
1- Aşağıdaki birimlerden hangisi Vergi Dairelerinin ana hizmet birimi olan bölümlerinden biri 

değildir? 

 

a) Muhasebe  

b) Kovuşturma 

c) Vergilendirme 

d) Süreksiz Yükümlülükler 

 

2- Aşağıdaki servislerden hangisi Vergilendirme Bölümünde yer almaz ? 

 

a) Sicil-Yoklama Servisi 

b) Sürekli Yükümlülükler Servisi 

c) İcra Servisi 

d) İhtilaflı İşler Servisi 

 

3- Aşağıdaki raporlardan hangisi, yapılan teftiş sonucunda düzenlenecek raporlardan biri 

değildir? 

 

a) Cevaplı Rapor 

b) KDV Vergi İnceleme Raporu  

c) Genel Durum Raporu 

d) Genel Kuruluş Raporu 

 

4- Vergi Daireleri İşlem Yönergesine göre, Yoklama Memurları,  ticari kazanç veya serbest 

meslek kazancından dolayı gelir vergisi mükellefi olan gerçek kişilerin işi bırakma 

dilekçesine ilişkin terk yoklamalarını, terk dilekçesinin vergi dairesi kayıtlarına girdiği 

tarihten itibaren en geç kaç gün içinde sonuçlandırmak zorundadır? 

 
a) 3 gün 

b) 7 gün 

c) 10 gün 

d) 5 gün 

 

5- Vergi Daireleri İşlem Yönergesine göre, vergi dairesi görev alanında faaliyet gösteren ve 

sürekli yükümlülüğü gerektiren vergilerden dolayı mükellef ya da sorumlu durumunda 

bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüğe girişine, değişikliğine, sona ermesine ilişkin 

sicil kayıtlarının tutulması ve yoklama işlemleri ile gerekli görüldüğü takdirde tebliğ 

işlemlerine yönelik iş ve işlemler hangi servis tarafından yerine getirilir? 

 

a) Sürekli Yükümlülükler Servisi 

b) Satış Servisi 

c) Süreksiz Yükümlülükler Servisi 

d) Sicil-Yoklama Servisi 

 

6- Vergi Daireleri İşlem Yönergesine göre aşağıdakilerden hangisi, yükümlülüğe giriş, 

değişiklik ve çıkışlarını Vergi Dairesine bildirmek zorundadır? 

 

a) Gelirleri Gayrimenkul Sermaye İradından ibaret olanlar  

b) Gelirleri Menkul Sermaye İradından ibaret olanlar  

c) Gelirleri Ticari Kazançtan ibaret olanlar  

d) Gelirleri Diğer Kazanç ve İratlardan ibaret olanlar 



 

 

7- Vergi Daireleri İşlem Yönergesine göre, veznece tahsil olunan paranın vergi dairesi 

hesabının bulunduğu bankaya yatırılması için dört nüsha olarak düzenlenen belge 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Vergi Dairesi Alındısı 

b) Teslimat Müzekkeresi 

c) Tahsildar Alındısı 

d) Kasa Sayım Tutanağı 
 

 

8- Vergi Daireleri İşlem Yönergesine göre, hamiline yazılı olmayan veya ciro edilebilir 

senede dayanmayan alacaklar ile maaş, ücret, kira vb. her türlü haklar ve fiilen haciz 

tutanağıyla haciz olanağı olmayan üçüncü kişilerdeki menkul malların haczi, borçlu veya 

zilyet olan ya da alacak ve hakları ödemesi gereken gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlara 

aşağıdakilerden hangisi ile yapılır? 

 

a) Haciz Bildirisi 

b) Tecil Fişi 

c) Vergi/Ceza İhbarnamesi 

d) Ödeme Emri 
 

9- Vergi Daireleri İşlem Yönergesine göre; ikmalen, re'sen ve idarece tarh edilecek vergiler 

ile kesilecek cezalar için aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir? 

 

a) Tahakkuk Fişi 

b) Ödeme Emri 

c) Vergi/Ceza İhbarnamesi 

d) Yoklama Fişi 

 

10- Vergi Daireleri İşlem Yönergesine göre; “Ödeme Kaydedici Cihaz Alım İzni ile İlgili 

İşlemler” aşağıdaki servislerden hangisi tarafından yerine getirilir? 
 

a) Takip Servisi 

b) Sürekli Yükümlülükler Servisi 

c) İhtilaflı İşler Servisi 

d) Satış Servisi 

 

Cevap Anahtarı 

 

1) D 

2) C 

3) B 

4) D 

5) D 

6) C 

7) B 

8) A 

9) C 

10) B 


