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UYARI: 

07 Aralık 2019 Cumartesi Günü yapılan yazılı sınavın soruları yayımlanmamaktadır ve yayımlanması 

yasaktır. 

Aşağıda yer alan sorular, tüm yayın hakları Finansed’e ait kitaplarda yer alan ve sınavda çıkmış sorulara 

benzer sorulardır.  

Sınavdaki soruları birebir yansıtmaz. 

  

 
  

 

 

 
 

   
 
 

Hatırlanan Soru Deneme ve Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru 

Soru 1: Belediye Kanunu’na göre, yeni kurulan bir 
belediyenin sınırları ne kadarlık bir süre de tespit edilir? 
 
Cevap: 6 ay 

 

GAYRİMENKUL MEVZUATI 
KONU ANLATIM KİTABI – Sayfa 150 

 

5.  Belediye Kanunu'na göre belediye sınırlarıyla ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

A) Belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve 

kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile 

kesinleşir. 

B) Yeni kurulan bir belediyenin sınırları, kuruluşu 

izleyen altı ay içinde tespit edilir. 

C) Kesinleşen sınırlar zorunlu nedenler olmadıkça on 

yıl süre ile değiştirilemez. 

D) Kesinleşen sınır kararlarıyla dayanağı olan 

belgelerin birer örneği; belediyesine, mahalli tapu 

dairesine, il özel idaresine ve o yerin mülki idare 

amirine gönderilir. 

E) Eskiden beri o yerleşim yerine ait sayılan tarla, 

bağ, bahçe, çayır, mera, otlak, yaylak, zeytinlik, 

palamutluk, fundalık gibi yerler ile kumsal ve 

plajlar belediye sınırı içine alınır. 
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BİRE BİR Soru 
Soru 2: Afet Siski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanuna göre, Riskli Yapılar Tapu Müdürlüğü’ne 
kaç gün içinde bildirilir? 
Cevap: 10 gün  

 

GAYRİMENKUL MEVZUATI 

SORU BANKASI – Sayfa 78 

16. Riskli yapılar, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde 
belirtilmek üzere, Bakanlık veya İdare tarafından kaç gün 
içinde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir? 

A) 5   

B) 10   

C) 15   

D) 20   

E) 25 

 

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisinin Gayrimenkul 
Değerleme Şirketlerinin, şirket ünvanında bulunması 
zorunludur? 
 
 
Cevap: Taşınmaz Değerleme 

 

GAYRİMENKUL MEVZUATI 

SORU BANKASI – Sayfa 91 

11. Aşağıdakilerden hangisi; Sermaye piyasası mevzuatı 
çerçevesinde değerleme hizmeti verebilmek amacıyla 
Kurul listesine alınmak üzere başvuracak şirketlerin 
kuruluş şartlarından bir tanesi değildir? 

A) Anonim şirket olmaları, 

B) Esas sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine uygun olması, 

C) Ticaret unvanlarında "gayrimenkul değerleme" veya 
"taşınmaz değerleme" ibaresinin bulunması, 

D) Asgari ödenmiş sermayelerini temsil eden hisse 
senetlerinin tamamının nakit karşılığı çıkarılmış 
olması, 

E) Hisse senetlerinin hamiline yazılı olması 

 

 

Soru 4: Gayrimenkul değerleme şirketleri verdikleri reklam 
ve ilanlarda aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi veremez? 
 

Cevap: Değerlemenin sonucu ile ilgili vaat ve taahhütlerde 

bulunulabilir 

 

GAYRİMENKUL MEVZUATI 
KONU ANLATIM KİTABI – Sayfa 150 

                İlan ve Reklamlar: 

 Gayrimenkul değerleme şirketleri; her tür yazılı, 

sesli ve görüntülü basın yayın ilanları, bilgi işlem ortamında 

verilen ilanlar, broşür, afiş ve bunlara benzer nitelikteki 

reklam ve ilanlarda aşağıda belirlenen ilkelere uyar: 

 Halkı yanıltıcı ve aldatıcı, bilgi ve tecrübe noksanlıklarını 

istismar eder tarzda ifadelere yer verilemez. 

 Taraflı ve gerçeğe aykırı bilgi verilemez. 

 Asgari gerekliliği olan bilgiler gizlenemez. 

 Diğer gayrimenkul değerleme şirketleriyle karşılaştırma 

yapılamaz, "en büyük", "en iyi", "en güvenilir", "en 

sağlam" ve buna benzer sübjektif ve abartılı bir imaj 

yaratmaya yönelik ifadelere yer verilemez. 

