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1- Faydalı model, incelemesiz patent, incelemeli patent 

ve entegre devre topoğrafyasıyla ilgili koruma 

süreleri yıl olarak aşağıdakilerin hangisinde 

birlikte verilmiştir? 
 

 

 Faydalı 

Model 

İncelemesiz 

Patent 

İncelemeli 

Patent 

Entegre 

Devre 

Topoğrafyası 

A)  7 10 15 15 

B)  7 7 20 10 

C)  10 7 20 10 

D)  10 7 20 15 

E)  10 10 15 15 

 

 

 

2- Patent başvurusuyla sağlanan koruma kapsamına 

ait sınırların belirlenmesinde ve yorumlanmasında 

kullanılan başvuru unsurları aşağıdakilerin 

hangisinde birlikte verilmiştir?  

 

 

A) İstemler, tarifname ve resimler 

B) Tarifname, özet ve resimler 

C) Özet, tarifname ve istemler 

D) Resimler ve tarifname  

E) İstemler ve özet 

 

 

 

 

 

3- İncelemesiz bir patent için, üçüncü kişiler başvuru 

tarihinden itibaren kaç yıla kadar hükümsüzlük 

davası açabilir? 

 

A) 7          B) 10         C) 12          D) 20          E) 25 

 

 

 

 

 

 

4- Patent başvurularında, rüçhan hakkı tarihi ve 

başvuru tarihinin başvuru sürecine etkisiyle ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
 

 

A) Rüçhan hakkı tarihi ile başvuru tarihi arasında en 

fazla 15 ay olmalıdır. 

B) Koruma süresi başvuru tarihinden itibaren başlar. 

C) Rüçhan hakkı tarihi ile başvuru tarihi arasındaki 

internette yayımlanan makale, başvurunun 

yeniliğini etkiler. 

D) Başvuru tarihinde ilk yıla ait yıllık sicil kayıt 

ücreti ödenmelidir. 

E) Rüçhan hakkı tarihinden itibaren her yıl yıllık sicil 

kayıt ücreti ödenmelidir. 

 

 

 

5- Rüçhansız bir patent başvurusuyla ilgili, başvuru 

tarihinden önce yapılan açıklamalardan hangisi 

yenilik değerlendirmesinde dikkate alınmaz? 

 

 
A) Üçüncü kişilere ait 6 ay önce yayımlanan görüntü 

kayıtları 

B) Üçüncü kişilere ait 12 ay önce yayımlanan teknik 

bilgiler içeren internet sayfaları 

C) Üçüncü kişilere ait 1 ay önce yayımlanan faydalı 

model başvurusu 

D) Buluş sahibine ait 15 ay önce sergilenen ürün 

E) Buluş sahibine ait 10 ay önce yayımlanan makale 

 

 

 

6- Rüçhan hakkı tarihi 13.05.2014, başvuru tarihi 

13.05.2015 olan bir patent başvurusunun şekli 

eksikliğinin olmadığına ya da giderildiğine dair,  

TPE’nin 01.09.2015 tarihli yazısı başvuru sahibine 

13.09.2015 tarihinde bildirilmiştir.  

Söz konusu başvuruya ait araştırma raporunun 

düzenlenme talebi için son tarih aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 01.10.2015      B) 13.10.2015      C) 13.11.2015 

 

      D) 13.12.2015            E) 13.08.2016 

 

 

 

PATENT SORULARI 
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7-  

1. Keşifler 

2. Hayvan yetiştirme usulleri 

3. Tedavi usulleri 

 

551 sayılı KHK’ya göre yukarıdakilerden hangisi 

buluş niteliğinde olmayan konular arasında yer 

alır? 

 

A) Yalnız 1           B) Yalnız 2           C) 1 ve 2 

 

               D) 1 ve 3                E) 2 ve 3 

 

 

 

 
8-  

1. Araştırma raporunun içeriği  

2. Patent verilebilirlik şartlarının mevcut 

olmadığı 

3. Tarifnamenin yeterli olmadığı 

 

İncelemesiz patent sisteminin tercih edildiği bir 

başvuru için, üçüncü kişiler TPE’ye yukarıdaki 

konuların hangisi hakkında görüş bildirirler? 

 

A) Yalnız 1           B) Yalnız 2           C) 1 ve 2 

 

               D) 1 ve 3              E) 1, 2 ve 3 

 

 

 

9- Bir patent vekili, aşağıdaki durumların hangisinde 

ek süre talep edebilir? 

 

 

A) Faydalı model belge düzenleme ücreti ödeme 

B) Faydalı model başvurusunda üçüncü kişilerin 

itirazına karşı görüş sunma  

C) İncelemesiz patent sisteminde üçüncü kişilerin 

itirazına karşı görüş sunma 

D) Patent başvurusunda şekli eksiklik giderme 

E) Araştırma raporu tebliğ edildikten sonra sistem 

tercihi talebinde bulunma 

 

 

 

10- Bir kişinin aşağıda verilen buluş konularıyla ilgili 

patent haklarına tecavüz ettiği iddia edilmektedir: 

 
1. Türk kahvesi makinesi 

2. Beyaz çimento üretim yöntemi 

3. Parasetamol içeren farmasötik bileşim 

 

Bu kişinin yukarıdakilerden hangisi için, tecavüz 

etmediğini ispat etme yükümlülüğü 

bulunmaktadır? 

 

A) Yalnız 1           B) Yalnız 2           C) 1 ve 2 

 

               D) 1 ve 3                E) 2 ve 3 

 

11- İnşaat malzemeleri üreten bir firma, patent vekilinden 

firmanın faaliyet alanıyla ilgili güncel yayınları, 

patent veri tabanları üzerinden tarayarak firmaya 

rapor sunmasını talep etmiştir.  

Buna göre söz konusu raporda yer alacak 

patentlerin en çok hangi IPC (Uluslararası Patent 

Sınıflandırması) bölümüne ait olması beklenir? 

A) A          B) D          C) E          D) F          E) G 

 

12- Aşağıdaki istemlerden hangisi yeni olması halinde 

bir faydalı model belgesinde yer alabilir? 

 

A) Buluş bir dizel motoru olup özelliği; yakıt 

tasarrufu sağlamasıdır. 

B) Salisilik asit, flurbiprofen, ibuprofen, parasetamol 

içeren farmasötik kompozisyon olup özellliği; 

glukozamin içermesidir. 

C) Atık su arıtma prosesi olup özelliği; ön filtrasyon, 

biyolojik arıtma, kimyasal arıtma, son filtrasyon 

işlemlerinden oluşmasıdır. 

D) Peynir üretim yöntemi olup özelliği; sütün 

pastörizasyonu, maya eklenmesi, pıhtı oluşumu, 

baskılama, pH kontrolü, tuzlama işlemlerinden 

oluşmasıdır. 

E) Izgara, fan, rezistans, sıcaklık sensörü içeren fırın 

olup özelliği; dışarıdan kolay görünmesini 

sağlayan cam malzemeden mamul kapak 

içermesidir. 
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13- Bir başvuru sahibi, 27.05.2010 tarihli A başvurusunu 

rüçhan göstererek, 25.05.2011 tarihli B patent 

başvurusunu yapmıştır. 21.03.2012 tarihinde ise, B 

başvurusunu asıl başvuru olarak göstererek, ek patent 

olarak C başvurusunda bulunmuştur. B başvurusunun 

araştırma raporu sonucunda buluş bütünlüğüne sahip 

olmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine başvuru 

bölünerek D başvurusu 12.01.2013 tarihinde TPE’ye 

iletilmiştir. 

