
GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI  
 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

SORU 1. Vergi alacağının kanunlarında 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-tahakkuku d) tarhı-tahsili 
SORU 2. Vergi Usul Kanununa göre ikmalen ve re'sen tarh edilen vergiler 
………… ile ilgililere tebliğ edilir. Nev'i ve doğuĢu ayrı olan vergiler için ayrı 
belgeler kullanılır. 
Yukarıdaki boĢluğa gelmesi gereken ifade aĢağıdakilerden hangisidir? . 
a) tahakkuk fişi b) ihbarname  
c) ihtarname d) tebliğname 

SORU 3. Vergi Usul Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi fatura yerine 
geçen belgelerden biri değildir? 

a) Gider pusulası b) Yolcu taşıma bileti  
c) Müstahsil makbuzu d) Adisyon 

SORU 4. Elektronik defter, belge ve kayıtla ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıĢtır?  
a) Elektronik defterlerin noterlerce edilmesi zorunludur. 
b) Elektronik defter, düzenlenmesi zorunlu olan defterlerde yer alması gereken 
bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür 
c) Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda defter ve belgelerin tutulması ve 
düzenlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenler 
d) Maliye Bakanlığı, elektronik ortamdaki bilgileri özel hukuk tüzel: kişiliğini haiz bir 
şirkete aktarma zorunluluğu getirebilir 
SORU 5. Vergi Usul Kanununa göre muhafazası zorunlu olan defter ve 
belgelerin ibrazını kimler talep edemez? 

a) Noterler b) İncelemeye yetkililer 
c) Yeminli mali müşavirler d) Vergi dairesi müdürleri 
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SORU 6. Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdirine 
ve tespitine …………. denir. Bir iĢletmenin aktifindeki emtia ………… ile 
değerlenir. 
Yufkandaki boĢluklara sırasıyla gelmesi gereken ifadedeler aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

a) envanter - borsa rayici b) değerleme - maliyet bedeli  
c) envanter - maliyet bedeli d) değerleme - borsa rayici  
SORU 7. AĢağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununda bahsi geçen kanuni 
ölçü kavramı içerisinde yer almaz? 

a) Gayrimenkul sermaye iradının tespiti için emsal kira bedeli 
b) İktisadi kıymetlerin amortisman süre ve oranlan 

c) Sanayi ve ticaret odalarınca açıklanan randıman oranları 
d) Vergi Usul Kanununda yer alan değerleme ölçüleri 
SORU 8. AĢağıdakilerden hangisi vergi alacağını ortadan kaldıran hallerden 
değildir? 

a) Zamanaşımı b) Düzeltme  
c) Terkin d) Ölüm 

SORU 9. Vergi Usul Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi vergilendirme 
hatası değildir? 

a) Vergi miktarında hata b) Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata 

c) Mevzuda hata d) Mükellefin şahsında hata 

SORU 10. AĢağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununda yoklamaya yetkililer 
arasında sayılmamıĢtır? 

a) Gelir uzmanı b) Vergi denetmen yardımcısı 
c) Gelir Uzman yardımcısı d) Yoklama memuru 

SORU 11. AĢağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre iĢe baĢlamayı 
bildirmek zorunda değildir? 

a) Kollektif şirket ortakları b) Serbest meslek erbabı 
c) Basit usule tabi ticaret erbabı d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi 
SORU 12. AĢağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununda yer alan emsal bedeli 
tayin usullerinden değildir? 

a) Ortalama fiyat esası b) Maliyet bedeli esası 
c) Takdir esası d) Karşılaştırılabilir fiyat esası 
SORU 13. Vergi Usul Kanununa göre amortisman süresi ile ilgili olarak hangisi 
yanlıĢtır? 

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

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

 

SORU 14. Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca kiralanan gayrimenkul için 
kiracı tarafından gayrimenkulü geniĢletmek veya iktisadi kıymetini devamlı 
olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler ………… olarak kaydedilir. 
Yukarıdaki boĢluğa aĢağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? 

a) Finansal kiralama gideri b) Özel maliyet bedeli 
c) İlk tesis ve taazzuv gideri d) Peştamallık 

SORU 15. Mükellef ve vergi sorumlusu ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi 
yanlıĢtır? 



a) Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya 
tüzel kişidir 
b) Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şarttır 
c) Mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna, müteâllik özel mukaveleler vergi dairesini 
bağlamaz 

d) Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı 
muhatap olan kişidir 
SORU 16. Yapılan yol denetimleri sırasında durdurulan (X) Limited ġirketine ait 
bir otobüste, yolculardan Bay (A) için yolcu taĢıma bileti düzenlemediği tespit 
edilmiĢtir. (X) Limited ġirketine yolcu bileti düzenlememekten dolayı 170 TL 
tutarında özel usulsüzlük cezası kesilmiĢtir. Bu durumda Bay (A) ya kesilecek 
ceza tutarı ne kadardır? 

a) 170 TL b) 80 TL  
e) 40 TL d) 34TL 

SORU 17. AĢağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre vergi 
mahkemesinde dava açabilmek için gerekli Ģartlardan biri değildir? 

a) Takdir komisyonu kararının tebliğ edilmiş olması 
b) Verginin tarh edilmiş olması 
c) Verginin ödenmiş olması 
d) Tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi 
yapanın vergiyi kesmiş olması 
SORU 18. AĢağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre bilanço esasında 
tutulması gereken defterlerden biri değildir? 

a) Günlük kasa defteri b) Defterikebir  
c) Envanter defteri d) Yevmiye defteri 
SORU 19. Kendisine ödeme emri tebliğ olunan Ģahıs, ödeme emrine karĢı kaç 
gün içinde nereye itiraz edebilir? . 
a) 7 gün içinde alacaklı amme idaresine  
b) 7 gün içinde vergi mahkemesine 

c) 30 gün içinde idare mahkemesine  
d) 30 gün içinde vergi mahkemesine 

 

SORU 20. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
kapsamında aĢağıdaki hallerden hangisinde zamanaĢımı iĢlemez? 

a) Ödeme  
b) Ödeme emri tebliği 
c) Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi 
d) Borçlunun yabancı memlekette bulunması nedeniyle hakkında takibat yapılmasına 
imkan bulunmaması 
SORU 21. 6183 sayılı Kanun kapsamında hususi kanunlarında ödeme zamanı 
tespit edilmemiĢ amme alacakları Maliye Bakanlığınca belirtilecek usule göre 
yapılacak tebliğden itibaren ne kadar sürede ödenir? 

a) 7 gün içinde b) 15 gün içinde 

c) Bir ay içinde d) İki ay içinde 

SORU 22. 6183 sayılı Kanun kapsamında gecikme zammına iliĢkin aĢağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Gecikme zammının önceden borçluya bildirilmesi gerekmez 

b) Gecikme zammının hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir 

c) Aslın ödemiş olması gecikme zammının takip ve tahsiline mani değildir 



d) Gecikme zammının tatbik müddeti, aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne 
kadar olan müddettir 
SORU 23. 6183 sayılı Kanun kapsamında gayrimenkul satıĢ komisyonlarında 
üye olarak aĢağıdakilerden hangisi yer almaz? 

