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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, aşağıdakilerden 
hangisi, Genel Müdür tarafından görevlendirilecek dört 
üye dışında kalan, Tapu ve Kadastro Kurulu 
üyelerinden birisi değildir? 

A) Tapu Dairesi Başkanı B) Teftiş Kurulu Başkanı 

C) I. Hukuk Müşaviri       D) Harita Daire Başkanı 

 

 
 
 
 

2. Türk Medeni Kanununun 637 ve devamı maddelerinde 
düzenlenmiş olan miras sebebiyle istihkak davasına 
ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Davanın kabulü hâlinde tereke veya terekeye dâhil mal, 
davacıya zilyetliğe ilişkin hükümler uyarınca verilir. 

B) Bu dava yasal veya atanmış mirasçı tarafından, 
mirasçılıktaki üstün hakkı ileri sürülerek açılabilir. 

C) Dava, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde 
bulunduran kişiye karşı açılabilir. 

D) Davanın açılabilmesi için herhangi bir zamanaşımı 
süresi öngörülmemiştir. 

 

 

 

 

 
3. Paylı mülkiyette paydaşların yönetim hakkına ilişkin 

olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Paylar üzerinde taşınmaz rehni veya taşınmaz yükü 
kurulmuşsa, paydaşlar malın tamamını benzer haklarla 
kayıtlayamazlar. 

B) Paylı malın özgülendiği amacın değiştirilmesi, önemli 
yönetim işlerinden sayılır. 

C) Paydaşlar, kendi aralarında anlaşarak yararlanma, 
kullanma ve yönetime ilişkin konularda kanun 
hükümlerinden farklı bir düzenleme yapamazlar. 

D) Paylaşmayı isteme hakkı, hukuki bir işlemle 
sınırlandırılamaz. 

 

 

 

 

 
4. Taşınmaz mülkiyetine ilişkin olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Bir binanın başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız 
bölümleri üzerinde ayrıca üst hakkı kurulabilir. 

B) Arazi üzerindeki mülkiyet, kullanılmasında yarar olduğu 
ölçüde, üstündeki hava ve arz katmanlarını kapsar. 

C) Başkasının arazisi üzerinde kalıcı olması amaçlanmaksızın 
yapılan kulübe, çardak ve benzeri hafif yapılar, bunların 
malikine aittir. 

D) Bir kişi kendi arazisindeki yapıda başkasının malzemesini 
kullanırsa, bu malzeme arazinin bütünleyici parçası olur. 

 

 

5. Mirasçılıktan çıkarma hakkında aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Mirasçının, mirasbırakana veya mirasbırakanın 
yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi 
mirasçılıktan çıkarma sebeplerinden biridir. 

B) Mirasçılıktan çıkarılan kişi tenkis davası açabilir. 

C) Mirasbırakan, hakkında borç ödemeden aciz belgesi 
bulunan altsoyunu, saklı payının yarısı için mirasçılıktan 
çıkarabilir. 

D) Mirasçılıktan çıkarmanın geçerli olabilmesi, 
mirasbırakanın buna ilişkin tasarrufunda çıkarma 
sebebini belirtmiş olmasına bağlıdır. 

 

 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi çocuk ile baba arasında soy 
bağının kurulmasını sağlayan yollardan biri değildir? 

A) Babalık davası   B) Evlat edinme 

C) Analık davası   D) Ana ile evlenme 

 

 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanununun 
haksız saldırı veya gasp fiillerine karşı zilyetliği koruma 
yollarından biri değildir? 

A) Zilyetliğin iadesi davası  B) Kuvvet kullanma 

C) Tecavüzün men’i davası D) Eda davası 

 

 

 

 
8. Tapu sicili, ana sicillerden ve yardımcı sicillerden oluşur. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ana sicillerinden 
biridir? 

A) Yevmiye defteri 

B) İdari sınırlar kayıt defteri 

C) Düzeltmeler sicili 

D) Aziller sicili 

 

 
 

9. Kişinin kiracı olarak oturmakta olduğu evi satın alması 
durumunda zilyetliğin teslimsiz devir yollarından 
hangisi gerçekleşmiş olur? 

A) Hükmen teslim 

B) Emtiayı temsil eden senetlerin devri 

C) Kısa elden teslim 

D) Zilyetliğin havalesi 

 

 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi düzenli şahsi irtifak 
haklarından biridir? 

A) Manzara hakkı   B) İntifa hakkı 

C) Geçit hakkı   D) Üst hakkı 
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11. Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz rehni türlerinden biri 
değildir? 

A) Taşınmaz yükü   B) İpotek 

C) İpotekli borç senedi  D) İrad senedi 

 

 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu 
kapsamında ipoteğin tabi olduğu ilkelerden biri 
değildir? 

