
  
 
                                                                                   

TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 

SINAVI 

 

ARŞİV MEMURU 

A 
ADAYIN 

ADI : ………………………..…………………………………………. 

SOYADI : ..………………………………………………………………..... 

T.C. KİMLİK NUMARASI  : …………………………………………………………………... 

SINAV SALON NO : ................................................ SIRA: ………………………….. 

İMZA : ………………………..…………………………………………. 

*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. 

 

Genel Açıklama 

1. Bu kitapçıkta 50 (elli) soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 

2. Sınav süresi 80 (seksen) dakikadır. 

3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile, işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 

4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kağıdını yıpratmadan siliniz. 

5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kağıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz 

işaret koymayınız. 

6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız duru-

munda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 

7. Testte yanlış cevaplar, doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaret-

lemek yararınıza olabilir. 

8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 

9. Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

 

 

 

 

 

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Gazi Üniversitesi 

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının 

çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerek-

li cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
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1. Devlet memurlarının sendika üyeliği ve 

grev hakkı ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) Sendika üyesi olamazlar, greve katıla-

mazlar. 

B) Sendika üyesi olabilirler, greve katıla-

bilirler. 

C) Sendika üyesi olabilirler, greve katıla-

mazlar. 

D) Sendika üyesi olabilirler, yalnızca ge-

nel greve katılabilirler. 

 

 

 

2. Görevi sırasında veya görevinden dola-

yı bir kazaya veya saldırıya uğrayan 

veya bir meslek hastalığına tutulan 

memura aşağıdaki izinlerden hangisi 

verilir? 

 

A) 12 ayı geçmemek üzere mazeret izni 

B) 18 ayı geçmemek koşuluyla hastalık 

izni 

C) İyileşinceye kadar hastalık izni 

D) İyileşinceye kadar aylıksız izin 

 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memur-

ları Kanunu’nda memurların ödev ve 

sorumlulukları arasında düzenlenme-

miştir? 

 

A) Amirin, maiyetindeki memurlara hak-

kaniyet ve eşitlik içinde davranması 

B) Devlet memurlarının işbirliği içinde ça-

lışması 

C) Devlet memurlarının siyasi ve ideolojik 

amaçlı beyanda ve eylemde buluna-

maması 

D) Adaylık devresi içinde eğitimde başarı-

lı olan adayların asli memurluğa atan-

ması 

4. İlk defa veya yeniden veyahut yer değiş-

tirme suretiyle, aynı yerdeki görevlere 

atanan memurların, Devlet Memurları 

Kanunu’ndaki istisnalar hariç, yeni gö-

revlerine başlama süresi için aşağıdaki-

lerden hangisi doğrudur? 

 

A) Atama emrinin tebliğini izleyen iş gü-

nünde 

B) Atama emrinin tebliğini izleyen 15 gün 

içinde 

C) Atama emrinin imzalanmasından itiba-

ren 15 gün içinde 

D) Yerine atanacak kişinin göreve başla-

masını izleyen iş gününde 

 

 

 

 

5. Devlet memurlarının, sınıfları içinde en 

yüksek derecelere kadar ilerlemesine 

imkân sağlamayı amaçlayan kanuni il-

ke aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Sınıflandırma 

B) Kariyer 

C) Liyakat 

D) Dürüstlük 

 

 

 

 

 

6. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 

intikal eden tapu ve kadastroyla ilgili 

konular ile bunlara ilişkin uygulama ve 

görüş farklılıklarını gidermek üzere gö-

revli kurul ya da hizmet birimi aşağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Tapu Dairesi Başkanlığı 

B) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

C) Teftiş Kurulu Başkanlığı 

D) Tapu ve Kadastro Kurulu 
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7. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-

nün bağlı olduğu bakanlık aşağıdaki-

lerden hangisidir?  

 

A) İçişleri Bakanlığı 

B) Hazine ve Maliye Bakanlığı 

C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

D) Ticaret Bakanlığı 

 

 

 

 

 

 

8. Kat Mülkiyeti Kanununa göre, ana 

gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına 

kullanılmaya elverişli olan bağımsız bö-

lümleri üzerinde kurulan mülkiyet 

hakkı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kat mülkiyeti 

B) Kat irtifakı 

C) Kullanma hakkı 

D) Arsa payı 

 

 

 

 

 

 

9. Uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve 

ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde, 

belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yaban-

cı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de ta-

şınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.  

