
 

SÖZLEŞME 

TARAFLAR MARKA VEKİLİ BAŞVURU SAHİBİ 

ADI SOYADI (ÜNVANI)  AFKA FİKRİ HAKLARI ve DANIŞMANLIK A.Ş. 
(Av.ABBAS KOCAKAYA) 

 

SİCİL NO TPE -2077  

ADRES HASTANE CAD. NO:42/5 - MERKEZEFENDi/ 
DENİZLİ 

 

Tel – Faks 0258 263 6699 0258 261 62 14  

Web www.afka.com.tr  

E-Mail info@afka.com.tr- info@afkhukuk.com  

Vergi Dairesi Pvd-  

Tc No – Vergi No     

Yapılacak İşin Nev’i          Marka                           Coğrafi İşaret                    Endüstriyel Tasarım 

Tescil Edilecek Marka   

Marka Örneği          Var                                Yok                         Renkli                    Siyah/Beyaz 

Marka Örneği kim tarafından 
hazırlanacak 

  

Talep edilen mal ve hizmet listesi 
nice kodu 

  

Ücret (kdv dahil) ve ödeme şekli  
 
 
 

 

                                                                             YAPILACAK İŞLERİN KONUSU: 
a) Örneği marka sahibi/marka vekillik ofisi tarafından marka/tasarım tescili için ön araştırma yapmak ve Türk Patent Enstitüsüne 

müracaatını yaparak, takip etme ve sonuçlandırmak. 
b) Enstitü kararlarına veya üçüncü kişi kararlarına karşı gerektiğinde ücreti ayrıca ödenmek şartı ile itirazda bulunmak.  
                                                         TARAFLAR ARASINDAKİ KARŞILIKLI SORUMLULUKLAR: 

Taraflar bundan sonra sözleşmede AFKA FİKRİ HAKLARI ve DANIŞMANLIK A.Ş. Marka Vekili olarak, ……….. ……………. …………… 
…………………. …………. ……………………… ………………….. …………………… ………………….. ………………….. ………………………. ……… başvuru sahibi olarak anılacaktır. 

  Marka Vekili yapılan işlerin aşamalarından başvuru  sahibine bilgi vermeyi taahhüt eder.Bilgilendirme başvuru sahibinin yukarıda 
bildirdiği iletişim adresine, telefon , faks ve  elektronik posta adresine  yapılabilir. Marka sahibi, marka vekiline faks ve e-mail ile talimat iletmesi 
durumunda bütün sonuçlarını üstlenmiş olup, teknik,doğal vs sebeplerden marka vekilinin talimatı yerine getirememesinin–getirmemesinin 
sorumluluğu marka sahibine aittir.  

Müşteri sözleşme bedelini sözleşmede belirtilen tarihte ve şekilde ödemek zorundadır. Sözleşme bedeli ödenmeden marka müracaatı 
yapılmaz. Kararlaştırılan ücretin ödenmesi tescil şartına bağlı olmadığı gibi sözleşmede belirtilmeyen başka bir şarta da bağlanamaz. Sözleşme bedeli 
ödenmez ise marka vekili sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir. Müracaat ücreti olarak alınan tutar markanın reddi halinde iade edilmez. 

Taraflar sözleşmeyi 1 ay önceden yazılı olarak diğer tarafa bildirmek kaydıyla fesih hakkına sahiptir. Fesih haklı bir nedene 
dayandırılmalıdır. Haksız nedenle fesih olması durumunda marka sahibi sözleşme bedelini tam ödemeyi marka vekili de aldığı ücreti geri vermeyi 
kabul eder. Marka müracaat işleminin başka bir vekile verileceği, işin marka sahibi tarafında takip edileceği veya bilgi verilmediği vb. sebepler haklı 
sebep olarak kabul edilmez. 

Sözleşmenin süresi marka tescil belgesinin marka sahibine teslim edildiği tarih de sona erer. 
Tescil işlemleri yürütülürken idarenin vergi, resim, harç ve hizmet bedellerinde artırım yapması durumunda, öngörülmeyen harç ve ücret 

taleplerinden marka vekili sorumlu olmayıp marka sahibi bedeli ödemekle yükümlüdür. Marka bültende yayınladıktan sonra TPE’ye yatırılan tescil 
onay belge ücreti (TPE tarafından artırılabilir) bedeli marka sahibine aittir. 

Sözleşmede kararlaştırılan iş müşavirlik ve müracaat ile sınırlı olup enstitü kararlarına veya üçüncü şahıs itirazlarını, davaları ve diğer 
hukuki işlemleri kapsamaz.  Bu tür işlemler ayrıca ücreti ödenmesi durumunda marka vekili tarafından veya yetkilendirdiği kişiler tarafından 
yapılır. 

Marka müracaatında Türk Patent Enstitüsü markayı birebir aynısı bulunduğu gerekçesi ile reddederse marka vekili hizmet bedeli 
almadan yeni bir marka müracaatı yapmayı kabul ve taahhüt eder. Yeni marka müracaatının harç ve vergileri marka sahibine ait olacaktır.  Başka 
nedenlerle marka müracaatının ret edilmesi halinde marka vekili bundan sorumlu tutulamaz. 

 İş bu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer. Marka vekili imza tarihi itibariyle sözleşmede belirtilen ücreti, belirlenen tarihte almayı 
hak etmiş olur. Marka sahibinin belge ve bilgi temin etmesi için süre tanınması halinde sözleşme başlangıç tarihi, bilgi ve belgelerin marka vekiline 
teslim tarihi olup bu husus sözleşme bedelinin tahsilini engellemez. 

İş bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Denizli Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 
 

 

 

AFKA FİKRİ HAKLARI ve DANIŞMANLIK A.Ş. Başvuru Sahibi 

(Bir suret teslim aldım.) 


