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1. Türkiye’de katma değer vergisi kaç yılında uygu-
lanmaya başlamıştır?
A) 1954
B) 1985
C) 1962
D) 1978
E) 1990

2. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinde 
vergiyi doğuran olaylardan biri değildir?
A) Malın teslimi ya da hizmetin ifası
B) Gaz bedelinin tahakkuk ettirilmesi
C) Gümrük beyannamesinin tescili
D) Kısım kısım mal teslimi
E) Faturaların mükellefe teslimi

3. Bir malın mülkiyet ve tasarruf hakkının devralın-
maksızın ücreti karşılığı belirli işlemlere tabi tutula-
rak/işlemlerden geçirilerek tasarruf veya mülkiyet 
hakkı sahibine iade edilmesine ne ad verilir?
A) Fason hizmet
B) Yan sanayi
C) İkame üretim
D) Paralel üretim
E) Eş hizmet

4. Katma değer vergisinde diplomatik istisnalarda 
aranan şart aşağıdakilerden hangisidir?
A) Esneklik
B) Eş-zamanlılık
C) Süreklilik
D) Karşılıklılık
E) Hesap verilebilirlik

5. Şans oyunları vergisine ilişkin usul ve esaslar ile 
verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve 
eklerini belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetki-
lidir?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Maliye Bakanlığı
C) Milli Piyango İdaresi Başkanlığı
D) Özel Tüketim Vergisi Dairesi Başkanlığı
E) TBMM

6. Gümrük vergisi tebliğ tarihinden itibaren kaç gün 
içinde Türk lirası olarak defaten ödenir?
A) 7
B) 10
C) 14
D) 21
E) 30

7. Sahibine, hakkın konusu olan malı zilyetliğinde 
bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yarar-
lanma yetkilerini veren ayni hak aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) İntifa hakkı
B) Rüçhan hakkı
C) Nispi hak
D) Maliklik hakkı
E) Şahsilik hakkı

8. Muafiyetten yararlanılabilmesi için yeni inşaatın 
afetin meydana geldiği veya afete maruz bulundu-
ğunun yetkili kuruluşça tebliği tarihinden itibaren 
en geç kaç yıl içinde tamamlanması gerekir?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
E) 15

9. Aşağıdakilerden hangisi ölen kişinin terekesi mi-
rasçılara geçmeden ve terekenin bütünlüğü bozul-
madan alınan bir vergidir?
A) İntikal vergisi
B) Veraset vergisi
C) Tereke vergisi
D) Miras payı vergisi
E) Vesayet vergisi

10. Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergi-
sinden muaf değildir?
A) Kamu kurum ve kuruluşları
B) Siyasi partiler
C) Bilim, araştırma ve kültür amacıyla kurulan kuruluş-

lar
D) Özel teşebbüsler
E) Türkiye’de resmî bir görevde olanlar ile bu sayılan-

ların aileleri
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11. Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?
A) Mülkiyete bağlı olarak alınır.
B) Süreklilik taşır.
C) Dolaysız bir vergidir.
D) Objektif bir servet vergisidir.
E) Katma değer vergisi üzerinden hesaplanır.

12. Damga vergisinin diğer vergi türlerinden farkı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Karşılıklılık esasına dayanması
B) Kağıt ya da elektronik belgeler üzerinden alınması
C) Süreklilik arz etmemesi
D) Zaman aşımı kapsamında olmaması
E) Resim niteliğinde olması

13. Aşağıdakilerden hangisi damga vergisine tabi akit-
lerle ilgili kağıtlar arasında yer almaz?
A) Taahhütname
B) Barname
C) Temlikname
D) Sulhname
E) Fesihname

14. Damga vergisinde vergilendirme açısından özellik 
taşıyan durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi 
yer almaz?
A) Damga vergisine tabi kâğıtların niteliklerinin tayin 

edilmesi
B) Damga vergisine tabi kâğıt nüshaların birden fazla 

olması
C) Damga vergisine tabi kâğıtta birden fazla akit ve 

işlem bulunması
D) Damga vergisine tabi kâğıda konulan imzanın bir-

den fazla olması
E) Damga vergisinin istihkaktan kesinti yapılması su-

retiyle ödenmesi

15. Yargı harçlarının ödenmesi bakımından aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?
A) İşin sonunda hesap edilip alınması gerekenler harç 

alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün için-
de ödenir.

B) Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kala-
nı kararın verilmesinden itibaren iki ay içinde ödenir.

C) İcra takiplerinde tahsil harcı alacağın ödenmesi sı-
rasında, ödeme yapılmayan hallerde harç alacağı-
nın doğması tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenir.

D) Peşin harçlar takip sonunda alınacak asıl harca 
mahsup olunur.

E) Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, 
hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına 
ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil et-
mez.

16. Noter işlemlerinden Harçlar Kanunu’na bağlı (2) sayılı 
Tarife’de yazılı olanları noter harçlarına tabidir. Ancak 
bir sözleşmenin yaptırımı niteliğinde olan taahhütler, 
başlı başına bir sözleşme konusu olmadıkça harca tâbi 
olmayacaktır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi harca tabi ol-
mayacak taahhütlerden biri değildir?
A) Pey akçesi
B) Zamanı rücu
C) Ücret tevkifi
D) İntifa
E) Cezai şart

17. İkamet tezkiresinin ücretsiz verildiği yabancı kişi-
ler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Türk okullarında veya fakültelerinde okuyan öğren-

ciler
B) Konsolosluk harcına konu işlemin yapılmasını iste-

yen kişiler
C) Münhasıran basın ve yayın kuruluşları için muha-

birlik yapanlar
D) Mali durumlarının bozuk olduğuna ikamet tezkeresi 

vermeye yetkili makamlarca kanaat getirilen yoksul-
lar

E) Türk aslından olup Türk kültürüne bağlı ecnebi uy-
ruklular

18. İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait 
çevre temizlik vergisi büyükşehirlerde yüzde kaç 
artırımlı uygulanır?
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

19. İmar mevzuatı gereğince aşağıdaki harçlardan 
hangisi belediyece tahsil olunmaz? 
A) Mevcut yolların % 40 nispetinde veya daha fazla 

genişletilmesi işlemi
B) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde ilk kez 

yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip 
parselasyon işlemleri

C) Verilecek ifraz ve tevhit kararları
D) Proje tasdik işlemleri
E) Yapı kullanma izni verilmesi işlemi

20. Aşağıdakilerden hangisi vergi dışı bırakılan faali-
yetlerden biri değildir?
A) Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan 

her türlü ilan ve reklam
B) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından ya-

yınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar
C) Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve 

reklamlar
D) Gerçek kişilerin ikametgâhlarının iç veya dış kapıla-

rına konan ve kimliklerini gösteren levhalar
E) Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin 

olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yü-
zünde yaptıkları ilan ve reklamlar
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CEVAP ANAHTARI

1 B 11 E

2 E 12 A

3 A 13 B

4 D 14 E

5 C 15 C

6 B 16 D

7 A 17 B

8 B 18 C

9 C 19 A

10 D 20 A