 

Bu ülkeler aşağıdaki seçeneklerde yer 

alan hangi devlet organı, makam ya da 

kişi tarafından belirlenir? 

 

A) TBMM 

B) Bakanlar Kurulu 

C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

D) Cumhurbaşkanı 

 

10. Tapu Kanunu uyarınca, Türk Silahlı 

Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutan-

lığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 

Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımın-

daki kadastral yolların tescili ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Hazine adına tescil olunur. 

B) İlgili Bakanlık adına tescil olunur. 

C) Bulunduğu yer Belediyesi adına tescil 

olunur. 

D) Tescil gerekmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi tapu sicilini 

oluşturan yardımcı sicillerdendir? 

 

A) Tapu kütüğü 

B) Kat mülkiyeti kütüğü 

C) Kamu orta malları sicili 

D) Yevmiye defteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Tapu sicili üzerinde işlem yapılmasını 

gerektiren veya reddedilen istemler, 

aşağıdakilerden hangisine kaydedilir? 

 

A) Tapu envanter defteri 

B) Yevmiye defteri 

C) Karar defteri 

D) İstem defteri 
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13. Tapu Sicili Tüzüğü uyarınca, tapu sicili 

bölgesi için aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) Tek ve merkezî bir tapu sicili bölgesi 

mevcuttur. 

B) Her ilin idarî sınırları bir tapu sicili 

bölgesidir. 

C) Her ilçenin idarî sınırları bir tapu sicili 

bölgesidir. 

D) Tapu sicili bölgelerini belirleme yetkisi 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün-

dedir. 

 

 

 

14. Tapu Sicili Tüzüğü uyarınca, mevzuata 

uygun olmayan istemler reddedilir. Ret 

işlemi konusunda aşağıdakilerden han-

gisi yanlıştır? 

 

A) Ret kararının varlığı, kütüğün beyanlar 

sütununda belirtilir. 

B) Kararda; kararın gerekçesi, itiraz yeri 

ve süresi de belirtilmek zorundadır. 

C) Ret kararı, istem sahibine elden veya 

Tebligat Kanunu hükümlerine göre teb-

liğ edilir. 

D) Ret kararına itiraz edilemez; bu karar 

ancak dava konusu yapılabilir.  

 

 

 

 

15. Tapu Sicili Tüzüğü uyarınca kişisel irti-

fak hakları, ilgili taşınmazın kütük say-

fası irtifak hakları sütununda aşağıdaki 

seçeneklerde yer alan hangi harf ile gös-

terilir? 

 

A) İ 

B) H 

C) M 

D) T 

 

16. Tapu Sicili Tüzüğü uyarınca, henüz 

kadastrosu yapılmamış yerlerde kütük 

yerine aşağıdakilerden hangisi tutulur? 

 

A) Zabıt defteri veya kat mülkiyeti zabıt 

defteri 

B) Geçici tapu kütüğü 

C) Beyan defteri 

D) Tespit tutanağı 

 

 

 

 

 

 

17. Tapu Sicili Tüzüğü uyarınca, ana ta-

şınmazın bağımsız mülkiyete konu olan 

bölümleri ile ilgili aşağıdakilerden han-

gisi doğrudur? 

 

A) Kat mülkiyeti kütüğünün aynı sayfası-

na kaydedilir. 

B) Kat mülkiyeti kütüğünün ayrı sayfala-

rına kaydedilir. 

C) Yalnızca tapu kütüğünün beyanlar sü-

tununda belirtilir. 

D) Tapu kütüğünün düşünceler sütununa 

yazılması yeterlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi tapu siciline 

taşınmaz olarak kaydedilemez? 

 

A) Arazi 

B) Kat mülkiyetine konu olan bağımsız 

bölümler 

C) Süresiz irtifak hakları 

D) Çek ve bonolar 
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19. Türk Medeni Kanunu uyarınca, tapu 

sicili tutulmasının amacı aşağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) Taşınır ve taşınmazların niteliklerini 

belirlemek 

B) Taşınmazlar üzerindeki hakları göster-

mek 

C) Kişilerin tüm haklarını kayıtlamak 

D) Borç ilişkilerini güvence altına almak 

 

 

 

20. Türk Medeni Kanununda, taşınmazların 

üzerindeki bağımsız ve sürekli hakların 

tapu siciline kaydedileceği düzenlenmiştir. 

