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TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 
2013 YILI PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ  

YETERLİK SINAVI DUYURUSU 
 
 
 

1. SINAVA KATILMA KOŞULLARI 
  

Patent ve/veya marka vekilliği yeterlik sınavlarına girmek için başvuracak adayların 
aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır: 

 
a) Türk vatandaşı olmak,  
b) Fiil ehliyetine sahip bulunmak, 
c) Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak, 
d) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara 

denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının 
birinden mezun olmak. 

 
Yukarıda sayılan nitelikleri taşımadığı sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz 
sayılır. Bu durumda sınav başvuru ücretinin iadesi yapılmaz. 

 
2. YETERLİK SINAVLARINA BAŞVURU ŞEKLİ  
 
 Patent ve/veya marka vekilliği yeterlik sınavlarına katılacak adaylar, sınav başvurularını 

www.tpe.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elden yapılan 
başvurular işleme alınmayıp geçersiz sayılacaktır.  

 
Sınav başvuruları ile ilgili olarak ayrıca herhangi bir belge istenmemektedir. 
 
Patent ve marka vekilliği yeterlik sınavlarının her ikisine birden katılmak isteyen adayların, 
ayrı ayrı başvuru yapmaları zorunludur.  
 

3. SINAV BAŞVURU ÜCRETİ 
 
 Sınav başvuru ücreti,  patent vekilliği ve marka vekilliği sınavlarının her biri için ayrı ayrı 

olmak üzere 200.-TL’dir.  
 
Hem Patent Vekilliği Yeterlik Sınavına hem de Marka Vekilliği Yeterlik Sınavına girecek 
olan adayların, sınav başvurularını tek seferde yapabilmeleri için sınav başvuru ücretlerini 
tek dekontla ibraz edilecek şekilde yatırmaları gerekmektedir. 

 
Sınav başvuru ücretleri, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Ankara 
Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR450001001745342721325280 IBAN numaralı 
hesabına, Vakıflar Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan 
TR180001500158007283203102 IBAN numaralı hesabına veya Halk Bankası Ankara 
Yıldız şubesinde bulunan TR340001200940900006000004 IBAN numaralı hesabına 
yatırılacaktır.   
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4. SINAV BAŞVURU TARİHİ  
  

Sınav başvuruları 30 Eylül 2013 Pazartesi günü başlayacak, 1 Kasım 2013 Cuma günü saat 
24.00'de sona erecektir.  

 
5.   SINAV GİRİŞ BELGESİ 

 
Sınavlara katılacak adaylar için fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi elektronik ortamda 
düzenlenecek olup, Sınav Giriş Belgelerinin temin edileceği internet adresi Enstitü web 
sayfasından ayrıca duyurulacaktır.  

 
6. SINAV TARİHİ VE SAATİ 
 
 Patent Vekilliği Yeterlik Sınavı:   

24 Kasım Pazar, Saat 10.00 
 
 Marka Vekilliği Yeterlik Sınavı: 

24 Kasım Pazar, Saat 14.00 
 
7. SINAV YERİ 

 
Ankara Üniversitesi yerleşkeleri 

 
8. YETERLİK SINAVLARININ ŞEKLİ VE SÜRESİ  

  
Yeterlik sınavları 100 soru üzerinden test şeklinde yapılacak olup, sınav süresi 120 
dakikadır. (Türk Patent Enstitüsü sınav süresinde değişiklik yapmaya yetkilidir.)  

 
9. MARKA VEKİLLİĞİ YETERLİK SINAVININ KONULARI  

  
Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerecektir; 
 

a) Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar %55, 
b) Medeni Hukuk; başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri, Borçlar Hukuku; 

vekâlet akdi hükümleri, Ticari İşletme Hukuku; tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve 
işletme adı, haksız rekabet hükümleri %15, 

c) Türkçe ve sayısal ilişkiler %15, 
d) Ekonomi ve işletme ile ilgili temel bilgiler, Türkiye ekonomisi ve güncel konular 

%15. 
 
10. PATENT VEKİLLİĞİ YETERLİK SINAVININ KONULARI 
 

Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerecektir; 
 

a) Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar %55, 
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b) Medeni Hukuk; başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri, Borçlar Hukuku; 
vekâlet akdi hükümleri, Ticari İşletme Hukuku; tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve 
işletme adı, haksız rekabet hükümleri %15, 

c) Türkçe ve sayısal ilişkiler %15, 
d) Mühendislikle ilgili temel konular, teknolojik yenilikler, ekonomi ve işletme ile 

ilgili temel bilgiler, Türkiye ekonomisi ve güncel konular %15. 
 

11. SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR VE ESASLAR 
  

Sınav esnasında, sıraların gözünde ve adayların ulaşabilecekleri yerlerde sınav konuları ile 
ilgili not, kitap, defter vs. gibi kaynakların bulundurulmasına izin verilmeyecektir. 
 
Sınav salonlarına, her ne şekilde olursa olsun cep telefonu ile girilmesine izin 
verilmeyecektir.  
 
Aksine bir açıklama yapılmadığı sürece sınav süresine bakılmaksızın, sınavın başlamasını 
izleyen ilk 30 dakika boyunca adayların sınav salonunu terk etmesine izin verilmeyecektir. 
 
Sınava geç kalan adaylar, sınavın ilk 30 dakikasından sonra sınava alınmayacaktır. 
 
Sınav salonunu herhangi bir gerekçe ile terk eden aday, tekrar sınav salonuna 
alınmayacaktır.  
 
Sınav görevlileri, hiçbir açıklama yapmaksızın adayların yerlerini değiştirebilir. 
 
Sınava giren bütün adayların Sınav Giriş Belgesini ve nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 
pasaportlarını sınav süresince masalarının üzerinde bulundurmaları zorunludur. 
 
Sınav esnasında başka adayın kağıdına bakmak, konuşmak, izin almaksızın silgi, kalem vb. 
şeylerin alınıp verilmesi yasaktır. 
 
Adayların, bu ilanda yazılı olmayan genel sınav kurallarına da uyması zorunludur. 
 
Sınav kurallarına ve esaslarına uymayan adaylar hakkında salon görevlilerince tutanak 
tutularak, genel sınav kuralları doğrultusunda gereği yapılacaktır. 
 

12. SINAV KAĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN 
DUYURULMASI 
 
Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak ve en az 70 puan alan aday 
sınavda başarılı olmuş sayılacaktır. 
 
Sınav sonuç listeleri elektronik ortamda Enstitü web sayfasında duyurulacaktır. 

 
  
 