 

Buna göre B, C ve D başvurularının Patent 

Sicili’ne kaydedileceği başvuru tarihleri 

aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? 

 

 B Başvurusu C Başvurusu D Başvurusu 

A) 27.05.2010 27.05.2010 27.05.2010 

B) 27.05.2010 25.05.2011 25.05.2011 

C) 25.05.2011 25.05.2011 12.01.2013 

D) 25.05.2011 21.03.2012 25.05.2011 

E) 25.05.2011 21.03.2012 12.01.2013 

 

 

 

 

14- Bir başvuru sahibi, birinci inceleme talebini yaparken 

inceleme ücretini eksik ödemiştir. TPE eksik ücretin 

bir ay içerisinde ödenmesini istemiş, ancak başvuru 

sahibi ücreti ödememiştir.  

 

Bu durumda TPE, aşağıdaki işlemlerden 

hangisini gerçekleştirir? 

 

 

A) Başvuruyu reddeder. 

B) Başvuru işlemlerine incelemesiz sisteme göre 

devam eder. 

C) Birinci inceleme hakkını kullanılmış sayar, altı ay 

içinde ikinci inceleme talebi yapılmasını ister. 

D) Ücretin ödenmesini bekler, ödendikten sonra 

birinci inceleme raporunu düzenler. 

E) Araştırma raporuna göre başvurunun tesciline 

veya reddine karar verir. 

 

 

 

 

 

 

 

15- Bir patent başvurusuyla ilgili aşağıdaki bilgiler 

verilmektedir: 

 
Başvuru tarihi   : 13.08.2014 

Başvuru yayın tarihi  : 21.02.2015 

Araştırma raporu ve incelemeli  : 21.06.2015 

sistem tercihi yayın tarihi  

 

Buna göre üçüncü kişiler, başvurunun patent 

verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığı 

hususunda hangi tarihler arasında itirazda 

bulunabilir? 

 

A) 21.02.2015 - 21.05.2015 

B) 21.02.2015 - 21.06.2015 

C) 21.02.2015 - 21.08.2015 

D) 21.06.2015 - 21.09.2015 

E) 21.06.2015 - 21.12.2015 

 

 

 

 

 
16- Bir patent başvurusu için düzenlenen birinci inceleme 

raporu, istemlerin patent verilebilirlik şartlarını 

sağlamadığı yönünde görüşler içermektedir.  

 

Başvuru sahibinin rapordaki olumsuz görüşleri 

gidermesi için, istemlerde değişiklik yaparken 

sağlaması gereken koşul aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

 
A) İstem sayısının aynı kalması 

B) Tarifname kapsamını aşmaması 

C) Daha önce istemlerde değişiklik yapmamış olması 

D) İkinci inceleme talebinde görüş sunması 

E) İstem değişikliği için belirlenmiş ücreti ödemesi  
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17- Dokuz istemli bir patent başvurusunun üçüncü 

inceleme raporunda;  

 

- 1-9 sayılı istemlerin tamamının açık ve anlaşılır 

olduğu, 

- Sadece 1-6 sayılı istemlerin sanayiye 

uygulanabilir olduğu,  

- Sadece 1-7 sayılı istemlerin yenilik niteliği 

taşıdığı,  

- Sadece 1-3, 7 sayılı istemlerin ise tekniğin 

bilinen durumunu aştığı belirtilmiştir.  

Bu durumda, TPE’nin yapacağı işlem 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 7-9 sayılı istemler sanayiye uygulanabilir 

olmadığından başvuruyu reddeder. 

B) 1-3, 7 sayılı istemler için incelemesiz patent kararı 

verir. 

C) 1-7 sayılı istemler için incelemeli patent kararı 

verir. 

D) 4-6 ve 8-9 sayılı istemler tekniğin bilinen 

durumunu aşmadığından başvuruyu reddeder.  

E) 1-3 sayılı istemler için incelemeli patent kararı 

verir. 

 

 

 

 

18- İstemi “Kütlece %5 ila %10 oranında C kimyasalı 

içeren bir yapı malzemesi” olarak belirtilen patent 

başvurusunun araştırma raporunda yer alan 

dokümanlar aşağıdaki teknik özellikleri 

içermektedir: 

 

D1: Kütlece %5 oranında C kimyasalı içeren bir 

yapı malzemesi 

D2: Kütlece %3 ila %15 oranında C kimyasalı 

içeren bir yapı malzemesi 

D3: Kütlece %7 ila %9 oranında C kimyasalı 

içeren bir yapı malzemesi 

Buna göre istemin yeniliğini ortadan kaldıran 

doküman veya dokümanlar aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Yalnız D2  B) Yalnız D3 

C) D1, D3   D) D2, D3 

 E) D1, D2, D3 

 

19- Aşağıda on isteme sahip bir patent başvurusuna 

ait araştırma raporu gösterilmiştir: 

 

Kategori Doküman İstemler 

X US12345689 1-4 

Y GB12345689 5,6 

Y CN12345689 5,6 

A TR12345689 1-10 

 

Bu araştırma raporunda yer alan dokümanlarla 

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle 

yanlıştır? 

A) İstem 1, 2, 3 ve 4;  US12345689 nolu dokümana 

göre yenidir. 

B) İstem 5 ve 6; CN12345689  nolu dokümana göre 

yenidir ancak buluş basamağına sahip değildir. 

C) US12345689 nolu doküman, istem 1, 2 ve 3’ün 

sahip olduğu bütün teknik özelliklere sahiptir. 

D) GB12345689 nolu doküman, istem 5 ve 6’nın 

sahip olduğu bütün teknik özelliklere sahiptir. 

E) Tüm istemler TR12345689 nolu dokümana göre 

yenidir. 
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20- Bir patent başvurusunun tarifnamesinde; A, B, C, 

D unsurlarını içeren bir bisikletten 

bahsedilmektedir. Aşağıda patent başvurusuna 

ait istem 1, tekniğin bilinen durumunda yer alan 

D1 dokümanı ve araştırma raporu verilmiştir: 

İstem 1   : A, B içeren bisiklet 

D1 Dokümanı : A, B, C içeren bisiklet 

Araştırma Raporu: 

Kategori Doküman İstem 

X D1 1 

 

Bu bilgilere dayanarak patent vekili, başvuru 

işlemleriyle ilgili başvuru sahibine aşağıdaki 

önerilerde bulunmuştur: 

 

1. Araştırma raporunda belirtilen D1 dokümanı, 

tarifnamede belirtilen unsurların tamamını 

içermediğinden, istemlerde değişiklik 

yapılmadan rapora itiraz edilmelidir. 

2. İstemlerde başvuru aşamasından sonra 

değişiklik yapmak mümkün olmadığından ve 

rapordaki referans doküman, istemdeki tüm 

unsurları içerdiğinden başvuru geri 

çekilmelidir. 

