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SORU 1. AĢağıdakiler den hangisi Gelir Vergisi Kanuna göre ticari kazanç 
değildir? 

a) Coberlik işlerinden elde edilen kazançlar 
b) Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu 
işlerinden elde ettikleri kazançlar 
c) Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar 
d) Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kar payları 
SORU 2. AĢağıdaki hangi kazanç ve iratların elde edilmesinde Gelir Vergisi 
Kanununa göre tahakkuk esası geçerlidir? 

a) Serbest meslek kazançları b) Menkul sermaye iratları 
c) Gayrimenkul sermaye iratları d) Ticari kazançlar 
SORU 3. AĢağıdakilerden hangisinin elde ettiği gelir ücret değildir?  
a) Belediye Meclisi üyelerinin b) Noterlerin 

c) Sporcuların d) Bilirkişilerin 

SORU 4. AĢağıdaki faaliyetlerden hangisi Gelir Vergisi Kanununa göre serbest 
meslek faaliyeti olarak değerlendirilir? 

a) Özel hastane işletmeciliği b) Menkul kıymet alım satım faaliyeti 
c) Diş hekimliği d) Diş protezciliği 
SORU 5. AĢağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradı değildir? 

a) Adi komandit şirketlerde komanditer ortağın elde ettiği kar payı 
b) Kendi nam ve hesabına devamlı olarak menkul kıymet alım satımı ile uğraşanların 
bu faaliyetleri dolayısı ile elde ettiği gelir 
e) Her çeşit senedin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri 
d) Her nevi alacak faizleri 
SORU 6. AĢağıdakilerden hangisinin elde ettiği ücretler Gelir Vergisi Kanununa 
göre diğer ücret kapsamında değerlendirilir? 

a) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri 
b) Kooperatif çalışanları 
e) Kamu menfaatine yararlı derneklerde çalışanlar 
d) Kazançları işletme hesabı esasında tespit edilenlerin yanında çalışanlar 
SORU 7. AĢağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununa göre yaptığı 
ödemelerden dolayı tevkifat yapmak zorunda değildir? 

a) Kamu idare ve müesseseleri b) Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler 
c) İş ortaklıkları d) Dernekler ve vakıflar 
SORU 8. Gelir Vergisi Kanununa, göre hangi gelir unsurundan doğan zararlar 
diğer kaynaklardan elde edilen kazanç ve karlardan mahsup edilemez 

a) Ticari kazanç b) Serbest meslek kazancı 
c) Diğer kazanç ve iratlar d) Zirai kazanç 

SORU 9. Tam mükellef Bay (C)'nin 2009 yılında elde ettiği gelir unsurları 
aĢağıdaki gibidir: 
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(TL)  
Tek işverenden alman ve tamamı tevkifata tabi tutulmuş brüt ücret : 200.000  
Tevkifata tabi tutulan işyeri brüt kira geliri : 8.000 

Alacak faizi : 5.000 

Bay (C)'nin 2009 yılma iliĢkin olarak vereceği gelir vergisi beyannamesine 
yukarıdaki gelir unsurlarından hangileri dahil edecektir? 

a) Sadece ücret geliri b) Kira geliri ile alacak faizi 
c) Sadece alacak faizi d) Ücret, kira geliri ve alacak faizi 
SORU 10. Gelir Vergisi. Kanununa, göre, kiracı tarafından yaptırılan klima 
sisteminin, kira süresi sonunda kiralayan memura herhangi bir bedel talep 
edilmeden bırakılması durumunda, memurun elde ettiği menfaat ile ilgili olarak 
aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Herhangi bir bedel söz konusu olmadığı için vergilendirme yapılmaz 

b) Gayrimenkul sermaye iradi olarak vergilendirilir 

c) Diğer kazanç ve irat olarak vergilendirilir 
d) Veraset ve intikal vergisi konusuna girer 
SORU 11. Gelir Vergisi Kanununa göre gayrimenkul sermaye iradında götürü 
gider uygulaması ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Bu uygulama mükellefin isteğine bağlıdır 

b) Hakları kiraya veren mükellefler bu uygulamadan yararlanamazlar 

c) Ticari kazancı dolayısıyla yıllık beyanname verenler bu uygulamadan 
yararlanamazlar 
d) Bu uygulamayı seçenler, 2 yıl geçmedikçe ilgili uygulamadan dönemezler  
SORU 12. Alım satım iĢi ile uğraĢan Bay (B), 31.03.2008 tarihinde vefat etmiĢtir. 
Bay BT'nin 01 Mart - 31 Mart 2008 dönemine iliĢkin gelir vergisi 
beyannamesinin, mirasçıları tarafından hangi tarihe kadar verilmesi gerekir? 

a) 25.03.2009 b) 31.12.2008 c) 30.06.2008 d) 31.07.2008 

SORU 13. AĢağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
olarak dikkate alınamaz? 

a) Kuruluş ve örgütlenme giderleri b) Genel kurul toplantı giderleri 
c) Menkul kıymet ihraç giderleri d) Komanditer ortağa ödenen kâr payı 
SORU 14. AĢağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisine tabi değildir? 

a) Kollektif Şirket b) Limited Şirket 
c) Eshamlı Komandit Şirket d) Anonim Şirket 
SORU 15. AĢağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisinden istisna değildir? 

a) Turizm işletmeciliğinden doğan kazançlar b) İştirak kazanları 
c) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları d) Emisyon pirimi kazancı 
SORU 16. (M) Aġ tarafından 08.09.2008 tarihinde iĢtirak hissesi satıĢından elde 
edilen kazanç, 13.09.2008 tarihinde pasifte özel bir fon hesabına kaydedilmiĢtir. 
Bu satıĢla ilgili olarak 2008 yılında iĢtirak hissesi satıĢ kazancı istisnasından 
yararlanmak isteyen (M) Aġ, hangi tarihe kadar fon hesabındaki bu tutarı 
tutmak zorundadır? 

a) 08.09.2013 b) 31.12.2008 c) 31.12.2013 d) 13.09.2013 

SORU 17. AĢağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 
verilen bir beyanname değildir? 

a) Yıllık beyanname b) Özel beyanname 

c) Muhtasar beyanname d) Münferit beyanname 

SORU 18. Kurumlar Yergisi Kanununa göre iĢletmede kullanılan borcun örtülü 
sermaye sayılabilmesi için aĢağıdaki Ģartların hangisi aranmaz? 

a) Ortaklardan veya ortaklarla ilişkili kişilerden temin edilmesi 
b) İşletmede kullanılması 
c) En az iki hesap dönemi işletmede kullanılması 
d) Hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte öz sermayenin üç katını aşması 



SORU 19. AĢağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükelleflerinin iliĢkili 
kiĢilerle yaptığı iĢlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri belirlemek için 
kullanılabilecek yöntemlerden değildir? 