A) Sınırlı sayı ve tipe bağlılık ilkesi 

B) Güvence ilkesi 

C) Belirlilik ilkesi 

D) Sabit dereceler ilkesi 

 

 

 

 

 
13. Paylı mülkiyette, paylaşmayı isteme hakkının hukuki bir 

işlemle sınırlandırılabileceği azami süre aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 1 yıl B) 5 yıl C) 10 yıl D) 20 yıl 

 

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz mülkiyetinin tescilsiz 
kazanılma yollarından biri değildir? 

A) Miras    B) Bağışlama 

C) Kamulaştırma   D) Mahkeme kararı 

 

 

 

 

 

 
15. Bir kimsenin, amcasıyla olan hısımlığı ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 1. dereceden üstsoy-altsoy kan hısımlığı 

B) 2. dereceden üstsoy-altsoy kan hısımlığı 

C) 3. dereceden üstsoy-altsoy kan hısımlığı 

D) 3. dereceden yansoy kan hısımlığı 

 

 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi irade ile beyan arasında 
bilmeden veya istemeden yaratılan uyumsuzluk 
hâllerinden biri değildir? 

A) Yanılma B) Korkutma C) Aldatma D) Muvazaa 

 

 

17. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi tek tarafa borç 
yükleyen bir sözleşmedir? 

A) Kira sözleşmesi   B) Satım sözleşmesi 

C) Kefalet sözleşmesi  D) Eser sözleşmesi 

 

 

 
18. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Hukukuna hâkim olan 

ilkelerden biri değildir? 

A) Kusursuz sorumluluk ilkesi B) Dürüstlük ilkesi 

C) Nispilik ilkesi   D) İrade özerkliği ilkesi 

 

 
 
 
 
 
 

19. Kişi, bir başkasının ad ve hesabına hukuksal işlem yapma 
yetkisinin kaynağını kanundan alıyorsa o kişiye, yasal 
temsilci denir.  

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yasal temsilci 
değildir? 

A) Ulak B) Veli C) Vasi D) Kayyım 

 

 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilden doğan borç 
ilişkileri kapsamında yer alan tehlike sorumluluğu 
türlerinden biridir? 

A) Tam ehliyetsizlerin sorumluluğu 

B) Yapı malikinin sorumluluğu 

C) Motorlu araç işletenin sorumluluğu 

D) Hayvan bulunduranın sorumluluğu 

 

 
 

21. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kalkınma 
planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan 
önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, 
işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai 
hâllere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine 
ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar 
Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde 
kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının 
görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen 
pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile 
çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmeti görevlilerine 
ne ad verilir? 

A) Sözleşmeli personel   B) Geçici personel 

C) Memur    D) İşçi 
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22. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, mesleklerine 
ait öğrenimini bitirerek devlet memurluğuna alınmış ve asli 
memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait 
hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya 
staj yapmak üzere dış memleketlere a) Kurumlarınca 
açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı 
gösterenlere, b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere iki 
yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir.  

Buna göre, gerekirse bu süre en çok kaç kat 
artırılabilir? 

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

 

 

 

 
23. 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre, kadastro ekibinde 

aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Kadastro Teknisyeni  B) Kadastro Müdürü 

C) Mahalle veya Köy Muhtarı D) Bilirkişi 

 

 

 

 

 
24. 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre, kadastro 

komisyonu kendisine intikal eden işlerle itirazlı 
tutanakları, herhangi bir gerekçesi yoksa intikal 
tarihinden itibaren en geç ne kadar zaman içinde 
incelemek zorundadır? 

A) 7 gün B) 15 gün C) 1 ay D) 3 ay 

 

 
 
 
 

25. 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre, kadastro 
mahkemesinde bir tarafın gelmemesi durumunda 
duruşma yapılması konusunda nasıl bir yol izlenir? 

A) Duruşma hâkim tarafından belirlenen ileri bir tarihe 
ertelenir. 

B) Duruşma yapılır. 

C) Duruşma bir sonraki ayın aynı gününe ertelenir. 

D) Dava düşmüş kabul edilir. 

 

 

 

 
26. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre, kat malikleri 

kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, bu 
kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, 
aşağıdaki kanunlardan hangisinin maliklere tanıdığı 
bütün hak ve yetkilere sahiptirler? 

A) Tapu Kanununun 

B) Türk Medeni Kanununun 

C) Türk Borçlar Kanununun 

D) Kat Mülkiyeti Kanununun 

27. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre, kat malikleri 
anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, ortak 
mülkiyet hükümlerine göre ne oranda malik olurlar? 

