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SORU YORUM MALİYE ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI 5. BASKI 
kitabımız yayınlandığı tarihten kitabın sizlerin hizmetine 
sunulduğu ana kadar gerek kanun, gerekse Cumhurbaşkanı 
Kararnameleri ve Cumhurbaşkanı Kararlarında bir çok deği- 
şiklik olmuştur. Bu çerçevede bazı kanun maddeleri kaldı- 
rılmış, bazı kanunlara maddeler veya ek geçici maddeler 
eklenmiş ve bazı maddelerde ise değişikliklere gidilmiştir. 
Soru Yorum Maliye kitabımızdaki soru ve çözümler de buna 
bağlı olarak tarafımızdan güncellenmiş ve değişiklikler sizle- 
re güncelleme notu ile iletilmiştir. Anlaşılması zor olduğunu 
düşündüğünüz veya ayrıntılı bilgi almak istediğiniz bölüm ve 
konularla ilgili mh.yildiz@hotmail.com iletişim adresiyle 
bağlantıya geçebilir ve bilgi alabilirsiniz. Farkındalık yaratıp 
amaçlarınıza ulaşma çabanızı desteklediğimizi, kariyer ba- 
samaklarını tırmanırken yanınızda olmaktan vazgeçmeyece- 
ğimizi bilmenizi isteriz. Saygı ve sevgilerimizle başarılar dile- 
riz. 

 
Sayfa 9: 

 

6. sorunun D seçeneğinde yer alan “ ............ geleneksel gö- 
revlerini .......” ifadesi “.........sosyal görevlerini ........ ” şeklin- 
de değiştirilmiştir. 

 

Sayfa 31: 
 

51. sorunun çözüm kısmında sonunda yer alan “Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı”, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı” olarak güncellenmiştir. 

 
NOT: Kitaptaki tüm sayfalarda yer alan bakanlık ismi aynı 
şekilde güncellenmiştir. 

 
Sayfa 101: 

 

23. Sorunun D seçeneği aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
D) Özel kesim kaynaklarının kamulaştırma yoluyla devlete 
geçmesi 

 
Yine sorunun çözüm kısmında yer alan “kamu kaynaklarının 
kamulaştırma yoluyla özel kesime geçmesi” ifadesi “Özel 
kesim kaynaklarının kamulaştırma yoluyla devlete geçmesi” 
olarak değiştirilmiştir. 

 
Sayfa 184: 

 

100. sorunun çözüm kısmında yer alan 2. Paragraf aşağıdaki 
şekilde güncellenmiştir. 

 
“Mükelleflere tanınan muafiyetler, firmalara sağlanan vergi 
indirimleri, verginin konusunun vergi dışında tutulması 

sonucu sağlanan istisnalar gibi harcamalar vergi harcaması- 
na örnek verilebilir.” 

 
Sayfa 225: 

 

13. Sorunun C seçeneği aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 

C) Yerli paranın reel değerini yabancı paranın reel değeri 
karşısında korumak 

 
Sayfa 277: 

 

9. Sorunun çözüm kısmında “Bütçe ilkeleri Şunlardır” başlığı 
altında 14. Maddede yer alan “Bölüm Bazında Onama İlkesi” 
“Maddeler itibariyle Onama” şeklinde güncellenmiştir. 

 
Sayfa 280: 

 

14. Sorunun A seçeneği aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 
 

A) Maddeler itibariyle onama ilkesi 
 

Aynı sorunun çözüm kısmında yer alan “Bölüm bazında 
onama ilkesi, TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında her bir 
bakanlık ve kurum bütçesinin ayrı ayrı görüşülerek onay- 
lanması gerektiğini ifade eder” ifadesi aşağıdaki şekilde 
güncellenmiştir. 

 
Maddeler itibariyle onanma ilkesi: 5018 Sayılı KMYKK’ ya 
göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe 
kanun teklifinin metnini maddeler, gider ve gelir cetvellerini 
kamu idareleri itibarıyla görüşür ve oylar. 

 
Sayfa 282: 

 

Genel Bütçeli İdareler kapsamında yer alan Türkiye İstatistik 
Kurumu 28 Temmuz 2021 Tarihli ve 7333 sayılı kanuna 
göre, Genel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden (I Sayılı Cet- 
vel) çıkarılmış ve Özel Bütçeli Diğer İdarelere (II Sayılı Cetvel) 
eklenmiştir. 

 
Yine aynı sayfada “GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU 
İDARELERİ (I SAYILI CETVEL)” kapsamında yer alan “Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı” nın adı “Çevre, Şehircilik ve İklim Deği- 
şikliği Bakanlığı”, “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” nün adı 
“Göç İdaresi Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir. 

 
Aynı sayfada “GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARE- 
LERİ (I SAYILI CETVEL)” başlığında yer alan “Türkiye İstatistik 
Kurumu” oradan silinip 284. sayfada yer alan “ÖZEL BÜTÇELİ 
DİĞER İDARELER” başlığının en sonuna taşınmıştır. 
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Sayfa 285: 
 

20. sorunun soru ve çözüm kısmında “Türkiye İstatistik 
Kurumu” yazan kısımlar “Devlet Personel Başkanlığı” olarak 
değiştirilmiştir. 

 
Sayfa 286: 

 

24. sorunun çözüm kısmının en sonunda (sayfa sonu) yer 
alan “Türkiye İstatistik Kurumu” I sayılı cetvelde yer alan 
genel bütçeli idareler kapsamında yer alır” ifadesi aşağıdaki 
şekilde güncellenmiştir. 

 
“Türkiye İstatistik Kurumu” II sayılı cetvelde Özel Bütçeli 
Diğer İdareler kapsamında yer alır. 

 
Sayfa 289: 

 

Sayfanın en üst kısmında yer alan aşağıdaki ifadedeki “ORTA 
VADELİ MALİ PLAN” kavramı “ORTA VADELİ PROGRAM” 
olarak güncellenmiştir. 

 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli 
idareler bütçelerini, hizmet öncelikleri ve performans he- 
deflerini dikkate alarak “ORTA VADELİ PROGRAM” ekinde 
yer alan ödenek teklif tavanları dâhilinde hazırlar 

 
Aynı sayfada yer alan 31. Sorunun B seçeneği aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

 
B) İlgili kurum ve kuruluşların bütçe tekliflerini Cumhurbaş- 
kanlığına bildirmesi 

 
31. sorunun çözüm kısmında yer alan “NOT” kısmına aşağı- 
daki ifade ayrı bir paragraf olarak eklenmiştir. 

 
NOT: “Orta vadeli mali Plan” 5018 sayılı KMYKK’ na 
20.05.2021 tarihinde eklenen “EK MADDE 8” ile kaldırılmış- 
tır. Böylelikle orta vadeli mali planla ilgili her konu ve işlem 
orta vadeli program başlığı ile birlikte değerlendirilecek. 
Yani Bütçe ve Kesin hesap kanun Teklifinin hazırlanma aşa- 
malarında mevzuatta orta vadeli mali plana yapılan atıflar 
orta vadeli programa yapılmış sayılır. 

