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VERGiHUKUKU A 
2009 VS 4401-A 

DIKKAT! 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 
sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bununla 
birlikte, testteki soruları, ders kitabınlZda 
verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorun un cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
do· ru olan cevabı i aratıeyiniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi "vergi" kavramının 

temel özellikleri arasında~ almaz? 

A) Temelinde devletin egemenlik gücü yatar. 
B) Geri ödenmesi söz konusu değildir. 
C) Karşılıksızdır. 
D) Örfveadetlere dayanır. 
E) Parasal bir edimdir. 

2. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun 
özel hukukun içinde yer aldığı görüşünün 

savunulmasında etkili olmuştur? 

A) Verginin iki taraflı bir yükümlülük olması 
B) Vergi hukukunda yer alan kavramların çoğunun 

temelde özel hukuk kavramı olması 
C) Devletle kişiler arasındaki vergi ilişkisinin bir 

tür sözleşme ilişkisi olması 
D) Vergi anlaşmazlıklarının uzlaşma yoluyla 

çözümlenebilmesi 
E) Vergi ilişkisinin kurulmasında irade 

serbestisinin etkin bir roloynaması 

3. Yasama yorumuna aşağıdaki anayasaların 

hangisinde yer verilmiştir? 

A) 1876 
B) 1921 
C) 1924 
D) 1961 
E) 1982 
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4. Aşağıdakilerden hangisi yürütme organı 

tarafından çıkarılan vergi hukuku kaynakları 
arasında gösterilemez? 

A) Yönetmelik 
B) Bakanlar kurulu kararı 
cı Kanun hükmünde kararname 
D) Genel tebliğ 
E) Uluslararası vergi anlaşması 

5. Vergi hukukunda mükellef olabilmek için ne 
tür bir ehliyetesahip olmakgerekir? 

A) Fiil ehliyetine 
B) Eylem ehliyetine 
C) Ceza ehliyetine 
D) Hak ehliyetine 
E) Hakları kullanabilme ehliyetine 

6. i. Gerçek kişiler 
ii. Tüzel kişiler 
iii. Şahıs şirketleri 
ıv. Sermaye şirketleri 

Yukarıdakilerden hangileri gelir vergisi 
mükellefidir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız III 
cı i ve II 
D) i ve III 
E) ,II, III ve LV 

7. Aşağıdakilerden hangisi vergi yönetiminin 
temel öğelerinden biri değildir? 

A) Vergi güvenlik önlemleri 
B) Vergi ceza sistemi 
C) Vergi yargısı 
D) Vergi örgütü 
E) Yönetsel süreç 
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8. Verginin tarhı, niteliği açısından ne tür bir 
işlemdir? 

A) Düzenleyici işlem 
B) Objektif işlem 
C) Yargısal işlem 
D) idari işlem 
E) Yasama işlemi 

9. Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade 
eden h ususlar ın yetki li makamlar tarafından 

mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile 
bildirilmesine ne ad verilir? 

A) Tahakkuk 
B) Tebliğ 

C) Tecil 
D) Tarh 
E) Terkin 

10. Aşağıdaki durumlardan hangisi işi bırakma 

anlamına gelmez? 

A) Tasfiye haline girilmesi 
B) Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin 

sona ermesi 
C) Mükellefin ölmesi 
D) iflas edilmesi 
E) işlerin geçici süre ile durması 

11. Aşağıdakilerden hangisi kişisel haklardan 
biridir? 

A) Özel hayatın gizliliği 
B) Sosyal güvenlik hakkı 
C) Seçme ve seçilme hakkı 
D) Kamu hizmetine girme hakkı 
E) Ücretsiz eğitim hakkı 

12. Aşağıdakilerden hangisi hak kavramının 

unsurlarından biri değildir? 

A) Yetki 
B) Talepte bulunma 
C) Vazgeçme 
D) Zorla yerine getirme 
E) Saygı gösterme zorunluluğu 
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13. Bir mükellefin evinde veya işyerinde arama 

yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin 
kararına i htiyaç vardır? 

A) Maliye Bakanının 
B) Sulh ceza yargıcının 
C) Valinin 
D) Cumhuriyet savcısının 
E) Vergi dairesi müdürünün 

14. Aşağıdakilerden hangisi yaptırımı olmayan 
sürelerden biridir? 

A) Vergi ödevlerine ilişkin süreler 
B) Hak düşürücü süreler 
C) Zamanaşım i süreleri 
D) Yargısal süreler 
E) Düzenleyici süreler 

15. Türk Ticaret Kanununa göre deprem 
nedeniyle defter ve belgeleri yok olan 
mükellefler zayi belgesini aşağıdaki mercilerin 
hangisinden alır? 

A) Ticaret Mahkemesinden 
B) Noterden 
C) Vergi mahkemesinden 
OL idare mahkemesinden 
El Defterdarlıktan 

16. Gelir Vergisi Kanununa göre, ölüm halinde 
yıllık gelir vergisi beyannamesi ölüm tarihini 
izleyen kaç ay içinde verilir? 

