
XI/2 ESASLAR 1

(*) Bilim Kurulu’nun 13.01.2007 tarih ve 149 say›l› toplant›s›nda kabul edilmifltir,

TÜRK‹YE B‹L‹MSEL VE TEKNOLOJ‹K ARAfiTIRMA KURUMU VE
TÜRK PATENT ENST‹TÜSÜ ‹fiB‹RL‹⁄‹NDE GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
PATENT BAfiVURUSU TEfiV‹K VE DESTEKLEME ESASLARI (*)

B‹R‹NC‹ KISIM

11.. AAMMAAÇÇ 

Bu esaslar, Türkiye’nin ulusal ve uluslararas› patent baflvurular›n›n
say›s›n›n artt›r›lmas›, kiflilerin patent baflvurusu yapmaya teflvik
edilmesi ve ülkemizde fikri ve s›naî haklar›n tescili yönünde
bilinçlenmeye katk›da bulunulmas› amac›yla haz›rlanm›flt›r.

22.. KKAAPPSSAAMM

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK)
taraf›ndan incelemeli sisteme göre yürütülecek patent baflvurular›n›n
desteklenmesine ve baflvurular›n; teflvik baflvuru talebi, de¤erlendirme,
kabul, izleme, sonuçland›rma ve sonuçlar›n›n izlenerek
de¤erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar› düzenlemektedir.

33.. YYAASSAALL DDAAYYAANNAAKK

Bu esaslar, 17/7/1963 tarihli ve 278 say›l› Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araflt›rma Kurumu Kurulmas› Hakk›nda Kanunun de¤iflik 4
üncü maddesine ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu
Proje Teflvik ve Destekleme Esaslar›na ‹liflkin Yönetmeli¤in 18. maddesine
dayan›larak haz›rlanm›flt›r.

44.. TTAANNIIMMLLAARR

TTÜÜBB‹‹TTAAKK :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma
Kurumu
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TTPPEE : Türk Patent Enstitüsü

EEPPOO : Avrupa Patent Ofisi

PPCCTT : Patent ‹flbirli¤i Anlaflmas›

EEPPCC : Avrupa Patent Sözleflmesi 

BBÖÖLLGGEESSEELL VVEEYYAA UULLUUSSLLAARRAARRAASSII 
PPAATTEENNTT 
BBAAfifiVVUURRUUSSUU : EPC veya PCT kapsam›nda yap›lan bölgesel

veya uluslararas› patent baflvurusu 

VVEEKK‹‹LL : ‹lgili ofis nezdinde ifllem yapma yetkisine
sahip patent vekili

PPAATTEENNTT 
BBAAfifiVVUURRUUSSUU : ‹lgili patent ofisi nezdinde patent belgesi

alabilmek için yap›lan baflvuru

BBAAfifiVVUURRUU SSAAHH‹‹BB‹‹ : ‹lgili ofis nezdinde patent baflvurusunda
bulunan gerçek veya tüzel kifli

fifiEEKKLL‹‹ fifiAARRTTLLAARRAA UUYYGGUUNNLLUUKK 
BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹MM‹‹ : TPE taraf›ndan haz›rlanan ve gönderilen;

patent baflvurusunun flekli aç›dan incelendi¤ini
ve ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri
uyar›nca flekli aç›dan uygun bulundu¤unu
gösteren yaz›l› bildirim.

PPAATTEENNTT BBAAfifiVVUURRUU 
NNUUMMAARRAASSII :‹lgili patent ofisi taraf›ndan patent

baflvurusunun yap›lmas› ile baflvuruya verilen
baflvuru numaras›.

TTEEfifiVV‹‹KK BBAAfifiVVUURRUU 
FFOORRMMUU ((TTBBFF)) :Teflvik baflvurusunda bulunacak kiflilerin

elektronik ortamda doldurmalar› gereken
form. 

2



XI/2 ESASLAR 3

TBF-1 :Ulusal baflvurulara iliflkin geri ödemesiz
teflvik baflvuru formu

TBF-2 : Uluslararas› veya bölgesel baflvurular›n ilk
aflamas›na iliflkin geri ödemesiz teflvik
baflvuru formu

TBF-3 : Uluslararas› veya bölgesel baflvurulara iliflkin
geri ödemeli teflvik baflvuru formu 

PPAATTEENNTT TTAAKK‹‹PP 
SS‹‹SSTTEEMM‹‹ ((PPTTSS)) :: Destek kapsam›ndaki patent baflvurular›n›n ve

bunlara iliflkin ücretlerin ödenebilmesi amac›yla
gelifltirilen TPE ve TÜB‹TAK taraf›ndan
kullan›labilen, baflvuru sahibi taraf›ndan da
takip amaçl› olarak kullan›labilen web tabanl›
yaz›l›m program›.