A) Arsa payları oranında 

B) Arsa payları dikkate alınmaksızın eşit oranda 

C) Apartman yönetiminin belirleyeceği oranda 

D) Bilirkişiler tarafından belirlenecek oranlarda 

 
 
 

28. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre, kat mülkiyetine 
geçilmemiş olsa dahi anagayrimenkulün yönetiminde 
kat mülkiyeti hükümleri uygulanması için, kat irtifakı 
kurulmuş gayrimenkullerde yapının fiilen tamamlanmış 
olmasının yanı sıra bağımsız bölümlerin ne kadarının 
fiilen kullanılmaya başlanmış olması gerekir? 

A) 1/3’ünün B) 1/2’sinin C) 2/3’ünün D) 4/5’inin 

 

 
 
 

29. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre, idareler, 
kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları 
kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi 
için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak 
haklarını kamulaştırırken ödemeyi nasıl yaparlar? 

A) İki yıl vadeli olarak verilecek olan senetle 

B) İlgili mahkemeye müracaat edilerek mahkemenin 
vereceği karar doğrultusunda 

C) Nakden ve peşin olarak veya belirli durumlarda eşit 
taksitlerle ödemek suretiyle 

D) Kamulaştırma işlemi yapılan tarih itibariyle tam 1 yıl 
sonra 

 
 
 

30. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre, Bakanlar 
Kurulunca kabul olunan, büyük enerji ve sulama projeleri ile 
iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların 
yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla 
yapılacak kamulaştırmalarda, bir gerçek veya özel hukuk 
tüzelkişisine ödenecek kamulaştırma bedelinin o yıl Genel 
Bütçe Kanununda gösterilen miktarı, nakden ve peşin 
olarak ödenir. Bu miktar, kamulaştırma bedelinin altıda 
birinden az olamaz. 

Buna göre, bu miktarın üstünde olan kamulaştırma 
bedelleri, peşin ödeme miktarından az olmamak üzere 
en fazla kaç yılda eşit taksitlerle ödenir?   

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

 
 
 

31. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre, kıymet takdir 
komisyonu aşağıdakilerden hangisi tarafından 
belirlenir? 

A) Kadastro mahkemesi 

B) Kamulaştırmayı yapacak idare 

C) Bölge idare mahkemesi 

D) Belediye Başkanı 
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32. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Toprak 
Koruma Kurulu üyesi değildir? 

A) Maliye Bakanlığının ildeki üst düzey temsilcisi 

B) Sivil toplum kuruluşlarının yerel temsilcisi 

C) Vali 

D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ildeki üst düzey 
temsilcisi 

 
 
 

33. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Toprak 
Koruma Kurulunun görevleri arasında değildir? 

A) Ülkesel, bölgesel veya yerel ölçekli yapılan plânlar 
arasındaki uyumu denetlemek 

B) Arazi kullanımını gerektiren tüm girişimleri yönlendirmek 
üzere, yerel plân veya projelerin uygulanması amacıyla 
takibini yapmak 

C) 5403 sayılı Kanunda yer alan konularla ilgili başvuruları 
almak ve ilgililere aktarmak 

D) Tarım arazilerinin tapu tescil işlemlerini takip etmek 

 
 
 

34. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa 
göre, asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin 

toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri 
gözetilerek belirlenir. 

Buna göre, bunu belirleyen kurum aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Toprak Koruma Kurulu 

B) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu 
Bakanlık 

C) Başbakanlık 

D) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

 

 
 
 

35. 2644 sayılı Tapu Kanununa göre, başlı başına tasarruf 
olunabilecek deniz, göl veya nehir metrukatı bulunan 
sahipsiz yerler sahipli bir gayrimenkulün önünde veya 
bitişiğinde bulunursa o gayrimenkul sahibine değer baha ile 
satın alması teklif olunur. 

Buna göre, gayrimenkul sahibi ne kadar zaman içinde 
talip olmadığı takdirde başkalarına satılır? 

A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl D) 5 yıl 

 
 
 
 

36. 2644 sayılı Tapu Kanununa göre, yabancı uyruklu 
gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve 
sürekli nitelikteki sınırlı aynî hakların toplam alanı, özel 
mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde kaçını 
geçemez? 

A) 5 B) 10 C) 20 D) 50 

37. 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanuna göre, Bakanlıkça veya İdarece 
yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya 
kanuni temsilcilerince yapılan itirazları inceleyecek 
teknik heyette ilgili meslek disiplini öğretim 
üyelerinden kaç kişi yer alır? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 7 

 

 

 

 
38. 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanuna göre, riskli yapılar, tapu kütüğünün 
beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden 
itibaren en geç kaç iş günü içinde Bakanlık veya İdare 
tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir? 

A) 5 B) 7 C) 10 D) 30 

 
 
 
 

39. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, aşağıdakilerden hangisi 
Taşınmaz Değerleme Komisyonu üyelerinden biri 
değildir? 