3. İstem 1; A, B, C, D teknik unsurlarını 

içerecek şekilde değiştirilerek inceleme 

talebinde bulunulmalıdır. 

 

Patent vekilinin doğru önerisi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Yalnız 1           B) Yalnız 2           C) Yalnız 3 

 

               D) 1 ve 2               E) 1 ve 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21- Aşağıda, dört farklı başvuru için, istem ve 

Tekniğin Bilinen Durumu (TBD) yer almaktadır: 

 
Başvuru 1: 

TBD: Plastik hortuma sahip temizleme cihazı 

İstem: Polipropilen hortuma sahip elektrikli süpürge 

 

Başvuru 2: 

TBD: Metal gövdeye sahip pişirme cihazı 

İstem: Paslanmaz metal gövdeye sahip cezve 

 

Başvuru 3: 

TBD: Buğdayın 75oC’de kurutulduğu buğday 

kurutma yöntemi 

İstem: Tahılın 60oC ila 120oC’de kurutulduğu tahıl 

kurutma yöntemi 

 

Başvuru 4: 

TBD: Ders çalışmak üzere kullanılan 4 ayaklı masa 

İstem: Yemek yemek üzere kullanılan 4 ayaklı masa 

 

 

Buna göre istemin yenilik kriterine sahip olduğu 

başvurular, aşağıdakilerin hangisinde birlikte 

verilmiştir? 

 

A) Başvuru 1 ve 2  B) Başvuru 1 ve 4 

 

C) Başvuru 2 ve 3  D) Başvuru 2 ve 4

     

     E) Başvuru 3 ve 4 
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22- Tescilli marka kapsamında korunan bir ürün, marka 

sahibinin internet sitesinde tüm teknik özellikleri 

belirtilerek yayımlanmıştır. İnternet sitesindeki 

yayından üç ay sonra, aynı ürün için başka bir kişi 

tarafından aynı teknik özelliklerin konu edildiği, 

ilave herhangi bir teknik özelliğin belirtilmediği bir 

patent başvurusu yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası 

patent veri tabanlarında söz konusu ürünle ilgili 

başvuru tarihinden önce yayımlanmış herhangi bir 

dokümana rastlanmamıştır.  

Patent için başvuran kişinin, incelemeli patent 

sistemini tercih ettiği durumda başvurusunun nasıl 

sonuçlanması beklenir?  

A) Ürün için başvuru tarihinden önce tescil edilmiş 

patent bulunmadığından, başvuru yeni olarak 

değerlendirilir. 

B) Ürün, başvuru tarihinden önce tescil edilmiş bir 

marka ile korunduğundan, başvurunun yeni 

olmadığı değerlendirilir. 

C) Ulusal ve uluslararası patent veri tabanlarında, 

başvuru tarihinden önce herhangi bir başvuru 

veya belge yayını bulunmadığından, başvuru yeni 

olarak değerlendirilir. 

D) İnternette yayımlanan açıklama, başvuru 

tarihinden önceki on iki aylık süre içerisinde 

olduğundan, başvuru yeni olarak değerlendirilir. 

E) İnternette yayımlanan açıklama başvuru 

tarihinden önce olduğundan, başvurunun yeni 

olmadığı değerlendirilir. 

 

 

23- 1883 tarihli Paris Sözleşmesi ve 551 sayılı KHK 

hükümleri uyarınca patent başvurularının 

bölünme işlemleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A) Başvuru, istenilen sayıda bölünmüş başvuruya 

bölünebilir. 

B) Başvuru, TPE’nin belge verilmesine ilişkin 

kararından sonra bölünemez. 

C) Başvuru, TPE’nin buluş bütünlüğü olmadığına 

dair bildiriminden sonra bölünebilir. 

D) Başvuru, TPE’nin düzenlediği araştırma raporu 

sonucunda bölünebilir. 

E) Başvuru, TPE’nin buluş bütünlüğü olmadığına 

dair bildirimi olmadan bölünemez. 

 

 

24- 01.02.2004 başvuru tarihli Avrupa patenti 

05.08.2006 tarihinde A1 (başvuru yayını), 

31.12.2009 tarihinde ise B1 (tescil yayını) koduyla 

yayımlanmış ve patent fasikülünün Türkçe çevirisi 

10.01.2010 tarihinde TPE’ye sunulmuştur.  

Bu patentin yıllık sicil kayıt ücretinin ödeme süresi, 

vadesi ve ödeneceği kuruluş aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Beşinci yıl ücreti, 01.02.2009 vadesinde EPO’ya 

ödenmelidir. 

B) Altıncı yıl ücreti, 05.08.2012 vadesinde EPO’ya 

ödenmelidir. 

C) Altıncı yıl ücreti, 01.02.2010 vadesinde EPO’ya 

ödenmelidir. 

D) Yedinci yıl ücreti, 01.02.2010 vadesinde TPE’ye 

ödenmelidir. 

E) Sekizinci yıl ücreti, 10.01.2014 vadesinde TPE’ye 

ödenmelidir. 

 

 

 

 

 

25-  
1. Mecburi bir tekel yüzünden kullanılmayan 

patentler 

2. Gizli patentler 

3. Ek patentler 

4. Ek patent iken asıl patente dönüşen patentler 

 

Yukarıdaki patentlerden hangileri için yıllık ücret 

ödeme yükümlülüğü yoktur? 

 A) 1 ve 2          B) 1 ve 3                     C) 2 ve 4 

D) 1, 2 ve 3            E) 2, 3 ve 4 

 

Marka Sorularına Geçiniz 
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1- M firması, TPE nezdinde 10.08.2015 tarihinde bir 

marka tescil başvurusu yapmıştır. Başvuru TPE 

tarafından incelenmiş ve başvuru dilekçesinde Nis 

(Nice) sınıf numaralarının yazılmış olduğu, mal 

listesinin sunulmadığı görülmüştür. TPE başvuru 

sahibine, 25.08.2015 tarihinde bir yazı göndererek 

mal listesinin sunulmasını talep etmiştir.  Başvuru 

sahibine bu yazı 01.09.2015 tarihinde tebliğ 

edilmiştir. Başvuru sahibi mal listesini 10.09.2015 

tarihinde TPE’ye sunmuştur. 

Buna göre, başvurunun izleyeceği süreçle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Firma mal listesini süresi içinde sunduğundan, 

başvuru tarihi 10.08.2015 olarak kesinlik kazanır. 

B) Firmanın mal listesini sunması için TPE tarafından 

verilen süre 25.08.2015 tarihinde başlar.  

C) Mal listesinin sunulmaması başvuru tarihini 

etkilediğinden, başvuru tarihi bu eksikliğin 

giderildiği 10.09.2015 olarak kesinlik kazanır. 

D) TPE, başvuru sahibi tarafından sunulan mal 

listesinde genel tabir tespit ederse, başvuru 

sahibine ikinci kez süre verilmez ve başvuru 

işlemden kaldırılır. 

E) Nis (Nice) sınıf numaralarının yazılması ilgili 

sınıftaki tüm malların talep edildiği anlamına 

geldiğinden, TPE’nin mal listesinin sunulmasını 

talep etmesi hatalı bir işlemdir. 

 

2- Bir A firması, TPE nezdinde vekillik yapma yetkisi 

olmayan B kişisi aracılığıyla bir marka tescil 

başvurusu yapmıştır.  

