütfen Merkez Ofisimizi Arayınız. 

Buluşa İncelemeli Patent verilmesi yaklaşık; 24-30 
aydır. Belge verilmesine (tescil edilmesine) kesin karar 
verildiğinde müvekkilden talep edilir. 

Yıllık Ücretler 

TÜRKPATENT tarafından belirlenen bu ücretler, 
başvuru sahibi tarafından takip edilerek her yıl 
ödenmek zorundadır. Aksi takdirde buluş konusu 
patent hakkı sona erer. 

Not: Vekil Firma olarak hatırlatma yapma zorunluluğu 
olmamakla birlikte, müvekkil firmaya her yıl gününden önce 
bildirilir ve vekillik/takip ücretinin de ilave edilerek tahsil 
edilmesi sonrası, yıllık ücret ödemeleri vekil firma tarafından 
yapılabilir. 

**TÜBİTAK Patent Destek Programından Yararlanılması Halinde; TÜRKPATENT ve Rusya Patent Ofisinin 
Resmi Araştırma ve İnceleme Ücretlerinin Tamamı TÜBİTAK tarafından HİBE DESTEĞİ olarak 
karşılanmaktadır. İsveç, Avusturya veya Danimarka Patent Ofisinin Seçilmesi Durumunda ise, Araştırma ve 
İnceleme Ücretlerinin sadece 600 € su TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır.  

Ayrıca İncelemeli Patent sahiplerine TÜBİTAK tarafından ULUSAL PATENT TESCİL ÖDÜLÜ olarak 3.000 TL 
ödenecektir. 

https://www.mtppatent.com.tr/odeme
https://www.mtppatent.com.tr/odeme
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Banka Hesap Numaraları: MTP Marka ve Patent Tescil Ofisi - Savaş YÜKSEL hesabı 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 tüm kredi kartlarına TEK ÇEKİM veya                   

3 - 6 veya 12 taksitte (bonus kart) ile ödemelerinizi yapabilirsiniz. 

http://www.mtppatent.com.tr/odeme
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İŞ SÖZLEŞME KOŞULLARI 
 
1- Tescil Aşamasında Süreç: Resmi olarak Patent Tescil başvurusunun yapılmasından 

sonra, şekli eksiklik ve kapsam dışı olup olmaması ile ilgili olarak Türk Patent ve Marka 

Kurumu tarafından inceleme ve karar verme süreci muhtemel olarak 2-3 aydır. Buluşta 

her hangi bir eksiklik görülmemesi neticesinde patent başvurusu 6 ay süreliğine ilan 

edilir ve araştırma kuruluşu seçilmesi istenir. Araştırma kuruluşunun seçilmesi ve 

araştırma için gerekli ücretlerin ödenmesi ile birlikte patent dosyası seçilen araştırma 

ofisine gönderilir. Araştırma raporunun gelmesi takriben 8 ila 12 ay kadar sürmektedir 

(buradaki süre, seçilen araştırma kuruluşunun yoğunluğuna da bağlıdır). Gelen araştırma 

raporuna bağlı olarak; 

1-1. Araştırma raporunun OLUMLU olması durumunda (A kategorisindeki 

dokümanlara rastlanılmışsa) araştırma raporu tarafımızdan yorumlanarak inceleme 

kuruluşunun müvekkil tarafından seçimi ve inceleme ücretlerinin de ödenmesi koşuluyla 

incelemeye gönderilir.  

1-2. Araştırma raporunun OLUMSUZ gelmesi durumunda ise (X ve Y gibi 

dokümanlara rastlanılmışsa) Araştırma Raporu ve Ekleri, tercüme yaptırılması ve işbu 

sözleşmeye konu buluş ile araştırma raporunda sözü edilen buluş yada buluşlar 

arasındaki farklılıkların tespit edilerek tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için müvekkile,    

e-mail, ya da kurye ile gönderilir. Ya da belirli bir ücret karşılığında, tercümenin 

tarafımızdan yapılacağı ve araştırmadan gelen ilgili dokümanlarla işbu sözleşmeye konu 

müvekkil buluşunun kıyaslanarak farklılıkların tarafımızdan tespiti ile birlikte rapor 

edilebileceği müvekkile ayrıca bildirilir. Bu işlemlerin ardında araştırma raporu ve ekleri 

yorumlanarak ve varsa düzeltmeler yapılarak inceleme kuruluşu seçimi ve inceleme 

ücretlerinin de ödenmesi koşuluyla incelemeye gönderilir.  

İnceleme raporunun gelmesi takriben 8 ila 12 ay kadar sürmektedir (buradaki süre, 

seçilen araştırma kuruluşunun yoğunluğuna da bağlıdır). İnceleme raporunun olumlu gelmesi 

ve ardından belgelendirme işlemlerinin tamamlanması sonucu İncelemeli Patent Belgesi 

düzenlenir ve Resmi Patent Bülteninde yayımlanır. Patent Hakkının Koruma süresi 20 

yıldır. 