A) Tapu Müdürü 

B) Kadastro müdürlüğünden mühendis veya kontrol 
memuru 

C) Defterdarlık veya mal müdürlüğünden bir temsilci 

D) Kadastro Müdürü 

 
 
 

40. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, Taşınmaz Değerleme 
Komisyonu kaç kişiden oluşur? 

A) 3 B) 5 C) 7 D) 11 

 

 
 
 

41. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, Taşınmaz Değerleme 
Komisyonuna çalışacakları günler için ödenecek ücreti 
aşağıdakilerden hangisi belirler? 

A) Teftiş Kurulu 

B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

C) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

D) Tapu Müdürü 

 

 
 
 

42. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, ipotekli borç senedi ve irat 
senedine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Tapu müdürü, alacaklının yazılı istemiyle senedi 
alacaklıya veya temsilcisine teslim eder. 

B) Yüklü taşınmazın maliki adına düzenlenebilir. 

C) Şekli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenir. 

D) Nama veya hamile yazılı düzenlenebilir. 
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43. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, ipotekli borç senedi ve irat 
senedi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Aynı alacak için aynı malike veya müşterek ve/veya 
müteselsil borçlu olan kimselere ait birden çok taşınmaz 
üzerinde ipotekli borç senedi veya irat senedi kurulursa 
her taşınmaz için ayrı ayrı senet verilir. 

B) İpotekli borç senedi ve irat senedi kayıtlarının 
değiştirilmesi borçlunun tapu müdürlüğüne dilekçe 
verilmesi ile yapılır. 

C) Kayıt üzerinde yapılan değişiklikler, senetler üzerine de 
yazılmak suretiyle tapu müdürü ile defterdar veya 
malmüdürü tarafından imzalanır. 

D) Aynı alacak için birden çok kişiye ait taşınmaz veya payı 
üzerinde müşterek borç durumu söz konusu olmaksızın 
ipotekli borç senedi veya irat senedi kurulursa, 
taşınmazı kısıtlayan tüm alacaklar için tek bir senet 
verilir. 

 

 
 
 

44. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, irat senedindeki alacak 
miktarı bina veya arsa üzerinde kurulacaksa gelir 
değeri ile bina veya arsanın rayiç değeri ortalamasının 
ne kadarını aşamaz? 

A) 1/5’ini B) 3/5’ini C) 2/3’ünü D) 4/5’ini 

 

 

 
 
 

45. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, aşağıdakilerden hangisi 
ipotekli borç senedi ve irat senedi kayıtlarının 
değiştirilmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Alacaklının tapu müdürlüğüne müracaatı ve dilekçe 
vermesiyle yapılabilir. 

B) Tarafların anlaşması ve senetlerin tapu müdürlüğüne 
verilmesiyle yapılabilir. 

C) Borçlunun tapu müdürlüğüne müracaatı ve dilekçe 
vermesiyle yapılabilir. 

D) Tarafların aralarında anlaşıp noterde değişiklik 
yapmasıyla olabilir. 

 
 
 

46. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, aşağıdakilerden hangisi 
kişisel hakların, şerhler sütununa kaydı için gereken 
belgelerden biridir? 

A) İhtiyatî tedbir için mahkeme kararı veya yazısı 

B) Devretmekle yükümlü önmirasçı atama hâlinde 
vasiyetnamenin onaylı bir örneği ve şerhi içeren 
mahkeme yazısı 

C) Eşlerden birinin taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisinin 
kaldırılması hâlinde mahkeme kararı 

D) Alım, taşınmaz satış vaadi, bağışlama vaadi ve arsa 
payı karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenen 
sözleşme 

 

47. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, aşağıdakilerden hangisi 
tasarruf yetkisini kısıtlayan şerhler için aranacak 
belgelerden biridir? 

A) Aile yurdu kurulması hâlinde mahkeme kararı veya 
yazısı 

B) Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden 
veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi 
ile medeni hâli gösterir nüfus kayıt örneği 

C) Kamu haczi, iflas veya konkordato ile verilen sürenin 
şerhi için yetkili merciin resmî yazısı 

D) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin hâllerde 
mahkeme kararı 

 
 
 

48. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, aşağıdakilerden hangisi 
tasarruf hakkını yasaklayan şerhler için aranacak 
belgelerden biridir? 

