Sözleşme No: TTO.DNS.2016/….…….

DANIŞMANLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR

İş bu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır. Tarafların adresleri aynı zamanda
tebligat adresleri olarak kabul edilecektir.
Hizmet alan:
(MÜŞTERİ olarak anılacaktır)1
Adres:
Tel / e-posta:
(MÜŞTERİ olarak anılacaktır)
Adres:
Tel / e-posta:
(MÜŞTERİ olarak anılacaktır)
Adres:
Tel / e-posta:
Hizmet veren: İSTANBUL MEDİPOL TTO TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (Medipol TTO
olarak anılacaktır) Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz İstanbul Tel:
0216 681 53 00 / e-mail: ikose@medipol.edu.tr/ zcansap@medipol.edu.tr

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1.
Medipol TTO’nun Müşteri adına patentlerin, faydalı modellerin, endüstriyel tasarımların,
entegre devre topografyalarının ve diğer sınai hakların Türkiye’de ve yurt dışında
belgelendirilmesi amacıyla yapacağı işlemler konusunda, MÜŞTERİ’ye danışmanlık
hizmeti vereceğine ilişkin sözleşmedir. Medipol TTO danışmanlık hizmetlerini
gerçekleştirirken MÜŞTERİ’yi Türk Patent Enstitüsü (TPE), Avrupa Patent Ofisi (EPO),
Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) ve diğer ülkelerin Patent Ofisleri ile gerçek veya tüzel
kişiler karşısında temsil edecektir.

1

Buluşçu sayısına göre artırılabilir.
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3. BİLDİRİMLER-TALİMATLAR
3.1.

3.2.
3.3.

Taraflar birbirlerine yapacakları bildirimleri yukarıda yazılı kanuni ikametgâhı olan
adrese ya da ya da telefon ve faks numaralarına ya da yukarıda belirtilen e-posta
adreslerine yapacaklardır. Bu adresler ve iletişim bilgilerinde olacak değişiklikler
işlemlerin zamanında gerçekleştirilebilmesi için diğer tarafa bildirilecektir. Aksi takdirde
yapılacak bildirim ve tebligatlar geçerli olup doğacak zararlardan değişikliği bildirmeyen
taraf sorumlu olacaktır.
Medipol TTO, MÜŞTERİ’nin kendisine verdiği veriler ve bilgilerle hareket eder. Bu veri
ve bilgilerin eksiksiz olması ve doğruluğundan MÜŞTERİ sorumludur.
MÜŞTERİ, Medipol TTO tarafından alındığı onaylanmamış talimatlar için TTO’nun
talimatı yerine getirmemesi/getirememesi halinde MEDİPOL TTO’nun hiçbir
sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. Ayrıca MÜŞTERİNİN, teknik ve/veya
doğal sebeple MEDİPOL TTO’ya talimatı çelişkili vermesi durumunda MEDİPOL TTO'
nun talimatı yerine getirmemesi/getirememesi halinde MEDİPOL TTO’nun hiçbir
sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, sözleşmedeki iletişim
bilgilerinin kendine ait olduğunu ve bu bilgilerden gelen e-postaların/postaların kendi epostaları/postaları olduğunu kabul ve beyan eder.

4. MALİ HÜKÜMLER -1
4.1.

4.2.

4.3.

Bu sözleşmede belirlenen hizmetlerden yurt içindeki işlemler ile ilgili olarak ödenecek
danışmanlık/vekillik hizmet bedeli ve resmi ücretler MÜŞTERİ tarafından MEDİPOL
TTO hesabına havale (EFT) veya kredi kartı online ödeme yolu ile yapılır. Ödeme
taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda projeyi askıya alma hakkı MEDİPOL
TTO'da saklıdır.
Patent, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model, Coğrafi İşaret, Entegre Devre Topografyası
başvuru ve/veya başvuru sonrasında oluşabilecek diğer harçlar, resmi ücretler ile tescil
harçları ve tescil resmi ücretleri MEDİPOL TTO’ya ait değildir.
Faturanın MÜŞTERİ’ye ulaşmasından sonraki 10 (on) iş günü içerisinde, fatura
MÜŞTERİ tarafından MEDİPOL TTO’ya peşin olarak ödenecektir.

5. MALİ HÜKÜMLER -2
5.1.

5.2.

5.3.

Bu sözleşmeden kaynaklanan borç ve yükümlülükler, MÜŞTERİ tarafından, yazılı
hatırlatmaya rağmen zamanında yerine getirilmediği takdirde, MEDİPOL TTO’nun bu
sözleşmeden doğan yükümlülükleri ortadan kalkacaktır.
MÜŞTERİ son süreli işler (marka tescili, patent/faydalı model tescili, araştırma raporu
talebi, patent/faydalı model yıllık ücret talebi gibi) için kendisine MEDİPOL TTO
tarafından yapılan hatırlatmaya ilişkin, ilgili işlem ile alakalı ücreti yurtiçi işlemler için
süreli işin son tarihine en az 15 iş günü, yurtdışı işlemler için süreli işin son tarihine en
az 20 iş günü kalana kadar ödemek ve talimatı MEDİPOL TTO’dan yetkili kişilere
vermekle yükümlüdür. Aksi takdirde geri dönüşü olmayan kayıplardan MEDİPOL TTO
sorumlu tutulamaz.
Tescil ücreti, patent yıllık ücretleri, aidat ücretleri, patent uluslararası araştırma ve
inceleme raporu gibi resmi kurumlar tarafından alınan ücretler aksi belirtilmediği sürece
MEDİPOL TTO hizmet bedellerine dahil değildir.
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5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.
5.10.