 
Sayfa 291: 

Aynı sorunun çözüm kısmındaki; “Orta vadeli malî planı da 
içeren bütçe gerekçesi,” ifadesi “Orta vadeli programı da 
içeren bütçe gerekçesi” şeklinde güncellenmiştir. 

 
Sayfa 293: 

 

“Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin Hazırlanması ve 
Sunulması” başlığındaki tabloda yer alan “En geç Eylül ayı- 
nın 15’ine kadar;” başlığının altındaki ilk maddedeki aşağı- 
daki ifadeler kaldırılmıştır. 

 
“Orta Vadeli Mali Plan” Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Stra- 
teji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müşterek olarak hazırla- 
nır. Orta Vadeli Programa uyumlu olarak hazırlanan orta 
vadeli malî plan, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 
Resmî Gazete’de yayımlanır”. 

 
Aynı başlıktaki ikinci paragraftaki bilgi değişmemiştir. 

 

Aynı sayfanın sondan ikinci paragrafında yer alan “Orta 
vadeli mali plan; gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider 
tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile 
kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerir.” ifadesi 
kaldırılmıştır. 

 
Devamında yer alan “Orta vadeli program ve orta vadeli 
mali plan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı tarafından müşterek hazırlanır.” ifadesindeki 
“Orta vadeli mali Plan” ifadesi kaldırılmıştır. 

 
Sayfa 294: 

 

39. sorunun çözüm kısmında yer alan “Orta Vadeli mali 
Plan” ifadesi “Orta Vadeli program” şeklinde güncellenmiş- 
tir. 

 
Çözüm kısmının ikinci paragrafında yer alan ifade aşağıdaki 
şekilde güncellenmiştir. 

 
“En geç Eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar hazırlanan 
orta vadeli program “Cumhurbaşkanı” tarafından onaylana- 
rak Resmî Gazete’de yayımlanır (C seçeneği).” 

 
 

36. sorunun C seçeneği aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

“Orta vadeli programı da içeren bütçe gerekçesi,” 
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Sayfa 295: 
 

41. soru ve çözümü aşağıdaki şekilde güncellenmiştir 
 

41. Bütçe hazırlama sürecinde, “orta vadeli program” aşa- 
ğıdaki organlardan hangisi tarafından onaylanır? 

 
A) Hazine ve Maliye Bakanlığı 
B) Cumhurbaşkanlığı 
C) Kamu Finansman Genel Müdürlüğü 
D) TBMM 
E) Sayıştay 

 

ÇÖZÜM: Orta vadeli program (Yeni Ekonomi Programı)”, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
tarafından müşterek olarak hazırlanır. (Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı 24 Temmuz 2018 Tarihli ve 30488 Sayılı Resmî 
Gazete 13 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş- 
tur.) Orta Vadeli Program (Yeni Ekonomi Programı) eylül 
ayının ilk haftasının sonuna kadar Cumhurbaşkanı tarafın- 
dan onaylanarak Resmî Gazete’de yayımlanır. YANIT B 

 
Sayfa 296-297 ve 298: 

 

Sayfalarda yer alan “Orta Vadeli mali Plan” ile ilgili her ifade 
“Orta Vadeli Program” olarak güncellenmiştir. 

 
Sayfa 306: 

 

73. sorunun C seçeneğinde ve çözüm kısmında yer alan 
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının" adı "Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak güncellenmiştir. 

 
Sayfa 315: 

 

92. sorunun IV. Öncülü “Sayıştay” olarak değiştirilmiştir. 
 

Sayfa 400: 
 

11. sorunun çözüm kısmında yer alan “%1,6” oranı “%2,5” 
olarak güncellenmiştir. 

 
Sayfa 408: 

 

28. sorunun çözüm kısmında yer alan “Basit usulde ticari 
kazanç elde edenler dâhil” ifadesi “Basit usulde ticari kazanç 
elde edenler hariç” olarak güncellenmiştir. 

29. sorunun çözüm kısmına aşağıdaki ifade eklenmiştir. 
 

29.04.2021 tarihinde Vergi Usul Kanunu’na eklenen değişik- 
lik ile 7 günlük fatura düzenleme süresini indirme ya da 
faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda 
düzenlenmesi zorunluluğu getirme konusunda Hazine ve 
Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. 

 
30. sorunun çözüm kısmında yer alan “Gider Pusulası” aşa- 
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit 
edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest mes- 
lek erbabı ve çiftçiler, VUK kapsamındaki belgeleri düzenle- 
me zorunluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya on- 
lardan satın aldıkları mallar (gerçek usulde vergilendirilme- 
yen çiftçilerden satın aldıkları mallar hariç) için işi yapana 
veya malı satana imza ettirecekleri gider pusulası düzenler- 
ler. Vergiden muaf esnaf için düzenlenen gider pusulası, bu 
kişiler tarafından verilmiş fatura hükmündedir." 

 
"Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarih- 
ten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içeri- 
sinde düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş 
sayılır. 

 
Sayfa 413: 

 

40. sorunun çözüm kısmındaki “Tebliğ yöntemleri aşağıdaki 
gibi sıralanabilir” başlığına ek olarak aşağıdaki ifade eklen- 
miştir. 

 
Elektronik Ortamda İlan Yoluyla Tebliğ: 
Vergi ve vergi cezasına yönelik ilan yazısı, tebliği yapan vergi 
dairesinin ilgili yerine asılarak ilan edilir. 
Şayet vergi veya vergi ceza tutarı 3.600 TL’nin üzerindeyse 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlı- 
ğı’nın, diğer idareler için ise ilgili idarenin internet sitesinde 
ayrıca duyurulur. 
İlan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan 
tarihi olarak kabul edilir. Uygulamaya 01.06.2022 tarihinden 
itibaren geçilecektir. 
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Aynı sayfada 41. Sorunun çözüm kısmının sonuna aşağıdaki 
ifade eklenmiştir. 

 
NOT: Unutulmamalıdır ki elektronik ortamda İLAN YOLUYLA 
TEBLİĞ’ lerde, ilgili maddelerle gösterilen tutarları aşan 
vergi veya vergi cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın in- 
ternet sitesinde duyurulduğu ve ilana çıkıldığı günü takip 
eden 15’inci günün sonu ilan tarihi olarak dikkate alınır. 
Uygulamaya 01.06.2022 tarihinden itibaren geçilmiştir. 

 
Sayfa 422: 

 

59. sorunun çözüm kısmındaki “Hata Düzeltme” başlığına ek 
olarak aşağıdaki ifade eklenmiştir. 