- Patent Başvurusu veya korunan Patent Belgesinin geçerliliği için, başvurudan 

sonraki her yıl başvuru tarihine tekabül eden (ay/gün) tarihlerde Yıllık Ücretlerinin 

ödenmesi gerekmektedir. Vadesinde ödenmeyen ücretler, vade süresinin bitimini takip 

eden 6 aylık süre içinde EK ÜCRET ödemek koşuluyla da ödenebilir. Bu sürenin de 

kaçırılması durumunda patent hakkı sona erer. Patent hakkının sona erdiğine ilişkin 

bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde TELAFİ ücretinin ödenmesi hâlinde bu patent 

hakkı, ücretin ödendiği tarih itibariyle yeniden geçerlilik kazanır ve Bültende yayımlanır.  
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2- Resmi Olmayan Patent Ön-Araştırma ve Değerlendirme Raporu Hakkındaki 

Hükümler; 

2-1. Vekil bünyesinde yapılan Ön-Araştırma ve Raporlama sonucunun OLUMLU 

olması halinde, sonucun müvekkile bildirilmesinin ardından, başvuru ücretinin de 

ödenmesi koşuluyla, Vekil tarafından patent başvurusu için gerekli işlemler 

başlatılacaktır. Vekil Ofisimiz bünyesinde yapılan bu Ön-Araştırma, TÜRKPATENT ve 

ESPACENET internet veri tabanları üzerindeki kayıtlarda yapılan resmi olmayan Ön-

Araştırma ve Değerlendirme işlemi olup, olası bir resmi başvuru sonrası, başvurunun 

araştırma için seçilen ofise gönderilmesinin ardından, araştırma kuruluşundan kesin 

olarak (%100) OLUMLU bir rapor geleceği kesinlikle garanti edilemez. Bu hususta vekil 

ofisimiz tarafından hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Çünkü, resmi araştırma 

kuruluşlarının veri tabanları ile bu araştırmaları yapan experlerin (uzmanların) yorum ve 

düşünceleri farklılıklar arzedebilir. Ayrıca, başvuru/rüçhan tarihinden itibaren 18 ayını 

doldurmadığı için henüz yayımlanmamış buluşların Ön-Araştırma işleminde tespit 

edilmesi mümkün değildir.  

 

2-2. Vekil bünyesinde gerçekleştirilen ve Resmi Olmayan bu Ön-Araştırma 

Raporunun OLUMLU olması, ancak müvekkilin başvuru işleminden vazgeçmesi 

durumunda ön-araştırma ve değerlendirme için alınan ücret İADE edilemez. 

 

2-3. Vekil tarafından gerçekleştirilen ve Resmi Olmayan bu Ön-Araştırma 

Raporunun OLUMSUZ olması halinde, olumsuzluğa ilişkin sonuçların müvekkile 

bildirilmesine rağmen, müvekkilin başvuru ücretini de ödemek koşuluyla yine de 

başvurunun yapılmasını isteme hakkı mevcuttur. Bu durumda, başvurudan sonraki ileriki 

aşamalarda araştırma ve inceleme ofislerinden gelebilecek olan uygunsuzluk 

(olumsuzluk) raporundan veya patent başvurusu işlemleri devam ederken ya da patent 

belgesi alındıktan sonra, üçüncü kişilerce yapılan itirazlardan/davalardan ve/veya belge 

hükümsüzlük (iptal) davalarından Vekillik firmamız sorumlu tutulamaz. 

 

2-4. Vekil tarafından gerçekleştirilen ve Resmi Olmayan bu Ön-Araştırma 

Raporunun OLUMSUZ olması halinde ve müvekkilin de başvuru işlemlerine devam 

etmemesi durumunda, müvekkilin, araştırma/değerlendirme ve raporlama ücreti olarak 

vekil firmaya yaptığı ödemeyi İADE isteme hakkı yoktur.  

 

3- Tescil Başvurularının müvekkilin talimatı üzerine başlatılması esnasında, 

TÜRKPATENT’e ödenecek olan Harç ve Ücretler ile Vekililik ve Danışmanlık Ücretinin 

toplamı olan ücretler, müvekkilden peşin olarak nakten makbuz karşılığı ya da vekil 

firmanın banka hesabına havale/eft yoluyla veya www.mtppatent.com.tr/odeme linkinden 

sanal pos ile ödenebilecektir. 

 

 

 

 

https://www.mtppatent.com.tr/odeme
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4- Patent konusu buluşun çalışma prensibi, uygulama şekli vb. kriterler gibi patenti 

patent yapan her türlü bilgi/belge yazılı olarak müvekkil tarafından vekile teslim 

edilecektir. Teslimden sonra oluşabilecek ve iyi niyet kurallarına uymayan her hangi bir 

olası ard niyetli harekete karşı (bilginin başka üçüncü kişilere aktarılması gibi) müvekkil 

firma anlatım ve çizimlerini Türkiye’de kabul görmüş yasal bir mercii ye (noter vb.) tasdik 

ettirebilir. 

 

5- Patent Hakkının devamı için ilerleyen tarihlerde TÜRKPATENT veya diğer 

Araştırma/İnceleme Kuruluşlarına ödenecek olan ücretlerde meydana gelebilecek 

olan artışlar ya da azalışlar müvekkile aynen yansıtılarak ilave edilecek ya da belirlenen 

ücretten düşülecektir.  

 

6- Patent Hakkının Koruması için başvurusu yapılacak olan söz konusu buluş: 

…………………………………………………………………………………………olup, buluş 

başlığı tarifname oluşturulurken müvekkilin de onayı ile daha net olarak yeniden 

düzenlenebilir. Resmi olarak yapılacak olan bu Patent Başvurusunun tesciline karar 

verecek olan yetkili tek mercii TÜRKPATENT’ tir. 

 

7- İşbu sözleşme 7 maddeden oluşup, iş sözleşmesinden doğacak olan ihtilaflarda 

ANKARA MAHKEMELERİ ve İCRA DAİRELERİ yetkilidir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aynen kabul eder ve tasdik ederim.    Aynen kabul eder ve tasdik ederim 
 MTP 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 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.64/4-5 Kızılay-Çankaya/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  

 


