
16 KASIM 2011 ÇARŞAMBA 

İşlem Yönergeleri Soru-Cevap  
 
Soru 1) Yoklama ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 
 

a) Yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgiliye haber verilmez. 
b) Yoklama FiĢi mahallinde ( 2 ) nüsha tanzim edilir. 
c) Yoklama sadece çalışma saatleri içerisinde yapılabilir. 
d) Yoklama neticeleri tutanak mahiyetinde olan yoklama FiĢine geçirilir. 

 
Soru 2) Beyannamelerin verildiği günün tespiti ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 
 

a) Elden verilmiĢse tahakkuk fiĢinin düzenlendiği tarihte, 
b) APS ile gönderilmiş ise gelen evrak kayıt giriş tarihinde, 
c) Posta ile taahhütlü gönderilmiĢ ise zarfın ( pulun ) üzerindeki damga tarihinde, 
d) Posta ile adi olarak gönderilmiĢ ise gelen evrak giriĢ kayıt tarihinde. 

 
Ġrfan KAYA 1/A 328 Kemer Vergi Dairesi BaĢkanlığı/Antalya 
 
Ġlyas Sarıoğlu Gelendost Malmüdürlüğü/ĠSPARTA 
 
Soru: 3 ) Beyannamenin verildiği günün tespiti ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) a) Elden verilmiĢ ise tahakkuk fiĢinin düzenlendiği tarihte 
b) b) Posta ile taahhütlü gönderilmiĢse zarftaki damga tarihinde 
c) c) Posta ile adi olarak gönderilmiĢse evrak giriĢ kayıt tarihinde 
d) d) Özel dağıtım şirketleri tarafından getirilmişse teslim tarihinde 

 
Soru 4 ) Tahakkuk fiĢinin düzenlenmesiyle ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) a) Elden verilen beyannameler için aynı günde düzenlenir 
b) b) Kanuni süresinden önce verilen beyannameler için kanuni süresinin baĢladığı günde düzenlenir 
c) c) Ġki nüsha olarak düzenlenir 
d) d) Posta ile verilen beyannamelerde özel süre yoksa 10 gün içinde düzenlenir 

 
Mehmet Münip BABUR Çatak Malmüdürlüğü/VAN 
 
Soru 5 ) PiĢmanlıkla verilen beyannamelere yapılan iĢlemlerle ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) PiĢmanlık istemi kabul edilen beyannamelere iki kat usulsüzlük kesilir 
b) Vergi ziyaı cezası %50 oranında uygulanır 
c) Pişmanlık istemiyle edilen beyanname ek beyanname niteliğinde ise usulsüzlük cezası kesilmez 
d) PiĢmanlık istemiyle edilen beyannamelerde vergi matrahı bulunmaması halinde takdir komisyonuna 

sevk edilir 
 
Soru 6 ) AĢağıdaki vergi nevilerinden hangisi sürekli yükümlülüklere girmez? 

a) Gelir Vergisi 
b) KDV 
c) Muhtasar 
d) Motorlu Taşıtlar Vergisi 

 
Nesrin ARSLAN DıĢ Ticaret Ġhtisas Grup Müdürlüğü 
 
Soru 7) AĢağıdakilerden hangisi vergi dairesinin vergilendirme bölümündeki servislerden değildir? 
 

a) Gelir Sevisi 
b) Ġhtilaflı ĠĢler Servisi 
c) Diğer ĠĢlemler Servisi 
d) Sicil-Yoklama Servisi 

 



Soru 8) Aynı il sınırları içinde kalmak Ģartıyla mükelleflerin iĢyeri ve ikametgah adresleriyle kanuni 
merkezlerine bağlı kalmaksızın belirleyeceği ölçütlere göre hangi müdürlüğe veya vergi dairesi 
müdürlüğüne bağlı olacağını belirlemeye aĢağıdakilerden hangisi yetkilidir? 
 

a) Gelir İdaresi Başkanlığı 
b) Maliye Bakanlığı 
c) Defterdarlık 
d) Valilik 

 
Gülay BAġAT – Davraz Vergi Dairesi Müdürlüğü 
 
Soru 9) AĢağıdakilerden hangisi ihtiyati haczin kaldırılması sebeplerinden biri değildir? 

a) Ġhtiyati tahakkukun kaldırılması  
b) Kesin hacze dönüĢtürülmesi 
c) Mükellefler tarafından 6183 sayılı AATUH’un 10/5 inci maddesinde yazılı 
d) Yargı mercilerince ihtiyatı haciz uygulamaları ile ilgili karar verilmesi 