 
VUK'a göre vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dai- 
resi müdürü karar verir. Ekim 2021 tarihinde yapılan kanuni 
değişiklik ile vergi müdürü söz konusu düzeltme yetkisini 
astlarına devredebilir (standart ve hata yapma olasılığının az 
olduğu düzeltme işlemlerinde) veya Hazine ve Maliye Ba- 
kanlığı’na bağlı Gelir İdaresi başkanlığının yetkisi ile vergi 
dairesi dışındaki diğer vergi daireleri tarafından da düzeltme 
yapılabilir. 

 
Sayfanın sonunda yer alan “Cefa affı” kavramı “Ceza affı” 
olarak düzeltilmiştir. 

 
Sayfa 424: 

 

65. sorunun çözüm kısmında yer alan “30 Aralık 2019 tari- 
hinden itibaren yıllık %15 olarak belirlenmiştir.” İfadesi 21 
Temmuz 2022 tarihinden itibaren yıllık %24 olarak belir- 
lenmiştir” şeklinde güncellenmiştir. 

 
65. soruda YANIT D olarak güncellenmiştir. 

 

Sayfa 425: 
 

68. sorunun çözüm kısmının sonundaki ifade aşağıdaki şe- 
kilde güncellenmiştir. 

 
...Uzlaşmanın konusunu; ikmalen, re'sen veya idarece salı- 
nan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ve vergi dairelerinin tarha 
yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin 
olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları ve 5.000 TL’yi aşan genel 
ve özel usulsüzlük cezaları girer. 

Sayfa 426: 
 

69. sorunun E seçeneği Yalnız III olarak düzeltilmiş ve soru- 
nun yanıtı E olarak güncellenmiştir. 

 
Çözüm kısmındaki ifade aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Uzlaşma, idare ile mükellef arasında ortaya çıkan uyuşmaz- 
lıkların, mükelleflerin talebi üzerine kendi aralarında anlaşa- 
rak çözüme kavuşturulmasıdır. Şayet uzlaşma talebi mükel- 
lef tarafından vergi incelemesi esnasında yapılırsa “tarhiyat 
öncesi uzlaşma”, ikmalen, resen ve idarece tarhiyatın mü- 
kellefe tebliğinden sonra yapılırsa “tarhiyat sonrası uzlaş- 
ma” adı verilir. Mükellefler gerek tarhiyat öncesi gerekse 
tarhiyat sonrası olmak üzere; 6.800 TL’yi aşan genel ve özel 
usulsüzlük ile kaçakçılığı kapsamayan vergi ziyaı suçlarına 
yönelik uzlaşma talebinde bulunabilirler. 6.800 Türk lirasını 
aşmayan genel ve özel usulsüzlük cezaları için ise Vergi Usul 
Kanunu’ndaki ilgili maddede yer alan indirim oranı %50 
artırımlı olarak uygulanmaktadır. 

 
Aynı sayfadaki tablo aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

 

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA 
 

• Resen, İkmalen ve idarece tarh edilen vergiler ile bunla- 
ra ilişkin kesilecek 6.800 TL’yi aşan genel ve özel usulsüz- 
lük ile tutar sınırı olmayan vergi ziyaı cezalarında vergi 
incelemesine yetkili olanların yapmış oldukları inceleme 
sonrası hazırlamış oldukları raporu yetkili makamlara 
göndermeden önce mükellefler tarafından talep edilen 
uzlaşmaya “tarhiyat öncesi uzlaşma” adı verilir. 

• 6.800 TL’yi aşan genel ve özel usulsüzlük ve kaçakçılığı 
kapsamayan tüm vergi ziyaı suç ve cezaları için geçerli- 
dir. 

• Kaçakçılık nedeniyle kesilmiş vergi ziyaı ve usulsüzlük 
cezaları uzlaşma kapsamı dışında tutulmaktadır. 

• Vergi incelemesine yetkili olanların inceleme tutanağını 
düzenleme anına kadar mükellefçe uzlaşma talebinde 
bulunulabilir. 

• Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden, gecikme faizi hesapla- 
nır. 

• Uzlaşmanın gerçekleşmiş olması durumunda, üzerinde 
uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını, vergi ziyaı, 5.000 TL’yi 
aşan genel ve özel usulsüzlük cezalarının %75’ini, ka- 
nunda belirtilen ödeme süreleri içinde öderse üzerinde 
uzlaşılan cezanın %25’i indirilir. 

• Uzlaşmanın sağlanamaması halinde mükellef, tarhiyatın 
tebliğini takip eden 30 gün içinde Vergi Mahkemesine 
başvurabilir. 
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Sayfa 429: 
 

77. sorunun çözüm kısmına “pişmanlık zammı oranı aylık 
%2,5 olarak uygulanmaktadır” ve tablonun altına (sayfa 
sonuna) aşağıdaki ifade eklenmiştir. 

 
NOT: Ekim 2021 tarihinde yapılan kanuni değişiklik ile birlik- 
te mükellefler, haklarında yürütülmekte olan vergi incele- 
mesi ile ilgili vergi türlerinden farklı vergi türleri için pişman- 
lıkla ilgili beyanname verebileceklerdir. Örneğin mükellefin 
kurumlar vergisiyle ilgili yürütülen vergi incelemesi devam 
ederken mükellef, idarenin bilgisi olmayan ve mükellefin 
vergi zıyaına sebebiyet verdiği Katma Değer Vergisi ile ilgili 
pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek ve KDV beyan- 
namesi verebilecektir. 

 
Sayfa 430: 

 

78. sorunun çözüm kısmının sonuna aşağıdaki ifade eklen- 
miştir. 

 
NOT: Ekim 2021 tarihinde yapılan kanuni değişiklik ile birlik- 
te mükellefler, haklarında yürütülmekte olan vergi incele- 
mesi ile ilgili vergi türlerinden farklı vergi türleri için pişman- 
lıkla ilgili beyanname verebileceklerdir. Örneğin mükellefin 
kurumlar vergisiyle ilgili yürütülen vergi incelemesi devam 
ederken mükellef, idarenin bilgisi olmayan ve mükellefin 
vergi zıyaına sebebiyet verdiği Katma Değer Vergisi ile ilgili 
pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek ve KDV beyan- 
namesi verebilecektir. 

 
Sayfa 434: 

 

89. sorunun çözüm kısmının sonuna aşağıdaki ifade eklene- 
cek. 

 
NOT: Yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına yapıla- 
cak tebligatta, ilgili evraklar, vergi dairesi başkanlıkları ya da 
vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde defterdarlıklar 
tarafından Gelir İdaresi başkanlığına gönderilmeden doğru- 
dan Türkiye elçilik ve konsolosluğuna gönderebileceklerdir. 

 
Sayfa 438: 

 

97. soruda yer alan “2020” yılı”2022”, seçeneklerde ve 
çözümde yer alan “%1,6” oranı “%2,5” olarak güncellenmiş- 
tir. 

