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DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 

GENEL AÇIKLAMA 
 

 
 

1. Adınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik No, Sınav Salon No 
ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara 
yazınız. T.C. Kimlik Numaranızı, kitapçık 
türünüzü ve sınav salon numaranızı Optik 
Cevap Kağıdınıza işaretlemeyi unutmayınız.  

2. Bu soru kitapçığında yer alan 80 adet soru için 
toplam cevaplama süresi 90 dakikadır. 

3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan 
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap 
kağıdında aynı numaralı cevap yerine 
işaretlemeyi unutmayınız. Soru kitapçığına 
yapılan işaretlemeler dikkate alınmayacaktır. 

4. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru 
cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış 
sayılacaktır. 

 

5. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi 
olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen 
seçeneği işaretlemeniz yararınıza olabilir. 

6. Cevap kağıdına yazacağınız her türlü yazıda ve 
yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem 
kullanınız. İşaretlemenizi cevap yerinin dışına 
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem 
kullanmayınız. 

7. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, 
silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini 
unutmayınız. 

8. Optik Cevap Kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız 
ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 

9. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 
kullanabilirsiniz. 

10. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 
kapağında belirtilmiştir. 

 

 

A 

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların 
tamamının veya bir kısmının ASYM’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğa ltılması, yayımlanması ya da 
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
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1. 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna göre, Tapu ve Kadastro 
Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 

A) Hukuk Müşavirliğine 

B) Bakana 

C) Genel Müdüre 

D) Teftiş Kurulu Başkanına 

 

 

 

 

 

 
2. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre, 

babalık karinesi ve bu karinenin çürütülmesi hakkında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Soybağının reddi davasını açma hakkı yalnızca kocaya 
tanınmıştır. 

B) Soybağının reddi davasının açılarak başarıyla 
sonuçlandırılması dışında, çocuk ile babası arasında 
kurulan soybağının ortadan kaldırılması mümkün 
değildir. 

C) Evlilik devam ederken doğan çocuğun babası kocadır. 

D) Çocuk evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün 
içinde doğmuş ve ana bu arada yeniden evlenmiş 
olursa, ikinci evlilikteki koca, baba sayılır. 

 

 

 

 

 
3. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda düzenlenen evlat 

edinme kurumu hakkında aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Evlat edinme kurumu, evlat edilen ile evlatlık arasında 
soybağının kurulmasını sağlayan bir yol olarak 
düzenlenmiştir. 

B) Küçüğün evlat edinilebilmesi için, evlat edinen ile evlatlık 
arasında en az on sekiz yaş farkının bulunması gerekir. 

C) Özel durumlar söz konusu olmadıkça küçüğün ana ve 
babasının izni olmaksızın evlat edinme ilişkisi kurulamaz. 

D) Bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından üç 
yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna 
bağlıdır. 

 

 

 

 

 
4. Yardım nafakası hakkında aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Nafaka ödeme yükümlülüğü yalnızca birlikte yaşayan 
belirli derecedeki kan hısımları için söz konu olur. 

B) Nafaka yükümlülüğü çift yönlü bir yükümlülüktür. 

C) Nafaka davası, mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak 
açılır. 

D) Türk Medeni Kanununun 364. maddesinin birinci 
fıkrasına göre nafaka yükümlüsü olanlar, üstsoy ve 
altsoy kan hısımları ile kardeşlerdir. 

5. Vesayet hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Ergin çocuklar için kural, vesayet altına alınmayıp 
velayet altında bırakılmalarıdır. 

B) Bir kişinin mal ve şahıs varlığının korunmasının 
sağlanmasına yönelik olarak Türk Medeni Kanununda 
düzenlenen en ağır vesayet tedbiri, temsil kayyımlığıdır. 

C) Vesayet işlerinde denetim makamı Sulh Hukuk 
Mahkemesidir. 

D) Yardıma ihtiyacı bulunan kişinin korunması için gerekli 
olan müdahalede bulunmak amacıyla kanunda 
düzenlenenlerden farklı vesayet tedbirlerine 
başvurulması mümkündür. 

 

 
 
 
 

6. Nişanlanma hakkında aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Yalnızca evlenme amacına yönelmiş vaadler 
nişanlanmayı oluşturur. 

B) Nişanlanma ehliyeti kanunda özel olarak düzenlenmemiştir. 

C) Nişanlanmanın hüküm ve sonuç doğurabilmesi şekli bir 
merasimin varlığına bağlıdır. 

D) Temsil yoluyla nişanlanma mümkün değildir. 

 

 

 

 

 
7. Aşağıdakilerden hangisi tapu kütüğüne şerh edilebilen 

kişisel haklardan değildir? 

A) Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi 

B) Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi 

C) Aile yurdu kurulması 

D) Sözleşmeden doğan önalım hakkı 

 

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi medeni Hukukun tali 
kaynaklarından biridir? 

A) Yönetmelik   B) Kanun 

C) Tüzük    D) Örf ve adet hukuku 

 

 

 

 
9. Hâkimin önüne gelen hukuki meseleyi çözerken hukuk 

boşluğu ile karşılaşması durumunda yapması gereken 
eylem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Davayı Yargıtay’a gönderir. 

