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MARKA TESCİL SÖZLEŞMESİ  / MÜVEKKİL FİRMA BİLGİLERİ 
Firma Adı  
Adres  
T.C. Kimlik No  Logo 
Vergi Dairesi ve No.  

 
Telefon  Faks  
GSM  E Mail  
Web  
Yazışma Adresi  

YAPILACAK İŞLEM BİLGİLERİ 
Yapılacak İşlem  
Marka  
Anlamı  
Mal veya Hizmetler  

REFORM PATENT LTD. ŞTİ. HESAP BİLGİLERİ 
ZİRAAT BANKASI İBAN NO: TR19 0001 0020 6463 8166 3250 01 
YAPI KREDİ 
BANKASI 

İBAN NO: TR87 0006 7010 0000 0090 3726 56 

ÖZEL HÜKÜMLER 

1 

Marka Tescil Prosedürü: Türk Patent enstitüsünün uyguladığı resmi prosedür gereğince başvuru yapıldıktan sonra; ortalama 
2-4 ay sonra marka Resmi Markalar Bülteninde 2 ay süreyle yayınlanır. Resmi Markalar Bülteninde yayınlanan markalara 
herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda itiraz süresinin bitiminden ortalama 15-30 gün içinde tescil kararı tebliğ edilir. 
Tescil kararının tebliğinden itibaren 2 aylık kesin süre tescil harcının ve noksan evrakların tamamlanması gerekmektedir. 
Tescil kararının tebliğinden itibaren en kısa süre içinde tescil harcı yatırılır ve noksan evraklar tamamlandıktan yaklaşık 30-
60 gün içinde MARKA TESCİL BELGESİ gönderilmektedir. 

2 
Markaların tesciline karar verilince ödenecek "Tescil Harcı" müvekkil firmaya ait olup,  tescil  kararı gelince bildirilecektir. 
Bildirime rağmen tescil harcının zamanında ödenmemesinden dolayı sorumluluk müvekkil firmaya ait olup, doğacak 
zararlardan REFORM PATENT sorumlu değildir. 

3 Müracaat işlemi başvuru harçları alındıktan sonra yapılacaktır 

4 
Tebligatlar sözleşmede belirtilen adrese veya vekâlet adresine veya e-posta adresine veya faks numarasına yapılabilir. Bu 
şekilde gönderilen bildirimler taraflar arasında kanuna uygun tebligat sayılır. Adres, telefon ve faks numara değişikliklerinin 
zamanında firmamıza bildirilmemesi halinde kanuni tebligat adresi, sözleşmede yazılı adresler olarak kabul edilecektir. 

  5 
Yapılan araştırma yayınlanmamış başvuruları kapsamaz. Yayınlanmamış başvurular nedeniyle markanın reddi halinde 
REFORM PATENT sorumlu tutulamaz. 

  6 Markanın reddi halinde, yeni marka için resmi harçlar ve %50 vekillik ücreti alınacaktır. 
  7 Markanın reddi halinde, enstitü kararına yapılacak itirazlar ayrıca ücretlendirilecektir. 
  8 Tescilli markaların benzerlerinin takibiyle ilgili MARKA TAKİP İŞLEMİ ve hukuki işlemler ayrıca ücrete tabidir. 
  9 İhtilaf halinde DENİZLİ İcra daireleri ve mahkemeleri özel yetkilidir. 
 10 Vadesi ödenmeyen bakiyeler hakkında toplam sözleşme bedeli üzerinden aylık %3 (üç) vade farkı uygulanır. 
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