DESTEK TÜRÜ

ULUSAL PATENT BAŞVURUSU ARAŞTIRMA
RAPORU DESTEĞİ

ULUSAL PATENT BAŞVURUSU İNCELEME
RAPORU DESTEĞİ

ULUSAL PATENT TESCİL ÖDÜLÜ

ULUSAL PATENT BAŞVURUSU VEKİL DESTEĞİ

ULUSAL PATENT TESCİL VEKİL ÖDÜLÜ

DESTEK BAŞVURUSU YAPILAN KURUM

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

DESTEK BAŞVURU ŞEKLİ

Türk Patent Enstitüsünün internet
adresinden (www.tpe.gov.tr) online
araştırma talebi yaparken TÜBİTAK
teşviğine tıklayarak destek başvurusu
yapılabilir.

DESTEK ŞEKLİ

DESTEK TUTARI

Başvuru sahiplerine
herhangi bir ödeme
yapılmayacaktır. Destek
başvuru sahibi adına
TÜBİTAK tarafından TPE'nin
banka hesabına yatırılır.

Türkiye'de düzenlenecek araştırma
raporu için: 300TL
Rusya'da düzenlenecek araştırma
raporu için: 354 $
Diğer ülkelerde (Avusturya, İsveç,
Danimarka)düzenlenecek
araştırma raporu için: 400 €

Destek tutarı başvuru sahibi
adına TÜBİTAK tarafından
TPE'nin banka hesabına
Türk Patent Enstitüsünün internet
yatırılır. Başvuru sahiplerine
adresinden (www.tpe.gov.tr) online
herhangi bir ödeme
inceleme raporu talebi yaparken TÜBİTAK yapılmayacaktır.
teşviğine tıklayarak destek başvurusu
yapılabilir.

Türkiye'de düzenlenecek inceleme
raporu için: 300TL
Rusya'da düzenlenecek inceleme
raporu için: 354 $
Diğer ülkelerde (Avusturya, İsveç,
Danimarka)düzenlenecek inceleme
raporu için: 400 €

TÜBİTAK

"http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/s
anayi/ulusal-destekprogramlari/1602/icerik-basvuru-formlari" Ödül doğrudan başvuru
internet adresinde bulunan PD-100
sahibinin banka hesabına
formunu tam ve eksiksiz olarak
yapılır.
doldurulduktan sonra TÜBİTAK'a ödül
başvurusunda bulunulur.

Tescil olan her bir patent için 3000
TL

TÜBİTAK

Patent Vekil desteğine başvurular, vekil
tarafından her takvim yılının Ocak ayında
bir önceki takvim yılında TPE tarafından
Destek tutarı doğrudan
Resmi Patent Bülteninde yayınlanan ve bu
patent vekilinin belirttiği
program kapsamında desteklenen ve vekili
banka hesabına yatırılır.
bulunduğu tüm patent başvuruları için
toplu halde PD-101 formu ile başvuru
yapılır.

Başvuru yapılan her bir patent için
250 TL

TÜBİTAK

Patent Tescil Vekil Ödülüne ilişkin
başvurular, vekil tarafından her takvim
yılının Ocak ayında bir önceki takvim
yılında tescil belgesi alan, bu program
kapsamında desteklenen ve vekili
bulunduğu tüm patentler için toplu halde
Destek tutarı doğrudan
bir başvuru ile yapılır. Vekil tarafından PDpatent vekilinin belirttiği
102 formu doldurularak TÜBİTAK’a ödül
banka hesabına yatırılır.
başvurusu yapılabilir. Ödülün alınabilmesi
için başvuru ve tescil aşamalarının
tamamında aynı vekilin çalışmış olması ve
patent başvuru sahibinin, vekilin ödül
alması yönünde yazılı onay vermesi
zorunludur.

Tescil olan her bir patent için 2000
TL