556 sayılı KHK ve ilgili yönetmeliğe göre, bu 

başvuruyla ilgili TPE’nin yapacağı bildirim veya 

işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vekillik yapma yetkisi olmamasına rağmen B’ye 

bildirim yapılır. 

B) Türkiye’de ikametgâhı varsa bildirim doğrudan 

A’ya yapılır. 

C) Türkiye’de ikametgâhı yoksa A’ya yetkili bir vekil 

ataması için bir ay süre verilir. 

D) Başvuru işlemden kaldırılarak B’ye bildirim 

yapılır. 

E) Başvuru esastan incelenir ve ikametgâhı dikkate 

alınmaksızın karar A’ya bildirilir. 

3- Paris Sözleşmesi’ne taraf olan Fransa’da yerleşik A 

firması, TPE’ye 10.09.2015 tarihinde 9, 35. ve 38. 

sınıfları kapsayan bir marka başvurusunda 

bulunmuştur. Bu başvuruyla, Fransa’da yapmış 

olduğu 10.08.2015 tarihli, 9. ve 38. sınıfları içeren 

başvurudan kaynaklanan rüçhan hakkından 

yararlanmayı da talep etmiş ve rüçhan hakkı belgesini 

20.12.2015 tarihinde TPE’ye sunmuştur.  

Buna göre, A firmasının TPE’ye yaptığı başvuru ve 

rüçhan hakkı talebinin sonucu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Firma rüçhan hakkından yararlanamaz, başvuru 

işlemden kaldırılır.  

B) Firma rüçhan hakkından yararlanır ve tüm sınıflar 

için rüçhan hakkı elde eder. 

C) Firma rüçhan hakkından kısmen yararlanır, 

başvurunun incelenmesine 35. sınıf için devam 

edilir. 

D) Firma rüçhan hakkından kısmen yararlanır, 

başvurunun incelenmesine 9. ve 38. sınıflar için 

devam edilir. 

E) Firma rüçhan hakkından yararlanamaz ancak 

başvurunun incelenmesine tüm sınıflar için devam 

edilir. 

 

 

4- 556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir 

Yönetmeliğe göre, marka tescil başvurusunda yer 

alan mal veya hizmetlerin sınıflandırılmasıyla ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Mal veya hizmet listesinde genel tabir 

kullanılmışsa, bu tabirlerin açıklanması için iki ay 

süre verilir.  

B) Birden fazla sınıf içeren başvurularda, ilave sınıf 

ücreti ödendi belgesi, TPE tarafından verilen iki ay 

süre içinde sunulmazsa başvuru işlemden 

kaldırılır. 

C) Başvuru dilekçesinde yer alan mal veya hizmetler 

Nis (Nice) Anlaşması’na göre sınıflandırılır. 

D) TPE, başvuru dilekçesinde yer alan mal veya 

hizmetlerin ait olduğu sınıf numaraları üzerinde 

düzenleme yapabilir. 

E) Mal veya hizmet listesi başvuru anında 

sunulmazsa, başvuru şeklen reddedilir ve başvuru 

sahibine eksikliği gidermesi için iki ay süre verilir. 

 

MARKA SORULARI 



A 
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5- 556 sayılı KHK’nın 7/1 fıkrasına göre 

aşağıdakilerden hangisi, bir marka başvurusunun 

mutlak ret nedenlerinden biri değildir? 

 

A) Malın cinsini belirtmesi  

B) Ayırt edicilikten yoksun olması 

C) Dini semboller içermesi 

D) Kötü niyetle yapılmış olması 

E) Kamu düzenine aykırı olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- 556 sayılı KHK ve ilgili yönetmeliğe göre, 

aşağıdakilerden hangisinin yapılması için gerçek 

ya da tüzel kişilere tanınan yasal süre bir aydır? 

 
A) Yayına itiraza karşı görüş verme 

B) TPE kararına itiraz etme 

C) Yayına itiraz etme 

D) YİDK kararına dava açma 

E) Başvurudaki eksiklikleri giderme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- A firması piyasaya yeni süreceği bir ürün için, tropik 

bir ağaç ismi olan KARİTE ibaresini marka olarak 

belirlemiştir. Firma KARİTE ibaresi ve bu ağacın 

fotoğrafını birlikte içeren bir marka tescil başvurusu 

yapmıştır. Başvurunun mal listesinde kozmetik 

ürünler ve sabunlar bulunmaktadır. TPE yaptığı 

incelemede, KARİTE ibaresinin tropik bir ağaç 

olduğunu ve bu ağaçtan elde edilen yağın Türkiye’de 

özellikle kozmetik sektöründe başka firmalar 

tarafından da hammadde olarak kullanıldığını 

gösteren belgelere ulaşmıştır.  

Buna göre, A firmasının yaptığı marka başvurusu 

hakkında TPE tarafından verilecek doğru karar 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) KARİTE kelimesi farklı dillerde farklı anlamlara 

geldiğinden başvuru yayınlanır. 

B) Başvurunun mal listesinde KARİTE ağacı yer 

almadığından başvuru yayınlanır. 

C) KARİTE ibaresi tescili talep edilen mallar için 

tanımlayıcı nitelikte olmasına rağmen marka 

örneğinde yer alan şekil unsurundan dolayı 

başvuru yayınlanır. 

D) KARİTE ibaresi ve şekil unsuru herkesin 

kullanımına açık olduğundan, başvuru kamu 

düzenine aykırılık gerekçesiyle reddedilir. 

E) KARİTE ibaresi tescili talep edilen mallar için 

tanımlayıcı nitelik taşıdığından ve şekil unsuru da 

tropik ağacın fotoğrafı olduğundan başvuru 

reddedilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 
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8- Başvuruya konu işaretin, tescil tarihinden önce 

başvuru kapsamındaki mallarla ilgili olarak 

kullanılması ve bu kullanım sonucu ayırt edici 

nitelik kazanması, aşağıdaki mutlak ret 

nedenlerinden hangilerini ortadan kaldırmaz? 
 

1. Başvurunun malı nitelemesi 

2. Başvurunun malın niteliği konusunda yanıltıcı 

olması 

3. Başvurunun ayırt edici nitelikten yoksun olması 

4. Başvurunun önceden tescilli bir marka ile aynı 

olması 

5. Başvurunun teknik bir sonucu elde etmek için 

zorunlu olan şekilden oluşması 

 

A) 1, 2 ve 4      B) 1, 3 ve 5 

 

C) 2, 3 ve 4   D) 2, 4 ve 5 

 

 E) 3, 4 ve 5 

 

 

 

9- Bir A firması ZWERGAT ibaresinin parfümler için 

marka olarak tescili amacıyla TPE’ye başvuru yapmış 

ve incelemenin ardından başvuru Resmi Marka 

Bülteni’nde yayımlanmıştır. B firması, 556 sayılı 

KHK’nın 8/4 bendine dayanarak başvurunun yayınına 

itiraz etmiştir. İtirazında, ZWERGATOL ibareli 

markanın, kendilerince üretilen enerji içeceklerinde 

kullanılan tanınmış bir marka olduğunu iddia etmiş ve 

A firmasına ait başvurunun reddini talep etmiştir.  