 

Süreklilik koşulunun gerçekleşmesi için 

aşağıdaki koşullardan hangisi gerekir? 

 

A) Hakkın süresiz veya en az otuz yıl sü-

reli olması 

B) Hakkın süresinin en az 49 yıl olması 

C) Bağımsız hakkın sahibi ile mülkiyet 

hakkı sahibinin aynı kişi olması 

D) Hakkın sürekliliği konusunda mahke-

me kararının bulunması 

 

 

 

21. Türk Medeni Kanunu uyarınca, tapu 

sicilinin tutulmasından doğan zararlar 

konusunda aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A) Bütün zararlardan Devlet sorumludur. 

B) Zararın doğmasında kusuru bulunan 

görevlilere rücu edilir. 

C) Sorumluluğa ilişkin davalar, zararın 

doğmasında kusuru bulunan görevlilere 

karşı açılır. 

D) Sorumluluğa ilişkin davalar, tapu sici-

linin bulunduğu yer mahkemesinde gö-

rülür. 

 

22. TKGM Arşiv Hizmetleri Genelgesi 

uyarınca; başka bir elektronik veriye 

eklenen veya elektronik veriyle mantık-

sal bağlantısı bulunan ve kimlik doğru-

lama amacıyla kullanılan elektronik ve-

ri aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Elektronik Posta 

B) Elektronik İmza 

C) Doğrulama Verisi 

D) Elektronik Klasör 

 

 

 

 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi, TKGM Arşiv 

Hizmetleri Genelgesi uyarınca; ayıkla-

ma işlemi esnasında kayıt ve belgelerin, 

Genelgede belirtilen usule göre yeniden 

dosyalanmasıdır? 

 

A) İmha 

B) Değişiklik 

C) Tasnif 

D) Düzeltme 

 

 

 

 

 

24. TKGM Arşiv Hizmetleri Genelgesi 

uyarınca; fen klasörü, sınırlandırma 

krokisi, ölçü krokisi, koordinat özet çi-

zelgesi, alan hesabı, ada dağıtım cetveli, 

ada röleve ölçü krokisi ve orijinal ölçü 

değerleri aşağıdakilerden hangisinin 

içinde bir arada bulunur? 

 

A) Ada Dosyası 

B) Ada Klasörü 

C) Aplikasyon Dosyası  

D) Kontrol Noktaları Klasörü 
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25. Birim/kurum arşivlerinin en uygun sı-

caklık ve bağıl nem oranı değerleri aşa-

ğıdaki seçeneklerin hangisinde doğru 

olarak gösterilmiştir?  

 

A) Sıcaklık 10 - 18°C, bağıl nem oranı    

% 40 - 50 

B) Sıcaklık 12 - 18°C, bağıl nem oranı    

% 40 - 50 

C) Sıcaklık 12 - 18°C, bağıl nem oranı    

% 50 - 60 

D) Sıcaklık 15 - 20°C, bağıl nem oranı    

% 50 – 60 

 

 

 

 

 

26. TKGM Arşiv Hizmetleri Genelgesi 

uyarınca elektronik ortama aktarılan 

asıl belgelerin tarama, düzeltme ve gö-

rüntüleme işlemlerinin kullanıcı bazın-

da log kayıtlarının tutulmasından aşa-

ğıdaki birimlerden hangisi sorumlu-

dur? 

 

A) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı 

B) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

C) Arşiv Dairesi Başkanlığı 

D) Personel Dairesi Başkanlığı 

 

 

 

 

 

27. Kadastro müdürlüklerince üretilen tüm 

hukuki ve teknik belgeler ile pafta ve 

krokilerin en fazla saklanma süresi, 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 5 yıl 

B) 10 yıl 

C) 14 yıl 

D) Süresiz 

 

28. Çeşitli nedenlerden dolayı tahrip olmuş 

arşiv belgelerinin daha fazla yıpranma-

sına engel olmak, belgeyi uzun yıllar 

koruma altında tutabilmek amacıyla en 

az müdahale ile yapılan onarım faali-

yetleri aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Konservasyon 

B) Restorasyon 

C) İklimlendirme 

D) Ayıklama 

 

 

 

 

29. TKGM merkez veya bölge arşivinde 

bulunan ve taranarak elektronik orta-

ma aktarılmasına karar verilen harita-

lar için tarama çözünürlük değeri ara-

lığı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 

doğru olarak gösterilmiştir? 