B) Takdir hakkını kullanır. 

C) Hukuk yaratır. 

D) Örf ve Adet Hukukunu uygular. 
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10. Hâkimin önüne gelen hukuki meseleyi çözerken kanun 
boşluğu ile karşılaşması durumunda yapması gereken 
eylem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Varsa Örf ve Adet Hukukuna başvurur. 

B) Örf ve Adet Hukukunu uygular. 

C) Takdir hakkını kullanır. 

D) Hukuk yaratır. 

 

 
 
 
 
 

11. Türk Medeni Kanununun 129. maddesinde evlenmesi 
yasaklanmış kişiler sayılmıştır.  

Buna göre, söz konusu maddede yer almayan kişilerin 
evlenip evlenemeyecekleri hususuyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Hukuk boşluğu vardır. 

B) Kasıtlı susma vardır. 

C) Kanun boşluğu vardır. 

D) Örf ve Adet Hukuku uygulanır. 

 

 

 

 

 

 
12. A, B’nin cüzdanını çalmış ve cüzdandan çıkan paralarla 

iyiniyetli C’den televizyon satın almıştır. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) B, parasını C’den isteyemez. 

B) C, parayı aldığı andan itibaren 1 yıl boyunca zilyet 
olursa paranın maliki olur. 

C) C, parayı aldığı andan itibaren 5 yıl boyunca zilyet 
olursa paranın maliki olur. 

D) B, iyiniyetli olduğu için parasını C’den isteyebilir. 

 

 
 
 
 
 

13. Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren 
durumlar içinde kaybolmuşsa, o kimsenin ölmüş 
sayılabilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Ölmüş sayılabilmesi için olayın üzerinden 5 yıl 
geçmelidir. 

B) Ölmüş sayılabilmesi için olayın üzerinden süre 
geçmesine gerek yoktur. 

C) Ölmüş sayılabilmesi için olayın üzerinden 1 yıl 
geçmelidir. 

D) Ölmüş sayılabilmesi için olayın üzerinden 6 ay 
geçmelidir. 

 

 

14. Bir kimsenin kısıtlanabilmesi için, Türk Medeni Kanununda 
belirtilen sebeplerden birinin gerçekleşmesi gereklidir.  

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu sebeplerden biri 
değildir? 

A) Savurganlık   B) Kişinin kendi isteği 

C) Erken erginlik   D) Akıl zayıflığı 

 

 
 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu 
kapsamında evlenmenin mutlak butlanı sebeplerinden 
biri değildir? 

A) İrade bozukluğu 

B) Akıl hastalığı 

C) Mevcut evlilik 

D) Yakın derecede hısımlık 

 

 

 

 

 

 

 
16. Borç ilişkisinden doğan fer’i (İkincil/Bağlı) haklar, alacak 

hakkını genişleten fer’i haklar ile alacak hakkını garanti 
eden fer’i haklar olmak üzere ikiye ayrılırlar.  

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi alacak hakkını 
genişleten fer’i haklardan biridir? 

A) Kefalet B) Rehin C) Faiz D) Hapis 

 
 
 
 
 

17. Maddi edime ilişkin borçlar, içerdikleri şey yönünden “parça 
borçları” ve “çeşit borçları” olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi parça borcu olarak 
nitelendirilebilir? 

A) 06ANK06 plakalı X marka araç 

B) 10 adet cumhuriyet altını 

C) 10 kilogram pirinç 

D) Ankara’da bir daire 

 

 
 
 

18. Bir hukuki işlemde aşağıdakilerden hangisinin varlığı 
durumunda o hukuki işlem, kesin hükümsüzlük 
(butlan) ile sonuçlanır? 

A) Yanılma    B) Korkutma 

C) Aldatma    D) Ehliyetsizlik 
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19. Aşağıdakilerden hangisi haklı savunmanın  
(meşru müdafaanın) hukuka uygun olabilmesi için 
gerekli olan şartlardan biri değildir? 

A) Saldırı, hukuka uygun olmalı 

B) Savunma, saldırıyı önleme amaçlı olmalı 

C) Saldırı, şahsa veya mala yönelik olmalı 

D) Başlamış devam eden veya başlaması çok yakın bir 
saldırı olmalı 

 
 
 
 
 

20. Türk Borçlar Kanununa göre, taraflar aksini 
kararlaştırmadıkça para borçlarının ifa yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yeri 

B) Borçlunun ödeme zamanındaki yerleşim yeri 

C) Sözleşmenin kurulduğu sırada borçlunun yerleşim yeri 

D) Sözleşmenin kurulduğu sırada alacaklının yerleşim yeri 

 

 
 
 

21. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, ilk defa 

veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle 
atananların yol süreleri savaş ve olağanüstü hallerde 
aşağıdakilerden hangisi tarafından kısaltılabilir? 

A) Bakanlar Kurulu 

B) Başbakan 

C) Cumhurbaşkanı 

D) Memurun bağlı bulunduğu Bakan 

 

 
 
 

22. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 
aşağıdakilerden hangisi ticaret ve diğer kazanç getirici 
faaliyette bulunma yasağı kapsamında değildir? 