Buna göre, B firmasınca yapılan itirazın kabul 

edilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisinin 

gerçekleşmesine gerek yoktur?  

A) A firmasına ait başvurudan önce, ZWERGATOL 

markasının B firması adına Türkiye’de başvurusu 

yapılmış veya tescil edilmiş olması 

B) ZWERGAT ve ZWERGATOL markalarının TPE 

tarafından benzer bulunması 

C) ZWERGATOL markasının Türkiye’de 

tanınmışlığının ispatlanmış olması 

D) ZWERGAT başvurusunun, ZWERGATOL 

markasının tanınmışlığından haksız yarar 

sağlaması, itibarına zarar vermesi veya ayırt edici 

karakterini zedelemesi 

E) ZWERGATOL markasının Türkiye’de, başvuru 

tarihinden önce kullanılmış olması  

10- Aşağıdakilerden hangisi, eskiye dayalı kullanım 

gerekçeli bir itirazın kabul edilebilmesi için 

gereken koşullardan biri değildir? 

 

A) Tescilsiz kullanılan markanın tescili için itiraz 

sahibinin başvuruda bulunmuş olması 

B) Tescilsiz marka ile tescil başvurusuna konu marka 

arasında benzerlik olması 

C) Tescilsiz markanın kullanıldığı mallar ile marka 

tescil başvurusunun kapsadığı malların aynı veya 

benzer olması 

D) Tescilsiz markanın ticaret alanında kullanılıyor 

olması 

E) Tescilsiz markanın başvuru tarihinden önce 

kullanılıyor olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- A firması, tescilli “REMNO” kelime markasının 

sahibidir ve aynı zamanda bir şekil markasını da 

ticaret alanında tescilsiz olarak kullanmaktadır. Bu 

şekle çok benzer bir şekil, aynı mallar bakımından B 

firması tarafından marka başvurusuna konu edilmiştir. 

Bu başvurunun Resmi Marka Bülteni’nde yayını, A 

firmasının vekili tarafından tespit edilmiştir. A 

firması, vekiline bu başvurunun yayınına itiraz etme 

talimatı vermiştir.  

Buna göre, itirazın kabul edilebilmesi için 

aşağıdaki gerekçelerden hangisine dayanılması 

gerekir? 

A) Başvurunun “REMNO” kelime markasıyla 

karıştırılma ihtimali 

B) Başvurunun kamu düzenine aykırı olması 

C)  “REMNO” kelime markasının eskiye dayalı 

kullanımı 

D) Başvurunun malların niteliği bakımından 

yanıltıcılığı 

E) Tescilsiz şekil markasının eskiye dayalı kullanımı 

 

 

 

 

 



A 
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12- Aşağıdakilerden hangisi bir markanın 

tanınmışlığının tespitinde kullanılan, TPE 

tarafından belirlenmiş kriterlerden biri değildir? 

 

A) Markanın kullanım süresi 

B) Markanın slogan içermesi 

C) Markanın tanıtım çalışmalarının yoğunluğu 

D) Markanın pazar payı 

E) Markanın ayırt edicilik düzeyi 

 

 

 

 

13- A firması TPE’ye bir marka tescil başvurusu 

yapmıştır. Başvuru, mutlak ret nedenleri kapsamında 

incelenmiş ve 12.03.2015 tarihli Resmi Marka 

Bülteni’nde kısmen yayımlanmıştır. Başvuru sahibi 

reddedilen mallar için süresinde karara itiraz etmiştir. 

İtiraz, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu 

(YİDK) tarafından incelenmiş, 20.05.2015 tarihinde 

karar verilmiştir. Söz konusu YİDK kararı 25.05.2015 

tarihinde firmaya tebliğ edilmiştir.  

Başvurunun tescil süreciyle ilgili bazı bilgiler 

şöyledir: 

1. YİDK’nın itirazı reddetmesi halinde, YİDK karar 

tarihi itibarıyla, 12.03.2015 tarihli Resmi Marka 

Bülteni’nde yayınlanmış mallar için tescil kararı 

kesin hale gelir. 

2. YİDK yayınlanmış mallar açısından da başvuruyu 

mutlak ret nedenleri uyarınca resen reddetme 

yetkisine sahiptir. 

3. YİDK’nın itirazı reddetmesi halinde, A firmasının 

YİDK kararına karşı yetkili mahkemede dava 

açması için son gün 20.07.2015’tir.  

4. YİDK’nın itirazı kısmen kabul etmesi halinde bu 

karar, itirazın kabul edilmediği mallar için TPE 

nezdindeki işlemler açısından nihai karardır.   

 

Buna göre, başvurunun itiraz ve tescil süreciyle 

ilgili doğru bilgiler aşağıdakilerin hangisinde 

birlikte verilmiştir? 

 

A) 1 ve 2                    B) 2 ve 4                 C) 1 ve 4 

 

D) 1, 2 ve 3              E) 2, 3 ve 4   

 

14- 556 sayılı KHK’ya göre, ortak markayla ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Yenilenmesi için marka sahipleri birlikte 

başvurmalıdır. 

B) Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden 

oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir. 

C) Tescili için TPE’ye teknik yönetmelik sunulması 

zorunludur. 

D) Tescili için ortak marka sahipleri birlikte hareket 

eder. 

E) Devri, Marka Siciline kayıt halinde geçerlidir. 

 

 

15- A firması, CANMERT ibaresinin tescili amacıyla 29., 

30. ve 31. sınıflarda yer alan mallar için başvuruda 

bulunmuştur. TPE’de mutlak ret nedenleri 

kapsamında yapılan inceleme sonucunda, başvuru 31. 

sınıfa dahil mallar yönünden reddedilmiş, kalan 

mallar için 12.04.2015 tarihli Resmi Marka 

Bülteni’nde yayımlanmıştır. Söz konusu kısmi ret 

kararı 30.03.2015 tarihinde verilmiş ve 08.04.2015 

tarihinde firmaya tebliğ edilmiştir.  

Bu süreçle ilgili;  

1. Başvuru sahibinin karara itiraz etmesi için son tarih 

08.06.2015’tir. 

2. Yayına itiraz süreci, 08.04.2015’te başlar. 

3. Başvuru sahibinin karara itiraz süresi 30.03.2015’te 

başlar. 

4. Üçüncü kişilerin, başvurunun yayınına itiraz etmesi 

için son tarih 12.07.2015’tir. 

ifadelerinden doğru olanlar aşağıdakilerin 

hangisinde birlikte verilmiştir? 

 

A) 1 ve 2                 B) 2 ve 3                 C) 1 ve 4 

 

D) 2 ve 4                  E) 3 ve 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 
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16- Marka tescil başvurularının yayınına karşı üçüncü 

kişi görüşü sunulması işlemiyle ilgili bazı ifadeler 

aşağıda verilmiştir:  

 

1. Üçüncü kişi görüşleri, başvurunun yayınından 

itibaren üç ay içinde sunulmalıdır. 

2. Başvurunun eskiye dayalı kullanım gerekçesiyle 

reddedilmesi gerektiği iddiası, üçüncü kişi 

görüşlerinde ileri sürülebilir. 

3. Üçüncü kişi görüşlerini sunanlar TPE nezdindeki 

işlemlere taraf olamaz. 