 

A) 150 - 300 dpi 

B) 200 - 300 dpi 

C) 200 - 400 dpi 

D) 300 - 600 dpi 

 

 

 

 

30. TKGM Arşiv Hizmetleri Genelgesi 

uyarınca, süreli saklanması gereken ar-

şiv belgesi ve arşivlik belgeler için sak-

lama süreleri ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) Birim arşivlerinde 6 ay - 1 yıl, kurum 

arşivlerinde 1- 5 yıl 

B) Birim arşivlerinde 1- 5 yıl, kurum ar-

şivlerinde 10 - 14 yıl 

C) Birim arşivlerinde 1 - 5 yıl, kurum ar-

şivlerinde 7 - 10 yıl 

D) Birim arşivlerinde 7 - 10 yıl, kurum ar-

şivlerinde 10 - 14 yıl 
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31. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yö-

netmelik uyarınca, yükümlülerin elinde 

bulunan arşiv belgesi niteliğini kazan-

mış Osmanlıca (eski harfli Türkçe) bel-

gelerin Devlet Arşivleri Başkanlığına 

devredilmesi konusunda aşağıdakiler-

den hangisi doğrudur? 

 

A) Ayıklama ve tasnif işlemleri yapılmak-

sızın devredilir. 

B) Yükümlü isterse devirden önce ayıkla-

ma ve tasnif işlemleri yapabilir. 

C) Devir teslim ve envanter formu düzen-

lenerek devredilir. 

D) Bu belgelerin Başkanlığa anlaşılır şe-

kilde yeniden düzenlenerek devredil-

mesi esastır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yö-

netmelik uyarınca, süre bakımından ar-

şiv belgesi vasfını kazanmayan veya bu 

süreyi doldurmasına rağmen güncelli-

ğini kaybetmeyen, hizmetin yürütülme-

si açısından işlevi olan belge aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Arşiv belgesi 

B) Arşivlik belge 

C) Eski belge 

D) Güncel belge 

 

33. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yö-

netmelik uyarınca,  gelecekte herhangi 

bir nedenle kullanılmasına ve saklan-

masına gerek görülmeyen her türlü 

belgenin birbirinden ayrımı ile ileride 

arşiv belgesi vasfını kazanacak olan ar-

şivlik belgenin tespiti işlemi aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Araştırma 

B) Ayrıştırma 

C) Ayıklama 

D) Değerlendirme 

 

 

 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi, Tapu Sicil 

Müdürlüklerinde resmî senet hazırlama 

yetkisine sahip görevliler arasında de-

ğildir? 

 

A) Müdür 

B) Tapu sicil görevlileri 

C) Zorunluluk halinde arşiv memuru 

D) Noterler 

 

 

 

 

 

35. Tapu Sicil Müdürlüklerince düzenlenen 

resmi senetlerde, aşağıda belirtilen hal-

lerden hangisinde tanık bulundurmak 

gerekmez? 

 

A) Birden fazla taşınmaza ilişkin bir senet 

düzenleniyorsa 

B) Taraflardan biri veya birkaçı okuma 

yazma bilmiyorsa  

C) Taraflardan biri veya birkaçı sağır, kör 

veya dilsiz ise  

D) Tarafların kimliğinde kuşkuya düşül-

müş ise 
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36. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uya-

rınca; bir belgeyi tanımlayan gönderici, 

konu, tarih, sayı ve benzeri bilgiler aşa-

ğıdakilerden hangisidir? 

 

A) İlgi 

B) Metin 

C) Üstveri 

D) Üst yazı 

 

 

 

 

37. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uya-

rınca; idareler, süre belirtilmeyen bilgi 

ve görüş taleplerinin gereğini hangi sü-

re içinde (ek süre hariç) yerine getir-

mek zorundadır?  