A) Limited şirkette ortak  B) Ticari mümessil 

C) Ticari vekil   D) Kollektif şirkette ortak 

 
 
 
 
 

23. 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre, aşağıdakilerden 
hangisi Kadastro Mahkemesi kapsamında bakılan 
işlerden biri değildir? 

A) Kadastro ile ilgili verasete ait uyuşmazlıklar 

B) Sınır ve ölçü uyuşmazlıkları 

C) Tapu satışında, mal sahipleri arasındaki alım satım 
uyuşmazlıkları 

D) Kadastro ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalar 

 

24. 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre, aşağıdakilerden 
hangisi kadastro komisyonu üyelerinden biri değildir? 

A) Kontrol Mühendisi  B) Kadastro Müdürü 

C) Köy veya Mahalle Muhtarı D) Kadastro Üyesi 

 

 
 
 

25. 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre, belediyelerde 
kadastro ekibinde yer alacak bilirkişileri 
aşağıdakilerden hangisi belirler? 

A) Kaymakam 

B) Belediye Fen İşleri Müdürü 

C) Belediye Başkanı 

D) Belediye Meclisi 

 
 
 
 

26. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre, kat 

maliklerinden birinin anagayrimenkulün ortak yerlerinde 
inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya 
boya yaptırabilmesi için bütün kat maliklerinin kaçta 
kaçının yazılı rızasını almak zorundadır? 

A) 1/3’ünün    B) 1/2'sinin 

C) 2/3’ünün    D) 4/5’inin 

 

 

 
27. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre, yönetim 

planında hüküm bulunmayan hâllerde, 
anagayrimenkulün yönetiminden doğacak 
anlaşmazlıklar aşağıdaki kanunlardan hangisine göre 
karara bağlanır? 

A) Kat Mülkiyeti Kanunu  B) Kadastro Kanunu 

C) Tapu Kanunu   D) Türk Medeni Kanunu 

 

 
 
 

28. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre, kat mülkiyetine 
konu olan gayrimenkulün bütününe ne denir? 

A) Anagayrimenkul   B) Anayapı 

C) Gayrimenkul   D) Kat mülkiyeti 

 
 
 
 

29. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre, kamulaştırma 
bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare 
adına tescilinde, mahkeme idarenin başvuru tarihinden 
itibaren, özel durumlar hariç, en fazla kaç gün sonrası 
için duruşma günü belirler? 

A) 7 B) 15 C) 30 D) 60 
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30. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre, bu kanun 
uyarınca lehine kamulaştırma yapılan idare adına tapu 
dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşaltılması idarece 
icra memurundan istenir. 

Buna göre, icra memuru taşınmaz malı kaç gün içinde 
boşaltmalarını içindekilere tebliğ eder? 

A) 7 B) 15 C) 30 D) 45 

 

 
 
 

31. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre, bu kanun 
kamu yararının gerektirdiği hâllerde gerçek ve özel 
hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz 
mallarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini 
kapsamaz? 

A) Taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini 

B) Kat mülkiyetinin tescilini 

C) Kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını 

D) Kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını 

 

 
 

32. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununa göre, mirasçılar, terekede bulunan tarımsal 
arazi ve yeter gelirli tarımsal arazinin mülkiyeti 
hakkında anlaşma sağlayamamaları hâlinde 
mirasçılardan her biri aşağıdaki mahkemelerden 
hangisinde dava açabilirler? 

A) Asliye Ticaret Mahkemesi 

B) Tüketici Mahkemesi 

C) Yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi 

D) Asliye Hukuk Mahkemesi 

 
 
 

33. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa 
göre, tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı 
arazi kullanım plân ve projelerine uyulması zorunludur.  

Buna göre, bu plân veya projelere aykırı hareket 
edilerek arazi tahrip edilmiş veya diğer koruma ve 
üretim yapılarına zarar verilmiş ise valilikçe tespit 
yaptırılarak sorumlular bir kez uyarılarak projeye 
uygunluk sağlanması için azami ne kadar süre verilir? 

A) 3 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 3 yıl 

 

 

 

 

34. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi bu kanunun 
amaçlarından biri değildir? 

A) Tarım arazilerinin kadastrosunun yapılması 

B) Tarım arazilerinin bölünmelerinin önlenmesi 

C) Tarım arazilerinin sınıflandırılması 

D) Asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi 
büyüklüklerinin belirlenmesi 

 

35. 2644 sayılı Tapu Kanununa göre, yabancı uyruklu 
gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve 
sürekli nitelikteki sınırlı aynî hakların toplam alanı 
Bakanlar Kurulu tarafından kaç katına kadar 
artırılabilir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 

 

 
 
 
 

36. 2644 sayılı Tapu Kanununa göre, denizden doldurulan 
yerlerde makbul bir özür olmaksızın doldurma işini 
bitirmeyenlerin bu yerlerden elinin çektirilmesi için 
azami süre kaç yıldır? 

A) 2 B) 3 C) 5 D) 10 

 

 
 
 
 
 

37. 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanuna göre, uygulamaya başlanmadan 
önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların 
maliklerine en az kaç gün süre verilir? 

