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VERGiHUKUKU A 
2009 BS 4401-A 

DIKKAT! 
Bu derci 1'1 bın: arnı na gir G'fI bazı ko n,ula rcla, 
ders kitabın ı ım bilıSııma hurlanması ndan 
'~onra dfl '~ l ~Ikllk ya pillml;Ş ollabilir. Bilin ııınl;ı 
bi ır l ikte , lMt1~ki sorulımıı , ders kila:ıınıula 
ver ilen bi lgilere gefl!! cevapl::ı.yııııız. Biirr 
s,or n un cclw bı mn r:ı.ki dti:Z.8n ılı Im ,ellı r ılı 
de gl m i 0,1 sa b ile, k!tapta ki bi 19iye göre 
do · roL.ı Qla il e,va bı j, ar etI!! ,j ni z. 

1. Aşağıdaki kamu gelirlerinden hangisi bir iş 
veya faaliyetin yapılmasına kamu 
kuruluşunca izin verilmesi dolayısıyla talep 
edilir? 

A) Borçlanma 
B) Katılma payı 

C) Şerefiye 

OL Resim 
El Vergi 

2. Vergi kanunlarının uygulanabilmes i ıçın 

ayrıca aşağıdaki kanunlardan hangisiyle 
gelir toplanmasına izin verilmesi gerekir? 

A) Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında 

kanun 
B) Bütçe kanunu 
C) Kesin hesap kanunu 
OL icra ve iflas kanunu 
El Ticaret kanunu 

3. ı. Genellik ilkesi 

A 

ii. Ayırma ilkesi 
ııı. Artan oranlık 

Yukarıdakilerden hangileri verginin mali güce 
göre alınmasını sağlayan tekniklerden biri 
değildir? 

A) Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
C) Yalnız iii 
OL i ve ii 
El ii ve iii 

4. Bakanlar kurulunun kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisini kullanabilmesi 
için öncelikle aşağıdakilerden hangisine 
ihtiyaç vardır? 

A) Anayasa mahkemesi kararına 
B) Bütçe kanununa 
C) Bakanlar kurulu kararına 
D) Yetki kanununa 
El Genel tebliğe 

5. Vergi sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine 
benzetilebilir? 

A) Kusu rsuz soru mluluk 
B) Vekalet sözleşmesi 
C) iradi temsil 
OL Hizmet sözleşmesi 
El Kanuni temsil 

6. ı. ikmalen tarh 
ii. Resen tarh 
iii. Beyanen tarh 
ıv. idarece tarh 

Vergi sorumlusu, vergiyi kesip ilgili vergi 
dairesine ödemediği takdirde, vergi 
yukarıdaki tarh yollarından hangileri ile 
hesaplanır? 

A) Yalnız iii 
B) 
C) 
OL 
El 

Yalnız ıv 

i ve ii 
iii ve LV 
,III ve LV 

7. Aşağıdakilerden hangisi Gelir idaresi 
Başkanlığı Vergi Danışma Komitesi 
üyelerinden biri değildir? 

A) Akademisyenler 
B) Defterdarlar 
C) Gelir idaresi başkan yardımcısı 
D) Vergi denetim birimleri 
El ilgili meslek birliği temsilcileri 
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8. Kurum kazancının elde edilmesi, vergi 
hukukunun aşağıdaki kavramlarından 

hangisine bir örnektir? 

A) Vergi sorumluluğu 
B) Vergi mükellefiyeti 
C) Verginin tarh edilmesi 
D) Verginin tahakkuk etmesi 
E) Vergiyi doğuran olay 

9. Vergi mükellefi olması gereken kişilerin vergi 
dışı bırakılması aşağıdaki düzenlemelerden 
hangisiyle yapılır? 

A) Yönetmelik 
B) Tüzük 
C) içtihadi birleştirme kararı 
D) Kanun 
E) Mukteza 

10. Müstahsil makbuzu kimden satın alınan 

A 
12. Vergi hukukunun aşağıdaki kaynaklarından 

hangisi doğrudan doğruya mükelleflerin bilgi 
alma haklarına ilişkindir? 