BBAANNKKAA : Türkiye’de ifllem yetkisine sahip bankalardan
herhangi biri.

FFAATTUURRAA :TPE hesab›na aktar›lan ücrete ait TPE
taraf›ndan TÜB‹TAK ad›na kesilmifl fatura.

BBAANNKKAA DDEEKKOONNTTUU :Toplam destek miktar›n›n TÜB‹TAK taraf›ndan
ilgili banka hesab›na yat›r›ld›¤›n› gösterir
belgenin asl›. 

TTAAAAHHHHÜÜTTNNAAMMEE :Baflvuru sahibi taraf›ndan elektronik ortamda
doldurulmas› gereken ve imzalanarak baflvuru
formu ile birlikte TÜB‹TAK’ a sunulacak olan,
baflvuru sahibinin patent teflvik sisteminin
gereklerine göre davranaca¤›n› kabul etti¤ini
gösteren yaz›l› belge

JJÜÜRR‹‹ :TÜB‹TAK’›n Fikri Haklar ile ilgili biriminin tüm
personeli, Hukuk Müflaviri ve TÜB‹TAK
Baflkan›n›n belirleyece¤i ve patentlerin
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ekonomik olarak de¤erlendirilmesi konusunda
bilgi sahibi kifliler ile TPE’nin kendi usul ve
esaslar› çerçevesinde görevlendirece¤i uzman
avukat ve yönetici kadrosundan seçece¤i
kiflilerden oluflan ve Geri Ödemeli Destek
Sistemi kapsam›nda görev yapacak kurul.

55.. TTEEfifiVV‹‹KKTTEENN YYAARRAARRLLAANNAACCAAKK KK‹‹fifi‹‹LLEERR

‹lgili patent ofislerinin herhangi birisine baflvuru yaparak,
baflvuru numaras› alan T. C. vatandafllar› veya Türkiye s›n›rlar›
içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmufl ve Türk
tabiiyetinde olan flirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kurulufllar› bu
esaslar kapsam›nda öngörülen desteklerden yararlanabilirler.  

66.. BBAAfifiVVUURRUULLAARRDDAA SSUUNNUULLAACCAAKK BBEELLGGEELLEERR

Baflvuru sahibi, patent deste¤i için TÜB‹TAK’a yapaca¤› baflvuru
esnas›nda kimlik bilgilerini do¤ru olarak beyan etmeli ve ilgili
muhtarl›ktan al›nan onayl› bir nüfus cüzdan› suretini veya tüzel kifliler
için imza sirkülerinin noter onayl› bir suretini bu esaslarda her bir
destek türü için belirtilen eklerle birlikte TÜB‹TAK’a ibraz etmelidir.
TÜB‹TAK taraf›ndan destek kapsam›nda, baflvuru sahiplerine ödeme
yap›labilmesi için fatura ve dekont as›llar›n›n sunulmas› zorunludur.
TÜB‹TAK, flüphe halinde ek belgeler istemeye yetkilidir.

77.. DDEESSTTEEKK MM‹‹KKTTAARRII

7.1. Patent baflvurular› için sa¤lanacak destek miktarlar› her y›l
Ocak ay›nda, TÜB‹TAK ilgili biriminin önerisi ile TÜB‹TAK
Bilim Kurulu’nca belirlenir. 

7.2. Birer y›ll›k olarak belirlenen her bir teflvik dönemi içerisinde,
TÜB‹TAK taraf›ndan sa¤lanan patent baflvurusu deste¤inden
tüzel kifliler en fazla 20 baflvuru için, gerçek kifliler ise 5
baflvuru için yararlanabilirler.

7.3. Baflvuru sahiplerine sa¤lanacak bütün destekler YTL
cinsinden verilecektir. 
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88.. OONNAAYY MMEERRCC‹‹‹‹ VVEE TTEEfifiVV‹‹KK SS‹‹SSTTEEMM‹‹NN‹‹NN 
KKÖÖTTÜÜYYEE KKUULLLLAANNIILLMMAASSII

8.1. Tüm patent baflvurular›na verilecek destekler, bu Esaslar
kapsam›nda aksi özel olarak belirtilmedikçe TÜB‹TAK’›n
onay› ile kesinleflir.

8.2. TÜB‹TAK’›n vermifl oldu¤u kararlar kesindir. 

8.3. Baflvuru sahiplerinin patent teflvik sistemini suiistimal
ettiklerinin tespiti halinde, TÜB‹TAK’›n hukuki ve cezai
yollara baflvurma hakk› sakl› kalmak kayd›yla, bu teflvik
sisteminden ve/veya TÜB‹TAK kaynakl› di¤er teflvik ve
desteklerden yararlanmas› TÜB‹TAK’ça engellenebilir.

