
PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ
 GENEL YETERLİK SINAVI

1. SORU KİTAPÇIĞI (A)
11.11.2017

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Türk Patent ve Marka Kurumunun 
yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. 
Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

T.C. KİMLİK NUMARASI

ADI SOYADI

SALON NO

SIRA NO

İMZA

Yukarıda yer alan TC Kimlik Numarası, Adı Soyadı, Salon No ve Sıra No bilgilerini eksiksiz doldurunuz ve imzalayınız. 



 

  



AÇIKLAMALAR 

1. Soru kitapçığının sayfalarının eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup 
bulunmadığını kontrol ediniz.  

2. Cevap kağıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap 
kağıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılması 
zorunludur. 

3. Cevap kağıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap 
kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 

4. Bu kitapçıkta 60 soru bulunmaktadır. Toplam cevaplama süresi 90 dakikadır. 

5. Her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Yanlış cevapların doğru cevaplara herhangi bir etkisi 
yoktur. 

6. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu 
yanlış cevaplamış sayılırsınız. 

7. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 

8. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kağıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına 
işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 

9. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kağıdınızı salon görevlilerine 
eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız. 

10.   Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki tüm tarihlerin, resmi tatillere denk gelmeyecek şekilde hafta içi 
olduğu kabul edilecektir. 

 

KISALTMALAR 

 

6769 sayılı SMK : 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği : 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 

Bülten : Yayım ortamının türüne bakılmaksızın Sınai Mülkiyet Kanununda belirtilen 
hususların yayımlandığı ilgili yayın 

EPO : Avrupa Patent Ofisi 

Kurul : Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan 
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu 

Kurum : Türk Patent ve Marka Kurumu 

PCT : Patent İşbirliği Anlaşması 

TÜRKPATENT : Türk Patent ve Marka Kurumu 

Ücret Tebliği : Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından Uygulanan Ücret Tarifesine İlişkin 
Tebliğ 

WIPO : Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı 

YİDK : Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan 
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu 
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1. 02.02.2017 tarihinde A firması tarafından bir 
patent başvurusu yapılmış ve B firması söz 
konusu başvurunun yayımından sonra 
patentlenebilirliğe ilişkin görüşlerini sunmuştur. 

 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sunulan 
görüşlerin bir sonucu olamaz? 

A) A firmasının görüşe göre istemlerini 
tarifname kapsamında daraltması  

B) A firmasının istem değişikliğine gitmemesi  

C) Görüşün araştırma raporunda dikkate 
alınması 

D) Görüşün Kurum tarafından kabul 
edilmeyerek geri gönderilmesi  

E) A firmasının başvurusunu geri çekmesi 

 
 

2. 14.03.2017 rüçhanlı ve 13.03.2018 tarihli bir 
patent başvurusu, başvuru sahibinin erken 
yayım talebi üzerine 22.06.2018 tarihinde 
yayımlanacaktır. Başvurunun araştırma raporu 
ise 24.12.2018 tarihli Bültende yayımlanacaktır.  
 
Buna göre, buluşun patentlenebilirliğine ilişkin 
üçüncü kişi görüşlerinin verilebileceği en erken 
tarih aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 13.03.2018       B)  22.06.2018 

C) 14.09.2018       D) 24.12.2018 

E) 13.09.2019 

 
 
3. 23.06.2016 rüçhanlı ve 14.02.2017 tarihli bir 

patent başvurusunun 10.08.2017 tarihinde 
hazırlanan araştırma raporuna üçüncü kişiler 
tarafından ulaşılamamaktadır. 

 
Üçüncü kişilerin başvuru bilgilerine ulaşamama 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Şekli eksikliklerin giderilmemiş olması 

B) Yıllık sicil kayıt ücretinin ödenmemiş olması 

C) İnceleme talebi yapılmamış olması 

D) Araştırma raporunun olumsuz olması 

E) On sekiz aylık sürenin dolmamış olması 

 

4. Bir patent başvurusunun araştırma raporu 
bildiriminden sonra başvuru sahibi tarafından 
yapılan değişiklikler, 6769 sayılı SMK’nın 
Uygulama Yönetmeliğine göre şekli şartları 
sağlamamıştır. 

 
Bu durumda TÜRKPATENT’in yapacağı bildirim 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Şekli eksikliklerin düzeltilmesi için iki ay süre 
verilmiştir. 

B) Değişiklikler dikkate alınmamıştır. 

C) İşlemler durdurulmuştur, eksiklikler 
tamamlanınca işlemlere devam edilecektir. 

D) Şekli inceleme sonrasında değişiklik 
yapılamaz. 

E) Değişiklikler kabul edilmiştir ancak düzeltme 
yapılması gerekmektedir. 

 
 
5. 19.09.2016 rüçhanlı ve 16.05.2017 tarihli bir 

patent başvurusunun 31.08.2017 tarihli 
araştırma raporunda, başvurunun birden fazla 
buluş içerdiği ifade edilmiştir. Bu amaçla 
başvuru sahibi 20.09.2017 tarihinde bölünmüş 
başvuru talebinde bulunmuştur. 

 
Buna göre, bölünmüş başvurunun rüçhan ve 
başvuru tarihleri aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

 

 

 

 

 

 Rüçhan Tarihi Başvuru Tarihi 

A) 19.09.2016 16.05.2017 

B) 19.09.2016 31.08.2017 

C) 19.09.2017 20.09.2017 

D) 16.05.2017 31.08.2017 

E) 16.05.2017 20.09.2017 
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6. Aşağıdaki tabloda 18.04.2017 tarihli patent 
başvurusu için rüçhan bilgileri verilmiştir: 

 

Rüçhan No Rüçhan Tarihi İlgili İstemler 

GB5xxx90 13.05.2016 1, 2, 3 

IT6xxx87 15.08.2016 4, 5 

 

Tabloya göre, erken yayım talebi yapılmaması 
durumunda, başvuru hangi tarihten sonraki ilk 
Bültende yayımlanır? 

A) 13.11.2017       B)  15.08.2017 

C) 13.05.2017       D) 15.02.2018 

E) 17.10.2018 

 
 
7. 18.05.2017 tarihli bir patent başvurusu 

TÜRKPATENT’e yalnızca İspanyolca dilinde ve 
özet kısmı eksik olarak yapılmıştır. Bu durum 
başvuru sahibine, Kurum tarafından 14.06.2017 
tarihinde bildirilmiştir. 

 
Buna göre başvuru sahibinin, özeti ve Türkçe 
çeviriyi Kuruma teslim etmesi gereken son 
tarihler aşağıdakilerden hangisidir? 

Eksik Özet Türkçe Çeviri 
A) 18.07.2017 18.07.2017 

B) 18.07.2017 18.08.2017 

C) 18.08.2017 18.07.2017 

D) 14.09.2017 18.07.2017 

E) 14.09.2017 18.08.2017 

 
 
8.  6769 sayılı SMK’ya göre, bir patent başvurusu 

sırasında aşağıdaki unsurlardan hangisinin 
verilmesi, başvuru tarihinin kesinleşmesi için 
zorunludur? 

A) İstemler        B)  Özet 

C) Vekaletname       D) Tarifname 

E) Resimler 

 

 

 

9. 6769 sayılı SMK’nın Uygulama Yönetmeliğine 
göre, aşağıdakilerden hangisi patent 
başvuruları kapsamında kullanılan şekillerde 
aranan bir özelliktir? 

A) Şekillerin ölçeklendirilmesi 

B) A4’e sığmayanların A3 boyutunda verilmesi 

C) CD ortamında sunulması 

D) Önemli kısımların renkli gösterilmesi 

E) Siyah renkle çizilmiş olması 

 
 

10. 6769 sayılı SMK’ya göre aşağıdakilerden 
hangisi patentlenebilir buluşa örnektir? 

A) Geliştirilmiş hayvan ırkları 

B) Mikrobiyolojik işlemler 

C) İnsan vücuduna uygulanacak teşhis 
yöntemleri  

D) Hayvan vücuduna uygulanacak teşhis 
yöntemleri 

E) İnsan klonlama işlemleri 

 

11. Almanya’da ikamet etmekte olan bir Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı, PCT kapsamında 
yapmış olduğu başvuru ile Türkiye’de ulusal 
aşamaya giriş yapıyor ve başvurusu 
TR2017xxx65B yayım numarası ile 
yayımlanıyor. 

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde patent 
korumasının elde edildiği bilinmektedir? 

A) Almanya’da 

B) Türkiye’de  

C) Almanya’da ve Türkiye’de 

D) WIPO’ya üye tüm ülkelerde 

E) EPO’ya üye tüm ülkelerde 
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12. 6769 sayılı SMK’ya göre, patent sahibinin 
aşağıdaki izinsiz yapılan fiillerden hangisini 
önlemeyi talep etme hakkı vardır? 

A) Patent konusu usul ile deneme amaçlı 
sürahi elde edilmesi  

B) Patent konusu usul ile elde edilen cam 
bardağın ithal edilmesi 

C) Patent konusu cam şişenin deneme amaçlı 
üretilmesi 

D) Patent konusu ilacın hasta reçetesine 
dayanarak eczanede üretilmesi 

E) Patent konusu ilacın ruhsatlandırılması için 
deneme amaçlı üretilmesi 

 
 
13. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren A 

firmasının patentli bir ürünü bulunmaktadır. 
Söz konusu patentin tek istemi “Buluş …. 
aparat olup özelliği; K, L, M ve N teknik 
unsurlarından oluşmasıdır.” şeklindedir. Aynı 
sektörde faaliyet gösteren B üreticisinin ise 
herhangi bir patent veya faydalı model 
koruması yoktur.  

Buna göre B firması; 

1. K, L, M ve N 

2. K, L ve M  

3. K, L, M, N ve O  

4. K, L, M ve P 

teknik unsurlarından oluşan aparatlardan 
hangisini üretmesi halinde A firmasının 
patent hakkına tecavüz etmez? (P, N’ye 
eşdeğer bir unsur değildir.) 

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

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

 

 

 

 

 

14. 6769 sayılı SMK’nın Uygulama Yönetmeliğine 
göre, bir patente itiraz edilirken 
aşağıdakilerden hangisinin TÜRKPATENT’e 
sunulması gerekli değildir? 

A) İtiraz sahibinin iletişim bilgisinin 

B) İtiraz ücretinin ödendiğini gösterir bilginin 

C) İtiraz edilen patentin sahibinin kimlik 
bilgisinin 

D) İtiraz eden, vekil atamışsa vekilin iletişim 
bilgisinin 

E) İtiraz edilen patentin bir nüshasının 

 
 

15. 6769 sayılı SMK’ya göre, A firmasının beş 
istemli patent başvurusu, tüm istemleri 
itibarıyla patent almıştır. Patent verildikten 
sonra B firması tarafından patentin üç 
isteminin hükümsüzlüğüne ilişkin Kurula itiraz 
edilmiş ve itiraz Kurul tarafından haklı 
bulunmuştur.  

Buna göre, A firması, değişiklikleri bildirim 
tarihinden itibaren kaç ay içinde Kuruma 
sunmalıdır? 