a) Gayrimenkulün bulunduğu yerin köy ya da mahalle muhtarı 
b) Belediye Meclisi üyeleri arasından seçilmiş bir zat 
c) Alacaklı amme idaresinin salahiyetli bir memuru 

d) Gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği zat 
SORU 24. Gelir Vergisi Kanununa göre ticari kazancın tespitinde aĢağıdaki 
giderlerden hangisi dikkate alınmaz? 

a) Her türlü para cezaları 
b) İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye istinaden ödenen zarar, ziyan ve 
tazminatlar 
c) İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet 
giderleri  
d) İşletme ile ilgili olmak şartıyla belediye vergileri 
SORU 25. AĢağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununa göre basit usule tabi 
olmanın genel Ģartlarından biri değildir? 

a) Kendi işinde bilfiil çalışmak 

b) Gerçek usulde ticari bir kazancının olmaması 
c) Menkul sermaye iradı elde ediliyor olmaması 
d) Gerçek usulde zirai kazancının olmaması 
SORU 26. Gelir Vergisi Kanununa göre, gayrimenkul sermaye iratlarının 
vergilendirilmesinde aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Ayın olarak tahsil edilen kiralar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli 
ile paraya çevrilir 
b) Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil olunan kiralar, ilgili bulundukları yılların hasılatı 
sayılır 
c) Ölüm ve memleketi terk hallerinde mükellefiyetin kalktığı tarihi takibeden 
zamanlara ait olmak üzere peşin tahsil olunan kiralar, mükellefiyetin kalktığı dönemin 
hasılatı addolunur 
d) Gayrimenkul sermaye iradı istisnası bir mükellefin sahip olduğu her bir 
gayrimenkul için ayrı ayrı uygulanır 
SORU 27. AĢağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununa göre gelirin 
tanımıdır? 

a) Bir gerçek kişinin on iki aylık dönemde elde etmiş olduğu kazançların safı tutan 

b) Bir gerçek kişinin, bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutan 

c) Bir gerçek kişinin on iki aylık dönemde elde etmiş olduğu iratların safi tutarı 
d) Bir gerçek kişinin on iki aylık dönemde elde etmiş olduğu kazanç ve iratların safı 
tutarı 
SORU 28. AĢağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununa göre menkul 
sermaye iradı değildir? 

a) Ortaklık hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar 
b) Her nevi hisse senetlerinin kar payları 
c) Kurumların idare meclisi başkanlarına verilen kar paylan 

d) Her nevi alacak faizleri 
SORU 29. AĢağıdakilerin hangisinde Gelir Vergisi Kanununa göre tevkifat 
matrahı, elde edilen gelirin safi tutarıdır? 

a) Menkul sermaye iratları b) ücretler 
c) Gayrimenkul sermaye iratları d) Serbest meslek kazançları 



SORU 30. Gelir Vergisi Kanununa göre aĢağıdaki hallerden hangisinde emsal 
kira bedeli uygulanır? 

a) Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadıyla bedelsiz olarak başkalarının 
ikametine bırakılması 
b) Konutun, konut sahibinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi 
c) Mal sahibi ile birlikte arkadaşlarının aynı konutta ikamet etmesi 
d) Genel bütçeye dahil dairelere yapılan kiralamalar 
SORU 31. AĢağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununa göre geçici vergi 
ödemekle mükelleftir? 

a) Basit usulde vergilendirilenler 
b) Serbest meslek erbapları 
c) Sadece gayrimenkul sermaye iradı elde edenler 
d) Sadece yıllara sari inşaat işi yapanlar 
SORU 32. Gelir Vergisi Kanununa göre aĢağıdaki muaflıklardan hangisinde 
karĢılıklılık ilkesi geçerlidir? 

a) Diplomat muaflığı b) Küçük çiftçi muaflığı 
e) Göçmen ve mülteci muaflığı d) Esnaf muaflığı 
SORU 33. AĢağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununa göre ticari kazancın 
tespitinde gider olarak dikkate alınır? 

a) Gecikme faizi b) Trafik para cezalan 

c) Gecikme zammı d) Sendikalar Kanununa göre sendikalara ödenen aidatlar 
SORU 34. AĢağıda sayılanlardan hangisi Gelir Vergisi Kanununa göre serbest 
meslek kazancı niteliğinde değildir?  
a) Noterlerin kazançları 
b) Serbest meslek faaliyetinde bulunan adi komandit şirketlerde komandite ortakların 
kazançları 
c) Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif şirket ortaklarının kazançları 
d) Özel dershane işletmeciliğinden elde edilen kazançlar 
SORU 35. AĢağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununda yer alan 
beyannamelerden biri değildir? 

a) Muhtasar b) Yıllık  
c) Münferit d) Özel 
SORU 36. Kurumların, ………… süreyle aktiflerinde yer alan taĢınmazlar ve 
iĢtirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri 
ve rüçhan haklarının satıĢından doğan kazançların ………… Kurumlar 
vergisinden istisnadır. 
Yukarıdaki boĢluklara sırasıyla gelmesi gereken ifadeler aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

a) en çok iki tam yıl - % 75'lık kısmı b) en az iki tam yıl - % 75'lık kısmı 
c) en az iki tam yıl - tamamı d) en çok iki tam yıl - tamamı 
SORU 37. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde sayılı 
kurumlardan kanunî ve iĢ merkezlerinin ………… Türkiye'de bulunmayanlar, 
………… kazançları üzerinden vergilendirilirler. 
Yukarıdaki boĢluklara sırasıyla gelmesi gereken ifadeler aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

a) sadece biri - sadece Türkiye'de elde ettikleri 
b) her ikisi de - sadece yurtdışında elde ettikleri 
c) her ikisi de -sadece Türkiye'de elde ettikleri 
d) sadece biri - sadece yurtdışında elde ettikleri 



SORU 38. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi 
kurumlar vergisinden muaf değildir? 

a) Menkul kıymet yatırım fonları 
b) İl özel idareleri tarafından işletilen, kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı 
olmak üzere mezbahalar 
c) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
d) Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları 
SORU 39. Türkiye'de kurulu aĢağıdaki kurumlardan hangisinin kazançları 
kurumlar vergisinden istisna değildir? 

a) Menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları 
b) Hayat sigortası şirketlerinin bu faaliyetlerine münhasır kazançları 
c) Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının kazançları 
d) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançları 
SORU 40. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre Ar-Ge harcamaları, 
kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek Ģartıyla hangi 
oranda kurum kazancından indirilebilir? 

a) % 40 b) % 75  
c) % 80 d) %100 

SORU 41. AĢağıdakilerden hangisi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre 
tam mükellef olmanın Ģartıdır? 