‹‹KK‹‹NNCC‹‹ KKIISSIIMM

UULLUUSSAALL PPAATTEENNTT BBAAfifiVVUURRUULLAARRIINNIINN GGEERR‹‹ ÖÖDDEEMMEESS‹‹ZZ
DDEESSTTEEKKLLEENNMMEESS‹‹

99.. GGEENNEELL KKUURRAALLLLAARR

9.1. Ulusal patent baflvurular› bu Esaslar uyar›nca geri ödemesiz
olarak desteklenir.

9.2. Faydal› model baflvurular› TÜB‹TAK taraf›ndan bu Esaslar
uyar›nca sa¤lanacak destek kapsam›nda de¤ildir. Patent
baflvurular›, baflvuru sahiplerinin incelemesiz sistem tercih
etmeleri halinde teflvik kapsam›ndan ç›kar›l›r.

9.3. TPE nezdinde vekil sicil kayd›na kay›tl› vekiller, baflvuru
sahibi olarak bu Esaslar kapsam›nda, baflvuru sahiplerine
verilecek destekten yararlanamazlar.

9.4. Baflvuru ücreti ve 9.5. maddede belirtilen ifllemlere ait
ücretler hariç TPE taraf›ndan talep edilen tüm ücretler,
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destek miktar› ile s›n›rl› olmak kayd›yla ilgili baflvuru için
sa¤lanan destek kapsam›nda de¤erlendirilecektir. 

9.5. Patent baflvurusu süresince, incelemesiz sistemin tercih edilmesi,
patentin faydal› modele dönüfltürülmesi, patent baflvurusunun
geri çekilmesi, devir, birleflme veya veraset durumlar›nda;
baflvuru sahibine sa¤lanan destekler, o tarihe kadar ödenmifl
olan miktarlar destek kapsam›nda kalmak kayd›yla, TPE’nin
TÜB‹TAK’a yapaca¤› yaz›l› bildirim üzerine veya PTS sistemi
arac›l›¤›yla yapaca¤› bildirim ile durdurulacakt›r.

9.6. TÜB‹TAK afla¤›da belirtilen hallerde, teflvik baflvurular›n›
bafllang›çta reddetme veya destek karar› verildikten sonra
deste¤in kesilmesine ve/veya verilen deste¤in geri
istenmesine karar verme yetkisine sahiptir.

9.6.1. Ayn› kifli taraf›ndan salt bu Esaslar kapsam›nda
verilecek destekten yararlanabilmek amac›yla farkl›
baflvuru numaras› alarak, içerikleri birbiri ile ayn›,
birden çok patent baflvurusu için teflvik baflvurusu
yap›lm›fl olmas› 

9.6.2. TBF-1’in uygun flekilde doldurulmam›fl olmas› 

9.6.3. TBF-1’de öngörülen eklerin bulunmamas› 

9.6.4. Baflvuru sahibinin kimlik bilgilerinde yanl›fll›k
oldu¤unun tespit edilmesi 

9.6.5. Patent baflvurusunun vekil arac›l›¤› ile yap›lmas›
halinde, vekilin TPE nezdinde sicile kay›tl› olmamas› 

9.6.6. Deste¤in bu Esaslar kapsam›nda belirtilen ilkeler
d›fl›nda kullan›lmak istenmesi veya kullan›lmas›

9.6.7. Talep edilen belgelerde tahrifat veya de¤ifliklik yap›lmas›

9.6.8. Teflvik kapsam›ndaki baflvurular›n TÜB‹TAK’ça kabul
edilmeyen bir sebepten dolay› geri çekilmesi, veya
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baflvuru sahibi taraf›ndan baflvurunun geri çekilmifl 
oldu¤unun TÜB‹TAK’a bildirilmemesi 

9.7. Teflvik baflvurular›n›n 9.6.2, 9.6.3, 9.6.4 ve 9.6.5’teki
sebeplerden veya kiflinin kötü niyetli olmayan
hareketlerinden dolay› reddedilmesi halinde, bir kereye
mahsus olmak üzere yeniden ayn› baflvuru için teflvik
baflvurusunun yap›lmas› mümkündür.

9.8. Vekilin veya baflvuru sahibinin kötü niyetli hareket etti¤inin
tespiti halinde vekil veya baflvuru sahibi, bundan sonraki
TÜB‹TAK taraf›ndan sa¤lanan hiçbir destekten
yararlanamayacak ve bu kifliler elektronik ortamda
ilgililerin bilgisine sunulacakt›r.