A) 1           B) 2           C) 3           D) 4           E) 6 

 
 
16. Elektronik sektöründe faaliyet gösteren X 

firmasının A, B, C teknik unsurlarından oluşan 
ve Türkiye’de patent korumasına sahip bir 
ürünü vardır. Y firması ise A, B, C unsurlarına 
ilave olarak D ve E teknik unsurlarını da içeren 
ürününü Türkiye’de satmak istemektedir. 

 
Buna göre Y firmasının ürününü Türkiye’de 
tecavüz oluşturmadan satabilmesi için 
aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir? 

A) Faydalı model başvurusunda bulunması 

B) Ürünün farklı olduğunu ispat etmesi 

C) Patent başvurusunda bulunması 

D) Ürünü yurtdışından ithal etmesi 

E) X firmasından lisans alması 
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17. 6769 sayılı SMK’ya göre, verilmiş bir patentin 
hükümsüzlüğüne ilişkin üçüncü kişi itirazı, 
patentin verilmesi kararının yayımı 
sonrasında kaç ay içinde yapılmalıdır? 

A) 2  B) 3  C) 6 

      D) 9            E) 12 
 
 

18.  Otomobil lastiği üreten firmada çalışan bir kişi, 
yaptığı işle ilgili buluşu işverene bildirmiştir. 
Yazılı ve usulüne uygun yapılan bildirim, 
02.10.2017 tarihinde işverene ulaşmıştır. 

 
6769 sayılı SMK’ya göre, bu işveren 
çalışanına hak talebini en geç aşağıdaki 
tarihlerin hangisinde bildirmelidir?  

A) 02.11.2017       B)  02.12.2017 

C) 02.01.2018       D) 02.02.2018 

E) 02.04.2018 
 

 
19. 6769 sayılı SMK’ya göre, aşağıdakilerden 

hangisi bir patentin hükümsüzlüğünü 
gerektiren hallerden biri değildir? 

A) Patent verilebilirlik şartlarından yoksun 
olması 

B) Buluşun yeteri kadar açıklanmamış olması 

C) İlk başvuru kapsamının aşılması   

D) Yıllık ücretin ödenmemiş olması 

E) Patent konusu buluşun patent 
verilemeyecek konular arasında yer alması 

 

20. 06.03.2017 rüçhanlı ve 19.06.2017 tarihli bir 
patent başvurusunun şekli şartlara uygun 
olduğuna dair bildirim 26.09.2017 tarihinde 
yapılmıştır. 

 
Buna göre, başvuru için araştırma talebinin 
yapılabileceği son tarih aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 06.06.2018       B)  06.09.2018 

C) 19.06.2018       D) 19.09.2018 

E) 19.12.2018 

21. 01.02.2016 tarihinde yapılmış bir başvuru 
için, 10.03.2017 tarihinde incelemesiz patent 
belgesi alınmıştır. Bu başvurunun 
incelenmesiyle ilgili;  

1. Üçüncü kişi 01.02.2023 tarihine kadar 
ücreti ödeyerek inceleme talebi yaparsa 
inceleme raporu hazırlanır. 

2. Belge sahibi 01.02.2023 tarihine kadar 
ücreti ödeyerek inceleme talebi yaparsa 
inceleme raporu hazırlanır. 

3. 6769 sayılı SMK yürürlüğe girdiği için 
başvurunun incelemesi yapılamaz. 

4. 01.02.2036 tarihine kadar herhangi bir 
zamanda yapılabilir. 

ifadelerinden hangisi doğrudur? 

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

 D) 1 ve 4  E) 2 ve 4 

 
 

22. Bir patent başvurusu için 6769 sayılı SMK’ya 
göre TÜRKPATENT tarafından hazırlanan 
inceleme raporunda, başvurunun 
patentlenebilir nitelikte olmadığı belirtilmiştir. 
Bu durum başvuru sahibine bildirilmiş 
olmasına rağmen başvuru sahibi süresi içinde 
cevap vermemiştir. 

 
Buna göre, başvurunun sonucu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İncelemesiz sisteme göre değerlendirilir. 

B) Geri çekilmiş sayılır. 

C) Araştırma raporuna göre değerlendirilir. 

D) İkinci inceleme hakkını kaybeder. 

E) Mevcut istemlerle belge verilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ GENEL YETERLİK SINAVI 1. SORU KİTAPÇIĞI (A) 
 

  
5 

Diğer sayfaya geçiniz. 

  

23. 13.03.2015 rüçhan ve 29.02.2016 tarihli PCT 
başvurusu için 13.07.2016 tarihinde 
uluslararası araştırma raporu, 05.12.2016 
tarihinde ise ön inceleme raporu 
düzenlenmiştir. Başvuru sahibi, Türkiye’de 
koruma sağlayabilmek için 11.01.2017 
tarihinde ulusal aşamaya giriş yapmıştır. 

 
Buna göre, başvuru sahibinin ek süre 
talebinde bulunmasına gerek olmadan 
TÜRKPATENT’e başvuru yapabileceği son 
tarih ve Kurumca yapılacak işlem 
aşağıdakilerden hangisidir?  

 Tarih İşlem 
A) 13.09.2017 İncelemeye başlanır. 

B) 13.09.2017 2. inceleme raporu düzenlenir. 

C) 29.05.2018 İncelemeye başlanır. 

D) 29.05.2018 2. inceleme raporu düzenlenir. 

E) 29.08.2018 Başvuru sahibinin sistem 
tercihi beklenir. 

 
 
24. 04.01.2006 başvuru tarihli bir Avrupa patenti 

23.07.2007 tarihinde EPxxxxx67A1 yayım 
numarası, 29.03.2009 tarihinde ise 
EPxxxxx67B1 belge numarası ile 
yayımlanmıştır. 

 
Buna göre, söz konusu Avrupa patentinin 
Türkiye’ye giriş yapabileceği son tarih 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 29.06.2009       B)  04.10.2009 

C) 23.10.2007       D) 23.10.2009 

E) 29.09.2009 

 
 
25. Aşağıdakilerden hangisi Kooperatif Patent 

Sınıflandırması (CPC)’nin alt gruplarından biri 
değildir? 

A) A61K 31/35        B) D06F 13/08 

C) F16L 2011/047        D) X15M 12/26 

E) Y02P 70/121 

 

 

26. “Bir masaüstü telefon olup özelliği; …”, 
şeklinde başlayan bir istemin aşağıdaki 
ifadelerden hangisiyle devam etmesi halinde 
koruma kapsamı en geniştir? 

A) … bir ahize ve sayılardan oluşan bir tuş 
takımı içermesidir. 

B) … en az bir ahize ve sayılardan oluşan bir 
tuş takımı içermesidir. 

C) … bir ahize ve sayılardan oluşan en az bir 
tuş takımı içermesidir. 

D) … bir ahize ve tercihen sayılardan oluşan en 
az bir tuş takımı içermesidir. 

E) … en az bir ahize ve tercihen sayılardan 
oluşan en az bir tuş takımı içermesidir. 

 
 
27. Su arıtma işlemlerinde; ön filtrasyon, 

biyolojik arıtma ve kimyasal arıtma işlem 
adımları tekniğin bilinen durumudur. Bu 
alanda TÜRKPATENT’e yapılan patent 
başvurusu için aşağıdaki istemlerle koruma 
sağlanmak istenmektedir: 

1.  Bir su arıtma işlemi olup özelliği; 
biyolojik arıtma ve kimyasal arıtma 
işlem adımlarından oluşmasıdır. 

2. Bir su arıtma işlemi olup özelliği; ön 
filtrasyon, biyolojik arıtma ve kimyasal 
arıtma işlem adımlarından oluşmasıdır. 

3.  Bir su arıtma işlemi olup özelliği; ön 
filtrasyon, biyolojik arıtma, kimyasal 
arıtma ve ultrafiltrasyon işlem 
adımlarından oluşmasıdır. 

4.  Bir su arıtma işlemi olup özelliği; ön 
filtrasyon, biyolojik arıtma ve diyaliz 
işlem adımlarından oluşmasıdır. 

5.  Bir su arıtma işlemi olup özelliği; ön 
filtrasyon, biyolojik arıtma ve kimyasal 
arıtma amacıyla iyon değiştirme 
kromatografisi işlem adımlarından 
oluşmasıdır. 

 
Buna göre, su arıtma işlemiyle ilgili yeni olan 
istemler aşağıdakilerden hangisidir? 

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

 D) 1, 2 ve 3  E) 3, 4 ve 5 
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28. Bir Avrupa patentinin B1 yayımı sonrası 
patentin hükümsüzlüğüne ilişkin 9 aylık itiraz 
süreci aşağıdakilerin hangisi nezdinde 
yürütülür?  

A) Fasikül girişinin yapıldığı ulusal ofis  

B) Türk Patent ve Marka Kurumu 

C) Avrupa Patent Ofisi 

D) Avrupa Birliği Adalet Divanı 

E) Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi 

 

 
29. Aşağıdakilerden hangisi bir buluşun, buluş 

basamağı içerdiği anlamına gelmez? 

A) Teknik önyargıya istisna teşkil etmesi 

B) Rutin tekniğin dışına çıkması 

C) İlave teknik unsurlar içermesi 

D) Uzun süredir bulunamayan bir çözüm 
olması 

E) Beklenmedik etki göstermesi 

 
 
30. Türkiye’de yapılan 02.02.2017 tarihli bir 

patent başvurusunun 02.03.2018 tarihli 
araştırma raporu hazırlanırken yapılacak 
yenilik değerlendirmesinde aşağıdakilerin 
hangisi dikkate alınmaz?  

A) 01.01.2017 yayım tarihli bir web dokümanı 

B) Başvuru tarihi 01.12.2016, yayım tarihi 
02.02.2018 olan 2016/xxx57 numaralı 
ulusal faydalı model başvurusu 

C) Başvuru tarihi 02.11.2016, yayım tarihi 
04.01.2018 olan CN9xxx54 numaralı patent 
başvurusu  

D) Başvuru sahibinin yayım tarihi 06.04.2015 
olan başka bir dokümanı 

E) Yayım tarihi 06.06.2016 olan 
WO2016xxx754 numaralı patent başvurusu 

 
 
 
 
 
 
 

31. 6769 sayılı SMK’ya göre, şekli eksiklikleri 
giderilmediği için reddedilen bir faydalı 
model başvurusu için aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Ret kararına bildirim tarihinden itibaren iki 
ay içinde itiraz edilebilir. 

B) Aynı kapsamda tekrar başvuru yapılabilir. 

C) Başvuru için ret tarihinden sonra yıllık ücret 
ödenmez. 

D) Başvuru yayımlanmaz. 

E) Başvuru ücreti talep halinde iade edilir. 

 
 

32. 6769 sayılı SMK’ya göre, bir faydalı model 
başvurusunun telafi ücreti aşağıdakilerin 
hangisinde ödenir? 

A)  Hakkın sona erdiğine ilişkin bildirimden 
itibaren 2 ay içinde 

B)  Hakkın sona erdiğine ilişkin yayımdan 
itibaren 3 ay içinde 

C)  İlgili yıldaki vade tarihinden itibaren 3 ay 
içinde 

D)  İlgili yıldaki vade tarihinden itibaren 6 ay 
içinde 

E)  Geçersizlik bildiriminden itibaren 6 ay 
içinde 

 
 
33. 6769 sayılı SMK’ya göre daha önce 

dönüşüme konu olmamış bir faydalı model 
başvurusu, patent başvurusuna aşağıdaki 
sürelerin hangisinde dönüştürülebilir? 