5.11.

Vadesinde ödenmeyen faturalara ilişkin olarak aylık TEFE/TÜFE ortalaması oranında
MÜŞTERİ tarafından gecikme faizi ödenir.
Tescil işlemleri yürütülürken TPE’nin (Türk Patent Enstitüsü) ve diğer yurt dışı patent
ofislerinin ve vekil bürolarının vergi, resmi, harç, hizmet taleplerinden kaynaklanan
artışlardan MEDİPOL TTO sorumlu olmayıp, bu artışlar MÜŞTERİ tarafından karşılanır.
Bu husus MEDİPOL TTO'nun hizmet bedelini artırması olarak yorumlanamaz.
MÜŞTERİ tarafından başvuru ve sonrasında ödenen resmi ücretler ve hizmet bedelleri
Patentin/Endüstriyel Tasarımın/Faydalı Modelin/Coğrafi İşaretin/Entegre Devre
Topografyası ve benzeri fikri sınai hakların ilgili resmi kurumca reddi halinde MEDİPOL
TTO tarafından iade edilmez.
İş bu sözleşme ile kararlaştırılan iş, sadece danışmanlık TPE veya yurtdışı patent ofisi
veya benzeri nezdinde yapılacak müracaatla (başvuru, itiraz ve benzeri süreç takibi) ile
ilgili olup, tescil sürecinden sonra ortaya çıkabilecek ihtar, itiraz ve davaları ve diğer
hukuki işlemleri kapsamamakla birlikte MEDİPOL TTO’nun bu konuda herhangi bir
sorumluluğu bulunmamaktadır.
MÜŞTERİ; danışmanlık, dokümanların hazırlanması süreçlerinde MEDİPOL TTO
tarafından istenen bütün evrakları temin etmekle yükümlüdür.
MÜŞTERİ kendisine gönderilen her türlü posta ve/veya e-posta eklerini ve/veya
kendisine ulaştırılan her türlü fiziki evrakı okuduğunu kabul ve taahhüt eder.
Mücbir sebepler; Sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olmayıp sonradan gerçekleşen,
taraflarca öngörülmeyen ve tarafların kontrolü dışında gelişen ve yükümlülüklerini yerine
getirmelerini engelleyecek nedenler ile genel grev, lokavt, savaş, terör, deprem, sel,
doğal afetler, yangın ve benzeri hallerdir. Mücbir sebepler ile beklenmeyen haller
kapsamında verilen hizmette oluşacak aksamaların devamı müddetince taraflardan hiç
biri diğer tarafın edinimini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir tazminat veya
hak talebinde bulunamaz.
Bu sözleşmeye konu olan hizmet bedelleri ekte belirtilmiştir.

6. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
6.1.
Bu sözleşmenin uygulanmasından ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda İstanbul
Anadolu yakası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
7.1.

Bu sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Sözleşme iptal talebi
MÜŞTERİ tarafından geldiğinde, MÜŞTERİ o güne kadar MEDİPOL TTO’ya yaptığı
ödemelerin iadesini talep edemez.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ
8.1.

Taraflardan birinin, iş bu sözleşmenin hükümlerinden bir veya bir kaçını ihlal etmesi,
üstlendiği edimleri karşılığını ifa etmemesi ya da eksik ifa etmesi halinde, karşı taraf
15(on beş) iş günü içerisinde yazılı olarak yapacağı ihtar ile bu ihlale son verilmesini
talep eder.
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8.2.

8.3.

MÜŞTERİ sözleşme şartlarını yerine getiremez ve yine sözleşmede belirtilen şartlara
uymaz ise, Medipol TTO verilen hizmetin sonraki aşamalarından sorumlu tutulamaz. Bu
durumda Medipol TTO sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.
Sözleşme karşı tarafa yazılı olarak fesih bildiriminin tebliğ edilmesinden itibaren 7(yedi)
iş günü geçmekle kendiliğinden sona erer.

9. SÖZLEŞMENİN İMZASI
9.1.

İş bu sözleşme, 9(dokuz) madde, 4(dört) sayfa ve ayrıca taraflarca imzalanmış hizmet
bedelleri ekinden oluşmuş, taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve serbest irade beyanları
ile, …./…./2016 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenip, her 2 nüsha da MÜŞTERİ ve
MEDİPOL TTO tarafından mutabık kalınarak imzalanmıştır. İmzalanan iş bu sözleşme
taraflarda birer nüsha kalacak şekilde dağıtılmıştır.

MÜŞTERİ(LER)

MEDİPOL Üniversitesi Adına

Medipol Üniversitesi - TTO Adına
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