 
98. sorunun çözüm kısmındaki %1,6 oranı %2,5 olarak gün- 
cellenmiştir. 

 
TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA 

• Resen İkmalen ve idarece tarh edilen vergiler ile bunlara 
ilişkin kesilecek 6.800 TL’yi aşan genel ve özel usulsüzlük ile 
tutar sınırı olmayan vergi ziyaı cezalarında vergi inceleme- 
sine yetkili olanların yapmış oldukları inceleme sonrası ha- 
zırlamış oldukları raporu yetkili makamlara gönderdikten 
sonra, mükellefler tarafından talep edilen uzlaşmaya “tar- 
hiyat sonrası uzlaşma” adı verilir. 

• 6.800 TL’yi aşan genel ve özel usulsüzlük ve kaçakçılığı 
kapsamayan tüm vergi ziyaı suç ve cezaları için geçerlidir. 

• Kaçakçılık nedeniyle kesilmiş vergi ziyaı ve usulsüzlük ceza- 
ları uzlaşma kapsamı dışında tutulmaktadır. 

• Vergi incelemesine yetkili olanların inceleme tutanağını 
tarh etmesi ve cezayı mükellefe tebliğ etmesini takip eden 
30 gün içinde mükellef, uzlaşma talebinde bulunulabilir. 

• Uzlaşmanın gerçekleşmiş olması durumunda, üzerinde 
uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını, vergi ziyaı, 5.000 TL’yi 
aşan genel ve özel usulsüzlük cezalarının %75’ini, kanunda 
belirtilen ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan 
cezanın %25’i indirilir. 

• Uzlaşmanın sağlanamaması halinde mükellef, dava açma 
süresi bitmiş veya 15 günden az kalmış ise bu süre tutana- 
ğın tebliği tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar. 

NOT: 6.800 Türk lirasını aşmayan genel ve özel usulsüzlük 
cezaları için ise Vergi Usul Kanunu’ndaki ilgili maddede yer 
alan indirim oranı %50 artırımlı olarak uygulanmaktadır. 

 
Sayfa 427: 

 
71. sorunun çözüm kısmında yer alan "Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının" adı "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı" olarak güncellenmiştir. 

 
Sayfa 428: 

73. sorunun çözüm kısmının sonuna aşağıdaki ifade eklen- 
miştir. 

 
NOT: VUK'a göre vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi 
dairesi müdürü karar verir. Ekim 2021 tarihinde yapılan 
kanuni değişiklik ile vergi müdürü söz konusu düzeltme 
yetkisini astlarına devredebilir (standart ve hata yapma 
olasılığının az olduğu düzeltme işlemlerinde) veya Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi başkanlığının yetkisi 
ile vergi dairesi dışındaki diğer vergi daireleri tarafından da 
düzeltme yapılabilir. 
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Sayfa 439: Sayfa 450: 
  

100. sorunun çözüm kısmında yer alan tablodaki “Gecikme 
Faizi” ve “ Gecikme Zammı” sütunlarından yer alan “Oranı 
30 Aralık 2019 tarihinden itibaren aylık % 1,6 olarak uygu- 
lanmaya başlanmıştır” ifadesi aşağıdaki şekilde güncellen- 
miştir. 

 
“Oranı 21 Temmuz 2022 tarihinden itibaren aylık % 2,5 
olarak uygulanmaya başlanmıştır.” 

 
Sayfa 441: 

 

109. sorunun çözüm kısmının sonuna aşağıdaki ifade ekle- 
necek. 

 
Vergi incelemeleri, esas itibariyle dairede yapılır. Mükellef- 
ten istenilen defter ve belgeleri daireye getirmesi yazı ile 
istenir. İstenilen defter veya belgeleri belli edilen zamanda 
mazeretsiz olarak getirmeyenler, bunları ibraz etmemiş 
sayılırlar. Ancak haklı bir mazeret gösterenlere, defter ve 
vesikalarını ibraz etmesi için uygun bir zaman verilir. Bu 
hüküm 01.07.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe gitmiştir. 

 
Sayfa 442: 

 

110. sorunun çözüm kısmının sonuna aşağıdaki ifade ekle- 
necek. 

 
NOT: İnceleme elemanının mükellefe incelemeye başlandığı 
hususunu belirten yazısı ile birlikte incelemeye esas süreler 
başlar. 

 
Vergi incelemesi yapanlar incelemeye tabi olana, vergi ince- 
lemesinin konusunu ve incelemeye başlanıldığı hususunu 
bir yazıyla bildirirler. Ayrıca, yazının bir örneğini bağlı olduğu 
birime ve ilgili vergi dairesine gönderirler. Bu hüküm 
01.07.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

 
Sayfa 443: 

 

115. sorunun çözüm kısmında yer alan “kaçakçılık suçu” 
başlığı altındaki yıllar aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

ü On sekiz aydan 5 yıla 
ü İki yıldan 8 yıla 
ü Üç yıldan 8 yıla 

131. sorunun çözüm kısmında yer alan tablodaki başlıklar 
aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

ü On sekiz aydan 5 yıla kadar hapis 
ü İki yıldan 8 yıla kadar hapis 
ü Üç yıldan 8 yıla kadar hapis 

 
Sayfa 452: 

 

136. sorunun kökü aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 
 

“Genel usulsüzlük suçundan ceza alan mükellefler cezanın 
kesinleştiği tarihi takip eden GÜNDEN itibaren iki yıl içinde 
tekrar aynı suçu işlerlerse ceza ne kadar arttırılır? 

 
136. sorunun çözüm kısmı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir 

 

Daha önce işlenmiş bir suçun, aynı mükellef tarafından 
kanunda gösterilen süreler içerisinde yeniden işlenmesi 
durumunda “tekerrür” söz konusu olur. Suçun belirlenen 
süreler içerisinde tekrar işlenmesi, alınan cezanın arttırılma- 
sını gerekli kılar. Genel usulsüzlük suçundan ceza alan mü- 
kellefler cezanın kesinleştiği tarihi takip eden GÜNDEN iti- 
baren iki yıl içinde tekrar aynı suçu işlerlerse ceza yüzde 
yirmi beş (dörtte biri) oranında arttırılarak uygulanır. Özel 
usulsüzlüklerde ise tekerrür usulleri uygulanmamaktadır. 
Cezalardaki artırım tutarı (%25) kesinleşen cezadan (kesinle- 
şen birden fazla ceza olması durumunda bunlardan tutar 
itibarıyla en yükseğinden) fazla olamaz. 

YANIT B 
Sayfa 452: 

 

137. sorunun soru kısmında yer alan “Vergi ziyaı suçundan 
ceza alan mükellefler cezanın kesinleştiği tarihi takip eden 
YILDAN itibaren..” ifadesi “Vergi ziyaı suçundan ceza alan 
mükellefler cezanın kesinleştiği tarihi takip eden GÜNDEN 
itibaren”.. şeklinde güncellenmiştir. 