9.9. Uluslararas› aflamadan sonra, ulusal aflamaya geçen patent
baflvurular›, bu Esaslar›n 9 ve 10. maddelerindeki geri
ödemesiz destekten yararlanamazlar. Baflvuru sahipleri bu
Esaslar›n 13. maddesine göre elde ettikleri destekleri
ulusal aflama için kullanabilirler.

9.10. 9. ve 10. maddeler kapsam›nda ulusal bir baflvuru için verilen
destekten yararlanan kifliler, dilerse bu Esaslar›n 11. ve 12.
maddelerinde aç›klanan uluslararas› veya bölgesel patent
baflvurular› için baflvurunun ilk aflamas›ndaki geri ödemesiz
destekten yararlanma hakk›na da sahiptirler. 

1100.. DDEESSTTEEKK SSÜÜRREECC‹‹

10.1. Baflvuru sahiplerinin, TÜB‹TAK’a patent teflviki için
baflvurmadan önce TPE’ye patent baflvurusunda bulunmufl
ve patent baflvuru ücretini ödemifl olmalar› zorunludur.

10.2. Patent baflvurusunda bulunan baflvuru sahibi, teflvik için
baflvurusundan önce patent baflvurusunun flekli incelemeden
geçmifl oldu¤unu gösteren, TPE taraf›ndan gönderilmifl flekli
flartlara uygunluk bildirimini alm›fl olmak zorundad›r.
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10.3. Baflvuru sahibi, patent deste¤i için yapaca¤› baflvurudan önce
ilgili web adresinden elde edece¤i teflvik baflvuru formunu
(TBF-1) dolduracak, vekil arac›l›¤›yla yap›lan baflvurularda,
vekil için öngörülen destek bedellerinin yat›r›laca¤›, baflvuru
sahibine ait bir banka hesap numaras›n› TBF-1 ile birlikte
bildirecek, TBF-1’de öngörülen ekleri haz›rlayacak ve
desteklenmesi için talepte bulundu¤u patent baflvurusunun,
baflvuru tarihinin ve numaras›n›n da yaz›l› oldu¤u bir
taahhütnameyi imzalayacakt›r.

10.4. Teflvik baflvurusunda bulunan kifli patent baflvurusunun
içeri¤ine ve ilgili oldu¤u teknik alana iliflkin k›sa bir
aç›klamay› içeren bir bilgi notunu veya özetini de TBF-1’in
ekine koymak zorundad›r.

10.5. Patent baflvurusu ile ilgili ifllemler bir vekil arac›l›¤› ile
yürütülüyor  ise, vekilin TPE’deki sicil kay›t numaras›n›n ve
vekille baflvurunun takibine iliflkin yap›lan sözleflmenin bir
örne¤inin ve vekilden teflvik edilen baflvuru ile ilgili olarak
verilen hizmet karfl›l›¤› al›nan vekil ücretine iliflkin
faturan›n asl›n›n teflvik baflvuru formu (TBF-1) ile beraber
verilmesi zorunludur.

10.6. Patent teflvik baflvurusunun TBF-1 ve ekleri ile birlikte
TÜB‹TAK’a sunulmas›n› takip eden en k›sa sürede
TÜB‹TAK taraf›ndan patent teflviki verilip verilmemesi
yönünde bir karar verilir. 

10.7. Teflvik baflvurusu sahipleri baflvurular›n›n sonuçlar›n›
TÜB‹TAK’›n ilgili web sayfas›ndan takip ederler. 

10.8. TPE’nin ilgili birimi, TÜB‹TAK destekli oldu¤u belirtilen
baflvurunun, TÜB‹TAK taraf›ndan destek kapsam›na al›n›p
al›nmad›¤›n› PTS sistemi arac›l›¤›yla web üzerinden kontrol
edecektir.
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10.9. Patent baflvurusunun desteklenmesine karar verilmifl
olmas› ve vekille yap›lm›fl olunan sözleflmenin bir örne¤inin
ve vekilden al›nan hizmete iliflkin faturan›n, TBF-1 ile
birlikte sunulmufl olmas› kofluluyla, fatura miktar›n›
aflmamak üzere, TBF-1’de bildirilen baflvuru sahibine ait
hesap numaras›na patent baflvurusuna sa¤lanan destek
miktar›n›n %15’i tutar›nda bir mebla¤ yat›r›lacakt›r.

10.10. Baflvuru sürecindeki ifllem ücretlerinin ödenmesi amac›yla
baflvuru sahibi taraf›ndan TPE’ye yaz›l› baflvuruda
bulunulacak, bu baflvuruda patent baflvurusunun teflvikten
yararlanmakta oldu¤u belirtilecek ve gerekli ücretlerin PTS
arac›l›¤›yla TÜB‹TAK hesab›ndan al›nmas›n› isteyecektir.

