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ŞAHİN SAMUR (LİDER FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)
İZZETTİN ÇALIŞLAR CAD. ÖMÜR SOK. NO:10 D:6 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
İlgi: 11/10/2011 tarihli ONLINE dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçeniz ekindeki "Otoimmun hastalıklarda ilerlemeyi durdurmak, hastalık
semptomlarını baskılayıp iyileşme sürecini teşvik edici bir kompozisyon." başlıklı patent başvurusu
Enstitümüzce alınmış, Patent Siciline 11/10/2011 gün, 17.43:28 saat ve 2011/10106 sayı ile kayıt
edilmiştir.
Söz konusu başvurunuz, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü uyarınca şekli şartlara
uygunluk açısından incelenmiş ve bir eksikliğin olmadığı saptanmıştır.
Bu nedenle, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesi hükmü ve anılan
Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükmü uyarınca başvuru tarihinden veya rüçhan talep edilmişse rüçhan
tarihinden itibaren 15 ay içinde araştırmanın talep edilmesi ve taleple birlikte veya talep tarihinden
itibaren 3 ay içinde araştırma raporu düzenlenmesi hazırlık işlemleri ücretinin ve seçeceğiniz araştırma
kuruluşuna ait araştırma ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
Araştırmanın talep edilebilmesi için araştırma talep formunun doldurularak, anılan kuruluşun
kabul ettiği dilde hazırlanacak iki nüsha özet, tarifname, istemler, resimler ve yukarıda bahsedilen
ücretlerin ilgili banka hesaplarına ödendiğini gösterir banka dekontu asılları ile birlikte Enstitümüze
gönderilmesi gerekmektedir.
Aksi takdirde, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 56 ncı maddesi hükmü uyarınca başvurunuz geri alınmış sayılacaktır.
Bilgilerinizi rica ederim.
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Patent Uzmanı

Not 1: Buluşunuz TPE’nin araştırma-inceleme yaptığı konular arasında yer almadığından araştırma kuruluşu olarak
Araştırma İnceleme Ücret Tablosundan Türkiye dışında bir ofisin seçilmesi gerekmektedir.
Not 2: Başvuru tarihinden itibaren bir yıl içerisinde rüçhan hakkından yararlanarak başka ülkelerde ya da başvuru
sistemlerinde (PCT vb. uluslararası ya da EPC vb. bölgesel başvurular) patent başvurusu yapabilirsiniz.
Not 3: TÜBİTAK patent teşviklerinden yararlanmak için gerekli formlarla beraber bu belge ile TÜBİTAK’a
başvurabilirsiniz. (detaylı bilgi için www.tpe.gov.tr)
Not 4: Patent başvurularının yıllık ücretleri her yıl vadesinde (başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde) peşinen
ödenmelidir. Belirtilen vadede ödenmeyen yıllık ücretler, ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden 6 ay içinde
ödenebilir. Yıllık ücretlerin bu süre içinde de ödenmemesi halinde başvurular geçersiz sayılır. TÜBİTAK-TPE
işbirliğinde yürütülen teşvik sisteminden yararlanan patent başvurularının yıllık ücretlerinin teşvik kapsamından
alınabilmesi için talep yapılması zorunludur (yıllık ücretler talep olmaksızın teşvik hesabından düşmemektedir). Bu
nedenle, teşvikten yararlanan ve teşvik hesabında yeterli tutar bulunan patent başvurusu sahibi olan hak sahiplerinin,
yıllık ücretler için her yıl vade tarihinden önce Teşvikli Ücret Ödeme Formu ile Enstitümüze talepte
bulunmaları gerekmektedir.