a) Maliyet artı yöntemi b) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi 
c) Gelecek değer yöntemi d) Yeniden satış fiyatı yöntemi 
SORU 20. (Y) iĢletmesinin 2009 yılı dönem baĢı mal stoku 2.000 TL, dönem 
içinde satın alınan-malların maliyeti 30.000TL, dönem sonu stoku 3.000 TL. mal 
satıĢ hasılatı 31.000 TL'dir. Ġlgili dönemde iĢletmenin satıĢ ve alıĢlarından iade 
yapılmadığı varsayımı altında brüt satıĢ karı/zararı ne kadar olacaktır?  
a) 2.000 TL zarar b) 1.000 TL kar c) 1.000 TL zarar d) 2.000 TL kar 
SORU 21. AĢağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlık hesaplarında 
izlenmez? 

a) Şerefiye b) Patentler 
c) Kuruluş ve örgütlenme giderleri d) Yapılmakta olan yatırımlar 
22 ve 23 ÜNCÜ sorular aĢağıdaki verilere göre cevaplanacaktır. 
(S) A.S.’nin 31.12.2009 tarihli bilançosu aĢağıdaki gibidir. 
Hesap Adı Tutar (TL) 
Bankalar 1.00.000  
Satıcılar 670.000  
Tesis, makine ve cihazlar 400.000  
Geçmiş Yıl Zararları 100.000  
Ticari Mallar 300.000  
Özel Maliyetler 60O.000  
Sermaye 600.000  
Dönem Net Karı 130.000  
Birikmiş Amortismanlar 100.000  
SORU 22. Yukarıdaki bilanço verilerine göre (S) A.ġ.nin dönen varlıklar tutarı 
aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) 800.000TL b) 400.000 TL c) 1.030.000 TL d) 930.000 TL 

SORU 23. Yukarıdaki bilanço verilerine göre (S) A.ġ.'nin özsermaye tutarı 
aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) 730.000 TL b) 600.000 TL c) 630.000 TL d) 930.000 TL 

SORU 24. AĢağıdakilerden hangisi vergi dairesi müdürlüğünce yapılır? 

a) Emlak vergi değerlerinin tespiti 
b) Tecil ve terkin işlemlerinin yürütülmesi 
c) Vergi uygulamalarına ilişkin görüş verilmesi 
d) Merkezi uzlaşma komisyonu işlemlerinin yürütülmesi 
SORU 25. Vergi Daireleri KuruluĢ ve Görev Yönetmeliğine göre aĢağıdaki 
iĢlemlerden hangisi vezne servisinin görevlerinden biri değildir? 

a) Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarını takibe almak 

b) Amme borçlusu adına yapılacak ödemeleri kabul etmek 

e) Veznece tahsil olunan paralan bankaya yatırmak 

d) Teminat olarak alınan veya haczedilen menkul değerleri veznede saklamak 

SORU 26. Otomasyonlu Vergi Daireleri ĠĢlem Yönergesinin sürekli - süreksiz 
yükümlüklerle ilgili hükümlerine göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Sürekli yükümlülükler; vergiyi doğuran olayın tekrarlanması veya sürdürülmesi 
dolayısıyla, birden fazla dönemde devam eden yükümlülüklerdir 
b) Vergiden muaf olunması, yükümlülüğün süreklilik niteliğini değiştirmez 

c) Aynı mükellefin aynı vergiden başka bir olay dolayısıyla tekrar yükümlü olması, 
yükümlülüğü sürekli yükümlülük niteliğine dönüştürür 
d) Süreksiz yükümlülükler; tek olay dolayısıyla doğan yükümlülüklerdir belgelerden  



SORU 27. Otomasyonlu Vergi Daireleri ĠĢlem Yönergesine göre basit usulde 
vergilendirilecek bir mükellefin iĢe baĢlama bildirimi ekinde aĢağıdaki 
belgelerden hangisi aranmaz? 

a) Onaylı nüfus cüzdanı sureti b) İkametgâh ilmühaberi 
c) İşyeri kira ise kira kontratının bir örneği d) Noter onaylı imza sirküleri 
SORU 28. Vergi Daireleri KuruluĢ ve Görev Yönetmeliğinde yapılan 
açıklamalara göre aĢağıdakilerden hangisinin mükeffel memurlar arasından 
seçilmesine gerek yoktur? 

a) Tahsildar b) Yoklama memuru c) Veznedar d) İcra memuru 

SORU 29. Otomasyonlu Vergi Daireleri ĠĢlem Yönergesine göre aciz hali 
aĢağıdaki servislerden hangisi tarafından tespit olunur? 

a) İcra b) Sicil – yoklama e) Vergilendirme d) Satış 

SORU 30. Otomasyonlu Vergi Daireleri ĠĢlem Yönergesine göre tahsilat iĢleri 
aĢağıdaki iĢlemlerden hangisini kapsamaz? 

a) Taksit ve ödeme süreleri içinde yapılan ödemeleri 
b) Taksit ve ödeme süreleri geçtikten sonra yapılan ödemeleri 
c) Teminat alınmasını 
d) Teminatın paraya çevrilmesi 
SORU 31. AĢağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Kanuna göre yurt dıĢı çıkıĢ 
yasağının kaldırılması için yeterli değildir? 

a) Alacağın tecil edilmesi 
b) Borçlunun aciz halinin tespit edilmesi 
c) Limited şirket hakkında iflas kararı verilmesi 
d) Yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi 
SORU 32. 6183 sayılı Kanuna göre borçlunun malları üzerine haciz tatbik 
edildikten sonra borcun tecil edilmesi halinde, daha önce haczedilmiĢ mallara 
nasıl bir iĢlem yapılır? 

a) Hacizli mallar tecil edilen borçlar için teminat yerine geçer 
b) Hacizli mallar üzerindeki haciz re'sen kaldırılır 
c) Hacizli malların satışı yapılır 
d) Hacizli mallar borçlunun talebi üzerine iade edilir 
SORU 33. 6183 sayılı Kanuna göre Ģirketten tahsil edilemeyen amme alacağı 
nedeniyle limited Ģirketin müdür olmayan ortaklarının sorumluluğu 
aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) Tamamından sorumludurlar b) Sermaye hisseleri tutarında sorumludurlar 

c) Yarısından sorumludurlar d) Sermaye hisseleri oranında sorumludurlar 
SORU 34. 6183 sayılı Kanuna göre yapılan ihtiyati hacze karĢı hangi sürede ve 
nereye itiraz edilir?  
a) 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine b) 7 gün içinde vergi mahkemesine 

e) 15 gün içinde vergi mahkemesine d) 30 gün içinde idare mahkemesine 

SORU 35. 6183 sayılı Kanunun uygulamalarına göre aĢağıdaki alacaklardan 
hangisi tecil edilebilir? 

a) Katma değer vergisi b) Motorlu taşıtlar vergisi 
c) Ecrimisil d) Banka ve sigorta muameleleri vergisi 
SORU 36. 6183 sayılı Kanuna göre haczedilip satıĢa çıkarılacak 
gayrimenkullerin değer tespiti aĢağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? 

a) Satış komisyonu b) Vergi dairesi müdürü 

c) Bilirkişi d) Haczi yapan icra memuru 

SORU 37. 6183 sayılı Kanuna göre cebren tahsil ve takip iĢlemlerine 
baĢlayabilmek için öncelikle aĢağıdakilerden hangisinin tebliğ edilmesi 
gerekir? 