A) Aile konutu şerhi için merkezî nüfus idaresi sisteminden 
veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi 
ile medeni hâli gösterir nüfus kayıt örneği 

B) Satış sözleşmesinden ayrı olarak düzenlenen gerialım 
hakkı, bağış sözleşmesinden ayrı olarak düzenlenen 
bağışlayana dönme hakkı ve rehinden ayrı olarak 
düzenlenen boşalan dereceye geçme hakkı için noterce 
düzenlenen sözleşme 

C) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin hâllerde 
mahkeme kararı 

D) Satışla birlikte kurulan gerialım hakkı, bağışla birlikte 
kurulan bağışlayana dönme hakkı, rehinle birlikte 
kurulan boşalan dereceye geçme hakkı ve irtifak hakkı 
vaadi için resmî senet 

 

 

 

 
49. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, irtifak hakkından yararlanan 

taşınmazın bölünmesi hâlinde kural olarak, irtifak hakkı her 
taşınmaz yararına devam eder. Ancak bu haktan bir veya 
birden fazla taşınmaz yararlanıyorsa, yüklü taşınmaz maliki 
irtifak hakkının diğer taşınmazlardan terkinini isteyebilir. 

Buna göre, böyle bir durumda tapu müdürlüğü, bu 
istemi irtifak hakkı sahibine bildirdikten sonra, bildirim 
tarihinden itibaren ne kadar zaman içinde itiraz 
edilmezse irtifak hakkı terkin edilir? 

A) 15 gün   B) 1 ay C) 3 ay D) 1 yıl 

 
 
 
 

50. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, aşağıdakilerden hangisi 
tapu envanter defterine kaydedilenlerden biri değildir? 

A) Yevmiye defteri 

B) Zabıt defteri 

C) Resmi senet ciltleri 

D) İdari sınırlar kayıt defteri 

 



TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 

TAPU SİCİL MÜDÜR YARDIMCISI 2017 

 A 

 6 Diğer sayfaya geçiniz. 

51. Tapu Sicil Tüzüğüne göre, arşivlenecek belgelerin 
tespiti, elektronik ortamda arşivlenmesi, arşivlemenin 
usul ve esasları aşağıdakilerden hangisi tarafından 
belirlenir? 

A) Başbakanlık 

B) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

D) Tapu Müdürlüğü 

 
 
 
 

52. Tapu Sicil Tüzüğünün amacı hangi kanunun 
öngördüğü tapu sicillerinin düzenli bir biçimde 
tutulmasını sağlamaktır? 

A) Türk Ticaret Kanununun 

B) Türk Borçlar Kanununun 

C) Türk Medeni Kanununun 

D) Tapu Kanununun 

 
 
 
 
 

53. Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî 
Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe 
göre, taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa, 
aşağıdaki parmaklardan hangisi ilgili belgeye öncelikle 
bastırılır? 

A) Sol elin işaret parmağı  B) Sol elin başparmağı 

C) Sağ elin işaret parmağı  D) Sağ elin başparmağı 

 
 
 
 
 

54. Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı 
Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin 
Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğe göre, işlemin ne kadar süreyle takip 
edilmemesi veya eksik olan belgelerin ibraz 
edilmemesi hâlinde, verilen yetki iptal edilmiş sayılır ve 
durum yetki veren tapu müdürlüğüne resmî yazı ile 
bildirilir? 

A) 3 gün B) 15 gün C) 1 ay D) 3 ay 

 

 
 
 
 

55. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğe göre, idareler, ilgili mevzuattaki 

özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen 
belge taleplerini talebin kendilerine ulaşmasından 
itibaren en geç kaç iş günü içinde yerine getirir? 

A) 3 B) 5 C) 10 D) 15 

 

56. 2016/2 (1770) sayılı Tapu Sicilinde Düzeltmelere İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Genelgeye göre, mirasçılık 
sıfatını kaybeden kişiye, dava açıldığına ilişkin 
belgenin kaç gün içinde tapu müdürlüğüne ibraz 
edilmemesi hâlinde kaydın yeni mirasçılık belgesine 
göre düzeltileceği konusunda tebligat yapılır? 

A) 7 B) 15 C) 30 D) 90 

 
 
 
 

57. 2015/4 (1766) sayılı Genelge (Haciz işlemleri, şerh ve 
beyan belirtmelerinin tescili ile veri güvenliği)’ye göre, 
aşağıdakilerden hangisi ilgili kurumlar tarafından 
yapılan şerh ve beyanlara dair istemlerin 
reddedilmesini gerektiren bir durum değildir? 

A) İcra müdürlükleri tarafından yazılan ihtiyati haciz 
yazılarında mahkeme kararının varlığının belirtilmemesi 

B) Haciz yazılarında borç miktarının bulunmaması 

C) İcra müdürlüklerince yabancı para alacakları için 
düzenlenen haciz yazılarında borç miktarının Türk 
parası cinsinden yazılmaması 

D) Haciz yazılarında ilgili kurum bilgilerinin bulunmaması 

 
 
 
 

58. 2014/8 sayılı Genelge (Yetki Alanı Dışı Tapu İşlemleri)’ye 
göre, kısıtlama, yetki verilen işlemin yapılmasına engel 
oluyorsa, yetki verilen tapu müdürlüğü ile en seri vasıtalarla 
irtibata geçilerek işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı 
tespit edilir. İşlem tamamlanmamış ise, verilen yetki resmî 
yazı ile iptal edilir ve yetki veren tapu müdürlüğünce 
kısıtlama ile ilgili işlem yapılır. 

