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15.09.2013 tarihinde yapılan "TKGM-Lisanslı Harita Kadastro Mühendisliği Sınavı"na ilişkin sınav 
ilanı  ve sınav  kılavuzunda sınav sorularının  Gazi  Üniversitesi  tarafından hazırlanıp,  sınavın  bu 
Üniversite tarafından yapılacağı belirtilmesine karşın, üyelerimizden gelen yakınma ve şikayetlerin 
incelenmesi sonucu ilk belirlemelerimize göre Sınav A Kitapçığı'nın 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 
62, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 87 ve 88 nolu sorularının Akademi Araştırma 
Planlama  Danışmanlık  ve  Yayıncılık  Limited  Şirketi  tarafından  yayımlanan  2011  yılı  basımı 
"Gayrimenkul Konut Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınavına Hazırlık Mesleki Mevzuat ve Etik  
Kuralları" isimli kitaptan aynen alındığı anlaşılmıştır. (Ek)

Herkesin eşit  koşullarda yarışmasını sağlayan, hizmetin gereği esas alınarak en yetkin adayların 
belirlenmesini  amaçlayan,  kuşku  ve  güvensizliğe  yol  açmayacak,  yargısal  denetime  elverişli 
altyapısı  ve  dayanak  objektif  düzenlemeleri  hazırlanmış  nesnel  bir  sınav  yapılması  gerekirken; 
belirtilen durumun, sınav ile amaçlanan hizmeti yürütecek en yetkin adayların belirlenebilmesi ve 
en nesnel değerlendirmenin yapılabilmesi ilkesiyle bağdaşmayacağı, hukuki güvenlik ilkesine aykırı 
olacağı, sorulacak soruların önceden verilmesi sonucunu doğuracağı, bu kitaptan soru sorulacağını 
bilen  ya  da  bu  kitaptan  hazırlanan  adayların  mesleki  yetkinliği  bulunmasa  bile  diğer  adaylar 
karşısında  belirgin  ve  sonucu  doğrudan  etkileyen  bir  avantaj  sağlayacağı,  kuşku  ve  şüphe 
uyandıracağı, idareye güvenin sarsılmasına yol açacağı açıktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gazi Üniversitesi arasında yapılan sınava ilişkin protokolün 
içeriği bilinmemekle birlikte, belirlenen durum karşısında nesnel bir sınav yapılmasını amaçlayan, 
bilimsel  anlamda  ölçme-değerlendirme  tekniğine  ve  eşitlik  ilkesine  uygun,  mesleki  yetkinliği 
ölçecek,  gizlilik  içinde ve yetkili  komisyonca  tartışılarak  belirlenen sorularla  sınav yapıldığının 
kabulüne olanak bulunmadığı tartışmasızdır.

Bu durum karşısında,  sınav sorularının açıklanması  ve lisans verilmesi  telafisi  güç ve imkansız 
zararlara  yol  açacağından  ve  idarenizin  hukuki  sorumluluğu  söz  konusu  olacağından  yapılan 
sınavın, sonuçları açıklanmaksızın iptali gerekmektedir.

Açıklanan  nedenlerle,  sınavın  iptaline  karar  verilerek  kamuoyuna  duyurulması,  aksi  halde 
gerekli yasal girişimlerde bulunulacağı hususunda,

Bilgi ve gereğini sunarız. 

Saygılarımızla. 
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