 Değerlemenin sonucu ile ilgili vaat ve taahhütlerde 

bulunulamaz.  
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Soru 5 Aşağıdakilerden hangisi “İrtifak Hakları” ile ilgili 
doğrudur? 
 
Cevap: Tapuya tescil ile doğar. 

 

GAYRİMENKUL MEVZUATI 

SORU BANKASI – Sayfa 1 

 

6. İrtifak hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) İrtifak hakkının kurulması için tapu kütüğüne tescil 
şarttır.  

B) İrtifak hakkının zamanaşımı yoluyla kazanılması, ancak 
mülkiyeti bu yolla elde edilebilecek taşınmazlarda 
mümkündür.   

C) İrtifak hakkının kurulmasına ilişkin sözleşmenin geçerli 
olması için resmî şekilde düzenlenmesine gerek 
yoktur.  

D) Malik kendisine ait iki taşınmazdan biri üzerinde 
diğerinin lehine irtifak hakkı kurabilir. 

E) İrtifak hakkı, tescilin terkini veya yüklü ya da 
yararlanan taşınmazın yok olmasıyla sona erer.  

 

Soru 6 Aşağıdakilerden hangisi ortak yerlerden değildir? 

Cevap: Taşıyıcı Sistem Dışındakiler 

 

GAYRİMENKUL MEVZUATI 

DENEME 9 – Soru 8 

8. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre; aşağıdakilerden 

hangisi ortak yerler arasında sayılamaz? 

A) Sığınaklar 

B) Su, Hava gazı ve Elektrik tesisleri 

C) Asansörler 

D) Avlular 

E) Şahsi Garaj 

 

Soru 7: Aşağıdakilerden hangisinin Kiralanması 

Gayrimenkul Sermaye İradı Sayılmaz? 

Cevap: Vakfın Hisse Senetleri Kiralaması (Tam 

Hatırlanamıyor)  

 

GAYRİMENKUL MEVZUATI 

DENEME 2 – Soru 16 
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BİRE BİR SORU 
 

Soru 8: Kadastro Kanunu’na göre, kaç yıl geçtikten sonra 

kadastrodan önceki bir hukuki duruma karşı dava 

açılamaz? 

Cvp: 10 yıl 

 
 

GAYRİMENKUL MEVZUATI 

SORU BANKASI – Sayfa 29 

 

19. İskan Kanunu'na göre; hak sahiplerine verilen 

taşınmaz mallar satışa, bağışlanamaya ve haciz 

işlemlerine konu olabilmesi için temlik tarihinden 

itibaren ne kadarlık bir süre geçmelidir?  

A) 1 yıl    

B) 2 yıl   

C) 3 yıl 

D) 5 yıl    

E) 10 yıl 

 

Soru 9: Aşağıdakilerden hangisi kiraya verilmemek şartı ile 

emlak vergisinden muaftır? 

Cevap: Doğalgaz, ham petrol ve bunların ürünlerinin nakli 

ve dağıtımı amacıyla kullanılan boru hatları ile bunların 

ayrılmaz parçası olan istasyonlar 

 
 

GAYRİMENKUL MEVZUATI 

SORU BANKASI – Sayfa 123 

27. Emlak Vergisi Kanunu’na göre, aşağıdaki binalardan 
hangisi kiraya verilse bile sürekli olarak bina vergisinden 
muaftır? 

A) Köylere ait soğuk hava depoları 

B) Belediyeye ait soğuk hava işletme binaları 

C) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait binalar 

D) Köy birliklerine ait tarım işletme binaları 

E) Köy odaları 

 

 

Soru 10 : Aşağıdakilerden hangisi Mekânsal Strateji 

planlarındandır? 

Cevap: Çevre Düzeni Planı – İmar Planı 

 
 

GAYRİMENKUL MEVZUATI 

SORU BANKASI – Sayfa 21 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi mekansal planlar içerisinde 
yer almaz?  

