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MÜESSİR İDARİ HAKİMLİK ÇIKMIŞ SORU BANKASI-3.BASKI VERGİ HUKUKU KİTAPÇIĞI GÜNCELLEME EKİ 

 
Arkadaşlar, güncellemelerin %95’i cevapta herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermedi sadece çözüm kısmında ekstra güncellemeler yapıldı. 

 

• SAYFA 8, SORU 4 ve SAYFA 26, SORU 44: Cevaplarda herhangi bir değişiklik yok. Sadece çözüm kısımlarının en sonuna şu 

cümleyi ekleyelim: “Alış Bedeli: Alış bedeli, bir iktisadi kıymetin satın alma bedelidir. İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi ile ilgili diğer 

giderler alış bedeline dâhil değildir.” 

• SAYFA 98, soru 50: Cevapta herhangi bir değişiklik yok. Sadece çözüm kısmındaki gider pusulası tanımı şu şekilde değiştirelim: 
”Gider pusulası: Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek 

erbabı ve çiftçilerin, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya onlardan 

satın aldıkları mallar (gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın aldıkları mallar hariç) için düzenledikleri ve işi yapana veya malı 

satana imza ettirecekleri vesikadır. Vergiden muaf esnaf için düzenlenen gider pusulası, bu kişiler tarafından verilmiş fatura hükmündedir. 

Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir.” 

• SAYFA 103, SORU 5: Cevapta herhangi bir değişiklik yok. Sadece cevap kısmının alt satırlarında yer alan “vergi ziyaı cezasının” 

ibaresini “vergi cezalarının” şeklinde değiştiriyoruz. (Çünkü, uzlaşma kapsamına alınan özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları da 

uzlaşma sonrası cezada indirim kapsamına alınmış oldu.) 

• SAYFA 112, SORU 24 - SAYFA 149, SORU 22 - SAYFA 160, SORU 44 : Cevaplarda herhangi bir değişiklik yok. Sadece çözüm 

kısımlarının ilk paragrafını şu şekilde değiştirelim: “Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası 

kesinleşenlere, vergi ziyaı cezasında cezanın kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren beşinci yılın isabet ettiği takvim yılının sonuna kadar, 

usulsüzlükte cezanın kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren ikinci yılın isabet ettiği takvim yılının sonuna kadar tekrar ceza kesilmesi 

durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Şu kadar ki, artırım tutarı 

kesinleşen cezadan (kesinleşen birden fazla ceza olması durumunda bunlardan tutar itibarıyla en yükseğinden) fazla olamaz.  Söz konusu 

beş ve iki yıllık sürelerin hesabında, artırıma esas alınan cezaların kesinleşme tarihi dikkate alınır.(VUK 339.md)” 

• SAYFA 118, SORU 37 – SAYFA 120, SORU 41 – SAYFA 124, SORU 51 – SAYFA 127, SORU 57 – SAYFA 154, SORU 33 – SAYFA 

155, SORU 35 : 37 ve 33 .sorularda A) ve B) seçeneklerinin başına, 41 ve 35.sorularda II nolu öncülün başına, 33.soruda B) ve 

C) seçeneklerinin başına “5.000-TL’yi aşmayan” ifadelerini ekleyelim. 37, 41, 57, 33, 35. soruların çözüm kısımlarındaki ilk 

paragrafın üçüncü cümlesini; 51.sorudaki ikinci cümleyi ise şu şekilde değiştirelim: “2021 yılı itibarıyla 5.000 Türk lirasını aşan 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu olabilir. Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezalarının tespitinde, cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınır.” 

• SAYFA 133, TABLO 15: “Talep Konusu” satırına her ikisi için de “5.000-TL’yi aşan özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları” 

ibaresini ekleyelim. “Talep Konusu Olamayacaklar” satırında yer alan özel usulsüzlük cezaları ve usulsüzlük cezaları 

ifadelerinin başına da “5.000-TL’yi aşmayan” ibaresini ekleyelim. 

• SAYFA 234, SORU 36: Soru kökündeki “vergilendirme” ibaresini “kazancı tespit edilenler” şeklinde değiştirelim. A) 

seçeneğindeki “yoktur” ifadesini “vardır” şeklinde değiştirelim. Çözüm kısmındaki kutunun içine “-Gelir vergisinden istisnadır” 

maddesini ekleyelim. (Cevapta herhangi bir değişiklik yok) 

• SAYFA 236, SORU 40: A) seçeneğinde ve çözüm kısmında yer alan “basit usulde vergilendirilen” ibaresini “kazancı basit usulde 

tespit edilen” şeklinde; çözüm kısmında yer alan “noterler” ibaresini “noterlik görevini ifa edenler” şeklinde değiştirelim.  

• SAYFA 237, SORU 42: Çözüm kısmındaki “hesap döneminin” ibaresinden sonra “ilk 9 ayı için” ifadesini ekleyelim. 

• SAYFA 243, SORU 57 ve SAYFA 255, SORU 87: Ticari kazancı basit usulde tespit edilenlerin kazançları gelir vergisinden istisna 

edildiği için basit usulde kazanç elde edenlerin gelir vergisi beyannamesi verme süreleri kanundan kaldırılmıştır, bu nedenle 

bu 2 soruyu silelim. 

• SAYFA 249, SORU 71: Çözüm kısmında yazan “ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları” ibaresini silelim. 

• SAYFA 250, SORU 74: Basit usulde kazanç elde edenlerin gelir vergisi beyannamesi verme süreleri kanundan kaldırıldığı için, 

çözüm kısmında basit usulün beyanname vermesine ilişkin kısmı silelim.  

• SAYFA 252, SORU 78: A) seçeneğini “A) Bilanço usulü” olarak değiştirelim ve çözüm kısmındaki “basit usul” ifadesini silelim. 

• SAYFA 292, SORU 10: Çözüm kısmındaki resmi daireler arasına “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları”nı ekleyelim. 

• SAYFA 261, TABLO 49 – SAYFA 274, TABLO 51 – SAYFA 319 ve 320, TABLO 60 – SAYFA 324, TABLO 61: Bu tablolarda yer alan 

“basit usulde vergilendirmeye ilişkin beyan ve ödeme sürelerine ilişkin satırları” ve geçici vergiye ilişkin beyan ve ödeme 

satırlarındaki “14 Şubat” ve “17 Şubat” ibarelerini silelim. 

• GENEL BİR UYARI: Ticari kazancı basit usulde tespit edilenlerin gelirleri gelir vergisinden istisna edildiği için “basit usulde 

vergilendirilen” ifadeleri yerine “kazancı basit usulde tespit edilen” yazmamız daha doğru olacaktır. 

• Elinizde MÜESSİR İdari Hakimlik Denemeleri var ise bu değişikliklerden etkilenen tek soru 2.Denemenin 22.sorusudur. (“Özel 

usulsüzlük ve usulsüzlük cezalarının 5.000-TL’yi aşması halinde tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına dahil olabildiği” 

değişikliği) 