 
Soru 10) AĢağıdakilerden hangisi basit usul mükelleflerden sicil için istenecek belgelerden biri 
değildir? 
 

a) Kira kontratı 
b) Noter onaylı imza sirküsü 
c) Ġkametgah ilmuhaberi 
d) Onaylı nüfus cüzdanı örneği 

 
Mesude EKEN- ġiĢliVergi Dairesi Müdürlüğü 
 
Soru 11) Mükellefin beyannamesi dıĢında yapılan tarhiyatlarda aĢağıdaki belgelerden hangisi 
kullanılmalıdır? 
 

a) Tahakkuk fiĢi 
b) Düzeltme fiĢi 
c) Tecil fiĢi 
d) Ceza İhbarnamesi 

 
Soru 12) AĢağıdaki vergi türlerinden hangisinde mükellefin iĢe baĢlamayı bildirimi zorunlu değildir? 
 

a) BSMV 
b) Harçlar 
c) MSİ 
d) Fon 

Selim ÇAKALOĞLU- 1/A 
 
Soru 13) Vergi/ Ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ edilecek nüshasına aĢağıdakilerden hangisinin 
eklenmesine gerek yoktur? 
 

a) Tarhiyatın dayanağı Ġncelme Raporu  
b) Tarhiyatın dayanağı Tutanak 
c) Taktir Komisyon Kararı 
d) Beyana Çağrı Mektubu 

 
Soru 14) Bilgisayar iĢletmeni tarafından bilgisayar kayıtlarından yıllık beyanname vermeyen 
mükelleflerin listesi her yıl .... sonuna kadar alınır. 
 
 Yukarıdaki boĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
 

a) Mart  
b) Nisan  
c) Mayıs 
d) Haziran 



 
Hasan DÜZGÜN 
 
Soru 15) AĢağıdakilerden hangisinin bildirim zorunluluğu yoktur?  
 

a) Gerçek Usul Ticari Kazanç Sahibi 
b) Basit Usul Ticari Kazan Sahibi 
c) Gayrimenkul Sermaye İradı 
d) Serbest Meslek Erbabı 

 
Soru 16) AĢağıdakilerden hangisi vergi dairesinde birden fazla kurulamaz? 
 

a) Vezne 
b) Değerlendirme 
c) Tarama 
d) Sicil 

 
MERAY ÇETİNEL-1/A 
 
Soru 17) Verilen beyanname ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 
 

a) Tarha yetkili olmayan daireye beyannamenin elden getirilmesi halinde ilgili daireye verilmesi gereği 
sözlü olarak anlatılır. 

b) Beyan edilen vergi türünden mükellefiyet kaydı yoksa yükümlülüğün açılması için beyanname 
değerlendirme masasına verilir.(sicil yoklama servisi olmalı) 

c) Beyannamenin kanuni süresinde verilip verilmediği incelenir 
d) Posta ile gönderilen beyanname, bildirim ve formlar üzerinde silinti kazıntı var ise BĠM’e gönderilecek 

nüsha ilgili memur tarafından yeniden düzenlenir  
Soru 18) Beyanname kabulü ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 
 

a) Zarar beyanı ve mahsup nedeniyle ödenecek verginin bulunması halinde tahakkuk fiĢi düzenlenir 
beyanname diğer tarh iĢlemleri masasına verilir 

b) Beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde tahakkuk fiĢinin mükellef nüshası posta ile beyannamede 
yazılı adrese gönderilir. 

c) Zarar beyanı ve mahsup nedeniyle ödenecek vergi olmaması halinde (VUK 371) pişmanlıkla 
beyanname verilirse kabul edilir 

d) Beyannamede matraha iliĢkin bilgi olmaması halinde (VUK 371) piĢmanlıkla verilmesi kabul edilmez  
 
Ġrfan KOCABEY – 1/A 
 
Soru 19) Tahakkuk fiĢinin düzenlenmesi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 
 

a) Elden verilen beyanname için aynı günde düzenlenir. 
b) Süresinde önce elden verilen beyanname için aynı günde düzenlenir. 
c) Süresinde önce verilen beyanname için kanuni sürenin baĢladığı günde düzenlenir. 
d) Posta ile gönderilen beyanname için vergi dairesi kayıtlarına girdiği günden itibaren kanunda yazılı 

süreler içinde düzenlenir. 
 