a) Kanunî veya iş merkezlerinden herhangi birinin Türkiye'de bulunması 
b) Türkiye'de gelir elde edilmesi 
c) Sadece daimi temsilcisinin Türkiye'de bulunması 
d) Şubesinin Türkiye'de bulunması 
SORU 42. Damga vergisi ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları 
takdirde damga vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem 
üzerinden alınır 
b) Damga vergisine konu kağıt birden çok suret olarak düzenlenmişse her suret ayrı 
ayrı damga vergisine tabidir 
c) Mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf 
yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınır 

d) Kağıtlara konulan imzanın birden fazla olması verginin tekerrürünü gerektirmez 

SORU 43. AĢağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisine tabidir? 

a) Veraset yoluyla intikal eden ev eşyası  
b) Bilumum sadakalar 
c) Babanın oğluna ölmeden önce bağışladığı ev 

d) Geleneklere göre verilmesi mutat olan hediyeler 

SORU 44. Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar KDV 
beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın ………… akĢamına 
kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. ĠĢi bırakan mükellefin KDV 
beyannamesi. ĠĢin bırakıldığı tarihi izleyen ayın ………… akĢamına kadar verilir. 
Yukarıdaki boĢluklara sırasıyla gelmesi gereken ifadeler aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

a) 24 üncü günü - 26 ncı günü b) 26 ncı günü - 26 ncı günü 

c) 15 inci günü - 26 ncı günü d) 24 üncü günü - 24 üncü günü 

SORU 45. Katma Değer Vergisi Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi katma 
değer vergisinin mükellefi değildir? 

a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, bu işleri yapanlar 
b) İthalatta, mal ve hizmet ithal edenler 



c) Transit taşımalarda, gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar 
d) Her türlü şans ve talih oyunlarında, bunları oynayanlar 
SORU 46. Katma Değer Vergisi Kanununa göre personele sağlanan 
menfaatlerden hangisi katma değer vergisine tabidir? 

a) Personele işyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi 
b) Vergiye tabi malların personele ücret olarak verilmesi 
c) Personele yatacak yer veya konut tahsisi 
d) Personelin toplu olarak işyerine gidip gelmesini sağlamak amacıyla yapıları taşıma 
hizmetleri 
SORU 47. AĢağıda sayılanlardan hangisi, mükellefin vergiye tabi iĢlemleri 
üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez? 

a) Çalınma nedeniyle zayi olan mallara ait yüklenilen KDV 

b) Sorumlu sıfatıyla KDV beyan etmesi gerekirken, beyan etmediği tespit edilen bir 
mükellef adına tarh edilip ödenen KDV 

c) Gerçek usulde vergilendirilen taksi işletmelerinin bu amaçla kullandıkları 
otomobillerinin alımında ödenen KDV 

d) Özel matrah şekli uygulanan işlemlerde fiyata dahil edilmiş olan KDV 

SORU 48. Tıbbi malzeme ticareti ile uğraĢan mükellef (A), mükellef (B) ye sattığı 
bir ürünü 28.12.2009 tarihinde teslim etmiĢ ve 02.01.2010 tarihinde de bu 
iĢlemle ilgili faturayı düzenlemiĢtir. Mükellef (A), söz konusu faturayı 03.01.2010 
tarihinde mükellef (B) ye ulaĢtırması için (C) ye vermiĢ, fatura 05.01.2010 
tarihinde mükellef (B) ye ulaĢmıĢtır. Bu durumda KDV hangi tarihte 
doğmuĢtur? 

a) 28.12.2009 b) 02.01.2010  
c) 03.01.2010 d) 05.01.2010 

SORU 49. Katma Değer Vergisi Kanununa göre aĢağıda yazılı unsurlardan 
hangisi matraha dahil değildir? 

a) Satıcı tarafından üstlenilen taşıma giderleri 
b) Ambalaj giderleri 
c) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi gelirler 
d) Fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticarî teamüllere uygun iskontolar 

SORU 50. ĠnĢaat iĢiyle uğraĢan (A) Ltd. ġti., aktifinde kayıtlı binek otomobilleri 
nedeniyle yüklendiği KDV’lerden hangisini indirim konusu yapamaz? 

a) Otomobil alımı nedeniyle yüklenilen KDV 

b) Akaryakıt giderleri nedeniyle yüklenilen KDV 

c) Tamir bakım nedeniyle yüklenilen KDV 

d) Yedek parça alımı nedeniyle yüklenilen KDV 

SORU 51. Katma değer vergisinde uygulanmakta olan oranlar hangi Ģıkta doğru 
olarak verilmiĢtir? 

a) 1- 8 -10 b) 8 -10 

c) 1- 8 -10 -18 d) 1- 8 -18 

SORU 52. Katma değer vergisinin beyanı ve ödenme zamanı ile ilgili olarak 
aĢağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu 
tutulanlar bir vergilendirme dönemine ait beyan ettikleri KDV'lerini beyanname 
verecekleri ayın 26 ncı günü akşamına kadar ödemeye mecburdurlar 

b) KDV mükellefleri vergiye tabi işlemleri bulunmayan dönemler için beyanname 
vermek zorunda değildirler 
c) İthalde alınan KDV, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir 

d) Sadece sorumlu sıfatıyla beyanname verenler tevkifata tabi işlemlerinin 



bulunmadığı dönemlerde bu sıfatlan dolayısıyla beyanname vermek zorunda 

değildirler 
SORU 53. Katma Değer Vergisi Kanununa göre; aĢağıdaki iĢlemlerden hangisi 
için yüklenilen KDV hesaplanan KDV'den indirilemez, 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 ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler 
dolayısıyla yüklenilen KDV 

SORU 54. Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi Özel 
Tüketim Vergisinin özellikleri arasında sayılmaz? 

a) Vergiye tabi mallar Kanun'a ekli 4 ayrı listede sayılmıştır ve vergi, listelerde yer 
alan mallardan tek aşamada alınır 
b) Vergi bazı mallarda maktu olarak, bazı hallerde de matraha oran uygulanmak 
suretiyle hesaplanır 
c) Hizmet ifaları vergiye tabidir 
d) Vergi, fatura üzerinde ayrıca gösterilir 
SORU 55. Bir ticari iĢletmenin Ģüpheli alacakları için karĢılık ayırması 
muhasebenin hangi temel kavramının bir uygulamasıdır? 

a) İhtiyatlılık b) Tutarlılık  
c) Tam açıklama d) Maliyet esası  
SORU 56. AĢağıdaki hallerin hangisinde doğan zararın, kiĢisel sorumluluktan 
kaynaklandığından bahisle, Devlet memurundan tazmin edilmesi istenemez? 

a) Vergiye dair tebligatların doğru adrese yapılmamasından doğan zararlar 

b) Dava açma süresinin ihlal edilmesi nedeniyle vergi ihtilaflarının yargı mercilerinde 
müdafaa edilememesinden doğan zararlar 
c) Yasal düzenlemelerin öngördüğü tüm işlemlerin yapılmasına karşın vergi 
alacağının zamanaşımına uğramasından doğan zararlar 
d) Haciz edilmesi gereken varlıklara ilişkin haciz işlemlerinin zamanında 
yapılmamasından doğan zararlar 
SORU 57. AĢağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 
memurlara verilmiĢ genel haklardan biri değildir? 