a) Haciz bildirisi b) Haciz varakası 
c) Haciz tutanağı d) Ödeme emri 



SORU 38. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, genel 
yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikleri derleyen birim 
hangisidir? 

a) Türkiye İstatistik Kurumu b) Maliye Bakanlığı 
c) Sayıştay Bilgi İşlem Merkezi d) Devlet Planlama Teşkilatı 
SORU 39. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yurt içi geçici görev yolluklarının 
ödenmesinde aĢağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? 

a) Onaylı mesafe cetveli b) Konaklama giderini gösteren fatura 

c) Görev yolluğu bildirimi d) Görevlendirme yazısı ya da harcama talimatı 
SORU 40. AĢağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
devlet memurlarına getirilen yasaklardan biri değildir? 

a) Müracaat ve şikayet haklarının toplu olarak kullanılması 
b) İş sahiplerinden borç para istenmesi ve alınması 
c) Kanuni temsilci olunmaksızın bir anonim şirkete hissedar olunması  
d) Görev sırasında edinilen gizli bilgilerin izinsiz olarak ifşa edilmesi  
SORU 41. 
I Aylıktan kesme  
II Kınama 

III Uyarma  
IV Kademe ilerlemesinin durdurulması 
Yukarıda yer alan disiplin cezalarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanundaki 
ağırlık derecesine göre sıralanıĢı aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) II - III - IV – I b) III - II - IV - I 
c) II - III - I – IV d) III - II - I - IV 

SORU 42. KDV mükellefiyeti ile ilgili olarak aĢağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıĢtır? 

a) Şahsi işletmelerde KDV'nin mükellefi işletme sahibidir 
b) Gelir vergisinden muaf tutulan esnafın KDV mükellefiyeti yoktur 

c) İşletmeler tüm şubeleri için tek KDV beyannamesi verirler 

d) Adi ortaklıklarda ortakların her biri ayrı KDV mükellefi olmalıdırlar 

SORU 43. AĢağıda sayılanlardan hangisi, mükellefin vergiye tabi iĢlemleri 
üzerinden hesaplanan KDV'den indirilemez? 

a) Sürücü kurslarının eğitim faaliyetinde kullanmak üzere aldıkları binek otomobillerin 
alış vesikalarında gösterilen KDV 

b) Maliye Bakanlığınca mücbir sebep ilan edilmeyen deprem sonucu zayi olan 
mallara ait KDV 

c) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul 
edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV 

d) Maliye Bakanlığınca mücbir sebep ilan edilen yangın sonucu zayi olan mallara ait 
KDV 

SORU 44. Bir ihracat iĢleminde; 
- Yurt dıĢındaki firmaya fatura düzenleme tarihi 29.10.2009  
- Gümrük müdürlüğünde gümrük beyannamesi açılması tarihi 05.11.2009 

- Malların gümrük kapısına varıĢı ve beyannamenin intaç tarihi 31.12.2009  
- Malların fiilen yurt dıĢına çıkıĢ tarihi 02.01.2010 

Ġse söz konusu iĢlem, hangi dönem KDV beyannamesine dahil edilecektir? 

a) Kasım 2009 b) Aralık 2009 c) Ocak 2010 d) Şubat 2010 

SORU 45. AĢağıdakilerden hangisi KDV'nin konusuna girmez? 

a.) TRT'nin ücret karşılığında reklam alması 
b) Türkiye'ye yönelik yayın yapan yabancı ülkede yerleşik bir TV kuruluşunun, 
Türkiye'de yerleşik bir firma için reklam yayınlaması 
c) Vergi dairesi tarafından, mükellefin vergi borcu nedeniyle haczedilen aracının 6183 
sayılı kanun kapsamında açık artırma yoluyla satışı 



d) Ticareti yapılan büro mobilyasının işletmede kullanılması 
SORU 46. KDV Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisinde vergiyi doğuran 
olay meydana gelmez? 

a) Hasat döneminde teslim edilecek ürünler için alınan avanslarda 

b) Malın teslimi veya hizmetin yapılması 
c) İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi mükellefiyetinin başlaması 
d) Su ve elektrik kullanımlarında, tüketim bedellerinin tahakkuk ettirilmesi 
SORU 47. AĢağıdaki teslim ve hizmetlerden hangisi KDV'den istisna değildir? 

a) Serbest bölgelerde verilen hizmetler 
b) Hazinece yapılar taşınmaz teslimi ve kiralamaları 
c) Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri 
d) Gerçek usulde vergiye tabi çiftçiler tarafından yapılan zirai ürün teslimi 
SORU 48. KDV Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi matraha dahi değildir? 

a) Satıcı tarafından üstlenilen taşıma giderleri 
b) Faturalarda gösterilen ticari teamüllere uygun iskontolar 
e) Ambalaj giderleri 
d) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi gelirler 
SORU 49. KDV Kanununa göre aĢağıdaki iĢlemlerden hangisi için yüklenilen 
KDV hesaplanan KDV'den indirilemez ve iadesi istenemez? 

a) İhraç edilen mallar dolayısıyla yüklenilen KDV 

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanan okul dolayısıyla yüklenilen KDV 

e) İndirimli KDV oranından yapılan satışlar dolayısıyla yüklenilen KDV 

d) Deniz taşıma araçIarına limanlarda yapılan hizmetler için yüklenilen KDV 

SORU 50. AĢağıdaki teslim ve hizmet bedellerinden hangisi KDV 
uygulamasında Özel matrah Ģekline tabi değildir? 

a) Gazlı içecek satış bedeli b) Gazete ve dergi satış bedeli 
c) Cep telefonu hazır kart satış bedeli d) Millî Piyango bilet bedeli 
SORU 51. 
Vergiye tabi teslim ve hizmet bedeli (ihracat hariç) 100.000 TL 

Ġhracat teslimleri 200.000 TL 

Önceki dönemden devreden indirilecek KDV 13.000 TL 

Bu döneme ait indirilecek KDV 47.000 TL 

Ġhraç konusu mallar nedeniyle yüklenilen KDV 36.000 TL 

(Y) Aġ'nin Nisan 2009 dönemine ait KDV beyannamesinin özeti yukarıdaki 
gibidir. Buna göre firmanın bu dönemde iade edilebilir KDV tutarı 
aĢağıdakilerden hangisidir? (KDV oranı % 18'dir.) 
a) 60.000 TL b) 42.000 TL c) 36.000 TL d) 6.000 TL 