 
137. sorunun çözüm kısmında yer alan “ .................. cezanın 
kesinleştiği tarihi takip eden YILDAN itibaren 5 yıl içinde 
tekrar aynı suçu işleyenlere ceza %50 arttırılarak uygulanır.” 
İfadesi “............cezanın kesinleştiği tarihi izleyen GÜNDEN 
itibaren beşinci yılın isabet ettiği takvim yılının sonuna ka- 
dar ceza kesilmesi durumunda vergi ziyaı cezası %50 artırıla- 
rak uygulanır. “ şeklinde güncellenmiştir. 

 
Cezalardaki artırım tutarı (%25) kesinleşen cezadan (kesinle- 
şen birden fazla ceza olması durumunda bunlardan tutar 
itibarıyla en yükseğinden) fazla olamaz. 
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 edilmiştir. 

Sayfa 456: Sayfa 480: 
  

Sayfada yer alan tarih ve tutarlar aşağıdaki şekilde güncel- 
lenmiştir. 

 
2021 tarihleri 2022, 
7.000 TL olan tutarlar 9.000 TL, 
57.000 TL olan tutarlar 77.000 TL, 
192.000 TL olan tutarlar 261.000 TL 

 

Sayfa 470: 
 

23. sorunun E seçeneği aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir 

“Limited şirket kazancı” 

Sayfa 473: 
 

Sayfanın sonunda yer alan “NOT” kısmı kaldırılmıştır. 
 

Sayfa 475: 
 

32. sorunun çözüm kısmında ilk madde de yer alan “Defter 
tutulmalar” ifadesi “defter tutmazlar” olarak düzeltilmiştir. 
Sayfa 477: 

 

 
36. sorunun çözümünün sonuna aşağıdaki ifadeler eklene- 
cek. 

 
NOT: Ekim 2021 tarihinde yapılan kanuni değişiklikle fiziki 
ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi 
kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin 
diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükellef- 
lere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi 
dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan 
vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edi- 
lecek. 

 
Yukarıdaki düzenlemeleri yapma konusunda Hazine ve Ma- 
liye Bakanlığına yetki verilmiştir.. 
Elektronik ortamlarda tutulacak defterler için Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’ndan belge alınması tasdik yerine geçmek- 
tedir. Ayrıca elektronik belgelerin taşıması gereken zorunlu 
bilgileri taşımaması halinde mükellefe özel usulsüzlük cezası 
uygulanır. 

42. sorunun çözümünün sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir. 
 

NOT: Ekim 2021 tarihinde yapılan kanuni değişiklik ile tarım 
sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için yapılan destek 
ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmiş ve bu ödemeler- 
den herhangi bir vergi kesintisi yapılmaması kararlaştırılmış- 
tır. 

 
Sayfa 485: 

 

01.01.2022 tarihinden itibaren asgari ücretten elde edilen 
gelirlerin vergi dışı tutulması nedeniyle geliri asgari ücrete 
bağlı olarak vergilendirilen ücretliler ( diğer ücretliler) vergi 
dışı tutulduğu için 54. Soru iptal edilmiştir. 

 
Sayfa 486: 

 

57. sorunun not kısmında yer alan ifade aşağıdaki şekilde 
güncellenmiştir. 

 
NOT: Tek işverenden alınan ücret tutarının 2022 yılı gelirleri 
için 880.000 TL'yi geçmesi durumunda elde edilen ücret 
beyan edilir. 

 
Sayfa 488: 

 

 

Sayfa 497: 
 

78. sorunun yalnızca soru kısmında yer alan “2018” tarihleri 
“2020” olarak düzeltilmiştir. (Çözüm kısmındaki tarihlerde 
değişiklik yok) 

 
Sayfa 500: 

 

86. sorunun çözüm kısmında yer alan “Değer Artış Kazançla- 
rı” aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 
“Değer Artış Kazançları: Gelir vergisi kanunumuzda sayılan 
bazı mal ve hakların elden çıkarılmasından (arada bir) sağ- 
lanan kazançlardır.” 
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Sayfa 504: Sayfa 509: 
  

95. Sorunun çözüm kısmında yer alan aşağıdaki kısım kaldı- 
rılmıştır. 

 
ÇÖZÜM: ......... Gelirini sadece basit usulde tespit edilen 
ticarî kazanç sahipleri ise gelir vergisine ait yıllık beyanna- 
melerini, izleyen yılın Şubat ayının başından 25. günü akşa- 
mına kadar mükellefin ikametgâhının bulunduğu yerin vergi 
dairesine verilir. Tarh edilip tebliğ edilen vergiler, beyanna- 
me verildiği yılın Şubat ve Haziran aylarında iki eşit taksitle 
ödenir. 

 
Sayfa 504: 

 

96. Sorunun soru ve çözümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş- 
tir. 

 
Aşağıdaki tam mükelleflerden hangisi ilgili döneme ait gelir 
elde etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorun- 
dadır? 

A) Yalnızca ticari kazanç elde edenler 
B) Ticari kazanç ve zirai kazanç sahipleri 
C) Zirai kazanç ve serbest meslek kazanç sahipleri 
D) Gerçek usulde ticari kazanç ve serbest meslek ka- 

zanç sahipleri 
E) Gerçek ve basit usulde ticari kazanç sahipleri ile 

serbest meslek kazanç sahipleri 

 
ÇÖZÜM: Yıllık beyanname, çeşitli kaynaklardan bir takvim 
yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip 
toplandığı, bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine 
bildirildiği beyannamedir. Tam mükellefler dönem içinde hiç 
gelir elde etmemiş olsa bile gerçek usulde ticari kazanç 
sahipleri ile serbest meslek kazancı elde edenler ilgili döne- 
me ait yıllık beyanname vermek zorundadır. 

 
YANIT D 

Sayfa 505: 
 

97. soruda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır 
 

Soruda ve çözümde yer alan 2021 tarihleri 2022, çözüm 
kısmında yer alan 53.000 TL 70.000 TL ve 650.000 TL rakam- 
ları 880.000 TL olarak güncellenmiştir. 

108. Sorunun çözüm kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 120. maddesine göre, ticari kazanç 
sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest 
meslek erbabı ilgili hesap döneminin ilk 9 ay için üçer aylık 
kazançları üzerinden %15 oranda geçici vergi öderler. He- 
saplanan geçici vergi, üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14. 
günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan 
edilir ve beyan edilen ayın 17’si akşamına kadar ödenir. 

 
NOT: 2021 Ekim ayında yapılan kanuni değişiklik ile gelir 
vergisi mükellefleri için ilk 9 ay için 3’er aylık dönemlerde 
kümülatif olarak geçici vergi beyannamesi verilirken son 
çeyrek için geçici vergi beyannamesi verilmez. Bu kanuni 
değişiklik, ilk kez 2022 yılı kazançları için verilecek geçici 
vergi beyannamesinde uygulanmıştır. Bu düzenleme yalnız- 
ca gelir vergisi mükellefleri için değil kurumlar vergisi mükel- 
lefleri için de söz konusudur. 