a) İsnat ve iftiralara karşı korunma b) Sendika kurma 

c) Basına bilgi veya demeç verme d) Müracaat, şikâyet ve dava açma 

SORU 58. 657 sayılı Kanun uyarınca disiplin cezalarına iliĢkin aĢağıdaki 
hususlardan hangisi yanlıĢtır? 

a) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu ve sicili iyi veya çok iyi olan 
memurlar için verilecek cezalardan bir derece hafif olanı uygulanabilir 

b) Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl 
içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar 

c) Hakkında disiplin kovuşturması yapılan memur için aynı fiil ve haller nedeniyle 
ceza kovuşturması açılamaz 

d) Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez 

SORU 59. AĢağıdakilerden hangisi Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı'nın danıĢma 
birimlerinden biri değildir? 

a) Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı 
b) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
c) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
d) Hukuk Müşavirliği 



SORU 60. AĢağıdakilerden hangisi vergi dairesi müdürlüklerinin görevleri 
arasında yer almaz? 

a) Mükellefleri tespit etmek 

b) Vergi, resim ve harç tarh ve tahakkuk ettirmek 

c) Tecil işlemlerini yapmak  
d) Emlak Vergi değerlerini tespit etmek 

SORU 61. AĢağıdaki belgelerden hangisi Otomasyonlu Vergi Daireleri ĠĢlem 
Yönergesine göre ihbarname ekinde yer almaz? 

a) Vergi inceleme raporu b) Takdir komisyonu karar 
c) Tutanak d) Beyanname  
SORU 62. AĢağıdakilerden hangisi Otomasyonlu Vergi Daireleri ĠĢlem 
Yönergesine göre vergi hatalarını düzeltme yetkisine sahiptir? 

a) Şef b) Vergi dairesi müdür yardımcısı 
c) Vergi dairesi müdürü d) Defterdar yardımcısı 
SORU 63. AĢağıdaki iĢlemlerden hangisi Otomasyonlu Vergi Daireleri ĠĢlem 
Yönergesine göre vergilendirme servislerinin görevlerinden biri değildir? 

a) Beyanname üzerine yapılacak işlemler b) Tebliğ işlemleri  
c) Tecil işlemleri d) Düzeltme işlemleri 
SORU 64. Otomasyonlu Vergi Daireleri ĠĢlem Yönergesine göre alınan bir 
teminatın çeĢitli nedenlerle serbest bırakılması gerektiğinde teminatın türüne 
göre serbest bırakma iĢlemi hangi servisin görev alanına girmez? 

a) Sicil – Yoklama b) Satış 

c) Vezne d) İcra 

SORU 65. Otomasyonlu Vergi Daireleri ĠĢlem Yönergesine göre aĢağıdakilerden 
hangisinin haczinde haciz bildirisi kullanılmaz? 

a) Gayrimenkul mallarda b) Üçüncü kişilerdeki menkul mallarda 

c) Gemilerde d) Borçlunun elindeki menkul mallarda 

SORU 66. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre genel 
yönetim kapsamındaki idarelerin harcama sonrası dıĢ denetimi birimlerden 
hangisi yapar? 

a) Sayıştay b) Devlet Planlama Teşkilatı 
c) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurumu d) Danıştay 

SORU 67. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yurt içi geçici görev yolluklarının 
ödenmesinde aĢağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? 

a) Görevlendirme yazısı ya da harcama talimatı b) Görev yolluğu bildirimi 
c) Konaklama giderini gösteren fatura d) Onaylı mesafe cetveli 
(68 ve 69 uncu sorular aşağıdaki verilere göre cevaplanacaktır.) 
(D) Aġ'nin 31.12.2009 tarihli bilançosunda yer alan bazı hesaplar ve tutarları 
aĢağıdaki gibidir: 
Hesap Adı Tutar (TL) 
Kasa 210.000 

Alınan Çekler 250.000 

Satıcılar 110.000 

Taşıtlar 200.000 

Ticari Mallar 300.000 

Banka Kredileri 200.000 

Sermaye 600.000 

Birikmiş Amortismanlar 50.000 

SORU 68. Yukarıdaki verilere göre (D) A.ġ.' nin dönen varlıklar toplamı nedir? 

a) 210.000 TL b) 250,000 TL c) 460.000 TL d) 760.000 TL 



SORU 69. Yukarıdaki verilere göre (D) A.ġ.' nin duran varlıklar toplamı nedir? 

a) 150.000 TL b) 200.000 TL c) 450.000 TL d) 500.000 TL 

SORU 70. Bay (A), sahibi olduğu iĢletmenin, vadesi gelen 50.000 TL tutarındaki 
alacak senedini tahsil etmiĢ ve Ģahsına ait banka hesabına yatırmıĢtır. Bu 
istemle ilgili iĢletmenin yapması gereken yevmiye kaydı aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

/  
a) Bankalar 50.000 

Alacak Senetleri 50.000 

/  
b) Kasa 50.000 

Alacak Senetleri 50.000 

/  
c) Alacak Senetleri 50.000 

Ortaklardan Alacaklar 50.000 

/  
d) Ortaklardan Alacaklar 50.000 

Alacak Senetleri 50.000 

/  
ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

SORU 71. Katma değer vergisi mükellefi olmayan Bay (A), sahibi olduğu özel 
otomobilini katma değer vergisi mükellefi olan (B) ġirketine kiralamıĢtır. Bu 
iĢlemle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) İşlem katma değer vergisinin konusuna girmemektedir 
b) (B) Şirketi, işleme esas katma değer vergisinin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan 
edecektir 
c) Bay (A) katma değer vergisi hesaplayarak beyan edecektir 
d) (B) Şirketi, sorumlu sıfatıyla 1/3 nispetinde katma değer vergisi tevkifatı yaparak 
beyan edecektir 
SORU 71. Otomasyonlu Vergi Daireleri ĠĢlem Yönergesine göre düzenlenen 
belge ile düzenleyen servis eĢleĢtirmelerinden hangisi yanlıĢtır? 

a) Vergi/Ceza ihbarnamesi - Vergilendirme 

b) Takipli alacaklar ortak formu - İcra 

e) Haciz varakası - Vergilendirme 

d) Dava dosyası - İhtilaflı işler  
 

SORU 72. Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi ile 
ilgili olarak, aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması 
b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından Önce fatura veya benzeri belgeler 
verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya 
benzeri belgelerin düzenlenmesi 
c) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında 
bunların bedellerinin tahsil edilmesi 
d) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda 
mutabık kalman hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması 
SORU 72. 5018 sayılı Kanuna göre harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi 
devredenin hangi tür sorumluluğunu ortadan kaldırmaz? 

a) Mali ve cezai sorumluluk b) Mali sorumluluk 

c) İdari sorumluluk d) Cezai sorumluluk 



SORU 73. AĢağıdaki iĢlemlerden hangisi Katma Değer Vergisi Kanununa göre 
"teslim" sayılmaz? 

a) Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlere gönderilmek üzere nakliyeci veya 
sürücüye tevdii 
b) Su, elektrik, gaz, soğutma, ısırma ve benzeri şekildeki dağıtımlar 

c) Konsinye amaçlı mal teslimi  
d) Bir malın bir başka mal ile değiştirilmesi (trampa edilmesi)  
SORU 73. Vergi Daireleri KuruluĢ ve Görev Yönetmeliğine göre aĢağıdaki 
bölüm - servis eĢleĢtirmelerinden hangisi yanlıĢtır? 

a) Vergilendirme - Sicil Yoklama b) Muhasebe - Vezne 

c) Tarama ve Kontrol - İhtilaflı İşler d) Kovuşturma - Satış 

SORU 74. (X) Aġ'nin gerçekleĢtirdiği ihracat iĢlemlerine iliĢkin süreç aĢağıdaki 
gibidir: 
-Ġhracat faturasının düzenlenme tarihi 26 Kasım 2008 Gümrük Beyannamesinin 
açıldığı tarih 2 Aralık 2008 

-Malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük bölgesini geçerek yurt dıĢına çıktığı 
tarih 5 Ocak 2009 

-Malın bedelinin döviz olarak Türkiye'ye geliĢ tarihi 10 ġubat 2009 

Bu iĢlemin hangi döneme ait KDV beyannamesinde istisna olarak dikkate 
alınması 
gerekir? 

a) Şubat 2009 b) Ocak 2009 c) Aralık 2008 d) Kasım 2008 

SORU 74. 6183 sayılı Kanun kapsamında aĢağıdakilerden hangisinin tamamı 
haczedilebilir? 

a) İntifa hakları 
b) Faiz geliri 
c) İlama bağlı olmayan nafakalar 
d) Sigorta emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler  
SORU 75.  
Vergiye Tabi Teslim ve Hizmet Bedeli (İhracat hariç): 300.000 TL 

İhraç Bedeli: 200.000 TL 

Önceki Dönemden Devreden KDV: 13.000 TL 

Bu Döneme Ait İndirilecek KDV: 47.000 TL 

İhraca Konu 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) 47.000 TL c) 36.000 TL d) 6.000 TL 

SORU 75. Vergi Daireleri KuruluĢ ve Görev Yönetmeliğine göre aĢağıdaki 
servislerden hangisi aynı vergi dairesi içinde birden fazla kurulamaz? 

a) Vergilendirme b) İhtilaflı İşler c) Vezne d) Muhasebe Kayıt 
SORU 76. (Y) ticari iĢletmesi 2008 yılı içerisinde peĢin bedelle, KDV hariç 
150.000 TL tutarında bir makine satın almıĢ ve söz konusu makine için azalan 
bakiyeler usulüne göre amortisman ayırmaya baĢlamıĢtır. Makinenin faydalı 
ömrünün beĢ yıl olduğu, hurda değerinin sıfır olduğu ve iĢletmenin azalan 
bakiyeler usulüne göre amortisman ayırmaya devam ettiği varsayımları altında 
31.12.2009 tarihinde makine için ayrılacak amortisman tutarı ne olacaktır? 

a) 21.600 TL b) 30.000 TL c) 36.000 TL d) 60.000 TL 

SORU 76. Vergi Daireleri KuruluĢ ve Görev Yönetmeliğine göre vadesinde 
ödenmeyen amme alacaklarını takibe almak hangi bölümün görevidir? 



a) Kovuşturma b) Muhasebe c) Vergilendirme d) Tarama ve Kontrol 
SORU 77. (X) ticari iĢletmesi alıĢ maliyeti 50.000 TL olan malı yarısı peĢin ve 
yarısı da kredili olmak üzere 60.000 TL ye satmıĢ, %18 oranındaki KDV' yi de 
peĢin tahsil etmiĢtir. Aralıksız envanter yöntemini kullanan (X) iĢletmesinin bu 
iĢlemlerle ilgili yapması gereken muhasebe kayıtları aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

/  
a) Kasa 40.800  
Alıcılar 30.000 

Ticari Mallar 60.000 

İndirilecek KDV 10.800 

/  
b) Kasa 40.800  
Alıcılar 30.000 

Ticari Mallar 60.000 

Hesaplanan KDV 10.800 

/  
c) Kasa 30.300  
Alıcılar 30.000 

Yurtiçi Satışlar 60.000 

Satılan Tic. Mal. Maliyeti 50.000 

Ticari Mallar 50.000 

/  
d) Kasa 40.800  
Alıcılar 30.000 

Yurtiçi Satışlar 60.000 

Hesaplanan KDV 10.800 

Satılan Tic. Mal. Maliyeti 50.000 

Ticari Mallar 50.000 

/  
SORU 77. AĢağıdaki kurumlardan hangisinin alacakları 6183 sayılı Kanun 

kapsamında takip edilmez? 

a) Devlet b) İl özel idareleri 
c) Belediyeler d) Belediye iktisadi teşekkülleri 
SORU 78. Bir ticari iĢletme hakkında bilgi sahibi olmak isteyen mali tablo 
okuyucusu aĢağıdaki bilgilerden hangisini iĢletmenin hem bilançosunda hem 
de gelir tablosunda görebilir? 

a) İşletmenin bir faaliyet dönemine ilişkin dönem net karı veya zararı  
b) İşletmenin bir faaliyet döneminde gerçekleştirdiği brüt satışları  
c) İşletmenin dönem sonunda banka hesaplarında mevcut para tutarı  
d) İşletmenin duran varlıklarına ilişkin birikmiş amortismanları  
SORU 78. Haczedilen menkul malların değer tespitini aĢağıdakilerden hangisi 
yapar? 

a) Haczi yapan memur b) Vergi dairesi müdürü 

c) Takdir komisyonu d) Satış komisyonu 

SORU 79. AĢağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesaplardan değildir? 

a) Birikmiş Amortismanlar b) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 
c) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı d) Borç Senetleri Reeskontu 



SORU 79. Vergi Daireleri KuruluĢ ve Görev Yönetmeliğine göre gerek 
duyulması halinde vergi dairesi müdürlüklerine bağlı olarak hangi Ģubeler 
kurulabilir? 

a) Hesap ve Takip b) Muhasebe Kayıt ve Vezne 

c) İcra ve Satış d) Beyanname Kabul ve Tahsilat 
SORU 80. Özel tüketim vergisinin uygulamasında vergiyi doğuran olayla ilgili 
olarak aĢağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı 
b) Komisyoncular vasıtasıyla yapılan satışlarda malları komisyoncuya teslimi 
c) Malın tesliminden önce fatura verilmesi hallerinde faturada gösterilen miktarla 
sınırlı olmak üzere faturanın düzenlenmesi 
d) Kısım kısım mal teslim edilmesi hususunda mutabık kalınması halinde, her bir 
kısmın teslimi 
SORU 80. Üçüncü Ģahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden 
evvel o mal üzerine amme alacağı için de haciz konulursa bu alacak da hacze 
iĢtirak eder. Bu durumda aralarında satıĢ bedeli nasıl taksim olunur? 