10.11. Teflvik kapsam›nda oldu¤u belirlenen baflvuruya iliflkin
ücretler, baflvuru sahibinin ilgili ücretin ödenmesine iliflkin
olarak vermifl oldu¤u dilekçenin TPE’ye ibraz› tarihinde
ödenmifl kabul edilecektir.

10.12. TPE teflvik kapsam›ndaki baflvurular›n talep edilen ifllem
ücretlerine iliflkin faturalar› ayl›k olarak TÜB‹TAK’a
gönderecektir. 

ÜÜÇÇÜÜNNCCÜÜ KKIISSIIMM

UULLUUSSLLAARRAARRAASSII VVEEYYAA BBÖÖLLGGEESSEELL PPAATTEENNTT BBAAfifiVVUURRUULLAARRIINNIINN ‹‹LLKK
AAfifiAAMMAASSIINNIINN GGEERR‹‹ ÖÖDDEEMMEESS‹‹ZZ DDEESSTTEEKKLLEENNMMEESS‹‹

1111.. GGEENNEELL KKUURRAALLLLAARR

11.1. Kabul ofisi olarak TPE arac›l›¤› ile (PCT/TRO-EPC/TRO)
veya do¤rudan yap›lan Uluslararas› veya Bölgesel (PCT-EP)
patent baflvurular›n›n baflvurunun ilk aflamas›ndaki
ücretleri, bu Esaslar uyar›nca 7.1 maddesine göre
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belirlenen destek tutar› ile s›n›rl› olmak kayd›yla geri
ödemesiz olarak desteklenecektir.

11.2. TPE nezdinde vekil sicil kayd›na kay›tl› vekiller, baflvuru
sahibi olarak bu Esaslar kapsam›nda, baflvuru sahiplerine
verilecek destekten yararlanamazlar.

11.3. TÜB‹TAK afla¤›da belirtilen hallerde teflvik baflvurular›n›
bafllang›çta reddetme veya destek karar› verildikten sonra
deste¤in kesilmesine ve/veya verilen deste¤in geri
istenmesine karar verme yetkisine sahiptir.

11.3.1. Ayn› kifli taraf›ndan salt bu Esaslar kapsam›nda
verilecek destekten yararlanabilmek 
amac›yla farkl› baflvuru numaras› alarak, içerikleri
birbiri ile ayn›, birden çok uluslararas› patent
baflvurusu için teflvik baflvurusu yap›lm›fl olmas› 

11.3.2. TBF-2’nin uygun flekilde doldurulmam›fl olmas› 

11.3.3. TBF-2’de öngörülen eklerin bulunmamas› 

11.3.4. Baflvuru sahibinin kimlik bilgilerinde yanl›fll›k
oldu¤unun tespit edilmesi 

11.3.5. Patent baflvurusunun vekil arac›l›¤› ile yap›lmas›
halinde, vekilin TPE nezdinde ifllem yapma
yetkisine sahip olmamas›  

11.3.6. Deste¤in bu Esaslar kapsam›nda belirtilen ilkeler
d›fl›nda kullan›lmak istenmesi veya kullan›lmas›

11.3.7. Talep edilen belgelerde tahrifat veya de¤ifliklik
yap›lmas›

11.3.8. Teflvik kapsam›ndaki baflvurular›n TÜB‹TAK’ça
kabul edilmeyen bir sebepten dolay› geri çekilmesi
veya baflvuru sahibi taraf›ndan, baflvurunun geri
çekilmifl oldu¤unun TÜB‹TAK’a bildirilmemesi 
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11.4. Teflvik baflvurular›n›n 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4 ve
11.3.5’teki sebeplerden veya kiflinin kötü niyetli olmayan
hareketlerinden dolay› reddedilmesi halinde, bir kereye
mahsus olmak üzere yeniden teflvik baflvurusunun
yap›lmas› mümkündür.

11.5. 11. ve 12. maddeler kapsam›nda uluslararas› veya bölgesel
baflvuru için verilen destekten yararlanan kifliler, dilerse bu
Esaslar›n 13. maddesinde aç›klanan Geri Ödemeli
Desteklerden yararlanma hakk›na da sahiptir. 