A)  Araştırma raporu bildirimini takip eden 3 
ay içinde 

B)  Araştırma raporu yayımını takip eden 3 ay 
içinde 

C)  İnceleme raporu bildirimini takip eden 3 ay 
içinde 

D)  İnceleme raporu bildirimini takip eden 6 ay 
içinde 

E)  İnceleme raporu yayımını takip eden 3 ay 
içinde 
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34. 02.02.2017 tarihli bir patent başvurusu için 
hazırlanan araştırma raporu, başvuru sahibine 
06.11.2017 tarihinde bildirilmiş olup araştırma 
raporu 23.11.2017 tarihli Bültende 
yayımlanacaktır. 

 
Buna göre inceleme talebinin yapılabileceği 
son tarih aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 02.02.2018       B)  06.05.2018 

C) 06.02.2018       D) 23.02.2018 

E) 06.01.2018 

 
 
35. 6769 sayılı SMK’nın Uygulama Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangisi faydalı modelin 
araştırma raporunun düzenlenmesiyle ilgili 
doğru ifadelerden biri değildir?  

A)  Araştırma raporu düzenlenirken, yenilik 
değerlendirilmesinde buluş konusuna katkı 
sağlamayan teknik unsurlar dikkate 
alınmaz. 

B)  Araştırma talebi, şekli uygunluk yazısı 
bildiriminden itibaren on iki ay içinde 
yapılır. 

C)  Araştırma raporunun düzenlenme 
tarihinde, tekniğin bilinen durumundaki en 
yakın dokümanlar raporda belirtilir. 

D)  Ücret Tebliğinde belirtilen ilgili ücretin 
araştırma talebiyle birlikte ödenmesi 
zorunludur. 

E)  Süresi içinde araştırma talebi 
yapılmamışsa, başvuru geri çekilmiş sayılır. 

 

 

 

 

 

 

 

36. 6769 sayılı SMK’nın Uygulama Yönetmeliğine 
göre, aşağıdakilerden hangisi patent 
rüçhanına ait özelliklerden biri değildir? 

A)  Rüçhan hakkından yararlanma süresinin on 
iki ay olması 

B)  Rüçhan talebinin başvurunun istemlerinin 
tamamı veya bir kısmı için olması 

C)  Rüçhan talebinin ulusal başvuru tarihinde 
veya başvurudan itibaren iki ay içinde 
ücret ödenerek yapılması  

D)  Faydalı model başvurusunun patent 
başvurusuna rüçhan hakkı doğurmasının 
mümkün olması 

E)  Yabancı ülke rüçhanlarında Kuruma belge 
aslının sunulmasının yeterli olması 

 

37.  15.04.2016 tarihinde incelemeli patent belgesi 
alan başvuruya ait istem aşağıdaki gibidir:   

Bir sandalye olup özelliği; dört ayak ve bir sırt 
yaslama desteği içermesidir. 
 
Buna göre, 15.05.2017 tarihinde yapılmış beş 
ayrı başvurudaki; 

1.  Bir sandalye olup özelliği; dört ayak 
içermesidir. 

2.  Bir sandalye olup özelliği; üç ayak ve bir 
sırt yaslama desteği içermesidir. 

3.  Bir sandalye olup özelliği; dört ayak ve 
bir sırt yaslama desteği içermesidir. 

4.  Bir sandalye olup özelliği; en az üç ayak 
ve bir sırt yaslama desteği içermesidir. 

5.  Bir sandalye olup özelliği; dört ayak, bir 
sırt yaslama desteği ve iki adet kol 
desteği içermesidir. 

bağımsız istemlerden hangisi için kesinlikle 
patent belgesi verilemez? 

A) Yalnız 3        B) 1 ve 3 C) 4 ve 5
  

 D) 1, 3 ve 4  E) 1, 2, 3 ve 4 
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38. ES1xxxx56A rüçhanlı, başvuru tarihi 
13.08.2014, başvuru (A1) yayım tarihi 
19.01.2016, belge (B1) yayım tarihi 
22.06.2016 olan Avrupa patentinin sadece 
Türkiye’ye fasikül girişi yapılmıştır.   

 
Buna göre, Avrupa patentinin üçüncü yıl yıllık 
ücreti aşağıdakilerden hangisine 
ödenmelidir? 

A) İspanya Patent ve Marka Ofisi 

B) Avrupa Patent Ofisi 

C) Türk Patent ve Marka Kurumu 

D) Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi 

E) Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı 

 
 
 
39. 05.06.2012 rüçhanlı ve 03.06.2013 tarihli PCT 

başvurusu, Türkiye’de 21.08.2015 tarihinde 
ulusal aşamaya giriş yapmıştır. 

 
Bu başvuru için yıllık ücretlerin, yıllara göre 
ödeme tarihleri aşağıdakilerden hangisidir?  

 2014 2015 

A) 21.08.2015 21.08.2015 

B) Ödeme yok 03.06.2016 

C) Ödeme yok 21.08.2015 

D) 03.06.2016 03.06.2016 

E) Ödeme yok 05.06.2016 

 

 

40. 6769 sayılı SMK’ya göre, bir patent 
başvurusu en geç ne zaman geri çekilir? 

A) Koruma süresi sonuna kadar 

B) Yayımlanana kadar 

C) Araştırma raporu yayımlanana kadar 

D) Patentin verildiğine ilişkin yayıma kadar 

E) Şekli uygunluk bildirimine kadar 

 

 

 

41. Bir tasarımcı, Locarno sınıflandırmasında 
yedinci sınıfta bulunan aşağıdaki bardak 
tasarımlarına ait 8x8 cm boyutundaki 
görsellerle TÜRKPATENT’e tasarım tescil 
başvurusu yapacaktır: 

    

K L M N 

 
Buna göre, başvurudaki tasarım ve ek 
görsellerin doğru numaralandırması ve buna 
bağlı olarak ödenecek toplam ücret 
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 
(Başvuru ücreti: 145 TL, İlave her bir tasarım 
için başvuru ücreti: 65 TL, Yayım ücreti (8x8 
cm için): 40 TL’dir.)  

 K L M N Toplam ücret 

A) 1.1 1.2 1.3 1.4 305 TL 

B) 1.1 1.2 2.1 3.1 435 TL 

C) 1.1 1.2 2.1 2.2 370 TL 

D) 1.1 2.1 3.1 3.2 345 TL 

E) 1.1 1.2 2.1 2.2 395 TL 
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42. Bir başvuru sahibi, 17.04.2017 tarihinde 
TÜRKPATENT’e çoklu tasarım tescil başvurusu 
yapmıştır. Başvuruda toplam üç tasarım 
bulunmaktadır. Yapılan incelemede başvuruda 
şekli eksiklik bulunmadığı görülmüştür. Yenilik 
araştırması sonucunda başvuru sahibinin, 
birinci tasarımını 25.08.2016, ikinci tasarımını 
ise 11.01.2016 tarihinde kendi internet 
sitesinde yayımladığı tespit edilmiştir. Bu 
yayımlar haricinde tasarımların aynılarına 
veya benzerlerine rastlanılmamıştır.  

Buna göre, başvurudaki tasarımlar için 
verilmesi gereken kararlar aşağıdakilerden 
hangisinde birlikte verilmiştir? 

 1. Tasarım 2. Tasarım 3. Tasarım 
A) Yayım Ret Yayım 
B) Ret Ret Yayım 
C) Yayım Yayım Ret 
D) Yayım Yayım Yayım 
E) Ret Ret Ret 

 
    

43. Bir başvuru sahibi 10.03.2017 tarihinde 
TÜRKPATENT’e rüçhanlı çoklu tasarım tescil 
başvurusu yapmıştır. Başvurunun incelenmesi 
sonucunda, başvurudaki tasarımların farklı 
Locarno sınıfında yer aldıkları tespit edilmiştir. 
Locarno sınıfı farklı tasarımlar için bölünmüş 
başvuru yapılması gerektiğinden Kurum, 
başvurunun çoklu başvuruya uygun olmadığını 
yazıyla bildirmiştir. Söz konusu yazı başvuru 
sahibine 29.03.2017 tarihinde ulaşmıştır. 
Başvuru sahibi bölünmüş başvuru yapmaya 
karar vermiştir. 

Buna göre, 6769 sayılı SMK ve Uygulama 
Yönetmeliği kapsamında yapılacak bölünmüş 
başvurunun özellikleriyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Başvuru en geç 29.05.2017 tarihinde 
yapılmalıdır. 

B) İlk başvurudaki rüçhan hakkı bu başvuru 
için de tanınır. 

C) Başvurunun tarihi 10.03.2017 olarak kabul 
edilir. 

D) Başvuruya, aynı sınıfta olması şartıyla yeni 
tasarım eklenebilir. 

E) Başvuru için yeniden başvuru ücreti ödenir. 

44. Bir başvuru sahibi, 05.04.2017 tarihinde 
TÜRKPATENT’e tasarım tescil başvurusunda 
bulunmuştur. Başvuruya konu tasarım 
24.05.2017 tarihinde Bültende yayımlanmıştır. 
Süresi içinde yayımına itiraz edilmeyen 
tasarım için tescil belgesi düzenlenmiş, 
başvuru sahibine gönderilmiştir. 

Buna göre, tasarımın koruma süresiyle ve 
yenilenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Tasarımın koruma süresi 24.05.2017 
tarihinde başlar, yenilenerek beş yıllık 
süreyle korunur. 

B) Ek ücret ödenmesi şartıyla 05.04.2022 
tarihinden itibaren altı ay içerisinde 
yenileme talebi yapılması halinde, tasarım 
05.04.2027 tarihine kadar korunur. 

C) Tasarım beşer yıllık dönemler halinde beş 
kez yenilenerek en fazla otuz yıl korunur. 

D) Tasarım yalnızca iki kez yenilenebildiği için 
05.04.2032 tarihine kadar korunur. 

E) Ek ücret ödenerek 10.07.2022 tarihinde 
yenileme talebi yapıldığında, tasarım 
10.07.2027 tarihine kadar korunur. 

 

45. Başvuru sahibi, TÜRKPATENT’e 10.03.2017 
tarihinde çoklu tasarım tescil başvurusunda 
bulunmuştur. Yapılan incelemede başvuruya 
ait herhangi bir şekli eksiklik tespit 
edilmemiştir. Yenilik araştırması sonucunda 
ise birinci tasarımın, başvuru tarihinden 
önceki bir tarihte tescil edilmiş başka bir 
tasarımla aynı olduğu görülmüştür. Birinci 
tasarım yeni olmadığı gerekçesiyle 
reddedilmiş, diğer tasarımlar tescil edilerek 
09.05.2017 tarihli Bültende yayımlanmıştır. 
24.04.2017 tarihli söz konusu kararlar 
28.04.2017 tarihinde başvuru sahibine 
bildirilmiştir. 

Buna göre, karara ve tescile itiraz 
edilebilecek son tarihler aşağıdakilerden 
hangisinde birlikte verilmiştir? 