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 

 

 
 
 
 
 
 

38. 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanuna göre, Bakanlıkça veya İdarece 
yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya 
kanuni temsilcilerince kaç gün içinde itiraz 
edilebileceği belirtilmiştir? 

A) 7 B) 10 C) 15 D) 30 

 

 

 

39. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, mahkemeler, Cumhuriyet 
başsavcılıkları, icra ve iflas müdürlükleri ile kamu 
kurum ve kuruluşlarının görevleriyle ilgili taşınmaz 
verilerine erişimi nasıl sağlanabilir? 

A) Protokol düzenlenerek 

B) Kurumların yazacağı resmi bir yazı ile 

C) Hiçbir izne tabi olmadan TAKBİS üzerinden 

D) Kurumların elektronik talebi ile 

 
 
 
 



TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 

TAPU MÜDÜRÜ 2017 

 A 

 5 Diğer sayfaya geçiniz. 

40. TAKBİS üzerinden sorgulama yapılabilmesi için Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek 
sözleşme imzalanır. 

Tapu Sicil Tüzüğüne göre, bu sözleşmede yer alacaklar 
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Erişimin ücreti 

B) Erişimin türü ve şekli 

C) Verilerin kullanım amacı 

D) Üçüncü kişilere kullandırılmasına ilişkin sınırlamalar 

 

 
 
 
 

41. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, tapu sicilinde kayıtlı 
taşınmazın tanımlayıcı bilgileri, sözleşme şartları 
kapsamında, kimler tarafından sorgulanabilir? 

A) Yalnızca taşınmaz sahibi 

B) Herkes 

C) Yalnızca tapu görevlisi 

D) Yalnızca taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar 

 

 
 
 
 

42. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, TAKBİS verilerine erişime 
ilişkin döner sermaye katılma payını ve bunun 
istisnalarını belirleme yetkisi aşağıdakilerden 
hangisindedir? 

A) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

B) Tapu Sicil Müdürlüğü 

C) Kadastro Müdürlüğü 

D) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

 

 

 
43. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, TAKBİS üzerinden yapılacak 

her türlü sorgulama ve sorgulayan bilgisine ilişkin 
kayıtlar ne kadar süreyle saklanır? 

A) 6 ay B) 1 yıl C) 2 yıl D) 3 yıl 

 
 
 
 

44. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, tapu sicilinde yapılacak 
haciz dâhil her türlü kayıt sorgulaması istemlerinde 
aşağıdakilerden hangisi zorunludur? 

A) Sorgulayanın bağlı bulunduğu kurum 

B) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 

C) Taşınmazın yer aldığı il ve ilçe adı 

D) Sorgulamanın ne amaçla yapıldığı 

 
 
 
 

45. Tapu Sicil Tüzüğünün tanımlar başlığı altında 
tanımlanan müdürlük aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tapu Müdürlüğü 

B) Tapu Sicil Müdürlüğü 

C) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

D) Kadastro Müdürlüğü 

 
 
 

46. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, birden çok bölgede bulunan 
taşınmazın kaydı için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?   

A) Taşınmazın büyük kısmının olduğu bölge siciline 
kaydedilir. 

B) Diğer bölge sicillerine kayıtlı olduğu belirtilmek suretiyle 
her bölgedeki sicile ayrı ayrı kaydedilir. 

C) Taşınmazın %50’den fazlasının yer aldığı bölge siciline 
kaydedilir. 

D) Her bölge siciline yalnızca o bölgedeki kısmı kaydedilir. 

 

 
 

47. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, birden çok bölgede bulunan 
taşınmaza ilişkin tescil istemleri ve tescil işlemleri 
hangi bölgede yapılır? 

A) Tapu Sicil Müdürlüğünün belirlediği herhangi bir bölgede 

B) Taşınmazın büyük kısmının bulunduğu bölgede 

C) Taşınmaz sahibinin isteğine göre taşınmazın yer aldığı 
bölgelerden herhangi birinde 

D) Taşınmazın bulunduğu her bölgede ayrı ayrı 

 

 
 

48. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, aşağıdakilerden hangisi ana 
sicillerden biri değildir? 

A) Tapu kütüğü   B) Kat mülkiyeti kütüğü 

C) Yevmiye defteri   D) Tapu envanter defteri 

 

 

 
49. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, aşağıdakilerden hangisi 

yardımcı sicillerden biri değildir? 

A) Tapu envanter defteri  B) Aziller sicili 

C) Düzeltmeler sicili  D) Resmî senet 

 

 
 
 

50. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, aşağıdakilerden hangisi 
tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilemez?   

A) Arazi 

B) Özel mülkiyete tâbi olmayan ve kamunun 
yararlanmasına ayrılan taşınmazlar 

C) Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler 

D) Bağımsız ve sürekli haklar 
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51. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, süresiz veya en az otuz yıl süreli 
olan ve tasarrufları kısıtlanmayan ve izne tâbi kılınmayan 
bağımsız ve sürekli irtifak hakları, tapu kütüğünün ayrı bir 
sayfasına taşınmaz olarak tescil edilir.  

Buna göre, bunların tescili nasıl bir yolla yapılır? 

A) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün istemiyle 

B) Herhangi bir isteme gerek olmaksızın kendiliğinden 

C) Hak sahibinin yazılı istemi üzerine 

D) Tapu Sicil Müdürlüğünün istemiyle 

 
 
 
 
 

52. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, tapu kütüğüne taşınmaz 
olarak tescil edilen bağımsız ve sürekli haklarla ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından hakları sınırlandırılabilir. 

B) Üzerinde her türlü aynî veya kişisel hak kurulabilir. 

C) Mirasçılara geçebilir. 

D) Üçüncü kişilere devredilebilir. 

 
 
 
 
 
 

53. Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, tapu 
sicil müdürlüklerinde müdür veya tapu sicil görevlileri resmî 
senedi hazırlar. 

Buna göre, personel sıkıntısı bulunan yerlerde zorunluluk 
hâlinde, tapu sicil müdürünün teklifi üzerine bölge 
müdürünün yazılı onayı alınmak kaydı ile aşağıdakilerden 
hangisine akit hazırlama yetkisi verilebilir? 

A) Arşiv Memuru 

B) Memur 

C) Şoför 

D) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 

 
 
 
 

54. Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı 
Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin 
Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğe göre, yetki veren tapu müdürlüğüne şerh, 
belirtme, terkin veya tescil yapılmak üzere 
gönderilecek belgeler ile yetki verilen tapu 
müdürlüğünde arşivleme usul ve esaslarını belirlemeye 
aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? 

A) Yetki veren tapu müdürlüğü 

B) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

D) Yetki verilen tapu müdürlüğü 

 
 

55. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğe göre, parafla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Belgenin paraf bölümünde tarih, unvan, ad ve soyad 
belirtilir. 

B) Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde paraflar, yazı 
alanının sonunda ve sol kenarında yer alır. 

C) Fiziksel ortamda kullanılan paraf, kaybolmayacak ve 
kâğıda işlemesini sağlayacak kalemle atılır. 

D) Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde paraf, yalnızca 
güvenli elektronik imza ile atılır. 

 
 
 

56. 2016/2 (1770) sayılı Tapu Sicilinde Düzeltmelere İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Genelgeye göre, düzeltme 
işleminin ilkeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Hak sahibinin kimlik bilgilerinin düzeltilmesi, hakkın el 
değiştirmesi sonucunu doğuramaz. 

B) Tescile tabi kimlik bilgileri düzeltilmeden önce talebe 
bağlı tasarruf işlemleri yapılabilir. 

C) Tapu sicilinde kimlik bilgilerinin düzeltilmesi, hak 
sahibinin kimliğinin tespit edilmesine bağlıdır. 

D) Hakkın tamamını aktarıcı veya terkinini içeren istemler, 
medeni durum değişikliğinden kaynaklanan soyadı 
düzeltmeleri yapılmadan doğrudan karşılanır. 

 

 

 

57. 2015/4 (1766) sayılı Genelge (Haciz işlemleri, şerh ve 
beyan belirtmelerinin tescili ile veri güvenliği)’ye göre, 
tapu müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen akitli ve 
akitsiz işlemlerde tescil kontrolü hangi şekilde 
yapılmalıdır? 

A) Yalnız kadastro kayıtlarından 

B) TAKBİS ve tapu kütüğü üzerinden 

C) Yalnız TAKBİS üzerinden 

D) Yalnız tapu kütüğü üzerinden 

 

 
 

58. 2014/8 sayılı Genelge (Yetki Alanı Dışı Tapu 
İşlemleri)’ye göre, tapu müdürlüklerine, yetki alanı 
dışında kayıtlı bulunan taşınmaza yönelik işlem 
başvurusu yapılması üzerine, ilk aşamada başvuruyu 
alan personel tarafından aşağıdakilerden hangisi 
yapılır? 

A) Tapu işleminin tarafları ve talebin konusu açıkça 
belirtilmek suretiyle, işlem başvurusu esnasında kimlik 
tespitine esas belgeler (nüfus cüzdanı, vekâletname, 
mirasçılık belgesi vb.) aslından renkli olarak taranır. 

B) Yetki istenilen tapu müdürlüğüne elektronik ortamda 
veya resmî yazı gönderilmek sureti ile yetki, bilgi ve 
belge talep edilir. 

C) TAKBİS üzerinden taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir, 
kamu haczi, 31/B şerhi gibi tasarrufu engelleyici şerh 
olup olmadığına bakılır. 

D) Yetki istenilen tapu müdürlüğü tarafından, hak sahibinin 
tescile esas belgelerde yer alan kimlik bilgileri 
kullanılarak MERNİS'deki T.C. kimlik numarası belirlenir. 
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59. 2014/7 sayılı Genelge (Tapu Kaydında Düzeltim 
Davaları)’ye göre, tapu kaydında düzeltim davaları, 
6100 sayılı Kanunun 382. maddesinin birinci fıkrası 
gereğince çekişmesiz yargı işleri kapsamında hüküm 
altına alınması ve Yargıtay 14. Hukuk Dairesi'nin 
12/03/2012 tarihli ve E.2012/2846/-K.2012/3570 sayılı 
kararının da bu şekilde olması sebebiyle söz konusu 
davalar hangi mahkemelerde açılır? 