A) Nazım imar planı  

B) Uygulama imar plan  

C) Mekansal strateji planı  

D) Bölge planı  

E) Çevre düzeni planı  

 

http://www.finansed.com/
https://www.finansed.com/kitap/kitap-satin-al-6/gayrimenkul-mevzuati-soru-bankasi-docdrhasan-bal-sdenizer-caymaz-57
https://www.finansed.com/kitap/kitap-satin-al-6/gayrimenkul-mevzuati-soru-bankasi-docdrhasan-bal-sdenizer-caymaz-57
https://www.finansed.com/kitap/kitap-satin-al-6/gayrimenkul-mevzuati-soru-bankasi-docdrhasan-bal-sdenizer-caymaz-57


www.finansed.com           2019 2 Gayrimenkul Mevzuatı Çıkmış Sorulara Benzer Örnek Sorular Finansed® 

 
Soru 11: Aşağıdakilerden hangisi Yapı Denetim Hizmet 

Sözleşmelerine İlişkin doğrudur? 
Cevap: Yapı Denetim Hizmet Bedeli, Yapı Yaklaşık Maliyetinin 
%1,5 undan az olamaz 

 

GAYRİMENKUL MEVZUATI 

DENEME 1 – Soru 15 

15. Yapı Denetimi hakkında Kanun hükümlerine göre, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Yapı sahibi, yapım işi için anlaşma yaptığı yapı 

müteahhidini vekil tayin edemez. 

B) Yapı denetim kuruluşlarının nama yazılı ödenmiş 

sermayelerinin %51 inin, mimar veya 

mühendislere ait olması zorunludur. 

C) Yapı denetim kuruluşları imar mevzuatı uyarınca 

öngörülen fenni mesuliyeti ilgili idareye karşı 

üstlenir. 

D) Yapı Denetim kuruluşunun denetçi mimar ve 

mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince 

başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari 

faaliyette bulunmaları yasaktır. 

E) Yapı denetim hizmet bedeli;  yapı yaklaşık 

maliyetinin %1,5’inden az olamaz.  

 

Soru 12: Aşağıdakilerden hangisi, paydaşların oy birliği ile 
vereceği kararla yapılabilir? 
Cevap: Şıklar tam olarak hatırlanamıyor 

 

 
GAYRİMENKUL MEVZUATI 

KONU ANLATIM KİTABI - Sayfa 4 

 

d) Olağanüstü Yönetim İşleri ve Tasarruflar: Paylı malın 

özgülendiği amacın değiştirilmesi, korumanın veya olağan 

şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine 

girişilmesi veya paylı malın tamamı üzerinde tasarruf 

işlemlerinin yapılması, oybirliğiyle aksi kararlaştırılmış 

olmadıkça, bütün paydaşların kabulüne bağlıdır. 

 

 

 

Soru 13: Aşağıdakilerden hangisi, Değerleme uzmanlarının 

yaptıkları değerleme işine ilişkin elde ettikleri bilgileri üçüncü 
kişilere açıklayabilme durumlarından biri değildir? 
 
Cevap: İlgili Tüzel Kişiliğin Talebi 

 

 

GAYRİMENKUL MEVZUATI 

KONU ANLATIM KİTABI - Sayfa 177 

c) Sır Saklama Yükümlülüğü: 

 Değerleme uzmanları, konut değerleme uzmanları, 

şirketin yöneticileri ve denetçileri; müşterileri ve 

değerlemesini yaptıkları işlerle ilgili bilgileri açıklayamazlar; 

doğrudan veya dolaylı kendilerine veya üçüncü kişilere 

menfaat sağlama veya başkalarını zarara uğratma amacıyla 

kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmadan sonra da 

devam eder. Ancak;  

 Müşterilerinin açık onayı veya talebinin olması, 

 Mevzuat uyarınca yetkili kamu kuruluşlarınca talep 

edilmesi, 

 İlgili meslek odaları veya derneklerce mesleki 

amaçlarla talep edilmesi, hallerinde ilgili kişi ve 

kuruluşlara söz konusu bilgiler verilebilir. 
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Soru 14: Kat Mülkiyeti Kanunu Eklenti ile ilgili Boşluk 

doldurma sorusu. 
Cevap: Eklenti/Tamamlayıcı Unsur (Cümleyi uygun 
tamamlayan sorulmuştur. Paragraf tam olarak 
hatırlanamamaktadır) 

 

GAYRİMENKUL MEVZUATI 

KONU ANLATIM KİTABI - Sayfa 120 

b.  Eklentiler 

 Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan 

doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere “eklenti” 

denir. Eklentiler üzerindeki mülkiyet, bağımsız bölüm 

üzerindeki mülkiyete bağlanmıştır. Burada bir eşyaya bağlı 

mülkiyet söz konusu olmaktadır. Kanun, nelerin eklenti 

sayılabileceğine bazı örnekler vermiştir; kömürlük, su 

deposu, garaj, elektrik, su ve havagazı saati yuvaları, tuvalet 

gibi yerler eklentidir. 