 Karara İtiraz Tescile İtiraz 
A) 09.07.2017 28.07.2017 
B) 24.07.2017 28.07.2017 
C) 28.06.2017 09.07.2017 
D) 28.06.2017 09.08.2017 
E) 09.07.2017 09.08.2017 
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46. Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin 
Lahey Anlaşması çerçevesinde, WIPO’ya 
yapılacak uluslararası tasarım başvurusuyla 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Yapılan başvuruda ülke seçimine gerek 
olmayıp, başvuruyla Lahey sistemine dâhil 
tüm ülkelerde tasarım koruması elde edilir. 

B) Uluslararası tasarım tescil başvuruları 
yalnızca ulusal ofisler aracılığıyla WIPO’ya 
yapılır. 

C) Bir uluslararası tasarım tescil başvurusunda 
yer alacak tasarıma ait görsel sayısı en fazla 
100 adet olabilir. 

D) WIPO’nun ilgili birimi, uluslararası tasarım 
tescil başvurusunu tasarımın yeni olmadığı 
gerekçesiyle reddedebilir. 

E) Uluslararası tesciller başlangıçta beş yıllık 
süre için korunurken, toplam koruma 
süresi anlaşmaya taraf ülkelerin ulusal 
mevzuatlarına göre değişebilmektedir. 

 
 

47. Aşağıdakilerden hangisi Türk Patent ve 
Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka 
Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin 
Yönetmeliği kapsamında, vekillik meslek 
kurallarına uymayan tutum ve davranışlarda 
bulunanlar ile vekilliğin gerektirdiği görevleri 
yapmayanlar hakkında uygulanacak disiplin 
cezalarından biri değildir?  

A) Uyarma 

B) Kınama 

C) İdari para cezası verme 

D) Geçici olarak vekillik faaliyetlerinden 
alıkoyma 

E) Vekillikten çıkarma 

 
 
48. 6769 sayılı SMK’ya göre, aşağıdaki sınai 

mülkiyet haklarından hangisi miras yoluyla 
intikal edemez?  

A) Faydalı model 

B) Tasarım 

C) Patent 

D) Coğrafi işaret 

E) Marka 

49.  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, vekil 
özel olarak yetkili kılınmadıkça;  

1. Hakeme başvurma 

2. Kefil olma 

3. Kambiyo taahhüdünde bulunma 

4. Bir taşınırı devretme 

işlemlerinden hangilerini yapamaz? 

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

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

 

 

 

50. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 
vekâlet sözleşmesi kapsamında vekilin 
borçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) İstisnai hallerde vekil, izin almadan vekâlet 
verenin talimatlarından ayrılabilir. 

B) Vekilin özen borcundan doğan 
sorumluluğunun belirlenmesinde objektif 
özen ölçütü esas alınır. 

C) Vekil başkasına vekâlet vermeye yetkili ise, 
bu kişinin fiilinden kendisi yapmış gibi 
sorumlu olur. 

D) Vekil, vekâlet verenin istemi üzerine 
yürüttüğü işin hesabını vermekle 
yükümlüdür. 

E) Vekil, vekâlet verene tesliminde geciktiği 
paranın faizini de ödemekle yükümlüdür. 

 
 
51. Aşağıdakilerden hangisi 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümlerinde 
düzenlenen hukuki kavramlardan biri 
değildir? 

A) Dürüst davranma 

B) İyiniyet 

C) İspat yükü 

D) Hâkimin takdir yetkisi 

E) Kişiliğin korunması 
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52. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, 
hâkimin somut uyuşmazlıklara hukuku 
uygulama sırası aşağıdakilerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 

A) Örf ve adet hukuku, hâkimin yarattığı 
hukuk kuralı, kanun hükümleri 

B) Kanun hükümleri, örf ve adet hukuku, 
hâkimin yarattığı hukuk kuralı 

C) Hâkimin yarattığı hukuk kuralı, kanun 
hükümleri, örf ve adet hukuku 

D) Kanun hükümleri, hâkimin yarattığı hukuk 
kuralı, örf ve adet hukuku 

E) Örf ve adet hukuku, kanun hükümleri, 
hâkimin yarattığı hukuk kuralı 

 
 

53. 15 yaşını dolduran ayırt etme gücüne sahip bir 
kişi mahkeme tarafından ergin kılınmıştır. 
Ancak daha sonra kötü yaşam tarzı sebebiyle 
başkalarının güvenliğini tehdit ettiği için 
hakkında kısıtlama kararı verilmiş ve bu karar 
kesinleştikten sonra ilan edilmiştir.  

 
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, 
yasal temsilcisinin rızası olmadan bu kişinin 
yaptığı aşağıdaki işlemlerden hangisi 
geçerlidir?  

A) Kendisine yapılan bağışı kabul etmesi 

B) Taşınmazını devretmesi 

C) Poliçe düzenlemesi 

D) Ticari işletmesini rehin olarak vermesi 

E) Bir taşınmazı kiralaması 

 
 

 

 

 

 

 

 

54. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre 
tüzel kişilerin ehliyetlerinin kapsamı, 
koşulları ve kullanılmasıyla ilgili; 

1.  Tüzel kişinin iradesi organları aracılığıyla 
açıklanır. 

2.  Tüzel kişinin kanuna ve kuruluş 
belgelerine göre gerekli organlara sahip 
olması, hak ehliyetini kazanmasının 
koşuludur. 

3.  Sahip oldukları haklar ve borçlar 
bakımından tüzel kişilerle gerçek kişiler 
arasında fark yoktur. 

ifadelerinden yanlış olanlar aşağıdakilerin 

hangisinde birlikte verilmiştir? 

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

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

 
 
 
 
55. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre 

aşağıdaki gerçek kişilerden hangisi, 
seçeneklerde verilen bilgiler kapsamında 
“tacir” olarak kabul edilmez? 

A) İki arkadaşı ile adi ortaklık şeklinde 
işlettikleri bir ticari işletmeyi açan gerçek 
kişi 

B) Adına ticari işletme işletilen kısıtlı gerçek 
kişi 

C) Miras kalan ticari işletmesi kendisi adına 
işletilen on dört yaşındaki gerçek kişi 

D) Ticari işletmesini ticaret siciline tescil 
ettirerek durumu ilan etmiş olsa bile henüz 
fiilen işletmeye başlamayan gerçek kişi 

E) Bir anonim şirketin yönetim kurul üyesi ve 
aynı zamanda esnaf olan gerçek kişi 
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56. Bir tacir, üretip sattığı buzdolapları için 
kullandığı X markasını TÜRKPATENT nezdinde 
tescil ettirmiştir.  

 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, tacir 
olmanın hükümleri dikkate alındığında, bu 
tacirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) X markasının tescilinden bağımsız olarak, 
ticaret unvanını ticaret siciline tescil 
ettirmek zorundadır. 

B) Yürüttüğü ticari faaliyetlerine ilişkin gerekli 
ticari defterleri tutmakla yükümlüdür. 

C) Ticari işletmesiyle ilgili bir iş gördüğünde 
uygun bir ücret talep edebilmesi, bu 
hususun önceden kararlaştırılmış olmasına 
bağlıdır.  

D) Ticari faaliyetlerinde kullandığı X markasını 
lisans sözleşmesine konu ederken basiretli 
bir iş adamı gibi hareket etmelidir. 

E) Ticari işletmesiyle ilgili borçlarından dolayı 
iflasa tabidir. 

 
 
 
 
57. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre 

ticaret siciline tescil işlemiyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Ticaret siciline tescil kural olarak yetkili 
kurumun bildirimi üzerine yapılır. 

B) Bir hususun tescilini istemeye birden çok 
kimse zorunlu ve yetkili ise kural olarak 
birlikte talepte bulunmaları gerekir. 

C) Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen 
her türlü değişiklik de tescil edilir. 

D) Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi 
içinde oturanlar için tescil isteme süresi 
kural olarak bir aydır. 

E) Tescil işlemi talep sahibinin sözlü istemi 
üzerine yapılır. 

 
 
 
 
 

58. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi bir işletme adıdır? 

A) Operam Hotel 

B) Ali Bak Yapı Kooperatifi 

C) Deniz Yıldızı Donatma İştiraki 

D) Akarsu Turizm Limited Şirketi 

E) Ayşe Can ve Ortakları Adi Komandit Şirketi 

 
 

59. Aşağıdakilerden hangisi 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’na göre Ahmet Doğru isimli 
tacirin kuracağı bir şirketin ticaret unvanı 
olamaz? 

A) Ahmet Doğru İthalat ve İhracat Anonim 
Şirketi 

B) Ahmet Doğru Turizm ve Ticaret A.Ş. 

C) Ahmet Doğru Mobilya Tuhafiye Limited 
Şirketi  

D) Güvercin Kuyumculuk Ltd. Şti. 

E) Doğru İnşaat Otelcilik Limited Şirketi 
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60. İstanbul’da gıda sektöründe faaliyette 
bulunan, İstanbul Lokantacılar Esnaf Odasına 
kayıtlı esnaf A, verdiği yiyecek sağlama 
hizmeti için kullandığı X markasını henüz 
TÜRKPATENT’e başvurarak tescil 
ettirmemiştir. Aynı sektörde rakip olan esnaf 
B, itibarından yararlanmak kastıyla söz konusu 
markanın aynısını, A’nın bilgisi ve izni dışında, 
Ankara’daki lokantasında verdiği hizmet için 
kullanmaya başlamıştır. Markaya duydukları 
güven nedeniyle Ankara’da B’nin lokantasını 
tercih eden müşterilerin sağlık durumu 
yedikleri yemekler nedeniyle bozulmuş ve 
bunun üzerine X markası hakkında sosyal 
medyada olumsuz yorumlar yapılmaya 
başlanmıştır. Bu gelişmelerin sonucunda, 
İstanbul’da A’nın müşterilerinin sayısı da 
azalmıştır. 

 
Buna göre, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
çerçevesinde, haksız rekabet gerekçesiyle 
ileri sürülebilecek istemlerle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?   

A) İstanbul Lokantacılar Esnaf Odası, haksız 
rekabetin men’ini isteyebilir. 

B) Sağlığı bozulan ve ekonomik çıkarları zarar 
gören müşteriler, maddi zararlarının 
tazminini talep edebilir. 

C) A, B’nin fiilinin haksız olup olmadığının 
tespitini isteyebilir.  

D) İstanbul Lokantacılar Esnaf Odası, A’nın 
maddi zararının tazminini talep edebilir. 

E) Ticari itibarı zedelenen A, manevi tazminat 
talep edebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 
30 dakikası ve son 10 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmaya-
caktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek 
için sınav salonundan çıkmalarına kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav 
salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan aday tekrar sınav 
salonuna alınmayacaktır.

2. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru 
kitapçığının sayfaları kesinlikle koparılmamalıdır. Soru kitapçığının bir 
sayfası bile eksik çıkarsa adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

3. Cevap kağıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken 
bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde adayın sınavının 
değerlendirilmesi mümkün olmayacak ve bu durum tutanak altına 
alınacaktır.

4. Sınav süresince görevlilerle konuşulması, soru sorulması, görevlilerin 
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, adayların yanlarında ve 
sıralarında sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmaları, adayların 
birbirleriyle konuşmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri 
yasaktır.