A) Özelge 
B) Genelge 
C) Genel yazı 
D) Genel tebliğ 
E) Sirküler 

13. Aşağıdakilerden hangisi Türk vergi 
hukukunda mükelleflere tanınan temel 
haklardan biri değildir? 

A) Mükellefin özel hayatın ın gizliliği 
B) Mükellefe ilişkin bilgilerin gizliliği 
C) Bilgi alma hakkı 
D) Bir kereden fazla incelenmeye alınmama 

hakkı 
E) Yargı yoluna başvurma hakkı 

14. i. Hak düşürücü süreler 
ii. Vergi ödevlerine ilişkin süreler 
iii. idari süreler 
ıv. Dava süreleri 

mallar için düzenlenir? Yukarıdakilerden hangileri hukuki niteliğine 
göre süreler sınıflandırılmasında yer alır? 

A) Gerçek usule tabi olan çiftçi 
B) ikinci sın ıf tüccar 
C) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçi 
D) Birinci sınıf tüccar 
E) Kazancı basit usulde tespit edilenler 

11. Aşağıdaki haklardan hangisi devlete aktif bir 
tutum içerisinde bulunma ödevi yükleyen 
haklardan biridir? 

A) Düşünce özgürlüğü 

B) Konut dokunulmazlığı 
C) Din ve vicdan özgürlüğü 
D) Kişi dokunulmazlığı 

E) Sosyal güvenlik hakkı 

A 

A) Yalnız i 
B) 
C) 
D) 
E) 

Yalnız iV 
i ve II 
,III ve LV 

II, III ve LV 

15. Vergi mükellefine vergi ödevini yerine 
getirmesi için verilen ve 20.09.2008 tarihinde 
başlayan bir aylık sürenin sona erme tarihi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 01.11.2008 
B) 21 10.2008 
C) 2010.2008 
D) 19.10.2008 
E) 18.10.2008 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. Vergi hukukunda genelolarak mücbir sebep 
ilan etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine 
verilmiştir? 

A) Vergi Dairesi Başkanlığına 
B) Vergi mahkemesine 
C) Gelir idaresi Başkanlığına 
D) Asliye hukuk mahkemesine 
E) Maliye Bakanlığına 

17. 2008 yılında elde edilmiş fakat 
vergilendirilmemis bir gelire ilişkin gelir 
vergisi tarhiyatı için tahakkuk zamanaşımı 
süresi hangi tarihte sona erer? 

A) 31,122013 
B) 01,01 2013 
C) 31,122012 
D) 01,01 2012 
E) 31,122009 

18. Doğal afetlere maruz kalanlara terkin 
yapılabilmesi için mükellefin varlıklarının 

asgari ne kadarını kaybetmiş olması şartı 

aranır? 

A) 2/5 
B) 3/5 
C) 1/4 
D) 1/3 
El 1/2 

19. Doğal afetler sebebiyle terkinden 

A 

yararlanmak isteyen mükellefin idareye 
başvurusunda aşağıdaki sürelerden hangisi 
esas alınır? 

A) Afetin meydana geldiği yılı izleyen takvim 
yılı 

B) Tahsil zamanaşımı süresi 
C) Afetin meydana gelmesini izleyen 1 ay 
D) Afetin meydana geldiği takvim yılı 
El Tahakkuk zamanaşımı süresi 

7 

A 
20. Aşağıdakilerden hangisi vergi inceleme 

yetkisi olanlardan biri değildir? 

A) ilin en büyük mal memuru 
B) Gelirler kontrolörü 
C) Gelir uzmanı 
D) Maliye müfettişi 
E) Hesap uzman yardımcısı 

21. Türk hukukunda mükellef ve vergi 
sorumlularıyla ilgili maddi olayların, kayıt ve 
konuların vergi dairesince araştırılması ve 
tespit edilmesini amaçlayan denetim türüne 
ne ad verili r? 