A) İcra Hukuk   B) Sulh Hukuk 

C) Asliye Hukuk   D) Kadastro 

 
 
 

60. 2014/4 (1756) sayılı Aile Konutu-Mal Rejimleri-Çocuk 
Malları ile ilgili Genelgeye göre, aşağıdakilerden 
hangisi aile konutu şerhinin terkini için oluşan/gereken 
şartlardan biri değildir? 

A) Yeni bir aile konutu edinildiğinin ve o taşınmaza aile 
konutu şerhi işlendiğinin kanıtlanması durumunda malik 
olan eşin talebiyle 

B) Boşanma davası sırasında malik olan eşin tek yanlı 
talebiyle 

C) Ölüm hâlinde sağ kalan eşin tek yanlı talebiyle 

D) Aile konutu şerhinin terkinine ilişkin mahkeme kararının 
ibrazı ile 

 

 

 

61. 2014/1 sayılı Tapu Müdürlükleri İş Akışı ve Yetki Devri 
Konulu Genelgenin çıkarılma amaçları arasında 
aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Kurumsal Kamu Yönetim Sistemi ile Kamu Etik Davranış 
ilkelerinin tam olarak uygulanabilmesi 

B) İş akışı ve yetki devrinde ortaya çıkan farklılıkların 
ortadan kaldırılması 

C) İşlemlerin belirli standartlarda gerçekleştirilmesi 

D) TAKBİS’in kullanımı konusunda bilgi verilmesi 

 

 
 

62. 2013/13 (1750) sayılı Yabancılara İlişkin Tapu 
İşlemlerinde Kimlik Tespiti ile İlgili Genelgenin bilgi 
olarak iletildikleri arasında aşağıdakilerden hangisi 
yoktur?    

A) Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü 

B) Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı 

C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

D) Türkiye Noterler Birliği 

 

 

 
63. 2013/11 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait 

Yerlerin İdari Yoldan Tescili ile İlgili Genelgeye göre, 
ibraz edilen tapu kaydının talep konusu yere ait olup 
olmadığının tespiti amacıyla oluşturulan ekipte 
aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Tasarruf Kontrol Memuru B) Kontrol Mühendisi 

C) İl Özel İdaresi Yetkilisi  D) Kadastro Teknisyeni 

 

64. 2013/1 sayılı Ret Kararları ile İlgili Genelgeye göre, tapu 
müdürlüğünün ret kararına karşı itirazlar 
aşağıdakilerden hangisine yapılır? 

A) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

B) Tapu müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğü 

C) Ret kararını veren tapu müdürlüğü 

D) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

 

 
 
 

65. 2012/13 sayılı Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz 
ve Sınırlı Aynî Hak Edinimleri ile İlgili Genelgeye göre, 
yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel 
kişilerin ve uluslararası kuruluşların taşınmaz mülkiyeti 
edinebilmesi için, Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip 
şirketlerde pay oranı en az yüzde kaç olmalıdır? 

A) 33 B) 50 C) 67 D) 100 

 

 
 

66.  

I. Kadastro müdürlüğü 
II. Tapu müdürlüğü 

III. Lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu 

2011/3 sayılı Hatalı Blok veya Bağımsız Bölüm 
Numaralarında Düzeltme İşlemi ile İlgili Genelgeye 
göre, uyumsuzluğun rapora bağlanması için ilgililer 
tarafından öncelikle yukarıdakilerden 
hangisine/hangilerine başvurabilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III 

 
 
 
 

67. 2010/7 sayılı Vekâletname ile İlgili Genelgeye göre, 
aşağıdakilerden hangisi vekâletlerde aranacak 
hususlardan birisi değildir? 

A) Noterlik ve konsolosluklarımızca düzenleme şeklinde 
yapılmış olmalı 

B) Tevkilen verilen vekâletnamede asıl vekâletin tüm 
sayfaları sonradan verilen vekâletnameye dayanak 
olarak eklenmeli 

C) Vekâlet verenin ve verilenin adres kayıt örneği 
(muhtardan veya nüfus müdürlüğünden onaylı) 
vekâletname ekinde yer almalı 

D) Vekâlet verenin kimliği nüfus hüviyet cüzdanı, pasaport 
veya avukat ise avukatlık kimlik belgesine göre 
düzenlenmiş olmalı 

 
 
 

68. 2010/6 sayılı Yetki Belgesi ile İlgili Genelgeye göre, 
illerdeki tapu işlemlerinde devleti aşağıdakilerden 
hangisi temsil eder? 

A) Belediye Başkanı  B) Defterdar 

C) Mal Müdürü   D) Vali 
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69. 2009/6 sayılı Paylı (Müşterek) Mülkiyete Göre İntikal, 
2644 S.K. 26 Md. İpotek Tesis ve Tescil İstemi, Satış 
Vaadi ve Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile 
İlgili Genelgeye göre, aşağıdakilerden hangisi elbirliği 
(iştirak) hâlinde tescilli mülkiyetin paylı (müşterek) 
mülkiyete çevrilmesinde tescil işleminin yapılması için 
geçerli değildir? 