5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya 
çekilmesine yardım eden adaylarla ilgili tutanak tutulacak ve sınavları 
geçersiz sayılacaktır. Bu kapsamda, cevap kağıtlarının diğer adaylar 
tarafından görülmeyecek şekilde tutulması adayın kendi sorumluluğun-
dadır.

6. Gerektiğinde görevliler adayların oturdukları yeri değiştirebilir. Adaylar, 
görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorunda olup, uymayanlar ile sınav 
kurallarına ve esaslarına uymayan veya uymadığı sonradan tespit edilen 
adaylar hakkında tutanak tutulacak ve adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

7. Soruların ve/veya bu sorulara verilen cevapların ayrı bir kağıda yazılıp 
bu kağıdın dışarı çıkarılması kesinlikle yasaktır.



PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ
 GENEL YETERLİK SINAVI

2. SORU KİTAPÇIĞI (A)
11.11.2017

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Türk Patent ve Marka Kurumunun 
yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. 
Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

T.C. KİMLİK NUMARASI

ADI SOYADI

SALON NO

SIRA NO

İMZA

Yukarıda yer alan TC Kimlik Numarası, Adı Soyadı, Salon No ve Sıra No bilgilerini eksiksiz doldurunuz ve imzalayınız. 



 

  



AÇIKLAMALAR 

1. Soru kitapçığının sayfalarının eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup 
bulunmadığını kontrol ediniz.  

2. Cevap kağıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap 
kağıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılması 
zorunludur. 

3. Cevap kağıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap 
kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 

4. Bu kitapçıkta 40 soru bulunmaktadır. Toplam cevaplama süresi 60 dakikadır. 

5. Her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Yanlış cevapların doğru cevaplara herhangi bir etkisi 
yoktur. 

6. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu 
yanlış cevaplamış sayılırsınız. 

7. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.  

8. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kağıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına 
işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 

9. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kağıdınızı salon görevlilerine 
eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız. 

10.  Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki tüm tarihlerin, resmi tatillere denk gelmeyecek şekilde hafta içi 
olduğu kabul edilecektir. 

 

KISALTMALAR 

 

555 sayılı KHK : 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname  

556 sayılı KHK : 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  

6769 sayılı SMK : 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği : 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 

Bülten : Yayım ortamının türüne bakılmaksızın Sınai Mülkiyet Kanununda belirtilen 
hususların yayımlandığı ilgili yayın 

Kurul : Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan 
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu 

Kurum : Türk Patent ve Marka Kurumu 

Nis Anlaşması : Nice Anlaşması 

TÜRKPATENT : Türk Patent ve Marka Kurumu 

WIPO : Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı 

YİDK : Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan 
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu 
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Diğer sayfaya geçiniz. 

  

61. Aşağıdakilerden hangisi 6769 sayılı SMK’nın 
4’üncü maddesi hükmünde “marka olabilecek 
işaretler” arasında açıkça sayılmamıştır? 

A) Kokular   B) Renkler 

C) Malların biçimi  D) Kişi adları 

E) Sesler 

 
 
 
62. Aşağıdakilerden hangisi 6769 sayılı SMK’nın 

Uygulama Yönetmeliğine göre, marka tescil 
sürecinde sunulacak muvafakatnamenin 
içermesi zorunlu olan unsurlardan biri 
değildir? 

A) Muvafakat veren marka sahibinin kimlik ve 
iletişim bilgileri 

B) Muvafakat formunun karara itiraz 
aşamasında sunulması halinde muvafakata 
konu marka örneği 

C) Muvafakata konu önceki tarihli markaya ait 
başvuru veya tescil numarası 

D) Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile 
bunların sınıf numaraları 

E) Muvafakat formu vekil tarafından 
imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren 
noter onaylı vekâletname 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63. Bir başvuru sahibinin 10.04.2017 tarihinde 
yapmış olduğu marka başvurusu TÜRKPATENT 
tarafından önceki tarihli bir marka gerekçe 
gösterilerek 02.05.2017 tarihinde 
reddedilmiştir. Kurumun ret kararı 08.05.2017 
tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmiştir. 
Başvuru sahibi 06.06.2017 tarihinde karara 
itiraz etmiş, ancak bu itiraz da 08.09.2017 
tarihinde YİDK tarafından nihai olarak 
reddedilmiştir. 

Buna göre, başvuru sahibi önceki marka 
sahibinden başvurusunun tesciline ilişkin bir 
muvafakatname almış olsaydı, bu 
muvafakatnamenin Kuruma sunulabileceği 
en erken ve en geç tarihler aşağıdakilerin 
hangisinde birlikte verilmiştir? 

 

 En Erken   En Geç 
A) 10.04.2017 06.06.2017 
B) 10.04.2017 08.09.2017 
C) 02.05.2017 08.09.2017 
D) 08.05.2017 06.06.2017 
E) 08.05.2017 08.09.2017 

 
 

 
64. Bir başvuru sahibi 10.03.2017 tarihinde 

TÜRKPATENT’e marka başvurusunda 
bulunmuştur. Kurum tarafından yapılan şekli 
incelemede marka başvuru ücretinin 
ödenmemiş olduğu ve başvurunun emtia 
listesinde genel ifadelerin bulunduğu tespit 
edilmiştir. Kurum, tespit ettiği bu eksiklikleri 
20.03.2017 tarihli bir yazı ile başvuru sahibine 
bildirmiştir. Başvuru sahibi, 01.04.2017 tarihli 
ilk cevap yazısında genel ifadelere açıklama 
getirmiş, 10.04.2017 tarihinde Kuruma 
sunduğu ikinci cevap yazısında da başvuru 
ücretinin 05.04.2017 tarihinde ödendiğine 
ilişkin bilgiyi sunmuştur. 

 
Buna göre, marka başvurusu hangi tarihte 
kesinleşir? 

A) 10.03.2017       B) 20.03.2017 

C) 01.04.2017       D) 05.04.2017 

E) 10.04.2017 
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 65. 6769 sayılı SMK’ya göre, aşağıdakilerden 
hangisi bir marka başvurusunun içermesi 
gereken unsurlardan biri değildir?  

A) Marka vekili tayin edilmişse mevzuata 
uygun olarak düzenlenmiş vekâletname 

B) Başvuruya konu mal ve hizmetlerin listesi 

C) Başvuruya konu marka örneği 

D) Marka örneğinde kullanılan Latin alfabesi 
dışındaki harflerin Latin alfabesindeki 
karşılığı 

E) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi 

  

 

66. Bir başvuru sahibi 01.06.2017 tarihinde 
TÜRKPATENT’e tek renkten oluşan bir marka 
başvurusunda bulunmuştur. Kurum tarafından 
09.06.2017 tarihinde yapılan şekli incelemede, 
başvuru formunda Kurum tarafından 
geçerliliği kabul edilen renk kodunun yer 
almadığı tespit edilmiş ve bu eksiklik 
12.06.2017 tarihli yazıyla başvuru sahibine 
bildirilmiştir. Başvuru sahibi eksikliği giderdiği 
dilekçeyi 28.06.2017 tarihinde Kuruma 
sunmuştur. 

 
6769 sayılı SMK ve Uygulama Yönetmeliğine 
göre, bu başvurunun incelenme süreciyle 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Eksiklik başvuru tarihinin kesinleşmesini 
etkilediğinden, başvuru tarihi 12.06.2017 
itibarıyla kesinleşir. 

B) Eksiklik başvuru tarihinin kesinleşmesini 
etkilediğinden, başvuru tarihi 28.06.2017 
itibarıyla kesinleşir. 

C) Tek renk markası başvurularında renk kodu 
sunma zorunluluğu bulunmadığından 
Kurumun eksiklik yazısı mevzuata aykırıdır. 

D) Tek renk markası başvurularında renk kodu 
eksikliği başvuru tarihinin kesinleşmesini 
etkilemediğinden başvuru tarihi 
değişmemiştir. 

E) Tek renkten oluşan işaretlerin marka olarak 
tescili mümkün olmadığından Kurumun 
eksiklik yazısı mevzuata aykırıdır. 

 

67. TÜRKPATENT’e üç sınıflı bir marka başvurusu 
yapılmıştır. Yapılan şekli incelemede, eşya 
listesinin iki sınıfında sınıflandırma esaslarına 
uygun olarak yazılmış mal ve hizmetlerin yanı 
sıra bazı genel tabirlerin de kullanıldığı tespit 
edilmiştir. Kurum başvuru sahibine genel 
tabirlere ilişkin eksiklik bildiriminde bulunmuş 
ancak verilen süre içinde genel tabirlere ilişkin 
açıklama Kuruma sunulmamıştır. 
 
6769 sayılı SMK’nın Uygulama Yönetmeliğine 
göre, bu başvuru için doğacak sonuç 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Başvuru şekli yönden reddedilir. 

B) Başvuru yapılmamış sayılır. 

C) Genel tabirler eşya listesinden çıkarılarak 
işlemlere devam edilir. 

D) Genel tabirlerin bulunduğu sınıflardaki tüm 
mal ve hizmetler listeden çıkarılarak 
işlemlere devam edilir. 

E) Başvuru sahibine ikinci ve son kez eksiklik 
bildirimi yapılır. 

 

 

68. 6769 sayılı SMK’nın Uygulama Yönetmeliği 
uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bir ses 
markası başvurusunun içermesi gereken 
zorunlu unsurlardan biri değildir?  

A) Tescili istenen sesin bir porte üzerinde 
müzik notalarıyla gösterimi 

B) Başvuru sahibinin işaretin bir ses markası 
olduğuna dair açık talebi 

C) Tescili istenen sesin elektronik ortamda 
dinlemeye ve saklamaya elverişli kaydı 

D) Başvuruya konu mal ve hizmetlerin sınıf 
numaralarına uygun olarak düzenlenmiş 
listesi 

E) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi 
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69. Bir başvuru sahibi 02.05.2017 tarihinde 
TÜRKPATENT’e marka başvurusunda 
bulunmuştur. Başvuru işlemleri sürerken 
başvuru sahibi 05.06.2017 tarihinde Kuruma 
sunduğu dilekçesinde, başvuru anında 
yanlışlıkla farklı bir marka örneğini sisteme 
yüklediğini belirtmiştir. Hatanın düzeltilerek 
başvuru işlemlerinin dilekçe ekindeki yeni 
marka örneğiyle devam ettirilmesini talep 
etmiştir. 

 
6769 sayılı SMK ve Uygulama Yönetmeliğine 
göre, bu talebin sonucu aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Talep, 02.05.2017 tarihli başvurunun marka 
örneğinde değişiklik içerdiğinden kabul 
edilmez. 

B) Talep kabul edilmez, dilekçe ekinde sunulan 
marka örneği için yeni bir başvuru kaydı 
açılır. 

C) Talep, 05.06.2017 yeni başvuru tarihi kabul 
edilerek yerine getirilir. 

D) Başvuru sahibinden hatanın geçerli bir 
sebebe dayandığını ispatlaması istenir. 

E) Talep, başvuru tarihinden itibaren bir aylık 
süre içinde yapılmadığından kabul edilmez. 

 
 
70. Ayırt edici niteliğe sahip olmak koşuluyla 

sloganların marka olarak tescili mümkündür.  
 