Buna göre, işlem tamamlanmış ise aşağıdakilerden 
hangisi yapılır? 

A) Kısıtlama talebi yetki verilen tapu müdürlüğünce 
reddedilir. 

B) Kısıtlama talebi yetki veren tapu müdürlüğünce 
reddedilir. 

C) Kısıtlama talebi yetki veren tapu müdürlüğünce geri 
çekilir. 

D) Kısıtlama talebi yetki verilen tapu müdürlüğünce geri 
çekilir. 

 
 
 
 

59. 2014/7 sayılı Genelge (Tapu Kaydında Düzeltim 
Davaları)’ye göre, tapu müdürlüğüne yöneltilerek açılan 
tapu kaydında düzeltim davaları için aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Tapu müdürlüğü davalı olduğu durumlarda yargılama ve 
vekâlet ücretinden sorumlu tutulur. 

B) Tapu müdürlüğü yasal hasımdır. 

C) Tapu müdürlüğü vekâlet ücretinden sorumlu tutulamaz. 

D) Tapu müdürlüğü yargılama giderlerinden sorumlu 
tutulamaz. 
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60. 2014/4 (1756) sayılı Aile Konutu-Mal Rejimleri-Çocuk 
Malları ile İlgili Genelgeye göre, aile konutu şerhi 
konulmak istenen taşınmaz üzerinde aşağıdakilerden 
hangisi olması durumunda aile konutu şerhi işlenmez? 

A) İpotek 

B) Aile konutu şerhine yönelik ihtiyati tedbir 

C) Haciz 

D) Tedbir 

 

 

 
61. 2014/1 sayılı Tapu Müdürlükleri İş Akışı ve Yetki Devri 

Konulu Genelgeye göre, TAKBİS üzerinden elde edilen 
istatistiki veriler aylık olarak performans denetiminin 
sağlanmasında, düşük/yüksek performanslı personelin 
tespit edilmesinde elde edilen sonuçlara göre gerekli 
önlemlerin alınmasında kullanılacaktır.  

Buna göre, bu sonuçların değerlendirilmesi ve gerekli 
önlemlerin alınmasının sorumlusu/sorumluları 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tapu Müdürü ve Bölge Müdürü birlikte 

B) Kadastro Müdürü 

C) Bölge Müdürü 

D) Genel Müdür 

 
 
 

62. 2013/13 (1750) sayılı Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde 
Kimlik Tespiti ile İlgili Genelgeye göre, yabancı ülkelerde 
kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe 
sahip ticaret şirketlerin tapu ve kadastro işlemlerinde bağlı 
bulundukları ülkelerin yetkili makamları tarafından verilmiş 
bu şirketlerin usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyette 
bulunduğunu ve ilgili tapu işlemlerini yapmaya ehil 
olduğunu gösteren belgenin 5 Ekim 1961 tarihli Yabancı 
Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına 
İlişkin La Haye sözleşmesine uygun olarak Apostille şerhi 
içerir aslı ile onaylı tercümesi gerekmektedir. 

Buna göre, Apostille şerhi bulunmaması hâlinde aynı 
belgeleri aşağıdakilerden hangisi tasdik eder? 

A) İçişleri Bakanlığı 

B) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

C) Noter 

D) İlgili ülkedeki konsolosluğumuz 

 
 
 

63. 2013/11 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerin 
İdari Yoldan Tescili ile İlgili Genelgeye göre, ibraz edilen 
tapu kaydının hudutları itibarıyla talep konusu yere ait 
olduğunun, tapu kaydının tedavülünün bulunmadığının ve 
kadastro sırasında bir başka parsele uygulanmadığının 
tespit edilmesi halinde, kayıt kapsamı yerin ölçüsü yapılır 
ve mükerrerliğe neden olunmaması amacıyla varsa bitişik 
parsellerle irtibatlı sınırlandırma krokisi ve tescile esas 
haritası düzenlenir. Ayrıca, yapılan araştırma ve sonuçlar, 
düzenlenecek bir tutanakta açıklanır. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu tutanağı 
imzalayanlardan birisi değildir? 

A) İlgili kurum temsilcisi  B) Bilirkişi 

C) Muhtar    D) Tapu Sicil Müdürü 

64. 2013/1 sayılı Ret Kararları ile ilgili Genelgeye göre, 
aşağıdakilerden hangisi tapu müdürlüklerince verilen 
ret kararlarında bulunması gereken zorunlu 
unsurlardan biri değildir? 