A) Mahkeme kararına göre 

B) Tebligat yapılarak, elbirliği (iştirak) hâlindeki mülkiyetin 
paylı (müşterek) mülkiyet esasına göre 

C) Tüm mirasçıların talebine göre 

D) Mirasçılardan yarısından çoğunun talebine göre 

 
 
 
 

70. 2013/7 sayılı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile İlgili 
Genelgeye göre, kooperatiflerin taşınmaz mal 
alım/satımı konusunda Genel Kurul tarafından, 
taşınmaz malın hangi bilgilerinin bulunması zorunlu 
değildir?   

A) Niteliği 

B) Taşınmaz malın azami hangi fiyatla satın alınabileceği 

C) Ada ve parsel numaraları 

D) Yeri 

 
 
 
 
 

71. 2013/7 sayılı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile İlgili 
Genelgeye göre, aşağıdakilerden hangisi kuruluş, 
sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i (tür) 
değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler 492 sayılı 
Harçlar Kanunundaki harçlardan (yargı harçları hariç) 
müstesna tutulmuştur? 

A) Kollektif şirket   B) Adi komandit şirket 

C) Kooperatif   D) Limited şirket 

 
 
 
 
 

72. 2013/8 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
ile İlgili Genelgeye göre, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 31.05.2012 
tarihli ve 28309 sayılı; Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 
ise 15.12.2012 tarih ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Buna göre, “yetkili idareler” kavramı için 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında il özel idareleri 

B) Köylerde muhtarlıklar 

C) Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri 

D) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler 

 
 

73. 2017/3 sayılı Tapu Müdürlüklerindeki İşlem Belgelerinin 
Ayıklanması, Tasniflenmesi, Dosyalanması, İmhası ve 
Elektronik Ortama Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkındaki Genelgeye göre, aşağıdakilerden 
hangisinin hem elektronik ortamda saklama süresi 
sınırsız hem de fiziki ortamda saklama süresi 10 yıldır? 

A) Tescil istem belgesi 

B) Kadastro Tesbit Evrakı/Kadastro/Tapulama Tutanağı 

C) Resmi senet 

D) İmza sirküleri 

 
 
 
 

74. 2010/10 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu ile İlgili Genelgeye göre, hazine veya diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup da korunması 
gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunlara ait 
korunma sınırları içerisinde kalan taşınmazların 
herhangi bir nedenle devri talep edildiğinde 
aşağıdakilerden hangisinin izninin olup olmadığı 
mutlaka aranması gerekir? 

A) Başbakanlığın 

B) Hazinenin 

C) Kültür ve Turizm Bakanlığının 

D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 

 
 
 
 

75. 2008/17 sayılı “Vakıflar Yönetmeliği (2009/9 sayılı 

Genelgeye ektir)” Konulu Genelgeye göre, eserin vakıf 
yoluyla meydana gelmiş vakıf kültür varlığı olduğunun 
ikinci fıkrada belirtilen belgelerle tespiti hâlinde 
aşağıdakilerden hangisinin talebi üzerine mazbut 
vakıfları adına tescili yapılır? 

A) Vakıflar Genel Müdürlüğü  

B) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  

C) Bölge Müdürlüğü  

D) Tapu Müdürlüğü 

 
 
 
 

76. 2006/3 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile İlgili Genelgeye 
göre, konfederasyonlar amaçları aynı olan en az kaç 
federasyonun, amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye 

sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur? 

A) 3 B) 5 C) 9 D) 13 

 

 
77. 2012/1 (1723) sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları Hakkında Genelgeye göre, Tapu ve 

Kadastro Kurulunda; kadastro, teknik, tapu ve hukuk 

konularında görev alacak olan kişilerin en az kaç yıllık 

mesleki bilgi ve deneyime sahip olması gerekir? 

A) 3 B) 5 C) 10 D) 15
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78. 2012/2 (1724) sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Taşra Teşkilatı Yetki, Görev ve Sorumlulukları ile İlgili 
Genelgeye göre, aşağıdakilerden hangisi bölge 
müdürlüğünün görevlerinden biri değildir? 

A) İhtiyaç duyulması hâlinde nirengi ölçü ve hesaplarının 
GNSS ve CORS-TR yöntemi ile yapılmasını ve 
değerlendirilmesini sağlamak, kamu kurum ve 
kuruluşları ile özel sektörden gelen statik yöntemle 
yapılan GNSS ve CORS-TR hesap kontrol taleplerini 
karşılamak 

B) 5368 sayılı Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve 
Büroları Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmeliklerle 
belirlenen görevleri yapmak, Lisanslı Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ve Bürolarının denetimlerinin yapılmasını 
ve mevzuat çerçevesinde çalışmasını sağlamak 

C) Genel Müdürlükçe verilecek direktifleri ilgili birimlere 
iletmek, izlemek ve sonuçlarını Genel Müdürlüğe 
bildirmek 

D) Yetki alanlarındaki taşınmaz mallara ait tescil bildirimi 
düzenlenmesini gerektiren işlemlere ilişkin talepleri, hak 
sahibi veya yetkili vekilinden geldiğinin tespiti hâlinde, 
işlemin mahiyetine göre Kadastro Müdürlüğüne veya 
LİHKAB’na iletmek 

 

 

 

 
79. 2017/2 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel 

İzinleri ile İlgili Genelgeye göre, işçilere, bakmaya 

mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde 

hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile 

kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli 

bir hastalığa tutulmuş olması hâllerinde, bu hâllerin 

raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine ve 

ayrıca aynı şartlarda uzatılması gerektiğinde toplamda 

en fazla kaç aya kadar ücretsiz izin verilebilir? 