Buna göre, aşağıdaki sloganlardan hangisi 
“perakendecilik hizmetleri” için marka olarak 
tescil edilebilir niteliktedir? 

A) Kapatıyoruz. 

B) Bizde her şey iyidir ve ucuzdur. 

C) Çevreyi önemsiyoruz ve %100 geri 
dönüşümlü ambalaj kullanıyoruz. 

D) Müşterilerimiz ilk sırada gelir. 

E) Neysen o ol. 

 

 

 

 

 

 

71. 6769 sayılı SMK’nın 5(1)(g) bendi “Paris 
Sözleşmesi’nin 2’nci mükerrer 6’ncı 
maddesine göre reddedilecek işaretler”in 
marka olarak tescil edilemeyeceğini 
düzenlemektedir. 

 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, ilgili 
Sözleşme hükmü kapsamına giren 
işaretlerden biri değildir? 

A) Sözleşmeye üye devletlerin bayrakları 

B) Sözleşmeye üye devletler tarafından kabul 
edilmiş resmi kontrol ve garanti işaretleri 

C) En az bir üyesinin Paris Birliği üyesi olduğu 
uluslararası hükümetler arası örgütlerin 
isimleri 

D) Sözleşmeye üye devletlerin isimleri 

E) En az bir üyesinin Paris Birliği üyesi olduğu 
uluslararası hükümetler arası örgütlerin 
bayrakları 

 
 
 
72. Aşağıdaki marka başvurularından hangisi 

6769 sayılı SMK’nın 5(1) fıkrası çerçevesinde 
bir mutlak ret nedeni oluşturmaz?  

A) “Otomobiller” için yapılan, esas ve baskın 
unsur olarak “Yakıt Tasarrufu” ibaresini 
içeren marka başvurusu 

B) “Makarnalar” için yapılan ve ayırt edici bir 
kelime unsurunun yanı sıra, tali unsur 
olarak İtalya bayrağını içeren marka 
başvurusu 

C) “Giysiler” için önceden tescilli ve tanınmış 
bir markanın aynısının, “parfümler” 
emtiasında tescili için başkası tarafından 
yapılmış marka başvurusu 

D) “Taze meyveler” için ayırt edici bir 
kelimenin yanı sıra, bu kelimeye göre geri 
planda kalacak şekilde “Malatya Kayısısı” 
ibaresini tali unsur olarak içeren marka 
başvurusu 

E) “Tıbbi hizmetler” için Türkçe karşılığı “diş 
hekimi” olan İngilizce “Dentist” ibaresini 
münhasıran içeren marka başvurusu 
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73. Bir firma, piyasaya yeni süreceği el kremi 
ürünü ve içine bu ürünlerin konulabileceği boş 
makyaj çantaları için oluşturduğu ticari adın, 
ilave herhangi bir unsur içermeksizin tek 
başına marka olarak tescili konusunda marka 
vekilinin görüşüne başvurmuştur. Marka vekili 
yaptığı incelemede, seçilen ticari adın 
kozmetik ürünlerinin üretiminde yaygın olarak 
kullanılan bir kimyasalın adı olduğunu 
belirlemiştir. Marka vekili, Kurum sicilinde 
yaptığı incelemede ise söz konusu ibareyle 
ayırt edilemeyecek kadar benzer nitelikte 
ancak hükümden düşmüş bir markanın 
bulunduğunu, bu markanın aynı sahip adına 
çantalar için tanınmış marka olarak da kayıtlı 
olduğunu tespit etmiştir. Bu tespitlere rağmen 
firma, marka vekiline “el kremleri” ve “boş 
makyaj çantaları” emtialarını kapsayan bir 
başvuruda bulunması talimatını vermiştir. 

 
Söz konusu ibarenin marka olarak tescili için 
TÜRKPATENT’e yapılacak başvurunun, 6769 
sayılı SMK kapsamında mutlak ret nedenleri 
açısından incelenmesi sonucunda Kurumun 
vereceği; 

1. Başvuru el kremleri için tanımlayıcı 
nitelikte bulunacaktır. 

2. Başvuru tüm mallar için tanınmış marka 
gerekçesiyle reddedilecektir. 

3. Başvuru yalnızca boş makyaj çantaları 
için tanınmış marka gerekçesiyle 
reddedilecektir. 

4. Başvuru boş makyaj çantaları için ilan 
edilecektir. 

kararlarından doğru olanlar aşağıdakilerin 
hangisinde birlikte verilmiştir? 

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

 D) 1 ve 3  E) 1 ve 4 

 

 

 

 

 

74. 6769 sayılı SMK’nın mutlak ret nedenlerine 
ilişkin hükmü çerçevesinde, aşağıdaki 
işaretlerden hangisinin marka olarak tescili 
hiçbir koşulda mümkün değildir? 

A) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip 
olmayan işaretlerin 

B) Başvuruya konu malların veya hizmetlerin 
vasfını belirten işaretlerin 

C) Ticaret alanında herkes tarafından 
kullanılan işaretlerin 

D) Aynı tür mallar için tescil edilmiş önceki 
tarihli bir markayla ayırt edilemeyecek 
kadar benzer işaretlerin 

E) Mal veya hizmetin niteliği konusunda halkı 
yanıltacak işaretlerin 
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75. Aşağıda, marka hukukunda “karıştırılma 
ihtimali”nin değerlendirilmesiyle ilgili ifadeler 
verilmiştir: 

1.  Markaların benzerlik düzeyi yüksek ve 
önceki markanın özellikle tanınmışlığı 
nedeniyle ayırt ediciliği yüksekse, mal 
ve hizmetler arasında görece daha 
düşük düzeyde benzerlik bulunmasına 
rağmen, markalar arasında karıştırılma 
ihtimali bulunduğu sonucuna 
ulaşılabilir. 

2.  Başvuru sahibinin, itiraz sahibine ait 
marka ile karıştırılma etkisini yaratmak 
istememesi, işareti bu kasıt altında 
kullanmaması, böyle bir sonuç 
istememesi halinde dahi karıştırılma 
ihtimalinin varlığı yönünde karar 
verilebilir.  

3.  Çekişme konusu markalar arasında ve 
bu markaların kapsamlarındaki mal ve 
hizmetler arasında belli düzeyde 
benzerlik bulunmasına rağmen, 
markalar arasında karıştırılma ihtimali 
bulunmadığı sonucuna ulaşılabilir. 

4.  Başvuruya konu markanın bir bütün 
olarak ayırt ediciliğinin yüksek olması, 
mallar arasındaki benzerliği ortadan 
kaldıran bir husus olarak dikkate 
alınabilir. 

Yerleşik yargı içtihatları ve TÜRKPATENT 
uygulamaları dikkate alındığında, doğru 
ifadeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte 
verilmiştir? 

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

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

 

 

 

 

 

 

76. Bir başvuru sahibi tarafından yapılan marka 
başvurusunun yayımına süresi içinde itiraz 
edilmiştir. İtiraz sahibi itiraz dilekçesinde 
markasını Türkiye’de uzun yıllardır itiraza 
konu mallar için tescilsiz olarak kullanmakta 
olduğunu, bu kullanım sonrasında markasını 
tanınmış bir marka haline getirdiğini öne 
sürmüştür. Başvuru sahibi ise sunduğu karşı 
görüşte, itiraz sahibinin Kurum siciline kayıtlı 
herhangi bir marka başvurusu veya tescilinin 
bulunmadığını belirterek, itiraza konu ibare 
için kullanım hakkının kendisine ait olduğunu 
ileri sürmüştür. 

Buna göre, itiraz sahibinin dayandığı; 

1.  Eskiye dayalı kullanım (SMK m. 6/3) 

2.  Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış 
markalar (SMK m. 6/4) 

3.  Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış 
markalar (SMK m. 6/5) 

gerekçelerden hangisi bu itirazın kabulünü 
sağlayabilir? 

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

 D) 2 ve 3  E) 1, 2 ve 3 
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77. Aşağıda, marka tescilinde mutlak ve nispi ret 
nedenleriyle ilgili bazı ifadeler verilmiştir: 

1.  6769 sayılı SMK’nın 5(1) fıkrasındaki 
mutlak ret nedenleri TÜRKPATENT 
tarafından yalnızca re’sen incelenebilir, 
üçüncü kişilerin itirazı üzerine 
incelenemez. 

2.  6769 sayılı SMK’nın 6’ncı maddesindeki 
nispi ret nedenleri TÜRKPATENT 
tarafından yalnızca üçüncü kişilerin 
yayıma itirazı üzerine incelenebilir, 
re’sen incelenemez. 

3.  Tescilli bir marka için mutlak ret 
nedenlerinin varlığı markanın 
hükümsüzlük sebebidir. 

4.  Tescilli bir marka için nispi ret 
nedenlerinin varlığı markanın iptal 
sebebidir. 

Buna göre, doğru ifadeler aşağıdakilerin 
hangisinde birlikte verilmiştir? 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78. Bir A firması 10.02.2017 tarihinde 
TÜRKPATENT’e bir marka başvurusunda 
bulunmuştur. Kurumun 27.02.2017 tarihli 
kararına istinaden, başvuru 12.03.2017 tarihli 
Bültende yayımlanmıştır. Başvurunun 
yayımına B firması tarafından 11.05.2017 
tarihinde itiraz edilmiştir. Karıştırılma ihtimali 
gerekçeli itiraza aşağıdaki tabloda Kurum 
nezdindeki tescil tarihleri belirtilen markalar 
gerekçe gösterilmiştir.    

 
İtirazdan haberdar olan A firması, itiraza karşı 
görüş sunması için marka vekiline talimat 
vermiştir. Marka vekili, 6769 sayılı SMK’nın 
19(2) fıkrası kapsamında, B firmasına ait 
markaların kullanıldığının ispatlanmasını 
istemiştir. 

Buna göre, marka vekilinin sunduğu karşı 
görüş dilekçesinde, kullanım ispatı talep 
edilmesi gereken markalar aşağıdakilerin 
hangisinde birlikte verilmiştir? 

A) Marka 1 ve 2       B) Marka 2 ve 3 

C) Marka 1, 2 ve 3       D) Marka 1, 2, 3 ve 4 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İtiraz gerekçeleri Tescil tarihleri 

Marka 1 01.02.2012 

Marka 2 07.02.2012 

Marka 3 20.02.2012 

Marka 4 10.03.2012 

Marka 5 10.05.2012 
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79. TÜRKPATENT’e 04.09.2017 tarihinde yapılan 
bir marka başvurusu mutlak ret nedenleri 
açısından incelenmiş ve 03.10.2017 tarihinde 
yayım kararı verilmiştir. Başvuru 12.10.2017 
tarihinde Bültende yayımlanmıştır. 

6769 sayılı SMK’ya göre bu olayda ilgili 
kişiler, başvurunun yayımına hangi tarihler 
arasında itiraz edebilir? 

A) 04.09.2017 – 04.12.2017 

B) 03.10.2017 – 03.12.2017 

C) 03.10.2017 – 03.01.2018 

D) 12.10.2017 – 12.12.2017 

E) 12.10.2017 – 12.01.2018 

 

80. 6769 sayılı SMK’nın Marka Kitabında 
düzenlenen üçüncü kişi görüşleriyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

A) Marka tescilindeki mutlak ret nedenlerinin 
tümü üçüncü kişi görüşüne konu olabilir.  