SORU 52. ÖTV Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Ekli listelerde yer alan mallardan tek aşamada ÖTV alınır 
b) Ekli listelerde yer alan hizmetler ÖTV'ye tabidir 
c) Maktu ya da nispi olarak hesaplanır. 
d) Fatura üzerinde ayrıca gösterilir 
SORU 53. Bu vergiye mevzu olacak malların değerleme günü, miras yoluyla 
vuku bulan intikallerde ………… diğer sürelerle intikallerde malların ………. 
günüdür. 
Veraset ve intikal vergisi değerleme günü ile ilgili yukarıdaki boĢluklara 
sırasıyla gelmesi gereken ifadedeler aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) murisin öldüğü-intikal ettiği b) mirasın açıldığı-edinildiği 
c) mirasın açıldığı-hukuken iktisabedildiği d) mirasın kaldığı-paylaşıldığı 
SORU 54. Damga Vergisi Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Bankalar, vergisi ödenmemiş kağıtları işleme koymaları halinde söz konusu 
kağıtların vergi ve cezalarından sorumludurlar 



b) Türkiye'deki konsolosluklarda düzenlenen ticari ve mütedavil kağıtların damga 
vergisi, mükelleflerine rücu hakkı saklı kalmak üzere hamillerinden alınır 

c) Vergi cezası alınması gereken kağıtların hamilleri tarafından terk edilmesi bu 
cezanın alınmasına mani değildir 
d) Vergi Uçul Kanununun damga resmine ilişkin hükümler: damga vergisi hakkında 
da uygulanır 
SORU 55. AĢağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre bilanço esasında 
tutulması zorunlu defterlerden biri değildir? 

a) Kambiyo senetleri defteri b) Büyük defter 
c) Envanter defteri d) Yevmiye defteri 
SORU 56. AĢağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre defter tutmak 
zorundadır? 

a) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 

b) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler 
c) Basit usule tabi mükellefler 
d) Kurumlar vergisinden muaf olmayan bir vakfın iktisadi işletmesi 
SORU 57. Vergi Usul Kanununun vergi davaları ile ilgili hükümlerine göre 
aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Mükellef beyan ettiği-matraha karşı dava açamaz (ihtirazı kayıtla beyan hariç) 
b) Dava konusu vergi ödenmeden dava açılamaz 

c) Belirli bir tutarın üzerindeki davalarda muvafakat alınmadan idarece temyize 
gidilemez 

d) Uzlaşma talebinden önce dava açılması ve uzlaşılması durumunda vergi 
mahkemelerince verilen kararlar hükümsüzdür 
SORU 58. Mükellefin vergi ziyaına sebebiyet verdiği aĢağıdaki hallerin 
hangisinde Vergi Usul Kanununa göre vergi ziyaı cezası kesilir? 

a) Mükellefin kanunu yanlış yorumlaması hallerinde b) Pişmanlık hallerinde 

c) Özelge kapsamında yapılan işlemler neticesinde d) Mücbir sebep hallerinde 

SORU 59. Vergi Usul Kanununun uzlaĢma hükümlerine göre aĢağıdakilerden 
hangisi yanlıĢtır? 

a) Uzlaşma vaki olmadığı takdirde dava açma müddeti bitmiş ise dava açma süresi 
15 gün olarak uzar 
b) Vergi ve cezalar için hiçbir şekilde kısmi uzlaşma yapılamaz 

c) Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapılır 

d) Uzlaşılan hususlar üzerinde dava açılamaz, hiçbir mercie şikâyette bulunulamaz 

SORU 60. Vergi Usul Kanununun amortisman hükümleri ile ilgili olarak 
aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Amortisman süresi, iktisadi kıymetin aktife girdiği yıldan başlar 
b) Amortismanın ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı 
amortisman süresi uzamaz 

c) Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede dikkate alınabilir 

d) Bir önceki yıl ayrılmayan amortisman tutarı ertesi yılın amortismanıyla birlikte 
ayrılabilir 
SORU 61. AĢağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre iĢi bırakma 
hükmünde sayılmaz? 

a) Vergiye tabi işlerin tamamen durdurulması b) Tasfiyenin sona ermesi 
c) Geçici bir süre için yurtdışına gitme d) Mükellefin Ölümü 

SORU 62. Vergi alacağının kânunlarında gösterilen matrah ve nispetler 
üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak miktar itibariyle tespit 
edilmesine verginin ............. ödenmesi gereken bir safhaya gelmesine ise 
verginin ............. denir. 
Yukarıdaki boĢluklara sırasıyla gelmesi gereken ifadeler aĢağıdakilerden 
hangisidir? 



a) tebliği – tahakkuku b) tahakkuku - tebliği 
c) tarhı – tahsili d) tarhı - tahakkuku 

SORU 63. Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerin veya 
verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması 
halinde, aĢağıdaki tarh usullerinden hangisi uygulanır? 

a) İdarece vergi tarhı b) İkmalen vergi tarhı 
c) Resen vergi tarhı d) Düzeltme yolu ile tarh  
SORU 64. Vergi usul Kanununa göre Tacirin aĢağıdakilerden hangisinden mal 
alması durumunda gider pusulası düzenleme yükümlülüğü bulunmaktadır? 

a) Vergiden muaf esnaftan b) Serbest meslek erbabından 

c) Basit usulde vergilenenlerden d) Çiftçiden 

SORU 65. Vergi Usul Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi vergilendirme 
hatası değildir? 

a) Verginin matrahında hata b) Mükellefin şahsında hata 

c) Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata d) Mevzuda hata 

SORU 66. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler 
ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, gerçek usulde vergiye tabi 
olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada …………. 
düzenlenir. 
Yukarıdaki boĢluğa gelmesi gereken ifade aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) Tahsilat makbuzu c) Fatura b) Müstahsil makbuzu d) Gider pusulası 
 

SORU 67. Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı ile ilgili hükümlerine göre 
aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Serbest meslek kazanç defterine muameleler en fazla 10 gün içerisinde 
kaydedilebilir 
b) Yasal defterlere. Türkçe kayıtlar olmadan başka dilden kayıt da yapılabilir 

c) Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale 
getirmek yasaktır 
d) İşin hacmine ve icabına uygun olarak kayıtların 15 günden fazla geciktirilmesi caiz 
değildir 
SORU 68. Vergi Usul Kanununun sürelerle ilgili hükümleri uyarınca 
aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün dikkate alınır ve süre son günün tatil 
saatinde biter 
b) Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde süre. 15 günden aşağı olmamak üzere, 
tebliği yapacak idare tarafından belirlenir 
c) Mücbir sebeplerin bulunması halinde, bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler 
işlemez 

d) Aksine hüküm yoksa ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine 
getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine 3 ay eklenir 
SORU 69. Vergi Usul Kanununun yoklama ile ilgili hükümleri uyarınca 
aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Vergi dairesi müdürleri yoklamaya yetkilidir 
b) Yoklamaya yetki belgeleri, nezdinde yoklama yapılanlara gösterilir 

c) Yoklama fişinin ilk nüshası yoklama yapılan şahsa veya yetkilisine bırakılır 

d) Mesai saatleri dışında yoklama yapılamaz 

SORU 70. Envanter defterine iĢe baĢlama tarihinde ve müteakiben her hesap 
döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur, bu tarihe 
……….. denir. 
Yukarıdaki boĢluğa gelmesi gereken ifade aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) Hesap dönemi kapanış günü b) Bilanço günü 