A) İstem yapanın onaylı istem örneği 

B) Ret gerekçesi ve hukuki nedenler 

C) Yapılan inceleme 

D) Kararın tarihi ve yevmiye numarası 

 

 

 
65. 2012/13 sayılı Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz 

ve Sınırlı Ayni Hak Edinimleri ile İlgili Genelge 
aşağıdakilerden hangisine bilgi amaçlı 
gönderilmemiştir? 

A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı   B) Ekonomi Bakanlığı 

C) Maliye Bakanlığı     D) İçişleri Bakanlığı 

 

 

 

 
66. 2011/3 sayılı Hatalı Blok veya Bağımsız Bölüm 

Numaralarında Düzeltme İşlemi ile İlgili Genelgeye göre, 
kadastro müdürlüklerince veya lisanslı harita kadastro 
mühendislik bürolarınca düzenlenecek raporun ibraz 
edilmesi halinde düzeltmeye konu taşınmaz için teknik 
rapor hazırlanması gerekir. 

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde blok bazında 
teknik rapor hazırlanması yeterlidir?  

A) Hem blok hem de bağımsız bölüm numarasında hata 
olması hâlinde 

B) Blok numarasında (veya adında) hata olması hâlinde 

C) Yaygın kat mülkiyetinde bağımsız bölüm numarasında 
hata olması hâlinde 

D) Blok numarası dışında sadece bağımsız bölüm 
numaralarında hata olması hâlinde 

 
 
 

67. Borçlar Kanununun vekâletnameyi düzenleyen 388. 
maddesinde “Vekâlet akdinin şumulü (kapsamı) mukavele 
(sözleşme) ile sarahaten (açıkça) tespit edilmemiş ise, 
taallük eylediği (ilişkin olduğu) işin mahiyetine göre tayin 
edilir. Vekâlet, vekilin takabbül eylediği (üstüne aldığı, 
yüklendiği) işin yapılması için icabeden (gereken) hukuki 
tasarrufları ifa (yerine getirme) salahiyetini şamildir 
(yetkisine kapsar). Hususi bir salahiyeti haiz olmadıkça 
vekil, dava ikame edemez, sulh olamaz, tahkim edemez, 
kambiyo taahhüdünde bulunamaz, hibe edemez, bir 
gayrimenkulü temlik veya bir hak ile takyit edemez.” 
denilmektedir. 

Bu madde doğrultusunda, 2010/7 sayılı Vekâletname ile 
İlgili Genelgeye göre, vekâletnamedeki sahibi 
bulunduğum taşınmazları dilediği bedel ve koşullarla 
satmaya ibaresi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? 

A) Taşınmazın yıkım ve yeniden inşasını 

B) Satış ve kanuni ipotek tesisini 

C) Kamulaştırılmasını 

D) Satışa konu taşınmazın varsa öncelikle intikalini ve 
iştirakının feshini 
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68. 2010/6 sayılı Yetki Belgesi ile İlgili Genelgenin 
başlangıcında, aşağıdaki kanun maddelerinden hangisi 
belirtilerek yer verilmiştir? 

A) 2644 sayılı Tapu Kanunun 2. Maddesi 

B) Türk Ticaret Kanununun 17. Maddesi 

C) Borçlar Kanununun 386. Maddesi 

D) Türk Medeni Kanunun 5. Maddesi 

 

 
 
 

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, Mirasçılardan birinin veya birkaçının yurt 
dışında bulunması veya yabancı uyruklu olması hâlinde 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat 
yapılacaktır. 

Buna göre, bu durumdaki kişilerle ilgili taleplerin 
aşağıdaki genel müdürlük daire başkanlıklarından 
hangisine iletilmesi gerekmektedir?  

A) Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 

B) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

C) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

D) Tapu Dairesi Başkanlığı 

 
 
 
 
 

70. 2013/7 sayılı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile İlgili 
Genelgeye göre, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
gereğince ticari şirket olan kooperatiflerin yetkilerinin 
irdelenmesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görev 
alanına girmediğinden Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce denetlenmesine gerek bulunmamaktadır. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünce denetlenecek konulardan biridir? 

A) Kooperatifler Kanununda belirtilen taşınmaz alım satımı 

B) Konut yapı kooperatiflerinin işyeri nitelikli taşınmazlarını 
ferdileşmeye konu etmesi 

C) Kat irtifaklı taşınmazların ferdileştirilmesi 

D) Arsa olarak ferdileşme yapılması 

 

 

 

 

 
71.  

I. Kefalet 
II. İfraz 

III. İpotek fekki 

2013/7 sayılı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile İlgili 
Genelgeye göre, yetki belgelerinde yukarıdakilerden 
hangisi/hangileri için herhangi bir yetki aranmasına 
gerek bulunmamaktadır?   