B) Marka başvurusunun yayımlanmasından 
sonra ancak ilgili kişiler tarafından 
sunulabilir. 

C) Görüş Kurum tarafından reddedilirse, görüş 
sahibi karara iki ay içinde itiraz edebilir. 

D) Ücreti ödenerek yazılı ve gerekçeli olarak 
sunulmak zorundadır. 

E) Başvurunun kötü niyetli olarak yapıldığı 
iddiası üçüncü kişi görüşüne konu olamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden 
İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları 
Yönetmeliği kapsamında, bir marka 
başvurusunun tescil süreci işlemleriyle ilgili 
bazı kararlar YİDK tarafından verilmektedir. 

Buna göre, YİDK aşağıdaki kararlardan 
hangisini verme konusunda yetkili değildir? 

A) Karara etki edecek bir konunun bekletici 
sorun yapılması hakkında ara karar 

B) Esas hakkında sağlıklı ve eksiksiz bir 
inceleme ve değerlendirme yapmasını 
engelleyen bir eksiklik bulunması 
durumunda, gerekçe belirterek Markalar 
Dairesi Başkanlığı’na iade kararı 

C) Nispi ret nedenlerine ilişkin bir itirazda, 
başvuru sahibi aleyhine mutlak ret 
nedenleri uyarınca re’sen ret kararı 

D) Nispi ret nedenlerine ilişkin bir itirazda, 
YİDK nezdinde itiraz eden tarafın aleyhine 
bozma kararı 

E) İtirazın usul yönünden reddine ilişkin nihai 
karar 
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82. Bir başvuru sahibinin 20.03.2017 tarihinde 
TÜRKPATENT’e yaptığı marka başvurusu 
20.04.2017 tarihinde 6769 sayılı SMK’nın 
5/1(ç) bendi gereğince reddedilmiştir. Bu 
karar başvuru sahibine 25.04.2017 tarihinde 
bildirilmiştir. Başvuru sahibi 22.06.2017 
tarihinde Kuruma sunduğu itiraz dilekçesinde, 
markaların ayırt edilemeyecek kadar benzer 
olmadığını, ayrıca başvurusunun reddine 
gerekçe olan markanın kullanılmadığını, bu 
nedenle ret gerekçesi markanın iptal edilmesi 
gerektiğini öne sürerek başvurunun ilanına 
karar verilmesini talep etmiştir. Başvuru sahibi 
itiraz ve ekinde, redde gerekçe markanın 
kullanmama nedeniyle iptaline ilişkin 
kesinleşmiş herhangi bir mahkeme kararını 
Kuruma sunmamıştır. YİDK, itirazı 02.11.2017 
tarihinde görüşmüştür. 

Buna göre, YİDK tarafından yapılan 
incelemeye ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Kullanmama nedeniyle iptal iddiası, iptal 
talebi olarak değerlendirilerek YİDK 
tarafından öncelikli olarak ele alınır, bu 
sırada 5/1(ç) bendi yönünden karara itiraz 
incelemesi bekletilir. 

B) Karara itiraz, süresi içinde Kuruma 
sunulmadığından itiraz yapılmamış sayılır. 

C) YİDK, redde gerekçe markanın kullanmama 
nedeniyle iptaline ilişkin iddiayı esasa 
girmeden reddederek itirazı 5/1(ç) bendi 
açısından incelemeye alır. 

D) YİDK, redde gerekçe markanın sahibine 
markasını kullandığını ispat edecek bilgi 
veya belgeler sunması için bir aylık süre 
verir. 

E) İtirazın görüşüldüğü tarihte YİDK’nın marka 
iptal yetkisi bulunmadığından, itiraz tüm 
gerekçeler bakımından esasa girilmeden 
reddedilir.  

 

 

 

 

83. A firması 06.01.2017 tarihinde TÜRKPATENT’e 
bir marka başvurusu yapmıştır. 18. ve 25. 
sınıflardaki malları kapsayan başvuru, mutlak 
ret nedenleri kapsamındaki inceleme 
sonucunda 18. sınıfa dâhil mallar bakımından 
reddedilmiş, 25. sınıfa dâhil malların ise 
12.03.2017 tarihli Bültende yayımlanmasına 
karar verilmiştir. Söz konusu kısmi ret kararı 
01.03.2017 tarihinde verilmiş ve 18.03.2017 
tarihinde firmaya tebliğ edilmiştir. 

Bu süreçle ilgili gerçekleşmiş veya 
gerçekleşmesi muhtemel bazı durumlar 
şunlardır:  

1. Başvuru sahibinin karara itiraz etmesi 
için son tarih 01.05.2017’dir. 

2. Kısmi ret kararının verildiği tarihte 6769 
sayılı SMK yürürlükte olduğundan 
karara itirazın 6769 sayılı SMK 
çerçevesinde yapılması gerekir. 

3. İlgili kişilerin, başvurunun yayımına itiraz 
etmesi için son tarih 12.05.2017’dir. 

4. Kısmi ret kararı 556 sayılı KHK 
çerçevesinde verilmiştir. 

5. Başvuru sahibi tarafından süresi içinde 
karara itiraz edilmesi halinde 18. sınıfa 
dâhil mallar bakımından verilmiş ret 
kararı kesinleşmemiş olacaktır. 

Buna göre, bu sürece ilişkin doğru ifadeler 
aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? 

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

 D) 3 ve 5  E) 4 ve 5 
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84. 6769 sayılı SMK ve Uygulama Yönetmeliği 
hükümleri uyarınca, ulusal yolla yapılmış bir 
garanti markası başvurusunda teknik 
şartnamenin sunulmaması halinde Kurum 
tarafından yapılacak işlem ve bu işlemin 
sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Başvuru sahibine bu eksikliği gidermesi için 
bir aylık süre verilir. Bu süre içinde 
eksikliğin giderilmesi halinde başvuru tarihi 
etkilenmez. 

B) Başvuru sahibine bu eksikliği gidermesi için 
iki aylık süre verilir. Bu süre içinde 
eksikliğin giderilmesi halinde başvuru tarihi 
etkilenmez. 

C) Başvuru, eksikliğin giderilmesi için herhangi 
bir süre verilmeksizin ticaret-hizmet 
markası olarak değerlendirilerek 
incelemeye alınır, başvuru tarihi 
etkilenmez. 

D) Başvuru sahibine bu eksikliği gidermesi için 
üç aylık süre verilir. Bu süre içinde 
eksikliğin giderilmesi halinde başvuru 
tarihi, eksikliğin giderildiği tarih, saat ve 
dakika itibarıyla kesinleşir. 

E) Başvuru sahibine bu eksikliği gidermesi için 
iki aylık süre verilir. Bu süre içinde 
eksikliğin giderilmesi halinde başvuru 
tarihi, eksikliğin giderildiği tarih, saat ve 
dakika itibarıyla kesinleşir. 

 
 
85. 6769 sayılı SMK’ya göre, aşağıdakilerden 

hangisi “markayı kullanma” kabul edilen 
hallerden biri değildir? 

A) Markanın marka sahibinin izni ile 
kullanılması 

B) Markanın ayırt edici karakteri 
değiştirilmeden farklı unsurlarla 
kullanılması 

C) Markanın sadece ithalat amacıyla mal veya 
ambalajlarında kullanılması 

D) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya 
ambalajlarında kullanılması 

E) Markanın tescilli olduğu mallar için 
reklamlarda, kataloglarda kullanılması 

 

86. Aşağıda markanın devrine ilişkin bazı ifadeler 
yer almaktadır: 

1.  Tescil süreci devam eden başvuru 
halindeki bir markanın devri 
mümkündür. 

2.  Marka, işletmeden bağımsız olarak 
devredilebilir. 

3.  Devir sözleşmelerinin geçerliği için 
devrin marka siciline kaydı zorunludur. 

4.  Devrin sicile kaydedilebilmesi için 
devredene ait aynı veya ayırt 
edilemeyecek kadar benzer diğer 
markaların da devri zorunludur. 

5.  Devrin sicile kaydedilebilmesi için 
markanın kapsamındaki tüm mal ve 
hizmetlerin devri gerekir. 

6769 sayılı SMK ve Uygulama Yönetmeliğine 
göre, doğru ifadeler aşağıdakilerin 
hangisinde birlikte verilmiştir? 

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

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

 
 
 

87. TÜRKPATENT’e 04.11.2009 tarihinde 
başvurusu yapılan bir marka, 10.07.2010 
tarihinde tescil edilmiştir.  

 
Bu marka için koruma süresinin sona erdiği 
tarihten önceki altı ay içinde yenileme talebi 
yapılmaması durumunda, 6769 sayılı SMK 
uyarınca, ek bir ücret ödenmesi şartıyla 
yenileme talebinin Kuruma sunulabileceği en 
son tarih aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 04.11.2019        B) 04.05.2020 

C) 31.05.2020        D) 10.07.2020 

E) 31.07.2020 
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Diğer sayfaya geçiniz. 

  

88. Aşağıdakilerden hangisi 6769 sayılı SMK 
kapsamında marka hakkını sona erdiren 
durumlardan biri değildir? 

A) Markanın koruma süresinin dolması ancak 
süresi içinde yenilenmemesi 

B) Marka sahibinin, tescil kapsamındaki mal ve 
hizmetlerin tamamından vazgeçmesi 

C) Marka başvurusunun, başvuru sahibi 
tarafından geri çekilmesi 

D) Kesinleşmiş mahkeme kararı sonucu 
markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi 

E) İflas eden tüzel kişi marka sahibinin tasfiye 
sürecine girmesi 

 
 

 

89. Aşağıda tescilli markalara ilişkin bazı 
durumlar yer almaktadır: 

1.  Markanın tescil tarihinden itibaren beş 
yıl içinde haklı bir sebep olmadan 
Türkiye’de kullanılmaması  

2.  Markanın başvuru tarihinde ayırt 
edicilikten yoksun olması  

3.  Markanın aynısının, hak sahibinin izni 
olmaksızın ve haklı bir sebebe 
dayanmaksızın ticari vekil adına tescil 
edilmiş olması  

4.  Marka sahibinin fiillerinin sonucu 
olarak, markanın tescil tarihinden sonra 
tescilli olduğu mal ve hizmetler için 
yaygın bir ad haline gelmesi  

6769 sayılı SMK’ya göre, markanın iptalini 
gerektiren durumlar aşağıdakilerin 
hangisinde birlikte verilmiştir? 

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

 D) 2 ve 3  E) 2 ve 4 

 

 

 

 

90. A firması 18.07.2011 tarihinde yaptığı başvuru 
ile X markasını 10.03.2012 tarihinde 
TÜRKPATENT nezdinde tescil ettirmiştir. B 
firması 14.02.2017 tarihinde X markasının 
hükümsüzlüğü talebiyle yetkili mahkemede 
dava açmıştır. Davanın gerekçesi, B firması 
tarafından 02.02.2006 tarihinde tescil edilmiş 
ve dava tarihinde halen hüküm ifade eden Y 
markası ile karıştırılma ihtimalidir. A firması 
6769 sayılı SMK’nın ilgili hükmü kapsamında, 
B’ye ait markanın kullanılmadığını def’i olarak 
ileri sürmüştür. 