a) Öncelik üçüncü şahıslarındır b) Garameten taksim olunur 
c) Öncelik amme alacağınındır d) Sıra cetveline göre taksim olunur 
SORU 81. Özel tüketim vergisi uygulaması ile ilgili olarak aĢağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) İthalat veya imalat safhasında bir kez uygulanacaktır 

b) Verginin kapsamına giren malların vergi uygulandıktan sonraki el değiştirmeleri 
veya iktisapları verginin konusuna girmeyecektir 
c) Vergi ödenerek satın alınan malların özel tüketim vergisine tabi başka bir malın 

imalinde kullanılması halinde, imal edilen malın teslimi dolayısıyla hesaplanacak 

vergiden daha önce ödenen verginin indirilmesi suretiyle bir mal üzerinde tek bir 
vergi yükü olması sağlanacaktır.  
d) İthalat veya imalat safhasında hesaplanan ÖTV, KDV'nin matrahına dahil değildir  
SORU 81. 5018 sayılı Kanuna göre muhasebe yetkilileri ödeme emri belgesi ve 
ekleri üzerinde, aĢağıdakilerden hangisini kontrol etmekle yükümlü değildir? 

a) Yetkililerin imzası b) Maddi hata 

c) Hak sahibinin kimliği d) Bütçe tertibi 
SORU 82. 
I. Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları 
II. Vergi incelemeleri sonucunda tarh edilen vergi ve salınan cezalar 

III. Vadesi geçtiği halde ödenmemiĢ vergi ve ceza miktarları 
IV. Mükellefiyeti re'sen terk ettirilenlerin kimlik bilgileri 

Yukarıdaki bilgilerden Maliye Bakanlığınca açıklanması ya da duyurulması 
Vergi Usul Kanununa göre vergi mahremiyetini ihlal sayılmayacak olanlar 
aĢağıdaki Ģıklardan hangisinde tam olarak verilmiĢtir? 

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

SORU 82. Yapılan disiplin kovuĢturması sonucunda kınama cezası alan 
memurun, anılan cezaya karĢı itiraz edebileceği makam ile itiraz süresi 
aĢağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? 

a) Cezayı veren disiplin amirine 7 gün içinde 

b) Atamaya yetkili amire 10 gün içinde 

c) Disiplin kuruluna 10 gün içinde 

d) Varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kuruluna 7 gün içinde 

SORU 83. Avukat Bay (A)'nın, Vergi Usul Kanununa göre vergi dairesince 
dikkate alınması gereken, iĢe baĢlama tarihi aĢağıdakilerden hangisidir? 



a) 20 Eylül 2009'da baroya kayıt olundu b) 30 Eylül 2009'da açılış ilanı verildi 
c) 2 Ekim 2009'da tabela asıldı d) 3 Ekim 2009'da büro açıldı 
SORU 83. 6183 sayılı Kanuna göre, ihtiyati haczin kaldırılması için 
aĢağıdakilerden hangisi teminat olarak gösterilemez? 

a) Amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul mallar 
b) Para 

c) Bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları 
d) Devlet iç borçlanma senetleri 
SORU 84. Vergi Usul Kanununun tebliğ ile ilgili hükümlerine göre, vergi 
ihbarına iliĢkin vesikalarda aĢağıdakilerden hangisinin hiç yazılmamıĢ olması 
vesikayı hükümsüz kılmaz? 

a) Mükellefin adı b) Vergiyi ödeme süresi 
c) Vergi mahkemesinde dava açma süresi d) Verginin nevi veya miktarı 
SORU 84. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi 
harcırahın unsurları arasında ver almaz? 

a) Gündelik b) Seyyar görev tazminatı  
c) Yer değiştirme masrafı d) Aile masrafı  
SORU 85. Satılan emtia veya yapılan iĢ karĢılığında müĢterinin borçlandığı 
meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya iĢi yapan tüccar tarafından 
müĢteriye verilen ticari vesikaya ………… denir. Teslim edilen hammaddenin 
alıcı tarafından taĢınması veya taĢıttırılması durumunda, ………… tarafından 
………… düzenlenmesi zorunludur. 
Yukarıdaki boĢluklara gelmesi gereken ifadeler sırasıyla aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

a) sevk irsaliyesi - alıcı - fatura b) fatura - alıcı - sevk irsaliyesi 
c) fatura - satıcı - sevk irsaliyesi d) perakende satış fişi - satıcı - fatura 

SORU 85. Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı Ġnsan Kaynaklan Müdürlüğünde görevli 
memur (A), Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları içindeki KarĢıyaka ilçesinde 
ikamet eden ve sıhhi izin kullanmakta olan bir memura atama onayını evinde 
tebliğ için saat 9.30'da daireden çıkmıĢ, tebligatı yaptıktan sonra 17.30'da 
daireye dönmüĢtür. Tebligat yapmak üzere görevlendirilen memur (A) ya 
Harcırah Kanununa göre aĢağıdaki ödemelerden hangisi yapılır? 

a) Mutat taşıt ücreti ile 1/3 oranında yevmiye ödenir 
b) Mutat taşıt ücreti ödenir 
c) Mutat taşıt ücreti ile 2/3 oranında yevmiye ödenir 
d) Büyükşehir belediye sınırları içerisinde olduğundan herhangi bir ödeme yapılmaz 

SORU 86. Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca mühlet verme ile ilgili olarak 
aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır. 
a) Mühletin verilmesi verginin alınmasını tehlikeye sokmamalıdır 

b) Dilekçede gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule layık 
görülmelidir 
c) Kanuni sürenin en az iki katına kadar mühlet vermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir 
d) Mühlet isteyen, süre bitiminden önce yazı ile istemde bulunmalıdır 

SORU 86. AĢağıdakilerden hangisi Motorlu TaĢıtlar Vergisinden müstesnadır? 

a) Sakatlık dereceleri % 40 olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar 

b) Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan fahri konsoloslarına ait taşıtlar 

c) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara ait taşıtlar 

d) Özerk bütçeli idareler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar 
SORU 87. Vergi Usul Kanununa göre aĢağıdaki hallerden hangisinde ilanen 
tebliğ yapılmaz? 



a) Muhatabın adresi hiç bilinmezse 

b) Muhatabın bilinen adresi yanlış ve değişmiş olması nedeniyle gönderilen mektup 
geri gelirse 

c) Zamanaşımı nedeniyle posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa 

d) Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa 

SORU 87. Özel Tüketim Vergisi uygulamasında, verginin beyanı, tarhı ve 
ödenmesi ile ilgili olarak aĢağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Özel tüketim vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur 
b) Adi ortaklıklarda Özel Tüketim Vergisinin ödenmesinden ortakların tamamı 
müteselsilen sorumludur 
c) Vergi, beyanname verme süresini takip eden 15 gün içinde ödenir 

d) Özel Tüketim Vergisi beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile 
gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde 
tarh edilir 
SORU 88. AĢağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca 
defter tutmak zorunda değildir? 

a) Kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler 
b) Serbest bölgede faaliyet gösteren mükellefler 
e) Gerçek usulde vergiye tabi çiftçiler 
d) İkinci sınıf tüccarlar 
SORU 88. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği uyarınca Vergi 
Dairesi Müdürlüğünde Gelir uzmanı kadrosu ile görev yapan memurun birinci 
ve ikinci sicil amiri sırası aĢağıdakilerden hangisidir?  
a) Vergi Dairesi Müdür Yrd. - Vergi Dairesi Müdürü 

b) Vergi Dairesi Müdürü - Vergi Dairesi Başkanı/Defterdar 
e) Vergi Dairesi Müdürü - Gelir İdaresi Grup Müdürü/Defterdar Yrd. 
d) Şef - Vergi Dairesi Müdür Yrd. 
SORU 89. Vergi Usul Kanununda yer alan kayıt nizamı ile ilgili olarak 
aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Serbest meslek kazanç defterine muameleler en fazla 10 gün içerisinde kaydedilir 

b) Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle kayıt tutmaya Bakanlar Kurulunca 
izin verilebilir 
c) Yasal defterlere, Türkçe kayıtlar olmadan başka dilde kayıt yapılabilir 

d) İşin hacmine ve icabına uygun olarak kayıtların 15 günden fazla geciktirilmesi caiz 
değildir 
SORU 89. Yapılan kovuĢturma sırasında memurun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde 
Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca 2010 yılı 
ġubat ayı sonuna kadar verilmesi gereken mal bildirimini mazeretsiz olarak 
vermediği anlaĢılmıĢtır. 657 sayılı Kanun uyarınca anılan memura verilmesi 
gereken disiplin cezası aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) Uyarma b) Kademe ilerlemesinin durdurulması  
c) Aylıktan kesme d) Kınama  
SORU 90. Defterlerin tasdiki ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen 
son ayda defterlerini tasdik ettirmelidirler 
b) Anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında defterler, şirket merkezinin 
bulunduğu yer ticaret sicil memuru veya noter tarafından tasdik edilir 

c) Defterler, işyerinin, işyeri olmayanlar için ikametgahının bulunduğu yerdeki noter 
veya serbest muhasebeci mali müşavirler odası tarafından tasdik olunur 



d) Ciltli defterlerin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarasıyla teselsül ettiğine 
bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mührü ile mühürlenir 
SORU 90. Otomasyonlu Vergi Daireleri ĠĢlem Yönergesine göre mükellefin 
tarhiyat sonrası uzlaĢma talebi üzerine aĢağıdaki hususlardan hangisine 
bakılmaz? 

a) Tarhiyatın dava konusu yapılıp yapılmadığı 
b) Talebin süresinde yapılıp yapılmadığı 
c) Şikayet yoluyla müracaatının olup olmadığı 
d) Cezalarda indirim talebinin olup olmadığı 
SORU 91. AĢağıdaki gelirlerden hangisi gelir vergisinden müstesna değildir? 

a) Ressam Rasim Beyin yapmış olduğu tabloların satımından elde ettiği gelir 
b) Karikatürist Ayşe Hanımın karikatürlerinin bir dergide yayınlanmasından elde ettiği 
gelir 
c) Karikatürist Fatma Hanımın karikatürlerin yayım hakkının, mansup mirasçısı 
tarafından satılmasından elde edilen gelir 
d) Senarist Ahmet Beyin yazmış olduğu "Mükellef adlı oyunun telif hakkının, kanuni 
mirasçısı tarafından satılmasından elde edilen gelir 
SORU 91. 657 sayılı Kanuna göre memura verilebilecek izinlerle ilgili aĢağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

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

b) Doğum yapan memurlara istekleri üzerine ücretli doğum izninin bitiminden itibaren 
12 aya kadar aylıksız izin verilir.  
c) Üç ayı aşan hastalık izinlerinde, aylık ve özlük haklarında kesinti yapılır 

d) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin 
verilir 
SORU 92. AĢağıdaki mükelleflerden hangisi Gelir Vergisi Kanununun 21 inci 
maddesinde yer alan gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanır? 

a) Konut kira geliri yanında ticari kazancı da olan mükellefler 
b) Konut kira geliri yanında serbest meslek kazancı da olan mükellefler 

c) Konut kira geliri yanında ücret geliri de olan mükellefler 
d) İşyeri kira geliri yanında menkul sermaye iradı da olan mükellefler 
SORU 92. 6183 sayılı Kanun kapsamında aĢağıdakilerden hangisi ihtiyati haciz 
nedeni değildir? 

a) Borçlunun belli bir ikametgahı yoksa 

b) Borçlunun kaçma ihtimali varsa 

c) Borçlu aciz halinde ise 

d) Borçlu eksik mal bildiriminde bulunmuşsa 

SORU 93. Gelir Vergisi Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi ticari kazanç 
değildir? 

a) Eshamlı komandit şirketlerde komanditer ortakların, ortaklık karından aldıkları 
paylar. 
b) Eshamlı komandit şirketlerde komandite ortakların, ortaklık karından aldıkları 
paylar 
c) Emtia alım satımıyla iştigal eden kollektif şirketlerde ortakların, ortaklık karından 
aldıkları paylar 
d) Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar 
SORU 93. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre aĢağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıĢtır?  
a) Resmi daireler veya noterlerce düzenlenerek kişilere verilen ve damga vergisi hiç 
alınmayan veya noksan alınan kâğıtların vergi ve cezası düzenleyenlere aittir. 



b) Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişiler 
öder 
c) Vergiye tabi kağıtların damga vergisinin ödenmemesinden veya noksan 
ödenmesinden dolayı alınması lazım gelen vergi ve cezadan, kağıtları ibraz edenler 
sorumludur 
d) Birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından 
imza edenler müteselsilen sorumludurlar 
SORU 94. Gelir Vergisi Kanununa göre aĢağıdaki ödemelerden hangisi ücret 
değildir? 

a) Bir işverene bağlı olarak evvelce yapılmış hizmetler karşılığında verilen 

b) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlara verilen paralar 
c) Bir işverene bağlı olarak gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen paralar 
d) Belediye Meclisi üyelerine bu sıfatları dolayısıyla verilen paralar 
 

SORU 94. Veraset ve Ġntikal Vergisi mükellefiyetinin baĢlangıcı ile ilgili 
aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Verilen beyannamede gösterilmeyen mallar için intikal eden malların idarece tespit 
olunduğu tarihte 

b) Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen malların idarece tespit 
edildiği tarihte 

c) Terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu 
muamelelerin ikmal edildiği tarihte 

d) Beyanname verilmeyen hallerde intikal eden malların idarece tespit olunduğu 
tarihte 

SORU 95. Tam mükellef Bay. (A)’nın, 2009 takvim yılında elde etmiĢ olduğu 
gelir unsurları aĢağıdaki gibidir. 
Gelirin Türü Tutarı 
Tamamı tevkifata tabi tutulmuş iş yeri kira geliri 11.000 TL 