 
Sayfa 510: 

 

109. sorunun başlangıcına “yılın ilk” ifadesi eklenerek soru 
güncellenmiştir. 

 
Yılın ilk 3 aylık bilanço net karı 200.000 TL olan gelir vergisi 
mükellefi birinci sınıf tacirin ödemesi gereken geçici vergi 
kaç TL’dir? 

 
Aynı şekilde sorunun çözüm kısmındaki “Gelir Vergisi Kanu- 
nu’na göre, ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendiri- 
lenler hariç) ile serbest meslek erbabı ilgili hesap döneminin 
üçer aylık kazançları üzerinden %15 oranda geçici vergi 
öderler.” İfadesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

 
“Gelir Vergisi Kanunu’na göre, ticari kazanç sahipleri (basit 
usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı 
ilgili hesap döneminin ilk 9 ay için 3’er aylık dönemlerinde 
kazançları üzerinden %15 oranda geçici vergi öderler. .” 
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Sayfa 510: Sayfa 519: 
  

110. sorunun soru kısmı, A seçeneği ve Çözüm aşağıdaki 
şekilde güncellenmiştir. 

 
110. Gelir Vergisi Kanunu’na göre geçici vergi ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) İlgili hesap döneminin ilk 9 ay için ödenir 
B) ..... 
C) ..... 
D) ..... 
E) ..... 

 

ÇÖZÜM: Gelir Vergisi Kanunu’nun 120. maddesine göre, 
ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) 
ile serbest meslek erbabı ilgili hesap döneminin ilk 9 ay için 
3’er aylık dönemlerinde kazançları üzerinden %15 oranda (E 
seçeneği) geçici vergi öderler. Hesaplanan geçici vergi, üç 
aylık dönemi (A seçeneği) izleyen ikinci ayın 14. günü akşa- 
mına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve be- 
yan edilen ayın 17’si akşamına kadar ödenir (B seçeneği). 
Çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla idare, bir yıl boyun- 
ca ve toplamda 3 kez ödenen geçici vergiyi, ertesi yıl hesap- 
lanan gerçek vergi tutarından mahsup eder (D seçeneği). C 
seçeneğinde yer alan ifade yanlıştır. Çünkü gelir vergisinde 
uygulanan geçici vergi tüm ticari kazançlara uygulanmaz. 
Yalnızca gerçek usulde elde edilen ticari kazançlara uygula- 
nır, basit usulde vergilendirilen gelirlere geçici vergi de yıllık 
vergi de hesaplanmaz. 

 
Sayfa 511: 

 

Sayfanın başındaki tabloda yer alan tablodan aşağıdaki satır 
çıkarılmıştır 

 

Tabloda yer alan aşağıdaki ifadenin sonuna parantez içinde 
(yılın ilk 9 ayı için) ifadesi eklenmiştir. 

 

123. sorunun çözüm kısmında yer alan “Geçici beyanname” 
başlığı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

 
Geçici Beyanname: Kurumlar elde ettikleri gelirlerle ilgili 
hesap döneminin ilk 9 ayı için üçer aylık kazançları üzerin- 
den geçici vergi öderler. Bu düzenleme, ilk kez 2022 yılı 
kazançları için verilecek geçici vergi beyanına uygulanmaya 
başlanmıştır. Geçici beyanname yılın 12 ayı için 3’er ayda bir 
olmak üzere toplam 3 kez verilecektir. Geçici vergi, 2022 
gelirleri için ise %23 oranında uygulanacaktır. Hesaplanan 
geçici vergi, üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14. günü 
akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve 
17’sine kadar ödenir. 

 
22.04.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kanun ile 
Kurumlar vergisi oranında değişiklik yapılmıştır. Kurumlar 
Vergisi Kanunu’na eklenen geçici Madde 13’e göre; “Kurum- 
lar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan %20 oranı, kurumların 2022 yılı vergilendirme dönemi- 
ne ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır.” 

 
Sayfa 520: 

 

126. soru ve çözümü aşağıdaki şekilde güncellenmiştir? 
 

126. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesi- 
ne göre geçici vergi oranı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) %15 
B) %20 
C) %22 
D) %25 
E) %30 

 

ÇÖZÜM: Kurumlar vergisi oranı, Kurumlar Vergisi Kanunu- 
nun (KVK) 32 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye 
göre kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden % 20 ora- 
nında alınır ve cari dönemin kurumlar vergisi oranında geçici 
vergi ödenir. 

 
Ancak unutulmamalıdır ki 22.04.2021 tarihinde Resmi Gaze- 
tede yayımlanan kanun ile Kurumlar vergisi oranında deği- 
şiklik yapılmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 
Madde 13’e göre; “Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. mad- 
desinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 
2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için 
%23 olarak uygulanır.” 
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Hesaplanan geçici vergi, yılın ilk 9 ayı için üç aylık dönemi 
izleyen ikinci ayın 14. günü akşamına kadar bağlı olunan 
vergi dairesine beyan edilir ve 17’sine kadar ödenir. Cum- 
hurbaşkanı, geçici vergi oranını beş puana kadar indirmeye 
veya tekrar kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir. 

 
YANIT B 

Sayfa 557: 
 

84. sorunun B seçeneği aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 
 

B) Sayıştay tarafından Genel Uygunluk Bildiriminin 
TBMM’ye sunulması 

 
Sayfa 564: 

Sayfa 528: 
 

145. sorunun çözüm kısmındaki “Türkiye’de servet üzerin- 
den alınan vergiler aşağıda sıralanmıştır” maddelerine ek 
olarak “Değerli Konut Vergisi” de eklenmiştir. 

 
Sayfa 534: 

 

158. sorunun çözüm kısmının en sonuna aşağıdaki ifade 
eklenmiştir. 

 
Ekim 2022 tarihince yapılan kanun değişikliği ile İnternet 
ortamında sosyal içerik üreticilerinin sosyal paylaşım ağları 
üzerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tab- 
let gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin, elektro- 
nik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde 
ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutulmuştur. 
Bu istisnadan yaralanabilmek için; 

• Elde edilen kazançların toplamı 2022 yılı için 
880.000 TL'yi geçmemeli, 

• Mükelleflerin Türkiye'de kurulu bankalarda bir he- 
sap açtırmaları ve faaliyete ilişkin tüm hasılatlarını 
bu hesap üzerinden tahsil etmeleri gerekmektedir. 

• Söz konusu kazançlar için bankalar tarafından %15 
stopaj yapılacaktır. 

 
Bu istisna 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilen ka- 
zançlara uygulanmaya başlanmıştır. 