 

A) Talebin kendilerine ulaşmasından itiba-

ren en geç beş gün içinde 

B) Talebin kendilerine ulaşmasından itiba-

ren en geç beş iş günü içinde 

C) Talebin kendilerine ulaşmasından itiba-

ren en geç on beş gün içinde 

D) Talebin kendilerine ulaşmasından itiba-

ren en geç on beş iş günü içinde 

 

 

 

 

 

38. Türk Borçlar Kanunu uyarınca, tapu 

siciline şerh edilebilir ön alım ve geri 

alım hakları en çok kaç yıllık süre için 

kararlaştırılabilir? 

 

A) 10 

B) 15 

C) 20 

D) 30 

 

39. Türk Borçlar Kanunu uyarınca, bir 

taşınmazın koşula bağlı satışındaki tapu 

siciline tescil konusunda aşağıdakiler-

den hangisi doğrudur? 

 

A) Taşınmaz satışı koşullu olarak tescil 

edilir. 

B) Tescil işlemi yapılır, koşul beyanlar 

hanesine yazılır. 

C) Tescil işlemi yapılır, koşulun 5 yıl 

içinde gerçekleşmemesi durumunda 

terkin edilir. 

D) Koşul gerçekleşmedikçe tapu siciline 

tescil yapılamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Tapu müdürlüklerine, kendi yetki alanı 

dışında kayıtlı bulunan bir taşınmaz ile 

ilgili olarak başka bir tapu müdürlüğü 

tarafından verilen yetki, aşağıdaki du-

rumların hangisi gerçekleştiğinde iptal 

edilmiş sayılmaz? 

 

A) Tarafların işlemden vazgeçmesi 

B) İşlem talebinin vekil tarafından yapıl-

ması 

C) İşlemin bir ay süreyle takip edilmemesi 

D) Eksik belgelerin bir ay içinde ibraz 

edilmemesi 
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41. Aşağıdakilerden hangisi, Kamu Görev-

lileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

uyarınca; kamu görevlilerinin uyması 

gereken ilkelerden biri değildir? 

 

A) Mal bildiriminde bulunmak 

B) Nazik ve saygılı davranmak 

C) Çıkar çatışmasından kaçınmak 

D) Herhangi bir kişi veya zümrenin yara-

rını gözetmek 

 

 

42. Blok numarası düzeltme işlemleri ile 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A) Blok numarasında (veya isminde) hata 

olması halinde ana taşınmazın tamamı 

için teknik rapor hazırlanması gerekir. 

B) İlgili idare tarafından teknik rapora gö-

re düzenlenerek onaylanan vaziyet pla-

nına istinaden yapılacak düzeltme iş-

leminde, tapu müdürlüğünce ayrıca 

teknik rapor aranmaz. 

C) Düzeltme işlemi için, geçerli tarihli zo-

runlu deprem sigorta poliçesinin varlığı 

gerekir. 

D) Düzeltme işlemi için harç tahsilatı ya-

pılır. 

 

 

43. Yetki alanı dışı tapu işlemlerinde, yetki 

isteyen tapu müdürlüğünün yetki iste-

me yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Yetki istenen tapu müdürlüğüne elekt-

ronik posta gönderilerek 

B) Yetki istenen tapu müdürlüğüne TAK-

BİS üzerinden gönderilerek 

C) Yetki istenen tapu müdürlüğüne EBYS 

üzerinden gönderilerek 

D) Yetki istenen tapu müdürlüğüne taah-

hütlü posta gönderilerek 

 

44. Mimari projelerin elektronik ortamda 

alınması uygulaması ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerine 

esas olan mimari projeler belediyeler 

tarafından güvenli elektronik ortamda 

tapu müdürlüklerine gönderilir. 

B) Mimari projelerdeki düzeltme ve deği-

şiklikler de ilgili idareler tarafından 

elektronik ortamda gönderilir. 

C) 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yö-

netmeliği uyarınca; tapuya tescil işlem-

lerinde, elektronik ortamda düzenlenen 

ve ilgili idare tarafından onaylı mimari 

proje ile yönetim planı esas alınır. 

D) Elektronik ortamda düzenlenen ve 

gönderilen mimari projeler, ayrıca fi-

ziksel olarak da tapu müdürlüklerine 

gönderilir. 