Soru 20) Vergi hatalarında düzeltme ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 
 

a) Vergi hatalarının düzeltilmesine vergi dairesi müdürü karar verir. 
b) Düzeltme belge bazında yapılır 
c) Ortaya çıkan vergi veya vergi farkı düzeltme fiĢine dayanılarak mükelleften vergi ihbarnamesi tebliğ 

edilmek suretiyle aranır 
d) Mükellef adına fazla ve yersiz tarh edilmiş olan vergi sadece terkin olunur, tahsil edilip 

edilmediğine bakılmaz. 
 
LEVENT KESER – 1/A 
 



Soru 21) Vergi Daireleri KuruluĢ ve Görev Yönetmeliğine göre mükelleflerin vergi uygulaması 
bakımından hangi vergi dairelerine bağlı oldukları ...... belirlenir. 
 

a) Maliye Bakanlığınca 
b) Vergi Kanunları ile 
c) Ġl Defterdarlığınca 
d) Valilikçe 

 
Soru 22) Vergi Dairesi BaĢkanlıklarının KuruluĢ ve Görev Yönetmeliğine göre Vergi Dairesi 
BaĢkanlığının saymanlık iĢlemlerinden dolayı SayıĢtay’a hesap verme görevi aĢağıdakilerden hangisi 
tarafından yerine getirilir? 
 

a) Vergi Dairesi BaĢkanı 
b) Muhasebe İşlemlerinden Sorumlu Müdür  
c) Muhasebe Bölümü Müdür Yardımcısı 
d) Muhasebe Kayıt Servis ġefi 

 
Cafer DURMUġ 1/A 
 
Soru 23) Beyannamenin verildiği gün ile ilgili hangisi yanlıĢtır? 
 

a) Elden verilmiĢse tahakkuk fiĢinin düzenlendiği tarihte  
b) Posta ile adi olarak gönderilmiĢse veya özel dağıtım Ģirketleri tarafından getirilmiĢ ise gelen evrak giriĢ 

kayıt tarihinde  
c) Posta ile taahhütlü veya APS’li gönderilmiĢ ise zarfın üzerindeki damga tarihinde  
d) Hiçbir 

 
Soru 24) Vergi ve cezaların tecili .... düzenlenmek suretiyle yapılır? 
 

a) düzeltme FiĢi 
b) Ödeme Emri 
c) Tediye FiĢi 
d) Tecil FiĢi 

 
Ahmet YILDIZ 1/A 
 
Soru 25) AĢağıdakilerden hangisi iĢe baĢlama bildirimi ekinde bulundurulması zorunlu olan 
belgelerden değildir? 
 

a) Noter onaylı imza sirküleri (Basit usulde vergilendirilenler hariç) 
b) Kooperatiflere veya üst birliğe kayıtlı olduklarına dair yazı  
c) Ġkametgah ilmühaberi 
d) İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge 

 
Soru 26) AĢağıdakilerden hangisi vergi hatalarının düzeltilmesine karar verir? 
 

a) Ġlgili birim Ģefi 
b) Defterdar 
c) Müdür Yardımcısı 
d) Müdür 

 
 
Erhan ELMAOĞULLARI – 1/A Mesir Vergi Dairesi-Manisa 
 
Soru 27-AĢağıdakilerden hangisi beyannamede aranılacak hususlardandır. 
 
a-Vergi dairesinin tarha yetkili olup olmadığı 
b-Beyannamenin kanuni süresinde verilip ver,ilmediği 
c-iki örnek verilen beyannamelerinin suretine uygunluğu 
d-hepsi 



Soru 28-I-Adi posta ile gönderilir 
II-Bildirim zorunluluğu olanlara gönderilir 
III-Yılık Gelir Vergisi Mükellefleri için gönderilir 
IV-Bilinen adreslerine gönderilir 
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri beyana çağrı mektubu için söylenemez 
a-I,II,III b-I c-II d-II,III  
 
 
Mehmet KARPUZ – 1/A 306 Pamukkale Vergi Dairesi DENĠZLĠ 
 
Soru 29-Beyanname posta ile gönderilmiĢse tahakkuk fiĢi ne zaman düzenlenir 
a-10 gün 
b-3 gün 
c-aynı gün 
d-özel kanunlarında belirtilen sürede  
 
Soru 30-Düzeltme talepleine karĢı vergi dairesi müdürü kaç gün içinde karar verir 
a-15 gün 
b-7 gün 
c-60 gün 
d- 30 gün 
 