A) 3 B) 6 C) 12 D) 18 

 

 

 

 

 

 
80. 2014/5 sayılı Ormanların Kadastrosu ve Tescili ile İlgili 

Genelgeye göre, orman idaresinden gönderilen orman 
kadastro dosyası ile mahalli orman ve maliye 
kuruluşlarına yazılan yazılar ve bu yazıların eki listenin 
birer örneği de tescil bildirimi (beyanname) ekinde 
aşağıdakilerden hangisine gönderilir? 

A) Kadastro Müdürlüğü 

B) Tapu Müdürlüğü 

C) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

D) Orman Genel Müdürlüğü 

 

 

 



 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

1. Sınavda 80 adet 4 seçenekli çoktan seçmeli soru 

bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru 

cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır.   

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 90 

(doksan) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen 

ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday 

sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 

dakikasında adayların sınav salonunu terk 

etmelerine izin verilmeyecektir.  

       Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet 

ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar 

sınav salonuna alınmayacaktır.  

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip 

düzenlenmediğini kontrol ediniz. T.C. Kimlik 

Numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir 

şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması 

durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. 

Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık 

türü ile ilgili kutucuğu kodlamayı ve ilgili kısma ad 

ve soyadınızı yazarak imzalamayı unutmayınız. 

Optik cevap kağıdına kodlanması gereken 

bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde 

sınavın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. 

4. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması 

gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen 

cevaplar geçerli değildir. Soru kitapçığına 

işaretlenmiş cevapların optik cevap kâğıdına 

geçirilmesi için ek süre kesinlikle 

verilmeyecektir. Optik cevap kâğıdında her türlü 

kodlama siyah kurşun kalemle yapılacaktır.  Her 

alanın cevabı o alanın adının yazılı olduğu sütunda 

ve/veya sütunlarda kodlanacaktır.  

5. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan 

kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık 

türünün aynı olup olmadığını, sayfaların eksik olup 

olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup 

bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın 

sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi 

için Salon Görevlilerine başvurunuz.  

6. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen 

bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları 

mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının 

sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 

kullanabilirsiniz. Bunun dışında müsvedde 

kullanmak yasaktır. Sınav sonunda soru 

kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru 

kitapçığınızın veya sayfalarının eksik çıkması 

durumunda sınavınız geçersiz sayılır. 

7. Soruları ve cevapları herhangi bir şekilde dışarı 

çıkarmanız yasaktır. Bu kurallara uymayan 

adayların sınavı geçersiz sayılır. 

 

 

8. Adayların CEP TELEFONU, HESAP 

MAKİNESİ, bilgisayar, databank benzeri özel 

elektronik donanımlar ile kulaklık, telsiz, çağrı 

cihazı vb. iletişim araçları, görüntü kaydetmeye 

yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçlar ve 

silah vb. teçhizatlar ile SINAV BİNASINA 

GİRMELERİ KESİNLİKLE YASAKTIR. 

Emniyet Görevlileri tarafından yapılacak aramalarda 

belirtilen araç veya cihazları yanında bulundurduğu 

tespit edilen adaylar binaya ve sınav salonlarına 

alınmayacaktır. Ayrıca bina girişinde veya salonlarda 

emanet ALINMAYACAKTIR.  

9. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç veya 

cihazları bulundurduğu tespit edilen adayların 

durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların 

sınavları geçersiz sayılır. 

10. Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya 

ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter vb. 

kaynakları bulundurmaları yasaktır. Bulunduran 

adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılır. 

11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak 

ve tartışmaya girmek; başka adayın/adayların 

kâğıdına bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, 

silgi, kalem vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır. 

Bunlardan herhangi birini yapan adayların durumu 

Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların 

sınavları geçersiz sayılır. 

12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs 

eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım 

edenlerin durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya 

çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda 

değildir; sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve 

Optik cevap kâğıdınızı başkaları tarafından 

görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir.  

13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak 

zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz 

yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, 

her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.  

14. Sınava giren adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile T.C. 

Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanını 

veya Süresi Geçerli Pasaportunu bina ve salon 

girişinde ibraz edecektir. Sınav Giriş Belgeleri 

sınavın başlamasından sonra SALON BAŞKANI 

tarafından toplanacaktır. Bu belgeler dışında başka 

bir belgeyle sınava girmiş olsanız bile sınavınız 

geçersiz sayılacaktır. 

15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve 

optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi 

unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır 

ve hakkınızda hukuki yollara başvurulabilir. 

16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV 

BAŞLAMIŞTIR.” denilmeden sınava başlamayınız. 

17. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde 

kodlama yapınız. 

 


