TÜBİTAK 1602 PATENT DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı
TÜRKPATENT ile TÜBİTAK işbirliğinde 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe konan yeni destek programıdır.
Amaç

Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının arttırılması, gerçek ve tüzel
kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının arttırılması
Ulusal Patent Başvuruları;



Kapsam

Uluslararası Patent Başvuruları;



Kimler
Yararlanabilir

Daha önce TÜBİTAK 1008 Programından yararlanmamış tüm ulusal patent başvuruları için
verilir.
Araştırma raporu, inceleme raporu ve vekil destekleri ile tescil ödüllerini kapsar.

Daha önce TÜBİTAK 1008 Programından yararlanmamış uluslararası patent başvuruları
(EPO, WIPO, JPO veya USPTO nezdinde yapılan patent başvuruları) için verilir.
Uluslararası patent başvuru ve inceleme raporu destekleri ile tescil ödülünü kapsar.

Tüm T.C. vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve
kuruluşları bu uygulama esasları kapsamında öngörülen desteklerden faydalanabilirler. Kanuni
ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik
temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi
işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu yapamazlar.
1. Ulusal Patent Başvuruları;

Destek
Miktarlari

a. Ulusal Araştırma Raporu Desteği (TÜRKPATENT Araştırma Raporu Ücreti)
b. Ulusal İnceleme Raporu Desteği (TÜRKPATENT İnceleme Raporu Ücreti)
c. Vekil desteği (başvurunun patent vekili aracılığıyla yapılması ve yürütülmesi durumunda
vekile verilecek 1.000 TL)
d. Ulusal Tescil Ödülü (ulusal patent başvurusunun, incelemeli patent belgesi alması
durumunda başvuru sahibine verilecek 3.000 TL)
e. Ulusal Tescil Vekil Ödülü (tescil süreci patent vekili aracılığıyla yürütülen ulusal patent
başvurusunun, incelemeli patent belgesi alması durumunda vekile verilecek 2.000 TL)

2. Uluslararası Patent Başvuruları;
a. Uluslararası Patent Başvuru Desteği (3.376 CHF - Uluslararası Patent Başvuru Desteğinde,
Uluslararası Patent Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak TÜRKPATENT’in seçilmesi
durumunda belirtilen tutarı aşmamak kaydıyla tamamı, Uluslararası Patent Araştırma ve
İnceleme Otoritesi olarak TÜRKPATENT’in seçilmemesi durumunda %50’si karşılanır)
b. Uluslararası İnceleme Raporu Desteği (PCT kapsamında WIPO’ya yapılan uluslararası
patent başvurularına Uluslararası Patent Başvuru Desteği sağlanmış patent başvuruları için;
TÜRKPATENT (1.000 TL + 200 CHF), EPO (5.000 TL), JPO (10.000 TL), SIPO (5.000 TL),
KIPO (5.000 TL), USPTO (5.000 TL) tarafından düzenlenecek inceleme raporu ücretlerine
istinaden destek verilir)
c. Uluslararası Tescil Ödülü (EPO, JPO, USPTO, SIPO veya KIPO nezdinde patent belgesi
alınması durumunda başvuru sahibine verilecek 10.000 TL)
Tüm destekler hibe olarak verilecektir.
Yukarıda belirtilen 1a ve 1b destekleri (ulusal araştırma ve inceleme raporu destekleri) için;
TÜRKPATENT’nin Çevrimiçi Evrak Sistemi (ÇES) (https://online.turkpatent.gov.tr/CES/)
üzerinden teşvik başvurusu yapılır.
Teşvik
Başvurusu

Yukarıda belirtilen 1c, 1d, 1e, 2a, 2b ve 2c destekleri için;
TÜBİTAK’a teşvik başvurusu yapılır.
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Tunus Cad. No: 80 06100 Kavaklıdere/Ankara
Tel: 0312 468 53 00 / 2711
E-posta: teydeb@tubitak.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi

http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1602-tubitak-patentdestek-programi

NOT: Bilgilerde farklılık olması durumunda, https://www.tubitak.gov.tr/ internet adresindeki bilgiler dikkate alınmalıdır