 

45. Tapu Sicilinde Düzeltmelere İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Genelge uya-

rınca; istem sahibinin tapu sicilinde hak 

sahibi olduğunun tespiti için taşınmazın 

mahallinde yapılan tapu işlemi aşağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Kadastro Çalışması  

B) Zeminde İnceleme 

C) Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi 

D) Tespit ve Tescil 

 

 

46. TAKBİS üzerindeki kayıtların, tapu 

kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü, aziller si-

cili ve yevmiye defterindeki tescile ve 

dayanak belgesine uygun hale getiril-

mesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) TAKBİS tasnifi 

B) TAKBİS denetimi 

C) Veri düzeltme 

D) Elektronik uygunluk denetimi 
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47. Tapu Müdürlükleri İş Akışı ve Yetki 

Devri Konulu Genelgeye göre, TAKBİS 

üzerinden elde edilen istatistikî verile-

rin kullanım amacı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Yetki devri ilkelerinin düzenlenmesi 

B) Düşük/yüksek performanslı personelin 

tespit edilmesi 

C) Tapu sicillerindeki hataların tespit 

edilmesi 

D) Görevlilerin etik davranış kurallarına 

bağlılığının ölçülmesi 

 

 

48. Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde 

Kimlik Tespiti Konulu Genelge gereğince; 

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğün-

ce 12/04/2013 tarihinden sonra düzenle-

nen Mavi Kart ile tapu müdürlüklerinde 

işlem yapılabilmesi mümkündür.  

 

Buna ilişkin olarak aşağıdaki ifadeler-

den hangisi doğrudur? 

 

A) Mavi Kart tek başına kimlik belgesi 

olarak kabul edilir. 

B) Mavi Kart ancak pasaport ile birlikte 

kullanılabilir. 

C) Mavi kart ancak ülke kimlik belgesi ile 

birlikte kullanılabilir. 

D) Mavi Kart sahipleri ancak Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı bir vekil aracılı-

ğıyla işlem yapabilirler. 

 

 

49. Yetki Belgesi Konulu Genelge uyarınca; 

Tapu işlemlerinde Devleti, il düzeyinde 

aşağıdakilerden hangisi temsil eder? 

 

A) Vali 

B) Defterdar 

C) Mal Müdürü 

D) Belediye Başkanı 

 

50. Vekâletname Konulu Genelge uyarın-

ca; tapu müdürlüklerinde işlem yapma 

yetkisi veren vekâletnamelerin düzen-

lenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) Vekâletnamenin yazılı olması yeterli-

dir. 

B) Vekâletnamenin tapu müdürü önünde 

düzenlenmesi gerekir. 

C) Vekâletnamenin tapu müdürlüğünce 

resmî senet olarak düzenlenmiş olması 

gerekir. 

D) Vekâletnamenin Noterlik ya da Konso-

losluklarımızca düzenleme şeklinde 

yapılmış olması zorunludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

 

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevli-

lerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 

2. Yanınızda ve sıranızda sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sıra-

sında birbirleriyle konuşan, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kim-

lik bilgileri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞI’na yazılacak ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çeken veya kopya vermeye kalkışanla-

rı uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir. 

3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görev-

liler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav ku-

rallarına uymanıza bağlıdır. 

4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacak-

tır. Adaylar cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile sınavın ilk 30 dakikası ve son 15 

dakikası içinde adayların salondan çıkmasına izin verilmeyecektir.  

5. Cevaplamaya geçmeden önce verilecek soru kitapçığının üzerinde size ayrılan yerlere adınız ve 

soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları 

toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası dahi eksik 

çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır. 

6. Kitapçık türünü optik forma işaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma 

işaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu, siyah kur-

şun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. 

CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine 

yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 

8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı 

müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 

9. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu 

sınav salonundan dışarı çıkarmaları yasaktır. 

10. Sınav evrakları dağıtıldıktan sonra herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kâğıdı alı-

nır ve adayın sınava tekrar devam etmesine izin verilmez. 

11. Adayların her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi, cep 

telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve 

benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her 

türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü 

müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, 

açıölçer vb. araçları yanlarında bulundurmaları yasaktır. Aksi davranışta bulunanlar hakkında tu-

tanak tutulacak ve o kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.  

12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim edi-

niz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem 

yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur. 

   

 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

  