A) Faaliyet denetimi 
B) Dış denetim 
C) iç denetim 
D) Vergi incelemesi 
E) Yoklama 

22. Aşağıdaki denetim türlerinden hangisi esas 
olarak vergi yönetimine yönelik bir denetim 
türüdür? 

A) Teftiş 

B) Vergi incelemesi 
C) Vergi yoklaması 
D) Revizyon 
E) Uygunluk denetimi 

23. Usulsüzlükte tekerrür hükmünün 
uygulanabilmesi için suçun kaç yıl içinde 
tekrar işlenmesi ve tekerrür halinde cezayı 
artırma oranı aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 

A) 5 yıl, %25 
B) 2 yıl, %25 
C) 2 yıl, %50 
Dl 1 yıl, %25 
E) 1 yıl, %50 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece 
usulsüzlük cezasını gerektirir? 

Al Onayı zorunlu defterlerden birinin onay 
işleminin süresinin sonundan başlayarak bir 
ay içinde yaptırıimış olması 

B) Adres değişikliklerinin zamanında 

bildirilme mesi 
CL işe başlamanın zamanında bildirilmemesi 
OL Hesap ve işlemlerin doğruluk ya da 

açıklığın i bozmamak şartıyla, bazı evrak ve 
belgelerin bulunmaması ya da ibraz 
edilmemesi 

El Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde 
yapılmaması 

25. Aşağıdakilerden hangisi, vergi idaresinin 
bilgisi dışında kalmış vergi suçlarının ortaya 
çıkmasına olanak sağlar? 

Al Cezalarda indirim 
Bl Pişmanlık ve ıslah 
CL Zamanaşımı 
OL Mücbir sebepler 
El Yanılma 

26. i. Gecikme zammı 

A 

ii. Gecikme fa izi 
iii. Para cezası 
iV. Vergi cezaları 

Yukarıdaki kamu alacaklarından hangileri 
fer'i alacak niteliğindedir? 

Al i ve II 
Bl ii ve LV 
CL iii ve LV 
OL i, II ve III 
El ,II, III ve LV 

A 
27. Ödeme emri gönderilmesine karşın, borcunu 

ödememekte direnen borçlunun, mal 
bildiriminde gösterdiği ya da tahsil 
dairesince saptanan borçlu ya da üçüncü 
kişiler elindeki taşınır ve taşınmaz mallarıyla 
alacak ve haklarından, alacağı karşılayacak 
miktarına el konulmasına ne ad verilir? 

Al Teminat 
Bl Aciz hali 
CL i htiyati tahakkuk 
OL Haciz 
El Ecrimisil 

28. Teferruğ bedeli olarak gayrimenkule biçilen 
değerin yüzde kaçı esas alınır? 

Al 50 
Bl 55 
C) 60 
OL 65 
E) 70 

29. Adli yargıda açılması gereken bir dava 
yanlışlıkla vergi mahkemesinde açılmışsa, 

.illi. inceleme sonunda vergi mahkemesinin 
aşağıdaki kararlardan hangisini vermesi 
gerekir? 

Al Davanın reddine ve dava dilekçesinin 
görevli ve yetkili mahkemeye 
gönderilmesine 

B) Dilekçenin reddine 
CL Yargı mercii tecavüzü nedeniyle dilekçenin 

reddine ve görevli yargı merciine 
gönderilmesine 

OL Yetkisizlik nedeniyle davanın reddine 
El Görevsizlik nedeniyle davanın reddine 

30. Kanun yollarından olan itiraz yolu ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al itiraz yolunda, alt mahkemenin kararı 
sadece hukuki yönden incelenir. 

Bl itiraz süresi ilgili kararın tebliğinden itibaren 
30 gündür. 

CL Vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği 
ara kararları itiraza konu olabilir. 

OL itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz 
yolu açıktır. 

E) itiraz mercii idare mahkemeleridir. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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