c) Envanter günü d) Hesap dönemi açılış günü 



NOT: SINAVIN 70 SORUDAN OLUġAN BĠRĠNCĠ BÖLÜMÜ SONA ERMĠġTĠR. 
ĠKĠNCĠ BÖLÜMDE YER ALAN SORULAR SEÇMELĠDĠR. AYNI NUMARA ALTINDA 
YER ALAN ĠKĠ SORUDAN SADECE BĠRĠNĠ SEÇEREK CEVAPLAYINIZ. 
SORU 71. (D) Aġ, Vergi Usul Kanununa göre Mart 2010 dönemi BA formunu 
süresinin son gününde vermiĢtir. 14 gün sonra BA formunda düzeltme 
bildiriminde bulunmuĢtur. Bu durumda (D) Aġ'ye kesilmesi gereken ceza 
türü/türleri ve katları aĢağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

a) I. derece usulsüzlük cezası ve ½ oranında, özel usulsüzlük cezası 
b) 15 gün içinde düzeltmede bulunduğundan ceza kesilmez 

c) ¼ Oranında özel usulsüzlük cezası 
d) ½ oranında özel usulsüzlük cezası 
SORU 71. Harcama politikalarını etkileyebilecek her türlü kanun, tüzük, 
kararname ve yönetmelik tekliflerini inceleyerek bunlar hakkında Maliye 
Bakanlığının görüĢünü hazırlama görevi aĢağıdakilerden hangisine aittir? 

a) Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 

b) Muhasebat Genel Müdürlüğü 

c) Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

d) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

SORU 72. Vergi Usul Kanununun bilgi isteme ile ilgili hükümleri uyarınca 
aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Bilgiler sadece yazıyla istenebilir, sözle istenen bilgiler geçerli değildir 

b) Mükellefler vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri 
vermeye mecburdurlar 
c) Bilgi istemek üzere ilgililer vergi dairesine zorla getirilemez 

d) Memleket dışı imtiyazlardan faydalanan yabancı devlet memurları bilgi verme 
mecburiyetine tabi değildir 
SORU 72. AĢağıdaki idarelerden hangisi 6245 sayılı Harcırah Kanununa tabi 
değildir? 

a) Türkiye Ziraat Bankası AŞ b) İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ç) Marmara Üniversitesi d) Karayolları Genel Müdürlüğü 

SORU 73. Vergi Usul Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi gayrimenkul gibi 
değerlenen iktisadi kıymet değildir? 

a) Gemi b) Makine c) Peştemallık d) Ticari marka 

SORU 73. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre SayıĢtay 
tarafından yapılan denetimler sonucunda düzenlenerek ilgili idarelere 
gönderilen raporlar kim tarafından cevaplandırılır? 

a) Her bir harcama yetkilisi b) Gerçekleştirme görevlileri 
c) Üst yönetici d) Raporda belirtilen sorumlular 
SORU 74. Vergi Usul Kanununun Ģüpheli alacak karĢılığı ile ilgili hükümleri 
uyarınca aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Ayrılan karşılık bilançoda gösterilmelidir 
b) Sonradan tahsil edilen şüpheli alacaklar, şüpheli hale geldikleri dönemde kar ve 
zarar hesabına intikal ettirilir 
c) Değerleme gününde tasarruf değeriyle karşılık ayrılabilir 

d) Karşılık ayrılması ihtiyaridir 
SORU 74. 6245 saylı Harcırah Kanununa göre geçici görev mahallinde 
hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu 
sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok kaç günü için yevmiye verilebilir? 

a) 5 b) 7 c) 15 d) 10 

SORU 75. AĢağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre özel usulsüzlük 
cezası kesilmesini gerektirir? 

a) Serbest meslek kazanç defterinin işyerinde bulundurulmaması 
b) Tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması 



c) İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi 
d) Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin 

SORU 75. AĢağıdaki kamu görevlilerinden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi değildir? 

a) Polis memuru b) Gümrük muayene memuru 

c) Bayındırlık ve iskan müdürü d) Başbakanlık müsteşarı 
SORU 76. Vergi Usul Kanununun beyannameye dayanan tarh ile ilgili hükümleri 
uyarınca aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler tahakkuk fişi ile tarh ve 
tahakkuk ettirilir 
b) Beyanname postayla gönderilirse tahakkuk fişi düzenlenmez, mükellef tahakkuk 
fişi düzenlenmek üzere bizzat vergi dairesine davet edilir 
c) Vergi beyannamesini ilgili vergi dairesine tevdi eden kimsenin kendisine Verilen 
tahakkuk fişini almaması, beyannamede yazılı matrah üzerinden tarhı gereken 
verginin tahakkukuna engel olmaz 

d) Gelir İdaresi Başkanlığı, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son 
gününü, kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye 
yetkilidir 
SORU 76. Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenleyen memura 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa göre aĢağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir? 

a) Kınama b) Kademe ilerlemesinin durdurulması 
c) Aylıktan kesme d) Devlet memurluğundan çıkarma 

SORU 77. AĢağıdakilerden hangisinde süre, mali tatil sebebiyle uzar? 

a) Özel tüketim vergisi beyanname verme süresi 
b) Pişmanlıkla beyan edilen vergilerin ödeme süresi 
c) Emlak vergisi ödeme süresi 
d) İkmalen veya re'sen tarh edilen verginin ödeme süresi 
SORU 77. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre TBMM'nin 
hesapları aĢağıdakilerden hangisi tarafından denetlenir? 

a) Sayıştay b) Başbakanlık Teftiş Kurulu 

c) Yüksek Denetleme Kurulu d) TBMM komisyonu 

SORU 78. Vergi Usul Kanununa göre aĢağıdakilerin hangisi için fevkalade 
amortisman ayrılamaz? 

a) Yangın sonucu tamamen yanan antika tablo 

b) Yoğun çalışma sonucu aşırı yıpranmaya maruz kalan makine 

c) Sel baskını sonucunda tamamen kullanılamaz hale gelen otomobil 
d) Yeni yazılım sonucunda kullanılamayan eski yazılım programı 
SORU 78. 657 sayılı Kanuna göre memura verilebilecek izinlerle ilgili aĢağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

a) 3 ayı aşan hastalık izinlerinde, aylık ve özlük haklarından kesinti yapılır 

b) Hizmet süresi bir yıldan az olan memura yıllık izin verilmez 

c) Memurun isteği üzerine ücretli doğum izninden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin 
verilir 
d) Memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir 

SORU 79. Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir 
ve tespitine .......... denir. Bir kurumun ilk tesis ve taazzuv giderleri ......... ile 
değerlenir 

Yukarıdaki boĢluklara sırasıyla gelmesi gereken ifadeler aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

a) değerleme - mukayyet değeri b) değerleme - maliyet bedeli 
c) envanter - maliyet bedeli d) envanter - borsa rayici  