 
Buna göre, X ve Y markalarının benzer 
olduğu varsayıldığında, B firması Y markasını 
aşağıdaki tarih aralıklarının hangisinde, 
Türkiye’de ciddi biçimde kullandığını 
ispatlamalıdır? 

A) 14.02.2012 - 14.02.2017 

B) 10.03.2007 - 10.03.2012 

C) 18.07.2006 - 18.07.2011 

D) 18.07.2006 - 18.07.2011 ve 14.02.2012 - 
14.02.2017 

E) 02.02.2006 - 18.07.2011 ve 14.02.2012 - 
14.02.2017 
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Diğer sayfaya geçiniz. 

  

91. Bir başvuru sahibinin 01.02.2017 tarihinde 
TÜRKPATENT’e yaptığı marka başvurusu 
mutlak ret nedenleri bakımından incelenmiş 
ve herhangi bir ret nedeni tespit edilmemiştir. 
Ancak, başvuru Bültende yayımlanmadan 
01.06.2017 tarihinde tescil edilmiştir. Bu 
durum Kurum tarafından 12.06.2017 tarihinde 
tespit edilmiştir. 

 
Buna göre, 6769 sayılı SMK’nın tescile ilişkin 
hükmü çerçevesinde Kurum, tescil işlemiyle 
ilgili aşağıdakilerden hangisini yapacaktır? 

A) Tescil geçerli olduğu için marka sahibine 
tescil belgesi gönderecektir. 

B) Tescili geçerli kabul etmeyecek, başvuru 
işlemlerini mutlak ret nedenleri incelemesi 
aşamasından devam ettirecektir. 

C) Tescili geçerli kabul etmeyecek, başvuru 
işlemlerini Bültende yayım aşamasından 
devam ettirecektir. 

D) Tescil geçerli olduğu için Resmi Marka 
Gazetesi’nde ilan edecektir. 

E) Tescili geçerli kabul etmeyecek, markayı 
sicilden terkin edecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92. Bir başvuru sahibi, Madrid Protokolü 
kapsamında uluslararası bir marka tescil 
başvurusunun WIPO’ya bildirilmesi için 
04.05.2017 tarihinde TÜRKPATENT’e talepte 
bulunmuştur. Uluslararası başvuruya esas 
teşkil eden ulusal başvuru tarihi 
10.02.2017’dir. Kurumun yaptığı inceleme 
sonrası 25.07.2017 tarihinde ilettiği başvuru, 
04.08.2017 tarihinde WIPO’ya ulaşmıştır. 
Başvuruya ilişkin WIPO tarafından yapılan 
incelemede, emtia listesinde tespit edilen 
uygunsuzluklar 04.09.2017 tarihinde başvuru 
sahibine bildirilmiştir. Başvuru sahibinin 
uygunsuzluklara cevabı 15.09.2017 tarihinde 
Kuruma sunulmuş ve Kurum tarafından 
iletilen cevaplar WIPO’ya 30.09.2017 tarihinde 
ulaşmıştır. 

 
Buna göre, uluslararası başvurunun 
WIPO’daki tescil tarihi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 10.02.2017  B) 04.05.2017 

C) 25.07.2017  D) 04.08.2017 

E) 15.09.2017 

 

93. Madrid Protokolü kapsamındaki bir 
uluslararası tescilin, menşe ofiste başvuru 
halindeki veya tescil edilmiş esas markaya 
bağımlı olduğu süre aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Menşe ofisteki esas başvuru tarihinden 
itibaren üç yıl 

B) Menşe ofisteki esas başvuru tarihinden 
itibaren beş yıl 

C) Uluslararası tescil tarihinden itibaren üç yıl 

D) Uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıl 

E) Uluslararası tescilin WIPO tarafından 
yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl 
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Diğer sayfaya geçiniz. 

  

94. Aşağıdakilerden hangisi Madrid Protokolü 
kapsamında yapılan bir uluslararası 
başvuruda, WIPO tarafından incelenmesi 
gereken hususlardan biri değildir?  

A) Başvuru sahibinin tebligata elverişli adres 
bilgisinin olması 

B) Eşya listesinin Nis sınıflandırmasına uygun 
olması 

C) Esas başvuru veya tescil numarasının yazılı 
olması 

D) Uluslararası başvuru formunun menşe 
ofisçe onaylanmış olması 

E) Başvuru konusu markanın ayırt edici 
nitelikte olması 

 

95. Aşağıdakilerden hangisi, markaların 
karıştırılma ihtimali incelemesinde, malların 
benzerliğine ilişkin değerlendirmede dikkate 
alınması gereken faktörlerden biri değildir? 

A) Malların hitap ettiği tüketici kesimi  

B) Malların üzerinde kullanılan markaların 
benzerlik düzeyi 

C) Malların kullanım amacı 

D) Malların birbirine ikame edilebilmesi 

E) Malların satış ve dağıtım kanalları 

 

96. Denizli ilinin Serinhisar ilçesinde üretilen 
Serinhisar Leblebisi için coğrafi işaret 
başvurusu yapılacaktır. Ürünün ayırt edici 
özelliği taş değirmende üretilmesidir. Ürün 
sınırlı miktarda üretilmektedir. 

 
Buna göre, 6769 sayılı SMK’ya göre, 
aşağıdakilerden hangisinin başvuru yapma 
hakkı koşula bağlanmıştır? 

A) Denizli Valiliği 

B) Ürünün yöredeki tek üreticisi  

C) Serinhisar Ticaret Odası 

D) Serinhisar Belediyesi 

E) Serinhisar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe 
Müdürlüğü 

 

97. Tescilli bir coğrafi işaretten kaynaklanan 
hakkı tecavüze uğrayan kişiler, 6769 sayılı 
SMK kapsamında mahkemeden 
aşağıdakilerden hangisini talep edemez? 

A) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespitini 

B) Tecavüz fiillerinin durdurulmasını 

C) Tecavüzün devamını önlemek için tedbir 
alınmasını 

D) Maddi zararın tazminini 

E) Manevi zararın tazminini 

 

98. Fransa kaynaklı Comte Peyniri’nin Türkiye’de 
coğrafi işaret olarak tescili için TÜRKPATENT’e 
başvuru yapılması düşünülmektedir.  

 
Bu peynire ilişkin bir başvuru yapıldığında, 
başvurunun inceleme aşamasında 
aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?   

A) SMK’nın 37’nci maddesindeki başvuru 
şartlarına uygun olması 

B) Fransa’da geçerli coğrafi işaret tesciline 
sahip olması  

C) Başvuru tarihinde ürünün Türkiye 
piyasasında fiili olarak kullanılıyor olması 

D) Fransa’nın, Türkiye’den yapılacak coğrafi 
işaret başvurularına eşit koruma sağlaması  

E) SMK’nın 49’uncu maddesinde yer alan 
denetim şartlarının Fransa’da sağlanmış 
olması  
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Diğer sayfaya geçiniz. 

  

99. Aşağıdakilerden hangisi 6769 sayılı SMK’yla, 
coğrafi işaret başvurularının inceleme 
süreçlerine getirilen yeniliklerden biridir? 

A) İncelenerek uygun bulunan ve Bültende 
yayımlanan başvurular için üç ay içinde 
gerekçeli ve yazılı itirazda bulunulması 

B) Başvuru sahibinin talebi üzerine, başvuru 
eksikliklerinin giderilmesine yönelik bir 
defayı geçmemek üzere iki ay ek süre 
verilmesi 

C) Teknik bilgilerin değerlendirilmesi amacıyla 
görüşüne başvurulan uzman kurum ve 
kuruluşların talep ettiği ücretin başvuru 
sahibi tarafından ödenmesi 

D) İncelenerek uygun bulunan başvuruların 
Resmi Gazete’de ilan edilmesi 

E) Başvuru formunda başvuru yapanın 
kimliğine ilişkin bilgilerin eksik veya hatalı 
olduğunun tespit edilmesi halinde 
başvurunun yapılmamış sayılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. 6769 sayılı SMK’ya göre bir coğrafi işaret 
başvurusu aşağıdakilerin hangisini 
içermemesi halinde yapılmamış sayılır ve 
Kurumun bu yöndeki kararına itiraz 
edilemez? 

A) Coğrafi alanın sınırlarını 

B) Ürünün coğrafi alandaki tarihsel geçmişini 

C) Denetim biçiminin ayrıntılarını 

D) Başvuru yapanın kimliğine ilişkin bilgileri 

E) Coğrafi işaretin kullanım biçimini 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 
30 dakikası ve son 10 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmaya-
caktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek 
için sınav salonundan çıkmalarına kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav 
salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan aday tekrar sınav 
salonuna alınmayacaktır.

2. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru 
kitapçığının sayfaları kesinlikle koparılmamalıdır. Soru kitapçığının bir 
sayfası bile eksik çıkarsa adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

3. Cevap kağıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken 
bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde adayın sınavının 
değerlendirilmesi mümkün olmayacak ve bu durum tutanak altına 
alınacaktır.

4. Sınav süresince görevlilerle konuşulması, soru sorulması, görevlilerin 
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, adayların yanlarında ve 
sıralarında sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmaları, adayların 
birbirleriyle konuşmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri 
yasaktır.

5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya 
çekilmesine yardım eden adaylarla ilgili tutanak tutulacak ve sınavları 
geçersiz sayılacaktır. Bu kapsamda, cevap kağıtlarının diğer adaylar 
tarafından görülmeyecek şekilde tutulması adayın kendi sorumluluğun-
dadır.

6. Gerektiğinde görevliler adayların oturdukları yeri değiştirebilir. Adaylar, 
görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorunda olup, uymayanlar ile sınav 
kurallarına ve esaslarına uymayan veya uymadığı sonradan tespit edilen 
adaylar hakkında tutanak tutulacak ve adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

7. Soruların ve/veya bu sorulara verilen cevapların ayrı bir kağıda yazılıp 
bu kağıdın dışarı çıkarılması kesinlikle yasaktır.



PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ GENEL YETERLİK SINAVI CEVAPLARI (A) 

 

1- D 21- C 41- B 61- A 81- D 
2- B 22- B 42- A 62- B 82- C 
3- E 23- A 43- D 63- B 83- E 
4- B 24- A 44- B 64- E 84- B 
5- A 25- D 45- D 65- A 85- C 
6- A 26- E 46- E 66- B 86- A 
7- A 27- E 47- C 67- C 87- B 
8- D 28- C 48- D 68- A 88- E 
9- E 29- C 49- D 69- A 89- C 

10- B 30- C 50- C 70- E 90- D 
11- B 31- E 51- E 71- D 91- C 
12- B 32- A 52- B 72- C 92- D 
13- C 33- A 53- A 73- E 93- D 
14- E 34- C 54- D 74- E 94- E 
15- B 35- B 55- E 75- D 95- B 
16- E 36- E 56- C 76- C 96- B 
17- C 37- D 57- C 77- B 97- E 
18- D 38- C 58- A 78- A 98- C 
19- D 39- A 59- B 79- D 99- A 
20- C 40- D 60- D 80- E 100- D 

 