1122.. DDEESSTTEEKK SSÜÜRREECC‹‹

12.1. Baflvuru sahibi, patent deste¤i için yapaca¤› baflvurudan önce
ilgili web adresinden elde edece¤i teflvik baflvuru formunu
(TBF-2) dolduracak, baflvuru destek bedelinin ve vekil
arac›l›¤›yla yap›lan baflvurularda, vekil için öngörülen destek
bedellerinin yat›r›laca¤›, baflvuru sahibine ait bir banka hesap
numaras›n› TBF-2 ile birlikte bildirecek, TBF-2’de öngörülen
ekleri haz›rlayacak ve desteklenmesi için talepte bulundu¤u
patent baflvurusunun, baflvuru tarihinin ve numaras›n›n da
yaz›l› oldu¤u bir taahhütnameyi imzalayacakt›r.

12.2. Uluslararas› veya bölgesel bir baflvuru yap›ld›ktan sonra,
destek talebi ile birlikte baflvurunun ilgili uluslararas›
kurumca al›nd›¤›n› gösterir belge ve ilgili ücretin
ödendi¤ini gösterir belgenin TÜB‹TAK’a TBF-2 ve talep
edilen ekleri ile birlikte sunulmas› üzerine, 7.1 maddesine
göre belirlenen destek tutar› ile s›n›rl› bir destek
verilecektir. Destek tutarlar› baflvuru sahibinin TBF-2 de
bildirdi¤i hesap numaras›na yat›r›lacakt›r.

12.3. Teflvik baflvurusunda bulunan kifli patent baflvurusunun
içeri¤ine ve ilgili oldu¤u teknik alana iliflkin k›sa bir
aç›klamay› içeren bir bilgi notunu veya özetini de TBF-2’nin
ekine koymak zorundad›r.
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12.4. Patent baflvurusu bir vekil arac›l›¤› ile yap›lm›fl ise vekilin
TPE’deki sicil kay›t numaras›n›n ve vekille baflvurunun
takibine iliflkin yap›lan sözleflmenin bir örne¤inin ve vekilden,
teflvik edilen baflvuru ile ilgili olarak verilen hizmet karfl›l›¤›
al›nan vekil ücretine iliflkin faturan›n asl›n›n teflvik baflvuru
formu (TBF-2) ile beraber verilmesi zorunludur.

12.5. Teflvik baflvurusu sahipleri, baflvurular›n›n sonuçlar›n›
TÜB‹TAK’›n ilgili web sayfas›ndan takip ederler. 

12.6. Uluslararas› veya bölgesel bir baflvurunun vekil arac›l›¤›yla
yap›lmas› halinde, vekilden al›nan hizmete iliflkin faturan›n,
TBF-2 ile birlikte sunulmufl olmas› kofluluyla, fatura
miktar›n› aflmamak üzere, TBF-2’de bildirilen baflvuru
sahibine ait hesap numaras›na, patent baflvurusuna sa¤lanan
destek miktar›n›n %15’i tutar›nda bir mebla¤ yat›r›lacakt›r.

DDÖÖRRDDÜÜNNCCÜÜ KKIISSIIMM

UULLUUSSLLAARRAARRAASSII VVEEYYAA BBÖÖLLGGEESSEELL PPAATTEENNTT BBAAfifiVVUURRUULLAARRIINNIINN
AARRAAfifiTTIIRRMMAA RRAAPPOORRUUNNDDAANN SSOONNRRAAKK‹‹ ‹‹fifiLLEEMM ÜÜCCRREETTLLEERR‹‹NN‹‹NN GGEERR‹‹

ÖÖDDEEMMEELL‹‹ DDEESSTTEEKKLLEENNMMEESS‹‹

1133.. GGEENNEELL KKUURRAALLLLAARR

13.1. Uluslararas› veya bölgesel patent baflvurular›n›n araflt›rma
raporundan sonraki ifllem ücretleri için sa¤lanan destek,
geri ödemeli olarak verilir.

13.2. Bu aflamadaki geri ödemeli deste¤in kabulü veya reddi;
kabulü halinde de destek miktar›n›n belirlenmesi
yönündeki kararlar, TÜB‹TAK ve TPE yetkililerince
oluflturulacak bir JÜR‹’nin verece¤i görüfl do¤rultusunda,
TÜB‹TAK taraf›ndan verilecektir. 
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13.3. Bu destek, baflvuru sahibinin ihtiyaçlar› ve ödemesi
gereken tutarlar göz önünde bulundurularak taksitler
halinde verilir. TÜB‹TAK deste¤in tamam› ile ilgili olarak
baflvuru sahibinden bir veya birden fazla kefil göstermesini
veya deste¤in hibeye dönüflmemesi halinde meydana
gelecek alaca¤› garanti alt›na alacak di¤er teminat
vas›talar›n› talep eder. 

13.4. Baflvuru sahiplerine sa¤lanan destek, vekil ücretleri ve
y›ll›k ücretler için de kullan›labilir. 

13.5. TÜB‹TAK afla¤›da belirtilen hal/hallerde destek
baflvurular›n› bafllang›çta reddetme veya destek verildikten
sonra öngörülen süreler beklenmeden geri ödemenin
derhal yap›lmas›na karar verme yetkisine sahiptir.