4. Başvurunun kamu düzenine aykırılık gerekçesiyle 

reddedilmesi gerektiği iddiası, üçüncü kişi 

görüşlerinde ileri sürülebilir.  

 

Buna göre, üçüncü kişi görüşüyle ilgili doğru olan 

ifadeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte 

verilmiştir? 

 

A) 1 ve 3                 B) 1 ve 4                 C) 2 ve 3 

 

D) 3 ve 4                  E) 2 ve 4 

 

 

17- Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan 

uluslararası marka tescil işlemleriyle ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

A) Uluslararası marka tescil başvuruları, başvuru 

sahibince doğrudan Dünya Fikri Mülkiyet 

Teşkilatı’na yapılır.  

B) Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın ilgili birimi, 

uluslararası marka tescil başvurularının mal ve 

hizmetlerinin sınıflandırmasını kontrol eder. 

C) Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın ilgili birimi 

uluslararası marka tescil başvurularını mutlak ret 

nedenleri kapsamında inceler. 

D) Dünya Ticaret Örgütü üyesi her ülkenin sınai 

mülkiyet ofisi, başka bir şart gerekmeksizin, 

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’na uluslararası 

marka tescil başvurularını gönderebilir. 

E) Uluslararası marka tescil başvurularının yayınına 

yapılan itirazların ücreti Dünya Fikri Mülkiyet 

Teşkilatı’na ödenir.  

 

18- Aşağıda markaların hükümsüzlüğü ile ilgili 

ifadeler yer almaktadır: 

 

1. Marka, sahibinin davranışları nedeniyle mal ve 

hizmetler için yaygın bir ad haline gelmişse 

hükümsüz kılınabilir. 

2. Markanın, tescil kapsamındaki mal ve hizmetlerin 

bir bölümü bakımından kısmi hükümsüzlüğü 

mümkün değildir. 

3. Markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kararın 

sonuçları geçmişe etkilidir. 

4. 556 sayılı KHK’da sayılan nispi ret nedenlerine 

dayanılarak hükümsüzlük kararı verilemez. 

 

556 sayılı KHK’ya göre, markaların 

hükümsüzlüğüyle ilgili doğru ifadeler 

aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? 

 

 

A) 1 ve 2                 B) 1, 2 ve 3                 C) 2 ve 4 

 

D) 2, 3 ve 4                  E) 1 ve 3 

 

 

 

 

19- Madrid Protokolü yoluyla Türkiye’ye uluslararası bir 

başvuru yapılmış ve TPE bu başvuru hakkında ret 

kararı vermiştir.  

Bu ret kararı, başvurunun Dünya Fikri Mülkiyet 

Teşkilatı (WIPO) tarafından TPE’ye iletildiği 

tarihten itibaren en geç kaç ay içinde WIPO’ya 

bildirilmelidir? 

 

A) 6          B) 9          C) 12          D) 18          E) 24 

 

 

 

 

 

 



A 
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20- 556 sayılı KHK’ya göre, tescilli bir marka sahibi, 

marka hakkına tecavüz edildiğini iddia ederek 

mahkemeye başvurması durumunda, 

mahkemeden aşağıdakilerden hangisini talep 

edemez?  

 

A) Tecavüz fiilinin durdurulmasını 

B) Hakkında tecavüz iddiası bulunan şirketin benzer 

markasının kendisine devrini  

C) Maddi ve manevi zararın tazminini 

D) El konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet 

hakkı tanınmasını 

E) El konulan ürünler üzerindeki markaların 

silinmesini 

 

 

 

 

 

 

21- Aşağıda tescilli bir markanın konu edilebileceği 

hukuki işlemlerle ilgili ifadeler yer almaktadır: 

 

1. Tescilli bir marka, işletmeden bağımsız olarak 

teminat gösterilemez. 

2. Tescilli bir marka, işletmeden bağımsız olarak 

haciz edilebilir. 

3. Tescilli bir marka, tescil edildiği malların bir kısmı 

için lisans sözleşmesine konu olabilir. 

4. Devir, tarafların talebi olmaksızın sicile kaydedilir 

ve yayımlanır. 

 

556 sayılı KHK’ya göre, tescilli bir markanın konu 

edilebileceği hukuki işlemlerle ilgili doğru ifadeler 

aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? 

 

A) 1 ve 3                 B) 1 ve 2                 C) 2 ve 4 

 

D) 2 ve 3                  E) 3 ve 4 

 

 

 

 

 

22- Yürürlükte olan 556 sayılı KHK hükümlerine 

göre, markanın devriyle ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Devir işlemi başvuru halindeki markalara da 

uygulanabilir. 

B) Marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir 

kısmı için devredilebilir. 

C) Devredenin aynı mallar için devre konu markayla 

aynı başka markalarının da bulunması halinde, bu 

markaların da devredilmesi şarttır. 

D) Devir, taraflardan birinin talebi üzerine sicile 

kaydedilebilir. 

E) Devir sicile kayıt edilmediği sürece, taraflar 

markanın tescilinden doğan yetkilerini iyi niyetli 

üçüncü kişilere karşı ileri süremez.  

 

 

 

 

23- 556 sayılı KHK’ya göre, aşağıdakilerden hangisi 

“markayı kullanma” olarak değerlendirilmez? 

 
A) Markayı taşıyan malın ithal edilmesi 

B) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden 

farklı unsurlarla kullanılması 

C) Yalnızca renk kombinasyonundan oluşan bir 

markanın siyah-beyaz olarak kullanılması 

D) Markanın, sahibinin izniyle kullanılması 

E) Markanın yalnızca ihracat amacıyla üretilen 

mallar üzerinde kullanılması 
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24- Aşağıda markanın bölünmesiyle ilgili ifadeler yer 

almaktadır: 

 
1. Bölünme sonucunda oluşan başvuruların her 

birine ayrı numara verilir. 

2. Bölünme sonucunda malların ayrı, hizmetlerin 

ayrı başvurulara dağıtılması zorunludur. 

3. Tescilli markalar bölünme işlemine konu olabilir. 

4. Bölünmüş başvurular ilk başvurunun rüçhan 

hakkına sahip olur. 

556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir 

Yönetmeliğe göre, markanın bölünmesiyle ilgili 

doğru ifadeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte 

verilmiştir? 

 

A) 1 ve 4                 B) 2 ve 4                 C) 1, 2 ve 3 

 

D) 1 ve 3                  E) 1, 3 ve 4 

 

 

 

 

25- A firması, 10.04.2004 tarihinde TPE’ye bir marka 

tescil başvurusunda bulunmuş ve marka 10.12.2004 

tarihinde tescil edilmiştir.  

Bu bilgiye ve 556 sayılı KHK’ya göre, bu 

markanın koruma süresi ve yenilenmesiyle ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Markanın koruma süresi 10.12.2004 tarihinde 

başlar. 

B) Marka en fazla iki defa yenilebilir, bu nedenle en 

geç 10.04.2024 tarihine kadar korunabilir. 

C) Yenileme talebi 30.04.2014 tarihine kadar 

yapılmazsa marka hükümsüz sayılır. 

D) Yenileme talebi 01.04.2014 tarihinde yapılırsa 

markanın koruma süresi 01.04.2024’te sona erer. 