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

 

72. 2013/8 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi ile İlgili Genelgeye göre, riskli yapıların 
bulunduğu parseller ile riskli alanlar hakkında 
uygulanacak hükümler ve hazine adına resen tescil 
konusunda, üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın 
maliklerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde 
en az ne kadar çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması 
hâlinde, gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel 
kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için Bakanlık, 
TOKİ veya İdare tarafından acele kamulaştırma yoluna 
da gidilebilir? 

A) Üçte biri   B) Yarısı C) Üçte ikisi D) Dörtte üçü 

 

 
 
 

73. 2017/3 sayılı Tapu Müdürlüklerindeki İşlem Belgelerinin 
Ayıklanması, Tasniflenmesi, Dosyalanması, İmhası ve 
Elektronik Ortama Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkındaki Genelgeye göre, aşağıdakilerden hangisi 
yalnızca elektronik ortamda saklanması 
gerekenlerdendir? 

A) Mal Sahipleri Sicili/Karteks/Fihrist 

B) İşlemden Vazgeçildiğine Dair Yazı 

C) Yeni İşlemler İçin Emlak Beyan Değerleri 

D) Tapu Kaydı/Tapu Senedi 

 

 
 
 

74. 2010/10 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu ile İlgili Genelgeye göre, 2863 sayılı Yasanın  
7. Maddesi ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları 
ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair 
Yönetmelik gereğince tescil edilen parsellerde ve sit 
alanlarında imar uygulamaları ve talebe bağlı olarak 
yapılan cins tashihi gerektiren işlemler (Yeni İnşaat, 
kısmi ve tamamen yıkım, restorasyon vb.) ile 
yüzölçümü değiştiren (yola terk, yoldan ihdas, ifraz ve 
tevhit vb.) işlemlerin aşağıdakilerden hangisinden izin 
alınarak yapılması gerekmektedir? 

A) Başbakanlık 

B) Kültür ve Turizm Bakanlığı 

C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

D) İlgili koruma kurulu 

 

 
 
 

75. 2008/9 sayılı “5737 sayılı Vakıflar Kanunu” Konulu 
Genelgeye göre, kaç yıl süreyle yönetici atanmayan 
veya yönetim organı oluşturulmayan mülhak vakıflar, 
mahkeme kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
yönetilir ve temsil edilir? 

A) 5 B) 7 C) 10 D) 20 

 

 



TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 

TAPU SİCİL MÜDÜR YARDIMCISI 2017 

 A 

 9 Test bitti. 

76.  

I. Dernek 
II. Federasyon 

III. Konfederasyon 

2006/3 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile İlgili Genelgeye 
göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri üst kuruluş 
tanımı içinde yer alır? 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları hakkında Genelgeye göre, 

aşağıdakilerden hangisi Tapu Dairesi Başkanlığının 

birimlerinden biridir? 

A) Sevk ve İdare Hizmetleri Birimi 

B) İnceleme, İzleme ve Değerlendirme Birimi 

C) Kararlar Birimi 

D) İdari-Mali İşler ve Koordinasyon Birimi 

 
 
 
 
 

78. 2012/2 (1724) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra 

Teşkilatı Yetki, Görev ve Sorumlulukları ile İlgili 

Genelgeye göre, tapu ve kadastro hizmetlerinin hızlı, 

ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve 

denetimi için, Türkiye'nin coğrafi durumu, ulaşım 

imkânı ve idari taksimatı dikkate alınarak, en az kaç ili 

kapsayacak şekilde, Bakanlar Kurulu Kararı ile bölge 

müdürlükleri kurulur ve aynı usulle kaldırılır? 

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

 
 
 
 
 
 

79. 2017/2 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel 

İzinleri ile İlgili Genelgeye göre, çoğul gebeliklerde 

(ikiz, üçüz, ...) doğum öncesi sekiz haftalık analık izni 

süresine ek olarak kaç haftalık bir süre daha ilave 

edilir? 

A) 2 B) 4 C) 8 D) 10 

 
 
 
 
 

80. 2014/5 sayılı Ormanların Kadastrosu ve Tescili ile İlgili 
Genelgeye göre, 6381 sayılı Kanunun 10. Maddesi hükmü, 
Orman Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz arasında 
düzenlenen ilgi (f) uygulama talimatının (A) maddesinde, 
orman ve kadastro idarelerinin harita mühendislerinde 
yapılan planlamaya göre ihtiyaç hâlinde her iki harita 
mühendisinin koordinasyonunda, teknik destek vermek 
üzere kadastro müdürlüğünce yeteri kadar personel 
(kadastro teknisyeni) görevlendirilir. 

Buna göre, çalışmalar tamamlandığında yürürlükteki 
teknik esaslara uygunluğunun kontrol onayı 
aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? 

A) Kadastro Müdürü    B) Tapu Müdürü 

C) Kadastro Kontrol Mühendisi   D) Harita Mühendisi 

 

 



 

 

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. 

 