13.5.1. Ayn› kifli taraf›ndan salt bu Esaslar kapsam›nda
verilecek destekten yararlanabilmek amac›yla
farkl› baflvuru numaras› alarak, içerikleri birbiri ile
ayn›, birden çok patent baflvurusu için teflvik
baflvurusu yap›lm›fl olmas›, 

13.5.2. TBF-3’ün uygun flekilde doldurulmam›fl olmas›, 

13.5.3. TBF-3’te öngörülen eklerin bulunmamas›,

13.5.4. Baflvuru sahibinin kimlik bilgilerinde yanl›fll›k
oldu¤unun tespit edilmesi, 

13.5.5. Deste¤in bu Esaslar kapsam›nda belirtilen ilkeler
d›fl›nda kullan›lmak istenmesi veya 
kullan›lmas›,

13.5.6. Talep edilen belgelerde tahrifat veya de¤ifliklik
yap›lmas›,

13.5.7. Destek kapsam›ndaki baflvurular›n TÜB‹TAK’ça
kabul edilmeyen bir sebepten, dolay› geri çekilmesi
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veya baflvuru sahibi taraf›ndan, baflvurunun geri
çekilmifl, oldu¤unun TÜB‹TAK’a bildirilmemesi, 

13.6. Destek baflvurular›n›n 13.5.2. , 13.5.3. ve 13.5.4’teki
sebeplerden veya kiflinin kötü niyetli olmayan
hareketlerinden dolay› reddedilmesi halinde, bir kereye
mahsus olmak üzere yeniden destek baflvurusunun
yap›lmas› mümkündür.

13.7. Uluslararas› veya bölgesel baflvurunun yap›lmas› ve bu
Esaslar kapsam›nda belirtilen deste¤in aç›lmas›n› takiben,
baflvuru sahibinin veya vekilinin ihmali veya kast› ile
baflvurunun reddedilmifl veya geri çekilmifl olmas›
durumunda veya baflvuru ifllemlerinin gereksiz yere
sürüncemede b›rak›ld›¤› veya deste¤in öngörülen amaçlar
d›fl›nda kullan›ld›¤›n›n tespiti halinde; TÜB‹TAK, JÜR‹’nin
görüflü de al›narak destek tutar›n›n derhal geri ödenmesini
talep edebilir.

13.8. Uluslararas› patent baflvurusunun EPO’ da tescil edildi¤ine
ve en az 5 EPC üyesi ülkede ulusal patente dönüfltü¤üne ve
bu 5 EPC üyesi ülke hariç, ikisi ABD ve Japonya olmak
üzere, PCT’ ye üye en az 5 ülkede tescil edildi¤ine iliflkin
tescil belgelerinin TÜB‹TAK’a sunulmas› halinde 13. ve 14.
madde kapsam›nda verilen tüm destekler hibeye dönüflür.
Aksi takdirde verilen deste¤in geri al›nmas› ifllemlerine
bafllan›r. 

13.9. Geri ödemeler taksitler halinde ayl›k olarak yap›lacakt›r.
Taksit miktarlar› destek tutar›n›n TÜB‹TAK taraf›ndan
kabul edilecek taksit say›s›na bölünmesi ile elde edilir. 

13.10.Baflvuru sahibi, TÜB‹TAK’tan taksit say›lar›n› azalt›p buna
uygun olarak taksit miktarlar›n›n artt›r›lmas›n› talep
edebilir.
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13.11.Geri ödemelerde baflvuru sahiplerinden herhangi bir faiz
talep edilmeyecektir. 

1144.. DDEESSTTEEKK SSÜÜRREECC‹‹

14.1. Baflvuru sahipleri, araflt›rma raporunun temininden sonra
diledikleri aflamadan geri ödemeli sisteme girme hakk›na
sahiptirler.

14.2. Geri ödemeli teflvik baflvurusu; TBF-3 ve eklerinin,
araflt›rma ve varsa inceleme raporu ve eklerini içeren
patent baflvurusu dosyas›n›n bir örne¤inin, TÜB‹TAK’a
sunulmas› ile yap›l›r.

14.3. Teflvik baflvurusu sahipleri, teflvik baflvurular›n›n
sonuçlar›n› TÜB‹TAK’›n ilgili web sayfas›ndan takip
ederler. 

14.4. JÜR‹ taraf›ndan yap›lan de¤erlendirme sonucunda
reddedilen destek talepleri, ilgili ofisçe düzenlenen
inceleme raporunun baflvuru sahibi taraf›ndan TÜB‹TAK’a
sunulmas› ve yeniden destek talep edilmesi halinde, JÜR‹
taraf›ndan bir kez daha de¤erlendirilecektir ve olumlu
bulunmas› halinde talep edilen miktar göz önünde
bulundurularak bir destek aç›lacakt›r.