E) Markayı yenileme talebi, ek ücret ödenerek 

01.05.2014 ile 31.10.2014 tarihleri arasında da 

yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortak Sorulara Geçiniz 



A 
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1- 554 sayılı KHK’ya göre, yeniliğin ve ayırt edici 

niteliğin değerlendirilmesiyle ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, 

birbirleriyle kıyaslanan tasarımların sadece farklı 

özellikleri dikkate alınır. 

B) Yeniliğin değerlendirilmesinde, tasarımlar 

sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa 

aynı kabul edilir. 

C) Koruma talep edilen bir tasarım, başvuru 

tarihinden önceki 12 ay içerisinde tasarımcısı 

tarafından kamuya sunulursa tasarımın yeniliği 

ve ayırt edici niteliği etkilenmez. 

D) Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, 

tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne 

kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu dikkate 

alınır. 

E) Bir tasarımın aynısı başvuru veya rüçhan 

tarihinden önce, dünyanın herhangi bir yerinde 

kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul 

edilir. 

 

2- Aşağıda 554 sayılı KHK’da öngörülen sürelerle 

ilgili ifadeler yer almaktadır.  Doğru ifadeler hangi 

seçenekte birlikte verilmiştir? 

 

1. Yayın erteleme en çok 18 aya kadar talep edilebilir.        

2. Rüçhan hakkı talebi, yurtdışında yapılan başvuru 

tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılan başvurularda 

geçerlidir. 

3. Rüçhanlı başvurularda, rüçhan belgesi başvuru 

tarihinden itibaren 2 ay içinde TPE’ye sunulmalıdır. 

4. Tasarım tesciline itiraz süresi yayın tarihinden 

itibaren 6 aydır. 

5. Tasarım tesciline yapılan itiraza karşı görüş 

bildirme süresi itirazın tebliğ tarihinden itibaren 1 

aydır. 

 

 

A) 2 ve 4                 B) 4 ve 5                 C) 1, 3 ve 4 

 

D) 1, 3 ve 5                  E) 2, 4 ve 5 

 

3- Bir tasarımcı, aşağıda yer alan 8x8 cm 

boyutundaki görsellerle tasarım tescil başvurusu 

yapacaktır: 

        

Bu görseller dikkate alındığında, görsellerin 

tasarım ve resim numaraları ile ödenecek toplam 

ücret aşağıdakilerden hangisidir? (Başvuru ücreti: 

130 TL, İlave her bir tasarım için başvuru ücreti: 55 
TL, yayın ücreti (8x8cm): 40 TL’dir.) 

 

A) 

 
       1-1             1-2               1-3               2-1 

Toplam ücret: 265 TL 

 

B) 

 
      1-1             1-2               1-3              1-4 

Toplam ücret: 290 TL 

 

C) 

 
        1-1            1-2             1-3              2-1 

Toplam ücret: 345 TL 

 

D) 

 
      1-1             1-2              2-1             3-1 

Toplam ücret: 360 TL 

 

E) 

 
       1-1             1-2             2-1             3-1 

Toplam ücret: 400 TL 

 

ORTAK SORULAR 



A 
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4- Başvuru tarihi 27.06.2014 ve rüçhan tarihi 10.03.2014 

olan tasarım tescil başvurusunda, başvuru formunun 

imzasız olduğu ve tarifnamenin bulunmadığı tespit 

edilmiş, başvuru sahibine eksiklikleri gidermesine 

ilişkin bildirimde bulunulmuştur. Söz konusu 

eksiklikler tamamlanarak 18.07.2014 tarihinde, rüçhan 

belgesi ise 20.08.2014 tarihinde TPE’ye teslim 

edilmiştir. Başvuru, 01.10.2014 tarihli Resmi 

Endüstriyel Tasarımlar Bülteni’nde yayımlanmıştır. 

Buna göre, başvurunun koruma başlangıç tarihi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 10.03.2014 

B) 27.06.2014 

C) 18.07.2014 

D) 20.08.2014 

E) 01.10.2014 

 

 

5- Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde tescil edilen 

Türkiye’ye ait ilk coğrafi işaret aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Adana kebabı 

B) Antep baklavası 

C) Aydın inciri 

D) İznik çinisi 

E) Malatya kayısısı 

 

6- Bir firma Eskişehir’de bulunan üretim tesisinde, yeni 

geliştirdiği bir iletişim cihazı için farklı türde sınai 

mülkiyet haklarından yararlanmak istemektedir.  

 

Buna göre firma, aşağıdaki sınai mülkiyet 

haklarının hangisinden yararlanamaz? 

 

A) Entegre devre topoğrafyası 

B) Faydalı model 

C) Marka 

D) Coğrafi işaret 

E) Endüstriyel tasarım 

 

 

7- Tasarımların Uluslararası Korunmasına İlişkin 

Lahey Anlaşması ile ilgili bazı ifadeler aşağıda 

verilmiştir: 

 

1. Türkiye, Lahey Anlaşması Cenevre Metni’ne 

üyedir. 

2. Lahey Anlaşması çerçevesinde, uluslararası 

başvuru yapabilmek için daha önceden ulusal 

başvuru yapılmış olması ya da ulusal tescil elde 

edilmiş olması gerekmektedir. 

3. Ulusal ofis aracılığıyla uluslararası başvuru 

yapılabilir. 

4. Çoklu bir uluslararası başvuru en fazla 50 farklı 

tasarım içerebilir. 

5. Korumanın reddine karşı yapılacak itirazlar, 

uluslararası başvuru sahibi tarafından ilgili taraf 

ülkenin yetkili kuruluşuna yapılır. 

 

Lahey Anlaşmasıyla ilgili doğru ifadeler 

aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? 

 

A) 1, 2 ve 4              B) 1, 3 ve 4           C) 1, 3 ve 5 

 

D) 2, 3 ve 5                  E) 2, 4 ve 5 

 

 

 

 

 
 

8- Aşağıdakilerden hangisi Türk Patent 

Enstitüsü’nün görevlerinden biri değildir? 

 

A) Benzer uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak 

B) Görev alanına giren konularda akademik 

çalışmaları desteklemek 

C) Yurt içinde dokümantasyon merkezleri kurmak 

D) Telif hakları konusunda uluslararası anlaşmaları 

hazırlamak 

E) Teknoloji transferinin yönlendirilmesi 

işlemlerini yapmak 

 

 

 



A 
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9- Aşağıdakilerden hangisi sınai mülkiyet haklarının 

uluslararası veya bölgesel tescil işlemlerini yapan 

uluslararası kurumlar tarafından hizmete 

sunulmuş, sınai mülkiyet elektronik veri 

tabanlarından birinin adı değildir? 

 

 

A) Romarin               B) Patentscope            

C) Tmview     D) Espacenet 

       E) Nicetracker 

 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi, Türk Patent 

Enstitüsünün ana hizmet birimlerinden biri 

değildir?  

 

A) Patent Dairesi Başkanlığı 

B) Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı 

C) Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem 

Dairesi Başkanlığı 

D) Markalar Dairesi Başkanlığı 

E) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

 

 

11- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) 

hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, 

her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 

tebliğde gösterilir. 

B) Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, 

Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede 

gösterilir. 

C) Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, 

her yıl Maliye Bakanlığınca bütçe kanununa 

konulan hükümde gösterilir. 

D) Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, 

işletmenin cirosu dikkate alınarak her yıl 1 Ocak 

tarihinde yayımlanan tüzükte gösterilir.  

E) Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, 

TTK’nın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte 

gösterilir. 

 

12- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) 

hükümlerine göre ticaret unvanı ve işletme adı ile 

ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?  

 

A) Her tacir ticari işletmesini ve ticaret unvanını, on 

beş gün içinde işletme merkezinin bulunduğu yer 

ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. 

B) Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer 

tüzel kişilerin ticaret unvanları, adlarıdır. 

C) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun 

altına atacağı imzayı notere onaylattırdıktan sonra 

sicil müdürlüğüne vermek zorundadır.  

D) Türk Patent Enstitüsü, görevini yaparken bir 

ticaret unvanının tescil edilmediğini veya kanun 

hükümlerine aykırı olarak tescil edildiğini 

öğrenirse durumu yetkili makamlara bildirmek 

zorundadır.  

E) Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına 

devredilebilir. 

 

 

 

 

 

13- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 

göre; tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde 

düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden 

dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar aşağıda yer 

alan sistemlerden hangisi aracılığıyla yapılmaz? 

 

A) Noter 

B) Taahhütlü mektup 

C) İlan  

D) Telgraf  

E) Elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik 

posta  
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14- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, 

örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa, kendisi 

kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak 

idiyse ona göre karar verir. 

B) Hâkim karar verirken bilimsel görüşlerden 

yararlanır. 

C) Resmi sicil ve senetler, belgeledikleri olguların 

doğruluğuna kanıt oluşturur. 

D) Her insanın fiil ehliyeti vardır ve kimse bu 

ehliyetini kullanmaktan alıkonamaz. 

E) Bir gerçek kişinin aynı zamanda birden fazla 

yerleşim yeri olamaz. 

 

 

 

 

15- 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Vekil, vekâlet verenin açık talimatına uymakla 

yükümlüdür. 

B) Vekil, sözleşme veya teamül varsa ücrete hak 

kazanır. 

C) Vekil, vekâlet borcunu hiçbir şartta başkasına ifa 

ettiremez.  

D) Vekil, vekâletin ifası sebebiyle uğradığı zararın 

giderilmesini vekâlet verenden isteyebilir.  

E) Vekil, vekâlet verene, tesliminde geciktiği paranın 

faizini de ödemekle yükümlüdür. 

 

 

 

16- Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın 

görevleri arasında yer almaz? 

 

A) Döviz kuru rejimini hükümet ile belirlemek 

B) Banknot dolaşımını sağlamak 

C) Ülkemizin altın ve döviz rezervlerini saklamak  

D) Banknot basmak 

E) Bankaların rutin denetimini yapmak 

 

 

 

 

 

17- Türkiye’nin 2014 yılında en fazla ihracat ve ithalat 

yaptığı ülkeler sırasıyla hangi seçenekte doğru 

verilmiştir?  

 

A) Irak- Çin 

B) Rusya Federasyonu -Almanya 

C) Almanya-Rusya Federasyonu 

D) Almanya-Çin 

E) Irak-Almanya 

 

 

18- Aşağıdakilerden hangisi Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığının bağlı, ilgili veya ilişkili 

kurum ve kuruluşlarından değildir?  

 

A) Türk Standardları Enstitüsü 

B) Türk Patent Enstitüsü 

C) Türk Akreditasyon Kurumu 

D) KOSGEB 

E) TÜBİTAK 

 

 

 

19- Türkiye’nin planlı ekonomiye geçmesiyle birlikte 

kalkınma planları hazırlanmakta, ekonomik ve sosyal 

gelişim bu planlar çerçevesinde yürütülmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1963-1967 

yıllarını kapsayacak şekilde 1963 yılında yürürlüğe 

konmuştur.  

Yürürlükte olan kalkınma planı ve kapsadığı 

yıllar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sekizinci Kalkınma Planı (2013-2017) 

B)  Dokuzuncu Kalkınma Planı (2013-2017) 

C)  Dokuzuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 

D) Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 

E)  On Birinci Kalkınma Planı (2015-2019) 

 

 

 

 

 



A 
 

Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı   18 
 

20- 2015 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan yazar 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Aziz SANCAR 

B) Patrick MODIANO 

C) Svetlana ALEXIEVICH 

D) Orhan PAMUK 

E) Alice MUNRO 

 

 

21- Bir karınca düz bir hat üzerinde A noktasının 

doğusunda 6 metre mesafede durmaktadır. Karınca, 

her gün A noktasına olan uzaklığı kadar doğu 

yönünde yol almaktadır.  

Buna göre, karıncanın 9. günün sonunda A 

noktasına olan uzaklığının, 5. günün sonunda A 

noktasına olan uzaklığına oranı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 2                  B) 4                  C) 8 

 

D) 16                  E) 24 

 

 

22- Takvimdeki aylardan birinde beş gün Çarşamba, 

beş gün Perşembe ve beş gün Cuma vardır. Bu ayın 

Temmuz ayı olması durumunda bir sonraki ayın 

24. günü aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Cuma            B) Cumartesi            C) Pazar 

 

D) Pazartesi                 E) Salı 

 

 

 

 

 

23- Küp şeklindeki 30 m3 hacimli 1 numaralı havuz, 

tabanından h metre yükseklikte bulunan B 

musluğu ile küp şeklinde aynı hacimli 2 numaralı 

havuza açılmaktadır. A musluğu 1 numaralı, B 

musluğu 2 numaralı havuzu doldurmakta, C 

musluğu ise 2 numaralı havuzu boşaltmaktadır. A, 

B ve C musluklarının akış hızları (debi) sırasıyla 3 

m 3/saat, 3 m3/saat ve 1 m3/saat olarak verilmiştir. 

Her iki havuz boşken, üç musluk aynı anda 

açıldığına göre, 1 ve 2 numaralı havuzlar kaç saat 

sonra aynı seviyeye gelir?  

 

 

 

 

 

 

 

 A) 12,5                  B) 15                  C) 17,5 

 

D) 20                  E) 27,5 

 

 

 

 

 

24- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir 

anlatım biçimi vardır? 

 

A) Kimsenin bu iki markayı karıştırması 

beklenemez. 

B) Patent başvurusu hakkında verilen ret kararı 

yerinde değildir. 

C) Kuruma yapılan patent başvuru sayısı geçen yıla 

göre %10 artış göstermiştir. 

D) Bu kadar iş yükü ile başa çıkmak hiç kolay değil. 

E) Tüketici gözüyle bakıldığında markamızın ayırt 

edici olduğu görülecektir. 

 

 

 

 



A 
 

Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı   19 
 

25- Yoğun koşuşturma içinde debelenen insanlar, en 

şaşırtıcı doğal güzellikleri bile şöyle soğuk bir bakışla 

süzüp geçerler.  

Bu cümledeki altı çizili bölüm anlamca 

aşağıdakilerden hangisiyle karşılanabilir? 

A) Beğenmeyerek 

B) Alıcı gözle 

C) Dikkatlice 

D) İlgisizce 

E) Sıkılarak 

 

 

 

 

Test Bitti 

 

 

 

 


