MADRİD BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÜCRETLER ve ÜCRETLERE İLİŞKİN
SIKÇA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Fiziki Evrak ile
Yapılan Taleplere
İlişkin Ücretler

Online Yapılan
Taleplere İlişkin
Ücretler

02.01.20

Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası
Marka Başvurusunun WIPO'ya
Bildirilmesi Ücreti

455 TL

300 TL

02.01.21

Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki
Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya
Bildirilmesi Ücreti

265 TL

180 TL

02.01.22

Madrid Protokolü Uyarınca Yer
Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti

265 TL

180 TL

Uluslararası marka tescili konusunda ödenmesi gereken iki ücret bulunmaktadır.
Bunlardan biri Kurumumuz hesaplarına yatırılacak olan uluslararası başvurunun WIPO’ya
bildirim ücreti, diğeri ise İsviçre Frankı cinsinden WIPO hesabına ödenmesi gereken
uluslararası marka tescil başvuru ücretidir.
WIPO hesaplarına ödenecek ücret başvuru kapsamındaki sınıf sayısı, belirlenen ülke
sayısı, marka örneğinin renkli olup olmaması vb. durumlara göre değişkenlik
gösterebilmektedir. Ödenecek bu ücretin hesaplanması için WIPO internet sayfasında yer alan
otomatik hesaplama aracı olan “Fee Calculator” kullanılmalıdır. Fee Calculator hesaplama
aracına, http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp adresinden ulaşabilirsiniz.
Hesaplama sayfası kullanılırken;
a) “office of origin” – menşe ofis – TR (TURKEY) olmalıdır (bu şekilde Protokole
taraf olan ülkelerin seçilmesi mümkün olacaktır).
b) “number of classes” –sınıf sayısı- başvuru kaç sınıf için yapılacaksa o sayı
belirtilmelidir; “type” bölümü “new application” olmalıdır.
c) “for date” başvurunun yapılması düşünülen tarih; bireysel ücretler zaman zaman
değiştiğinden doğru hesaplama için bir tarih seçilmelidir.
d) Marka başvurusu renkli ise “colour” bölümü seçilmelidir.

e) “designations” bölümünde de tescil talep edilecek ülkeler seçilmelidir. (“office of
origin” bölümü TR seçildikten sonra sistem sadece Protokol taraflarının seçimine izin
vermektedir.)
WIPO için ödenmesi gereken ücret ödendikten sonra dikkat edilmesi gereken konu, bu
ödemenin hangi ulusal başvuru numarasına (2018/10…) ait olduğuna ilişkin bir açıklamanın
(payment identification) MM2 formunun ücretlerle ilgili olan son sayfasına yazılması
gerektiğidir. Bu açıklama, WIPO’nun ödemenin hangi uluslar arası başvuru için olduğunu
belirlemesi açısından önemlidir. Aksi durumda, WIPO ödemenin ne için olduğunu
anlayamayacak ve MM2 formu WIPO’ya iletilmiş olsa bile işleme alınamayacaktır.
WIPO’ya ödenecek ücretlerle ilgili olarak başvuru sahiplerinin yaptıkları ödemeye
ilişkin SWIFT kopyalarını MM2 formlarıyla birlikte Kuruma göndermeleri bundan sonraki
süreçte WIPO nezdindeki işlemleri kolaylaştıracaktır. Bu konuda zaten oturmuş bir alışkanlık
olmakla birlikte, bundan sonraki dönemde de bu kopyaların Kuruma gönderilmesi ve
Kurumun bunları WIPO’ya iletmesi ücretlerden kaynaklanacak uygunsuzlukların büyük
oranda önüne geçecektir. WIPO’ya yapılacak ödemelerle ilgili diğer bir konu da, başvuru
sahiplerinin veya vekillerinin WIPO’da geçerli “aktif bir hesap”(current account)
bulundurmaları ve yapılacak ödemelerin doğrudan bu hesaptan mahsup edilmek yoluyla,
işlemlerin çok daha kolay yürütülmesinin sağlanabileceğidir