SORU 79. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre vergi 
dairesi baĢkanlığındaki vergi dairesi müdürünün disiplin amiri ve üst disiplin 
amiri sırası ile aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) Gelir idaresi grup müdürü - Vergi dairesi başkanı 
b) Vergi dairesi başkanı - Vali 
e) Vergi dairesi başkanı - Gelir idaresi daire başkanı 
d) insan, kaynakları müdürü - Vergi dairesi başkanı 
SORU 80. Vergi dairesi tarafından, mükellefin Aralık 2009 dönemi KDV 
beyannamesini vermediği 15.03.2010'da tespit edilmiĢtir. Mükellef adına 800 TL 
KDV tarh edilmesi ile 800 TL vergi ziyaı ve 1.200 TL usulsüzlük cezalarının 
kesilmesi öngörülmüĢtür. Söz konusu verginin tarh zamanaĢımı ile kesilecek 
cezaya iliĢkin zamanaĢımı süreleri sırasıyla aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) 31.12.2015 - 31.12.2012 b) 31.12.2014 - 31.12.2012 

c) 15.03.2015 - 15.03.2014 d) 31.12.2014 - 31.12.2014 

SORU 80. AĢağıdakilerden hangisi MTV tarifelerinde yer alan vergilendirme 
kıstaslarından biri değildir? 

a) Taşıtın modeli (yaşı) b) Taşıtın motor silindir hacmi 
c) Taşıtın cinsi ve oturma yeri sayısı d) Taşıtın net ağırlığı 
SORU 81. Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslek kazanç istisnasında ilgili 
olarak aĢağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

a) İstisnanın gelir vergisi tevkifatına etkisi yoktur 
b) İstisna konusu eserlerin neşir, temsil, icra ve teshir gibi suretlerle değerlendirilmesi 
karşılığı alınan bedeller istisna kapsamındadır 
c) İstisna uygulaması için, maddede belirtilen kazançların arızi olarak elde edilmesi 
gerekmektedir 
d) Kanuni mirasçılar istisnadan yararlanabilir 
SORU 81. Haciz iĢlemleri sırasında aĢağıdaki iddialardan hangisi ileri 
sürüldüğünde tahakkuk araĢtırması yapılmaz? 

a) Borcun kovuşturulan miktar kadar olmadığı b) Böyle bir borcun olmadığı 
c) Borcun tamamen ödenmiş olduğu d) Borcun zamanaşımına uğradığı 
SORU 82. Yıllara sari inĢaat onarım iĢleri ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi 
yanlıĢtır? 

a) Kazanç, işin bittiği yıl tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılır 

b) Birden fazla iş olması durumunda amortismanlar, hasılata göre dağıtılır 

c) İşin bitimi, geçici kabul tutanağının idare tarafından onaylandığı tarihtir 

d) Geçici veya kesin kabul yok ise iş, fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı 
tarihte bitmiş olarak kabul edilir 
SORU 82. 
I- Vadesi önce gelen ve teminatsız olan alacaklar 

II- içinde bulunulan takvim yılı sonunda zaman aĢımına uğrayacak olan 
alacaklar 

III- Ödeme süresi baĢlamıĢ henüz vadesi geçmemiĢ alacaklar 

Yukarda yer alan amme alacaklarına karĢılık mükellef tarafından yapılan rızaen 
ödemelerde 6183 sayılı Kanuna göre yapılacak mahsup iĢlemlerinde hangi sıra 
takip edilmelidir? 

a) II, I, III b) III, II, I c) I, II, III d) III, I, II 
SORU 83. Serbest meslek kazançlarının tespiti sırasında, envantere dahil olan 
ve mesleki faaliyette kullanılan binek otomobillere ait giderlerin en fazla ne 
kadarı indirim konusu yapılabilir? 

a) Yarısı c) 2/3'ü b) İndirim konusu yapılamaz d) Tamamı 
SORU 83 6183 sayılı Kanuna göre satıĢı yapılacak gayrimenkul üzerinde, 
üçüncü Ģahısların rehinli, vergi dairesinin gelir vergisi ve belediyenin 
gayrimenkule ait emlak vergisi alacakları varsa öncelikli alacak hangisidir? 



a) Üçüncü şahısların rehinli alacağı 
b) Yergi dairesinin gelir vergisi alacağı 
c) Öncelikli alacak bulunmayıp, satış bedeli garameten taksim olunur 

d) Belediyenin gayrimenkule ait emlak vergisi alacağı 
SORU 84. AĢağıdakilerden hangisinin kazancı basit usulde vergilendirilebilir? 

a) Gayrimenkul alım satımı ile uğraşanların b) Kollektif şirket ortaklarının 

c) Minibüsle yolcu taşımacılığı yapanların d) İkrazat işi ile uğraşanların 

SORU 84. 6183 sayılı Kanuna göre aĢağıdaki hallerden hangisinde tahsil 
zamanaĢımı kesilmez? 

a) Haciz tatbiki b) Ödeme emri tebliği 
c) Borçlunun iflası d) Mal bildiriminde bulunulması 
SORU 85. AĢağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradı değildir? 

a) Zirai işletmeye dahil araçların kiralanması dolayısıyla elde edilen gelir 

b) Arazi ve binaların kiraya verilmesinden elde edilen gelir 
c) Her türlü motorlu aracın kiraya verilmesinden elde edilen gelir 
d) Zirai faaliyete iştirak etmeyen arazi sahibinin sadece üründen aldığı paylar  
SORU 85. 6183 sayılı Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi amme alacağını 
koruma hükümlerinden değildir? 

a) Haciz b) İptal davasının açılması  
c) İhtiyati tahakkuk d) İhtiyati haciz 

SORU 86. AĢağıdakilerden hangisi diğer kazanç ve irat değildir? 

a) Gayrimenkullerin tahliyesi karşılığı alınan bedeller 
b) İhtira beratlarının mucitlerince elden çıkarılmasından doğan kazançlar 

c) Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar 

d) Faaliyeti durdurulan bir işletmenin satılmasından doğan kazançlar 
SORU 86. 6183 sayılı Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi cebren tahsil 
Ģekillerinden değildir? 

a) Teminatın paraya çevrilmesi b) İhtiyati haciz kararı alınması 
c) Borçlunun iflasının istenmesi d) Kefilin takibi 
SORU 87. Bay (A), konulunu 01.01.2005 tarihi itibariyle yıllık 2 500 TL bedelle 4 
yıllığına kiraya vermiĢ ve 4 yıllık kira bedelini 2007 yılında tahsil etmiĢtir. 2007 
dönemine iliĢkin beyana konu gayri safi irat tutarı ne kadardır? 

a) 7.500 TL b) 2.500 TL c) 10.000 TL d) 5.000 TL 

SORU 87 Otomasyonlu Vergi Daireleri ĠĢlem Yönergesine göre aĢağıdaki 
düzenlenen belge - düzenleyen servis eĢleĢtirmelerinden hangisi yanlıĢtır? 

a) Kayıtları silinen mükelleflere ilişkin bilgi formu - Sicil -Yoklama 

b) Haciz varakası - Vergilendirme 

c) Haciz tutanağı - İcra 

d) Vergi dairesi alındısı - Vezne 

SORU 88. DiĢ hekimliğinden elde ettiği geliri yıllık beyanname ile beyan eden 
Bay (A), gayrimenkulünü mesken olarak kiraya vermiĢtir. Götürü gider 
uygulamasını tercih eden Bay (A)'nın gayrimenkul sermaye iradı beyanı ile ilgili 
olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Gayri safi irada önce % 25 götürü gider, sonrasında ise istisna uygulanır 
b) Gayri safi irada önce istisna sonra ise % 25 götürü gider uygulanır 
c) Bay (A) götürü gider uygulamasından yararlanamaz 

d) Bay (A) istisna uygulamasından yararlanamaz 

SORU 88. Vergi Daireleri KuruluĢ ve Görev Yönetmeliğine göre gerektiğinde 
vergi dairesi müdürlüklerine bağlı olarak hangi Ģubeler kurulabilir? 