 

Soru 15: Kiralananın Sonradan Ayıplı Hâle Gelmesi 

durumunda, kiracı davranışları ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

Cevap: Şıklar hatırlanamamaktadır 

 

GAYRİMENKUL MEVZUATI 

KONU ANLATIM KİTABI - Sayfa 95 

ii. Kiralananın Sonradan Ayıplı Hâle Gelmesinden 

Sorumluluk: Kiralanan sonradan ayıplı duruma gelirse kiracı, 

kiraya verenden ayıpların giderilmesini veya kira bedelinden 

ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararının 

giderilmesini isteyebilir. Ancak, zararın giderilmesi istemi 

diğer seçimlik hakların kullanılmasını önlemez. Önemli ayıp 

durumunda kiracının sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.  

 Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun 

bir sürede giderilmesini isteyebilir; bu sürede ayıp 

giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına giderebilir ve 

bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir veya 

kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir. 

Ayıbın, kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini 

ortadan kaldırması ya da önemli ölçüde engellemesi ve 

verilen sürede giderilmemesi hâlinde kiracı, sözleşmeyi 

feshedebilir. Kiraya veren, kiralanandaki ayıbı gidermek 

yerine, uygun bir süre içinde ayıpsız benzeriyle değiştirebilir. 

Kiraya veren, kiracıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen 

vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek, onun 

seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir.  

 

 

Soru 16: Tapuya kayıtlı olmayan aşınmazlara ilişkin 

mülkiyet hakkının kullanılabilmesi için en az kaç yıl 

geçmesi gerekir? 

 

Cevap: 20 yıl 

 
 

 

GAYRİMENKUL MEVZUATI 

KONU ANLATIM KİTABI - Sayfa 8 

 

b) Olağanüstü Zamanaşımı: olağanüstü zamanaşımı, tapu 
kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız 
olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde 
bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir 
payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline 
karar verilmesini isteyebilir. 
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Soru 17: Medeni Kanun’a göre taşınır eşyalara ilişkin 

çalıntı, gasp ve benzeri durumlarda, eşyanın üçüncü bir 

kişiye geçtiğini öğrenen zilyet, durumu öğrendiği tarihten 

itibaren ve her halde ne kadarlık bir süre de dava yoluyla 

taşınırı geri alma hakkına sahiptir? Cevap: 5 yıl 

 

 GAYRİMENKUL MEVZUATI 

SORU BANKASI – Sayfa 12 

 
Medeni Kanuna göre, üçüncü kişilerin kazandırıcı 
zamanaşımı yoluyla taşınır üzerinde ayni hak sahibi 
olabilmesi için taşınırı en az kaç yıl zilyetliğinde 
bulundurması gerekir?  
A) 20 yıl    

B) 10 yıl   

C) 5 yıl   

D) 3 yıl    

1 yıl 

 
Soru 18:  Medeni Kanunu’na göre, heyelan yer kayması gibi 

toprak kopması durumları ile yeni arazi oluşması durumunda, 
toprağın kendi arazisinden koptuğunu ispatlayan malikin kaç 
yıl içinde bu araziyi alma hakkı vardır? 
Cevap: 10 yıl 

 

Yeni Arazi Oluşması 
Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait 

suların yatağında ya da düzeyinde değişme gibi nedenlerle 
sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazi 
devlete ait olur. Devlet, bu araziyi kamusal bir sakınca 
bulunmaması durumunda öncelikle arazisi kayba uğrayana 
veya bitişik arazi malikine devredebilir.  

Toprak parçalarının kendi arazisinden koptuğunu 
kanıtlayan malik, bunları, durumu öğrendiği tarihten 
başlayarak bir ve her koşulda oluşumun gerçekleştiği 
tarihten başlayarak on yıl içinde geri alabilir. 
 

 

Soru 19 : Aşağıdakilerden hangisi beyanlar hanesinde 
bulunmaz? Cevap: Geçit Hakkı 

 

GAYRİMENKUL MEVZUATI 
KONU ANLATIM KİTABI - Sayfa 66 

F. Beyanlar Hanesine Yazılan Belirtmeler 
Tapu kütüğünün beyanlar hanesine yapılan 

belirtmeler, “kamu hukuku kısıtlamaları” olarak 
görülmektedir. Beyanlar, tescil ve şerhten farklı olan, 
yalnızca bir taşınmazın hukuki ve fiili durumunu gösteren 
bazı konulara ya da zaten var olan bazı haklara açıklık 
sağlayan kayıtlardır. Bu kayıtlar, genelde kamu hukuku 
kısıtlamalarını bildirici niteliktedirler. Beyanlar hanesine 
sayıları yüzlerle ifade edilebilecek sayıda belirtmeler 
kaydedilmektedir. 
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