Fatih AYDINLI 1-A 
Soru 31-AĢağıdakilerden hangisi alınan beyannamelerde aranacak hususlardan değildir 
a- Vergilendirme döneminin yazılıp yazılmadığı 
b-Vergi Dairesinin tarha yetkili olup olmadığı 
c-Beyannamenin yetkili kişi tarafından getirilip getirilmediği 
d-Beyannamenin kanuni süresi içinde verilip verilmediği  
 
Soru 32-Yıllık Beyanname veren mükelleflerin tarh dosyasında son kaç yılın beyannameleri bulunur. 
a-1 b-2 c-3 d-4  
Zeynep G.YILMAZ 1-A 
Soru 33 Ġnceleme Raporları ve tutanaklar üzerine memurlar tarafından en geç kaç gün içinde iĢlem 
yapılmalıdır. 
a-3 b-5 c-7 d-15  
Soru 34-Ġhbarnamenin mükellefe tebliğ edilecek nüshasına aĢağıdakilerden hangisinin eklenmesi 
gerekli değildir. 
a-Taktir Komisyonu Kararı 
b-Tutanak 
c-Düzeltme FiĢi 
d-Tahakkuk Fişi  
Ozan ġEVĠK 1-A 
Soru 35-Takipten kaldırılma iĢlemi aĢağıdakilerden hangisinden sonra yapılmaz. 
a-Alacağın tamamen tahsil olması 
b-Alacağa ait tahakkukun terkin edilmesi 
c-YanlıĢlıkla takibe alındığının anlaĢılması 
d-Ödeme emrine dava açılmış olması 
Soru 36-AĢağıdakilerden hangisi vergi dairesinin vergilendirme bölümündeki servislerden değildir. 
a-Vezne 
b-ihtilaflı ĠĢler 
c-Diğer ĠĢlemler 
d-Sicil-Yoklama 
 
Hüseyin ÖZALP (Doğu Emlak Müdürlüğü-ANTALYA) 
1-A / 317 
 
 
Soru 37- BaĢka Vergi Daireleri adına yapılacak tebliğ iĢlemleri en geç ne zaman sonuçlandırılmalıdır? 
 

a) 1 ay 



b) 15 gün 
c) 7 gün (doğru yanıt) 
d) Hiçbiri 

 
 
Soru 38 AĢağıdakilerden hangisi beyannamelerin verilmesi ile ilgili değildir? 
 

a) Beyanname kanuni süresinden önce verilebilir 
b) Beyanname kanuni süresinden sonra verilebilir 
c) Beyanname piĢmanlık ve ıslah hükümlerine göre verilebilir 
d) Kanuni süresi geçtikten sonra beyanname verilemez (doğru yanıt) 

 
 
Mutlu KILIÇ  
1-a 305 
 
Soru 39- Bireysel yoklama istemi ortak formu nelerden oluĢur? 

a- Ödeme emri – takip yaprağı 

b- Bireysel yoklama istemi – ödeme emri 

c- Bireysel yoklama istemi – yoklama fişi 

d- Yoklama fişi – icmal bordrosu 

Cevap C 
 
 

Soru 40-Tarh dosyalarında kaç yıllık beyanname bulunur? 

a- Tüm beyannamelerin son 3 yıla ait olanları 

b- Yıllık beyannamelerin son 3 yılın, aylık beyannamelerde cari yıl ile bir önceki yıl 

beyannameleri 

c- Yıllık beyannamelerde son iki yılın, aylık beyannamelerde sadece cari yılın  

d- Tüm beyannamelerin son 2 yıla ait olanları 

CEVAP B 
 
 
Müjgan YILMAZ KARA 1/A 
 
Soru 41- Amme alacağını güvence altına almak için borçlulardan teminat istemek ve ihtiyati haciz 
uygulaması ile ilgili iĢlemleri yapmak aĢağıdaki servislerden hangisinin görevleri arasında yer alır? 
 

a- Ġcra Servisi 
b- SatıĢ Servisi 
c- Ġhtilaflı ĠĢler Servisi 
d- Vergilendirme Servisi 

 
Soru 42- ĠĢlem Yönergesi uyarınca ihbarname, verginin tarhına, cezanın kesilmesine iliĢkin belgenin 
alındığı tarihten itibaren en geç kaç gün içinde düzenlenmelidir.? 
 

a- 7 
b- 10 
c- 15 
d- 30 

 
Ahmet TÜRK 1/A 
 
Soru 43- Vergi Dairesinden istenilen istatistiki amaçlı bilgileri ilgili birimlerden temin etmek hangi 
servisin görevidir? 
 

a- Sicil Servisi 
b- Vergilendirme Servisi 
c- Tarama Kontrol Servisi  

d- Muhasebe Servisi 



 