a) Hesap ve takip şubesi b) Muhasebe kayıt şubesi 
c) İcra ve satış şubesi d) Beyanname kabul ve tahsilat şubesi 
SORU 89. AĢağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde gider olarak 
indirilebilir? 



a) Yedek akçeler b) İşle ilgili ödenen tazminatlar 
c) Ödenen vergi cezaları d) Sermaye üzerinden hesaplanan kur farkı 
SORU 89 Vergi Daireleri KuruluĢ ve Görev Yönetmeliğine göre Ģahıs 
hesaplarının dökümünü yapmak, Ģahıs hesapları ile genel hesaplar arasında 
uyum sağlamak hangi bölümün görevlerindendir? 

a) Muhasebe b) Vergilendirme c) Kovuşturma d) Tarama ve Kontrol 
SORU 90. AĢağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanununa göre 
gayrimenkul satıĢ kazancı istisnasının Ģartlarından biri değildir? 

a) Gayrimenkulün amortismanının tamamlanmamış olması 
b) Gayrimenkulün iki tam yıl süreyle aktifte tutulması 
c) Gayrimenkul satış kazancının beş yıl süre ile fon hesabında tutulması 
d) Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil 
edilmesi 
SORU 90. Otomasyonlu Vergi Daireleri ĠĢlem Yönergesine göre yoklama 
iĢlemlerine iliĢkin olarak aĢağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıĢtır? 

a) Yoklama memuru yoklama fişlerini evrak defterine kaydeder 
b) İşe başlamalarda yoklama aynı gün veya en geç ertesi gün yapılır 

c) Mali müşavirlerce imzalanan işe başlama bildirimlerinde yoklama 30 gün içinde 
yapılır 
d) Bireysel yoklama, bireysel yoklama istemi ortak formu ile yapılır 

SORU 91. AĢağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanununa göre Ar-Ge 
indirimine konu faaliyetler kapsamında değildir? 

a) Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri 
b) Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerin araştırılması 
c) Bir ürünün maliyetini düşürücü yeni tekniklerin araştırılması 
d) Yeni satış promosyonu yöntemlerinin araştırılması 
SORU 91. Vergi Daireleri KuruluĢ ve Görev Yönetmeliğine göre vergi 
dairelerinin Örgütlenmesine iliĢkin olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Müdürlük şeklindeki vergi daireleri ana ve diğer hizmet birimlerinden oluşur 
b) Bağlı vergi daireleri tahakkuk ve tahsilat servislerinden oluşur 
c) İhtilaflı işler servisi vergilendirme bölümüne bağlı olarak kurulur 
d) Vergi dairelerinin hacmine göre gerekli sayıda sicil-yoklama servisi kurulur 
SORU 92. AĢağıdakilerden hangisi yurt dıĢı iĢtirak kazançları istisnasından 
yararlanılabilmesi için gerekli Ģartlardan biri değildir? 

a) İştirak edilen kurumun anonim veya limited şirket olması 
b) İştirak edilen kurumun kanuni ve iş merkezinin Türkiye'de bulunmaması 
c) İştirak edilen kurumun kazancının faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları 
uyarınca vergi yükü taşımaması 
d) İştirak kazancının elde edildiği tarih itibariyle iştirak payının kesintisiz olarak en az 
bir yıl süre ile elde tutulması 
SORU 92. Otomasyonlu Vergi Daireleri ĠĢlem Yönergesine göre aĢağıdaki 
Alacaklardan hangisinde ihtiyati haciz uygulanamaz? 

a) İleride tahakkuk edecek amme alacağına 

b) Tahakkuk etmiş ancak henüz vadesi geçmemiş amme alacağına 

c) Teminata bağlı amme alacağına 

d) Vadesi geçmiş ancak henüz ödeme emri tebliğ edilmemiş amme alacağına 

SORU 93. AĢağıdakilerin hangisinde kurumlar vergisine mahsuben vergi 
tevkifatı yapılmaz? 

a) Kooperatife ait dairenin kiralanması karşılığında yapılan kira ödemesi 
b) İş ortaklığından alınan uzun vadeli borç dolayısıyla ödenen alacak faizi 
c) Yıllara sari inşaat işiyle uğraşan anonim şirkete yapılan hakediş ödemesi 
d) Limited şirkete ödenen mevduat faizi 
SORU 93. AĢağıdakilerden hangisi ÖTV'ye tabi değildir? 



a) Ekli listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı 
b) Ekli listedeki akaryakıt ürünlerinin ithali 
c) Ekli listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olmayanların müzayedeyle satışı 
d) Ekli listedeki alkollü içkiler, tütün mamulleri ve kolalı gazozların ithali 
SORU 94. Ferdi bir iĢletme sahibinin ölümünde, iĢletmenin mirasçılara devri ile 
ilgili olarak, KDV mevzuatı yönünden aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) İşletme faaliyetinin mirasçılar tarafından aynen sürdürülmesi halinde, devir 
işleminde KDV uygulanmaz 

b) İşletmede indirilemeyen ve sonraki döneme devreden KDV tutarı mirasçılar 
tarafından devam ettirilen işletmece indirim konusu yapılmaya devam eder 
e) Mirasçılardan bir veya birkaçının ayrılması ve kalan kişilerce faaliyetin 
sürdürülmesi halinde, işletmenin devredilen mallan üzerinden KDV hesaplanır 
d) işletmenin faaliyetine devam ettirilmeyerek malların mirasçılar tarafından 
işletmeden çekilmesi halinde KDV hesaplanmaz 

SORU 94. AĢağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisinin konusuna 
girmez? 

a) Muris hangi uyruktan olursa olsun TC hudutlarında olan malların intikali 
b) Türkiye'de ikametgahı bulunan yabancı şahsa. TC tabiiyetinde bulunan şahıstan 
Türkiye hudutları dışında bulunan malların ivazsız intikali 
c) TC tabiiyetindeki şahıslara yabancı memleketlerden olan ivazsız intikaller 
d) Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına ait malın Türkiye'de ikametgahı olmayan 
yabancı şahsa intikali 
SORU 95. 
I- Türkiye'de baĢlayıp yurt dıĢında biten taĢımacılık iĢleri 
II- Yurt dıĢından baĢlayıp Türkiye'de biten taĢımacılık iĢleri 
III- YurtdıĢından baĢlayıp, Türkiye'den geçip, yurt dıĢında biten taĢımacılık iĢleri 
Yukarıda sayılan taĢımacılık iĢlerinde KDV'den istisna olanlar aĢağıdakilerden 
hangisinde tam olarak verilmiĢtir? 