14.5. Teflvik baflvurusu kabul edilirse destek tutarlar› JÜR‹’ nin
görüflü ile TÜB‹TAK taraf›ndan belirlenen dönemler için
ayr› ayr› ödenir. ‹lk dönem ödemesi deste¤in kabulü
halinde en k›sa sürede yap›l›r. Takip eden her bir döneme
iliflkin destek taleplerinde baflvuru sahibi, önceki döneme
iliflkin harcamalar›n›, harcama kalemlerinin nelerden ibaret
oldu¤unu, harcamalara iliflkin banka transfer ekstrelerini,
patent baflvurusunun hangi aflamada oldu¤una iliflkin
belgelerini, bir sonraki döneme iliflkin olarak talep
miktar›n›,  haz›rlayaca¤› bir raporla beraber sunmak
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zorundad›r. Bu raporlarda yer alan bilgiler bir sonraki
döneme ait ödemenin yap›l›p yap›lmayaca¤›na iliflkin
de¤erlendirmeye esas teflkil edecektir. 

14.6. Geri ödeme süreci teflvik baflvuru tarihinden sonra 3 y›l›n
sonunda baflvurunun yap›ld›¤› aya tekabül eden ay›n son
gününden itibaren bafllar. Geri ödeme süreci en fazla 3
y›ld›r ve geri ödemelerin son ödeme tarihi, deste¤in
aç›lmas› gününü takiben 6 y›l› geçemez.

14.7. Geri ödemelerin bafllayaca¤› tarihte, hala 13.8. maddedeki
hibeye dönüflüm flartlar›n› sa¤layabilecek nitelikteki
baflvurular için, talep ve talebin uygun görülmesi halinde
geri ödemelerin bafllama tarihi 1,5 y›l› aflmamak üzere
uzat›labilir. Geri ödemelerin yap›lmaya bafllanmas›ndan
sonra, destek kapsam›ndaki patent baflvurusunun 13.8.
maddesinde belirtilen flartlar›n sa¤land›¤› tespit edilirse
yap›lan geri ödemeler baflvuru sahibine iade edilir. 

14.8. Geri ödemelerin usulüne uygun bir flekilde yap›lmamas›
halinde, baflvurusu yap›lan ve destek sahibi ad›na yürütülen
veya tescil edilen patentler üzerindeki tüm hak ve yetkiler
TÜB‹TAK’ a geçecek ve TÜB‹TAK bu patentler üzerindeki
haklar›n kendisi ad›na tescili ve devri için gerekli ifllemleri
tek bafl›na yapmaya yetkili olacakt›r.

1155.. DD‹‹⁄⁄EERR HHÜÜKKÜÜMMLLEERR

15.1. TBF-1, TBF-2 ve TBF-3 bu Esaslar›n ekidir.

15.2. Gerçek kifli baflvuru sahiplerinin yapacaklar› baflvurular
(bizzat) kendileri taraf›ndan, tüzel kifli baflvuru sahiplerinin
yapacaklar› baflvurular ise flirketi temsile yetkili idari
temsilci veya temsilciler taraf›ndan yap›lacakt›r. 
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1166.. YYÜÜRRÜÜRRLLÜÜKK

16.1. Bu esaslar yay›mland›¤› tarih itibar› ile yürürlü¤e girer. 

16.2. Bu esaslar kapsam›nda, ulusal patent baflvurular› için
sa¤lanacak geri ödemesiz destek, baflvuru tarihi
23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olan ulusal patent
baflvurular› için geçerlidir ve teflvik baflvurusunun yap›ld›¤›
tarihten sonraki harcamalar› kapsar.

16.3. Bu esaslar kapsam›nda, uluslararas› veya bölgesel patent
baflvurular›n›n ilk aflamas› için sa¤lanacak geri ödemesiz
destek, baflvuru tarihi 23.08.2006 veya daha sonraki bir
tarih olan uluslararas› veya bölgesel patent baflvurular› için
geçerlidir.

16.4. Bu esaslar kapsam›nda, uluslararas› veya bölgesel patent
baflvurular› için sa¤lanacak geri ödemeli destek, ulusal
aflamada tescile ba¤lanmam›fl veya patenti onaylanmam›fl
uluslararas› veya bölgesel patent baflvurular› için geçerlidir
ve teflvik baflvurusunun yap›ld›¤› tarihten sonraki
harcamalar› kapsar.