İşveren (B) den alınan tevkifata tabi tutulmuş ücret 8.200 TL 

Tevkifata tabi tutulmamış kira geliri 500 TL 

Ticari faaliyet karı 35.000 TL 

Yukarıdaki veriler göre Bar (A)’’nın beyan edeceği gelir vergisi matrahı 
aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) 54.700 TL b) 46.500 TL c) 35.500TL D) 35.000 TL 

 

SORU 95. Dava açma sürelerine iliĢkin olarak aĢağıdaki açıklamalardan hangisi 
doğrudur? 

a) Vergi mahkemesi kararlarına karşı Danıştay nezdinde 60 gün içinde 

b) Tahakkuku tahsile bağlı vergilerde tahsilattan itibaren 7 gün içinde  
c) Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde 

d) Tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde 

SORU 96. Tam mükellef Bay (M)'nin, yurt dıĢındaki ticari faaliyeti nedeniyle 
yabancı memlekette beyan etmiĢ olduğu ticari kazancı 15.000 TL olup, bu 
kazanç üzerinden % 35 oranında 5.250 TL vergi ödemiĢtir. Bay (M)’nin 
Türkiye'deki ticari faaliyeti nedeniyle elde etmiĢ olduğu ticari kazancı 35.000 TL 
olup, Türkiye'deki gelir vergisi oranı % 25'tir. 
Yukarıdaki veriler dikkate alınarak Bay (M)’nin Türkiye'de, yurtdıĢında ödenen 
vergilerin mahsubundan sonra ödeyeceği gelir vergisi tutarı aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

a) 12.500 TL b) 8.750 TL c) 7.250 TL d) 3.750 TL 

SORU 96. AĢağıdakilerden hangisi pasaport harcından istisna değildir? 



a) Dışişleri Bakanlığınca mütekabiliyet esası göz. önünde tutularak belirlenecek 
ülkeler uyruklarına verilecek ikamet tezkereleri  
b) Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar  
c) Diplomatik pasaportlar 
d) Hizmet pasaportları 
 

SORU 97. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre indirilebilecek giderlerle 
ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, kurum kazancının tespitinde 
komanditer ortağın kar payını hasılattan indiremez 

b) Katılım bankaları, katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarını kurum 
kazancının tespitinde hasılattan indirebilir 
c) Limited şirketler, kurum kazancının tespitinde menkul kıymet ihraç giderlerini 
hasılattan indiremez 

d) Anonim şirketler, şirket aktifine kayıtlı olan uçak ve helikopter gibi hava 
taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların amortismanlarını 
kurum kazancının tespitinde hasılattan indiremez 

SORU 97. 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) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

d) Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

SORU 98. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi. Kanununa göre aĢağıdakilerden hangisi 
yanlıĢtır? 

a) Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü 
ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu 
vergi dairesine verilir 
b) Kurumlar vergisinin, yıllık beyannamenin verilme süresi içinde ödenmesi gerekir 

c) Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi, tasfiyenin 

sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine 

verilir 
d) Tasfiye edilen kurum adına tasfiye kârı üzerinden tarh olunan vergiler, tasfiye 
nedeniyle infisah eden kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi 
içinde ödenir 
SORU 98. Otomasyonlu Vergi Daireleri ĠĢlem Yönergesine göre veznenin açılma 
ve kapanma saatleriyle ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Çalışma saatinden bir saat önce açılır, çalışma saatinin bitiminden bir saat önce 
kapanır 
b) Çalışma saatinin başlaması ile açılır, çalışma saatinin bitiminden bir saat önce 
kapanır 
c) Çalışma saatinden bir saat sonra açılır, çalışma saatinin bitiminden bir saat önce 
kapanır  
d) Çalışma saatinin başlaması ile açılır, çalışma saatinin bitimi ile kapanır  
 

SORU 99. (Y) Aġ'nin tasfiyeye girmesine iliĢkin genel kurul kararının tescil 
edildiği tarih 25.03.2007, tasfiye kararının tescil edildiği tarih ise 15.09.2009'dur 
Buna göre; (Y) Aġ'nin son tasfiye dönemi ile bu döneme iliĢkin tasfiye 
beyannamesinin verilebileceği son günü aĢağıdakilerden hangisidir? 

Son Tasfiye Dönemi Beyanname Verme Tarihi 



a) 01.01.2009-30.09.2009 30.10.2009 

b) 01.01.2009- 15.09.2009 30.09.2009 

c) 01.01.2009- 15.09.2009 30.10.2009 

d) 01.01.2009-15.09.2009 15.10.2009 

SORU 99. AĢağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Kanun kapsamında haczedilen 
gayrimenkullerin birinci artırmada satılabilme Ģartlarından biri değildir? 

a) Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkule biçilmiş rayiç değerin %7,5'u 
nispetinde teminat alınması 
b) Artırma bedelinin gayrimenkul için biçilmiş olan değerin % 75'ini bulması 
c) Artırma bedelinin amme alacağına rüçhan olan diğer alacaklar ve yapılmış ve 
yapılacak masrafları da karşılaması 
d) Artırma bedelinin derhal ödenmesi 
SORU 100. AĢağıda sayılanlardan hangisi Katma Değer Vergisi Kanununun 32 
nci maddesine göre yüklenilen vergilerin indirim ve iade konusu yapılabildiği 
istisnalar kapsamında değildir? 

a) Serbest bölgelerde verilen hizmetler 
b) Mal ve hizmet ihracatı 
c) Transit taşımacılık 

d) Başbakanlık merkez teşkilatına binek oto teslimleri 
SORU 100. 5018 sayılı Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi üst yönetici 
değildir? 

a) Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı  
b) Büyükşehir belediye başkanı 
c) Petrol İşleri Genel Müdürü 

d) İl valisi 
SORU VE CEVAP KÂĞITLARINIZDA DOLDURMANIZ GEREKEN YERLERĠN TAM 
VE DOĞRU OLDUĞUNDAN EMĠN OLDUKTAN SONRA KÂĞITLARINIZI TESLĠM 
EDĠNĠZ. 

27 ġUBAT 2010 

1 C 26 D 51 D 76 C 

2 B 27 B 52 B 77 D 

3 D 28 A 53 B 78 A 

4 A 29 B 54 C 79 D 

5 A 30 C 55 A 80 B 

6 B 31 B 56 C 81 D 

7 C 32 A 57 C 82 D 

8 D 33 D 58 C 83 A 

9 A 34 D 59 A 84 B 

10 C 35 D 60 D 85 B 

11 D 36 B 61 D 86 C 

12 D 37 B 62 C 87 C 

13 A 38 A 63 B 88 A 

14 B 39 B 64 A 89 B 

15 B 40 D 65 D 90 C 

16 D 41 A 66 A 91 C 

17 C 42 B 67 D 92 C 

18 A 43 C 68 D 93 A 



19 B 44 D 69 A 94 B 

20 D 45 D 70 D 95 D 

21 C 46 B 71 B 96 B 

22 B 47 A 72 C 97 C 

23 A 48 A 73 C 98 B 

24 A 49 D 74 B 99 D 

25 C 50 A 75 D 100 A 

 