 
Sayfa 540: 

 

172. sorunun çözüm kısmının “Konaklama vergisinin kanuni 
oranı % 2’dir. Konaklama vergisinin 01.01.2021 olan yürür- 
lükteki tarihi 01.01.2022 olarak değiştirilmiştir.” Cümledeki 
tarihler aşağıdaki gibi güncellenmiştir. 

 
Konaklama vergisinin 01.01.2022 olan yürürlükteki tarihi 
Ekim 2021 tarihindeki kanuni değişiklik ile 01.01.2023 olarak 
değiştirilmiştir. 

 

 

123. sorunun B seçeneğinde yer alan “%1,6” oranı “%2,5” 
olarak güncellenmiştir. 

 
Sayfa 567: 

 

141. soru aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 

141.Kurumlar vergisi mükelleflerinde, tam ve dar mükellef 
ayrımı aşağıdakilerden hangisine göre yapılır? 

 
A) Türkiye’de kaldığı süreye bakılarak 
B) Sermayenin büyüklüğüne göre 
C) Kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunup 

bulunmadığına bakılarak 
D) İkametgâhlarına göre 
E) Çalıştırdığı işçi sayısının çokluğuna göre 

 

Sayfa 581: 
 

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması kaldırıldığından Çözüm 51 
de ilk paragrafta yer alan “. Ülkenin vergilendirilebilir eko- 
nomik potansiyelini asgari geçim indiriminin üzerindeki 
gayrisafi yurtiçi hâsıla oluşturmaktadır.” Cümlesi metinden 
çıkarılmıştır. 

 
Sayfa 593: 

 

Çözüm 117’nin son kısmına aşağıdaki ifade eklenmiştir. 
 

NOT: Unutulmamalıdır ki elektronik ortamda İLAN YOLUYLA 
TEBLİĞ’ lerde, 3.600 TL’yi aşan vergi veya vergi cezalarının 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde duyurulduğu 
ve ilana çıkıldığı günü takip eden 15’inci günün sonu ilan 
tarihi olarak dikkate alınır. Uygulamaya 01.06.2022 tarihin- 
den itibaren geçilmiştir. 

 
Sayfa 595: 

 

Çözüm 123 başlığında yer alan “Oranı 31.12.2019 tarihinden 
itibaren aylık %1,6 olarak uygulanır.” ifadesi “Oranı 21 
Temmuz 2022 tarihinden itibaren aylık %2,5 olarak uygula- 
nır.” Şeklinde güncellenmiştir. 



SORU YORUM MALİYE GÜNCELLEME VE DEĞİŞİKLİKLER 
 

 

Sayfa 598: Sayfa 630: 
  

Çözüm 141 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre tam ve tam mükellef ay- 
rımı Kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunup bu- 
lunmadığına bakılarak yapılır. Kanuni veya iş merkezlerin- 
den biri ya da ikisi Türkiye‘de bulunan tüzel kişiliğe haiz 
kurumlar tam mükelleftir. Tam mükellefler Türkiye ve Türki- 
ye dışında (yabancı ülkelerde) elde ettikleri kazançların 
toplamı üzerinden vergiye tabi tutulurlar. Kanuni veya iş 
merkezlerinden her ikisi de Türkiye‘de bulunmayan kurum- 
lar dar mükellef kurumlardır. Dar mükellef kurumlar sadece 
Türkiye‘de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilir. 

CEVAP C 
 

Sayfa 611: 
 

57. soru aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 
 

57. Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik 
koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, il- 
keleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik 
büyüklükleri içeren belgeye ne ad verilir? 

 
A) Stratejik plan 
B) Orta vadeli program 
C) Kalkınma planı 
D) Yatırım hazırlama planı 
E) Bütçe gerekçesi 

 

Sayfa 618: 
 

97. soru aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir? 
 

97. Özel hesap dönemi başlangıç tarihi 01.02.2022 olarak 
belirlenen X AŞ’nin kurumlar vergisi beyannamesini en 
geç hangi tarihe kadar vermesi gerekmektedir? 

 
A) 15 Mayıs 2023 
B) 25 Nisan 2023 
C) 31 Mart 2022 
D) 25 Şubat 2023 
E) 25 Mayıs 2023 

Çözüm 57 aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 
 

ÇÖZÜM: Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel eko- 
nomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, 
ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik 
büyüklükleri içeren belgeye Orta Vadeli Program adı verilir. 
Orta vadeli program Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanır ve Cumhurbaşka- 
nının eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar onaylaması ile 
yürürlüğe girer. 

 
YANIT B 

Sayfa 635: 
 

Çözüm 79 un sonuna aşağıdaki ifade eklenecek . 
 

NOT: Ekim 2021 tarihinde yapılan kanuni değişiklik ile birlik- 
te mükellefler, haklarında yürütülmekte olan vergi incele- 
mesi ile ilgili vergi türlerinden farklı vergi türleri için pişman- 
lıkla ilgili beyanname verebileceklerdir. Örneğin mükellefin 
kurumlar vergisiyle ilgili yürütülen vergi incelemesi devam 
ederken mükellef, idarenin bilgisi olmayan ve mükellefin 
vergi zıyaına sebebiyet verdiği Katma Değer Vergisi ile ilgili 
pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek ve KDV beyan- 
namesi verebilecektir. 

 
Sayfa 637: 

 

Çözüm 87 başlığında yer alan “Oranı 31.12.2019 tarihinden 
itibaren aylık %1,6 olarak uygulanır.” ifadesi “Oranı 21 
Temmuz 2022 tarihinden itibaren aylık %2,5 olarak uygula- 
nır.” Şeklinde güncellenmiştir. 

 
Sayfa 644: 

 

26. sorunun C seçeneği “Devlet Personel Başkanlığı” olarak 
değiştirilmiştir. 

 
27. sorudaki “Orta Vadeli Mali Plan” ifadesi “Orta Vadeli 
Program” olarak güncellenmiştir. 

 
Sayfa 647: 

 

37. soruda yer alan “31.12.2019” tarihi “21 Temmuz 2022” 
ve aynı sorunun E seçeneği “24” olarak güncellenmiştir. 

 
Sayfa 649: 

 
 

Çözüm 5’de cevap E olarak düzeltilmiştir. 
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Sayfa 654: 
 

Çözüm 27 de yer alan ifade kaldırılmış ve aşağıdaki şekilde 
güncellenmiştir. 

 
Orta vadeli program Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanır ve Cumhurbaşka- 
nının eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar onaylaması ile 
yürürlüğe girer. 

 
Sayfa 658: 

 

Çözüm 36 da 1. Paragrafta yer alan ifade aşağıdaki şekilde 
güncellenmiştir. 2. Paragraf olduğu gibi korunmuştur. 