a) I, II, III b) I, II c) II, III d) I, III  
SORU 95. Damga Vergisi açısından nüsha ve suretle ilgili aĢağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur. 
a) Kâğıtların fotokopi ile çoğaltılmış örnekleri, taraflarınca ayrıca imzalanması halinde 
nüsha olarak değerlendirilir 
b) Aynı hüküm ve kuvvete haiz birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarınca ayrıca 
imzalanmış olan kâğıtların her biri surettir  
c) Hukuken tekemmül etmiş bir kağıdın usulüne uygun olarak çıkarılmış, ancak 
taraflarınca ayrıca imzalanmamış örnekleri nüshadır 

d) Kağıt suretlerinin birden fazla olması halinde her bir suret ayrı ayrı aynı miktar 
veya nispette vergiye tabidir 
SORU 96. AĢağıdaki ifadelerden hangisi, KDV mevzuatı çerçevesinde yanlıĢ bir 
bilgidir? 

a) (X) gazetecilik firmasının her gün gazetenin yanında ek olarak bedel alınmaksızın 
bir dergi vermesi ayrı bir teslim sayılmayacağı için KDV'nin konusuna girmez 

b) (S) ilaç firmasının, piyasaya yeni çıkaracağı bir ilacın tanıtımını sağlamak amacıyla 
doktorlara, üzerinde "Numunedir Satılamaz." ibaresi bulunan ilaçları numune olarak 
dağıtmıştır. (S) ilaç firması bu ilaçlar için yüklenilen KDV'yi indirim konusu yapamaz 

c) (Y) gazetecilik firmasının okurlarına 300 kupon karşılığında çamaşır makinası 
vermesi durumunda, ayrıca bir bedel alınmaması koşuluyla, bu makinaların 
tesliminde KDV hesaplanmaz 

d) Şampuan imalatı ile uğraşan (Z) firmasının, satışını yaptığı şampuanları bir kere 
kullanmaya mahsus miktarlarda poşetleyerek, tüketicilerin posta kutularına koymak 
suretiyle dağıtması işleminde, bu şampuanların teslimi nedeniyle KDV hesaplanmaz 

SORU 96. AĢağıdakilerden hangisi Harçlar Kanununda yer almaz? 



a) Gemi ve liman harçları b) Eğitim harçları 
c) Noter harçları d) Konsolosluk harçları 
SORU 97. ĠĢletmede belgesiz bulundurulduğu tespit edilen mal için daha 
öncesinde vergi inceleme raporuna dayanılarak satıcı adına KDV tarhiyatının 
yapıldığı tespit edilmiĢtir. Buna göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Aynı tarhiyatın alıcı adına da yapılması sağlanır 

b) Satıcı adına yapılan bu tarhiyat terkin ettirilir, KDV alıcıdan aranır 

c) Ziyaa uğratılan bu vergi alıcıdan aranmaz 

d) Alıcı, tarh edilen bu vergiden müştereken ve müteselsilen sorumludur 

SORU 97. (D) iĢletmesi nominal değeri 10.000 TL ve alıĢ fiyatı 16.000 TL olan 
menkul kıymetler hesabında izlenen hisse senetlerini peĢin bedelle 15.000 
TL'ye satmıĢtır. Söz konusu satıĢ iĢleminin (D) iĢletmesinin bilanço kalemleri 
üzerindeki etkisi aĢağıdaki Ģıkların hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? 

Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Yabancı Kaynaklar Özsermaye 

a) Artış Değişmez Değişmez Azalış 

b) Artış Artış Azalış Artış 

c) Azalış Değişmez Değişmez Azalış 

d) Azalış Artış Değişmez Artış 

SORU 98. AĢağıdaki iĢlemlerden hangisi KDV Kanununa göre teslim veya 
hizmet sayılan hal değildir? 

a) Saç ve profil ticareti yapan bir mükellefin bu mallardan bir kısmını özel inşaatında 
kullanması 
b) Toplu konut inşası ile uğraşan bir mükellefin yönetici pozisyonunda çatıştırdığı bir 
personelin ikameti için 170 metrekare büyüklüğünde bir konut tahsisi 
c) Spor malzemeleri ticareti yapan bir firmanın oyuncuların formalarında reklam 
taşımaları şartıyla bir spor kulübüne formaları bedelsiz olarak vermesi 
d) Deterjan üreticisi bir firmanın işçilerle yaptığı toplu iş sözleşmesi kapsamında 
işçilerine her ay belirli tutarda bedelsiz deterjan vermesi 
SORU 98. (B) iĢletmesinin 2009 yılı satıĢları ile ilgili veriler aĢağıdaki gibidir: 
-Tüm satıĢlarını (%18 oranında KDV dahil) kredili yapmıĢtır. 
-Alıcılar hesabının borç bakiyesi açılıĢ bilançosunda 1.000 TL, kapanıĢ 
bilançosunda 4.000 TL'dir. 
-MüĢterilerinden 8.800 TL tahsilat yapmıĢtır. 
Buna göre (B) iĢletmesinin 2009 yılındaki satıĢ tutarı (KDV hariç) ne kadardır? 

a) 8.800 TL b) 10.000 TL c) 11.800 TL d) 13.800 TL 

SORU 99. 2010 yılında yapılan bir incelemede mükellefin 2008 yılı ile ilgili olarak 
elde ettiği gelirin değer artıĢ kazancı olmayıp ticari kazanç olduğu tespit 
edilmiĢtir. Buna göre KDV yönünden yapılacak iĢlem aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

a) Tespit tarihinden itibaren KDV mükellefiyeti tesis ettirilir 
b) Mükellef defter tutmadığı için yapılacak bir işlem yoktur 
c) 2008 yılında elde ettiği hâsılat üzerinden KDV tarhiyatı yapılır 
d) 2008 yılında elde ettiği kar üzerinden KDV tarhiyatı yapılır 

SORU 99. AĢağıdakilerden hangisi iĢletmelerin özsermaye tutarını değiĢtirir? 

a) Kredili mal alınması 
b) Sermaye yedekleri kullanılarak sermaye artışı gerçekleştirilmesi 
c) Bankadaki mevduatına faiz tahakkuk ettirilmesi 
d) Müşteriden olan alacağın tahsil edilmesi 
SORU 100. AĢağıdakilerden hangisi ithalde ödenen KDV matrahına dâhil 
değildir? 

a) Ġthal edilen malın teminine iliĢkin yurtdıĢında ödenen komisyon giderleri 
b) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti 
c) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi resim harç ve paylar 



d) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan mal ve bedeli üzerinden 
hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler 
100 (T) Ltd. ġti.'nin 2009 yılı dönem sonunda kasa mevcudu 100.000 TL olarak 
sayılmıĢtır. Muhasebe kayıtlarına göre kasa hesabının 31.12.2009 tarihli borç 
bakiyesi ise 170.000 TL'dir. Bu durumda yapılması gereken envanter kaydı 
aĢağıdakilerden hangisidir? 

/  
a) Sayım ve Tesellüm Noksanları 70.000 

Kasa 70.000 

/  
b) Kasa 70.000 

Sayım ve Tesellüm Noksanları 70.000 

/  
c) Sayım ve Tesellüm Fazlaları 100.000 

Kasa 100.000 

/  
d) Kasa 50.000 

Sayım ve Tesellüm Fazlaları 50.000 

/  
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