 
“Resen, ikmalen ve idarece tarh edilen vergiler ile bunlara 
ilişkin kesilecek tüm vergi ziyaı suç ve cezaları ile 6.800 TL’yi 
aşan genel ve özel usulsüzlük cezalarında vergi incelemesine 
yetkili olanların yapmış oldukları inceleme sonrası hazırla- 
mış oldukları raporu yetkili makamlara gönderdikten sonra, 
mükellefler tarafından talep edilen uzlaşmaya “tarhiyat 
sonrası uzlaşma” adı verilir.” 

 
Çözüm 37 de “31.12.2019” tarihi “21 Temmuz 2022”, “%15” 
oranı ise “%24” olarak güncellenmiştir. 

 
Sayfa 684: 

 

27. sorunun C seçeneği “Türkiye Büyük Millet Meclisi” ola- 
rak değiştirilmiştir. 

 
Sayfa 685: 

 

31. sorunun kökü aşağıdaki şekilde güncellenmiştir 
“Yukarıdakilerden hangileri Heterodoks politikaların temel 
önerilerinden biridir?” 

 
Sayfa 687: 

 

36. sorunun B seçeneğinde yer alan “%1,6” oranı “%2,5” 
olarak güncellenmiştir. 

 
39. sorunun C seçeneği “Yalnız I” olarak güncellenmiştir. 

 

Sayfa 699: 
 

36. sorunun çözüm kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 

Gecikme Faizi 
• Verginin tahakkuku ile ilgilidir. (Tahakkuku geciktirilen 

vergileri kapsar) 
• Ay kesirleri dikkate alınmaz (gün, hafta) 
• Oranı 31.12.2019 tarihinden İtibaren aylık %1,6 olarak 

uygulanır. 
• Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiştir. 
• Cezalar için gecikme faizi hesaplanmaz. 

 
Gecikme Zammı 
• Verginin tahsili ile ilgilidir. (miktarı kesinleşmiş ama za- 

manında ödenmeyen vergi borçlarını kapsar) 
• Ay kesirleri dikkate alınır (gün, hafta) 
• Oranı 31.12.2019 tarihinden İtibaren aylık %1,6 olarak 

uygulanır. 
• Amme Alacaklar Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’ da 

düzenlenmiştir. 

 
Çözüm 39 da yer alan ifade aşağıdaki şekilde güncellenmiş- 
tir. 

 
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma ve Tarhiyat sonrası uzlaşma 6.800 
TL’yi aşan genel ve özel usulsüzlük ve kaçakçılığı kapsama- 
yan tüm vergi ziyaı suç ve cezaları için geçerlidir. Kaçakçılık 
nedeniyle kesilmiş vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları uzlaşma 
kapsamı dışında tutulmaktadır. 6.800 Türk lirasını aşmayan 
cezalar için ise VUK'unun ilgili maddesinde yer alan indirim 
oranı %50 artırımlı olarak uygulanacaktır. 

 
 

Sayfa 718: 
 

Çözüm – 35’in sonuna aşağıdaki ifade eklenecek. 
 

NOT: Gerek vergi ziyaı gerekse genel usulsüzlük suçları için 
söz konusu olan ceza artırım tutarları, kesinleşen cezadan 
(kesinleşen birden fazla ceza olması durumunda bunlardan 
tutar itibarıyla en yükseğinden) fazla olamaz. 

 
Sayfa 719: 

 
 

Çözüm 39 un son kısmına “izaha davet faiz oranı aylık %2,5 
olarak uygulanır” ifadesi eklenmiştir. 
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Sayfa 726: 
 

36. sorunun kökü aşağıdaki şekilde güncellenmiştir 
 

“Vergi ziyaı suçundan ceza alan mükellefler bu suçu cezanın 
kesinleştiği GÜNDEN itibaren 5 yıl içinde tekrar işlerlerse 
cezaları yüzde kaç oranında arttırılır?” 

 
Sayfa 738: 

 

36. çözümün 2. Paragrafında yer alan ifade aşağıdaki şekilde 
güncellenmiştir. 

 
“Vergi ziyaı suçundan ceza alan mükellefler bu suçu cezanın 
kesinleştiği GÜNDEN itibaren 5 yıl içinde tekrar işlerlerse 
cezaları % 50 oranında arttırılır.” 

 
Sayfa 761: 

 

Yukarıdan Aşağıya ’da yer alan 6. Soru aşağıdaki şekilde 
güncellenmiştir. 

 
6. Merkezi Yönetim Bütçesi ile Yerel Yönetim Bütçeleri ara- 
sında gelir gider ve görev paylaşımına “....... Tevzin” adı 
verilir. 

 
Sayfa 772: 

 

Genel Bütçeli İdareler kapsamında yer alan (34. Madde) 
Türkiye İstatistik Kurumu 28 Temmuz 2021 Tarihli ve 7333 
sayılı kanuna göre, Genel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden 
(I Sayılı Cetvel) çıkarılmış ve Özel Bütçeli Diğer İdarelere (II 
Sayılı Cetvel) eklenmiştir. 

 
Sayfa 788: 

 

Genel Bütçeli İdareler kapsamında yer alan (31. Madde) 
Türkiye İstatistik Kurumu 28 Temmuz 2021 Tarihli ve 7333 
sayılı kanuna göre, Genel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden 
(I Sayılı Cetvel) çıkarılmış ve Özel Bütçeli Diğer İdarelere (II 
Sayılı Cetvel) eklenmiştir. 

 

EK BİLGİ: 15.04.2022 Kanun Değişikliği - Vergi Hukukunda 
Etkin Pişmanlık 

 

 
Kaçakçılık Suç ve Cezalarına yönelik Nisan 2022 tarihinde 
Vergi Usul Kanunu’na eklenen ek madde ile bu suç ve ceza- 
lara yönelik etkin pişmanlık uygulamasına geçilmiştir. Buna 
göre aşağıdaki iki koşulun sağlanması halinde aşağıdaki 
tabloda yer alan indirimler uygulanır. 

 
• Koşul-1: Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 359. Maddesinde 

yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratılmasının tespit edilme- 
sine bağlı olarak tarh edilen verginin , gecikme faizi ve 
gecikme zammının tamamı ile kesinleşen cezaların yarısı 
ve cezaya isabet eden gecikme zammının ödenmesi, 

• Koşul-2: Vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmış- 
sa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması ve- 
ya başvurulmuşsa vazgeçilmesi, 

 
Soruşturma Aşamasında (Savcılık Aşamasında) 

 

• Hapis Cezasının YARISI İNDİRİLİR. 
 

Kovuşturma Aşamasında (Ceza Mahkemesi Aşamasında) 
 

• Hapis Cezasının ÜÇTE BİRİ İNDİRİLİR. 
 

Haklarında Hüküm Verilmiş Olup Dosyası İnfaz Aşamasın- 
da 

 
• Hapis Cezasının YARISI İNDİRİLİR. (15 Nisan 2022 

Tarihinden itibaren 1 yıl içinde ödenmesi duru- 
munda) 