A) 5 
B) 4 
c) 3 
D) 2 
E) 1 
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17. Aşağıdakilerden hangisi vergi aflarının 

başarıya ulaşmasının koşullarından bi r i 
değildir? 

Al Af döneminin yeterli uzunlukta olması 
Bl Affıntanıtılmasına önem verilmesi 
CL Sağlanacak bağışıklıkların affa katılımı teşvik 

edici düzeyde olması 
Dl Vergi affının sistemi güçlendiren önlemlerle 

birlikte uygulanması 
El Vergi affının sürekli olması 

18. Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunun 
takas yoluyla sona ermesinin şartlarından 

biri değildir? 

A) Takas beyanında bulunma yetkisi, kamu 
alacaklısının yanı sıra kamu borçlusuna da 
tanınmıştır. 

Bl Takas beyanında bulunabilmek için, 
mükellefin borcunun muaccel olması 
gerekir. 

CL Resen tarh edilmiş bir vergiye karşı mükellef 
tarafından vergi mahkemesinde dava 
açılarak tahakkuk önlenmiş olmalıdır. 

D) Her iki alacak da kamu hukuku ilişkisinden 
doğmuş olmalıdır. 

El Takas beyanında bulunabilmek için, 
mükellefin alacağı kesinlik kazanmalıdır. 

19. Aşağıdakilerden hangisi tahakkuk 
zamanaşımını durdurur? 

Al Mal bildirimi 
Bl Haciz uygulaması 
CL Kamu alacağının teminata bağlanması 
D) Mücbir sebep 
E) Ödeme 

20. Aşağıdakilerden hangisi vergi incelemesi 
yapmayayetkili kişiler arasında~almaz? 

A) Yoklama memurları 
B) Hesap uzmanları 
CL Vergi denelmenleri 
Dl Vergi dairesi müdürleri 
El Stajyer geli rler kontrolörleri 
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21. Yoklama ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 

hangi si yanlıstır? 

A) Yoklama vergi dairesi müdürleri tarafından 

yapılabilir. 

B) Yoklama sonuçları, tutanak niteliğindeki 
yoklama fişine geçirilir. 

C) Yoklama sonuçları, mükellefe elden 
bildirilebileceği gibi postayla da bildirilebilir. 

Dl Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, vergi 
yoklaması yapmaya da yetkilidir. 

E) Yoklama, mükellefe önceden bildirilmek 
kaydıyla her zaman yapılabilir. 

22. Aşağıdakilerden hangisi raporlama 
standartları arasında yer almamaktadır? 

A) Görüş bildirme 
B) Planlama ve gözeti m 
C) Muhasebe ilkelerinde değişmezlik 
Dl Açıklama 
E) Muhasebe ilkelerine uygunluk 

23. i. Hapis cezası 
ii. Ağır hapis cezası 
iii. Genel usulsüzlük cezası 
iV. Vergi ziyaı cezası 
V. Özel usulsüzlük cezası 

Yukarıdaki cezalardan hangileri idari nitelikte 
bir vergi cezasıdır? 

A) IVve V 
B) 1I,lIlvelV 
CL iii, IVve V 
D) 1,11I,IVveV 
E) ,II, III, IVve V 

24. Vergi uyuşmazlıklarının idareyle mükellef 
arasında anlaşma yoluyla çözümlenmesi ne ne 
ad verilir? 

Al Mücbir sebep 
B) Yanılma 

C) Cezalarda indirim 
D) Uzlaşma 
E) Pişmanlık ve ıslah 
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25. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçu 
kapsamına girmez? 

A) Zorunlu defterlerin sayfalarını yok etmek 
B) Belgeleri tahrif etmek 
C) Serbest meslek makbuzu düzenlememek 
D) Yanıltıcı belgeleri bilerek kullanmak 
E) Muhafazası zorunlu defter ve belgeleri 

gizlemek 

26. Gecikmefaizi aşağıdaki yasalardan hangisinde 
düzenlenmiştir? 

A) Vergi Usul Kanunu 
B) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun 
C) idari Yargılama Usulü Kanunu 
D) Gelir Vergisi Kanunu 
E) Ticaret Kanunu 

27. Kamu alacağının ödenmesini ya da tahsilini 
güvence altına almak için, kanunda öngörülen 
sebeplere dayanarak kamu borçlusunun bazı 
mal, alacak ve haklarına önceden idari bir 
kararla el konulmasına ne ad verilir? 

A) Müsadere 
B) ihtiyati haciz 
C) işlemlerin hükümsüz sayılması 
D) ihtiyati tedbir 
El Rüçhan hakkı 

28. Kamu borçlusu borcunu vadesinde 
ödemediği takdirde aşağıdakilerden hangisi 
ortaya çıkar? 

A) Terkin 
B) Vergi borcu 
C) Borç 
D) Tecil 
E) Temerrüd 
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29. Dava açma süresi geçtikten sonra yapılan 

vergi hatalarının düzeltilmesi istemleri vergi 
dairesince reddedildiği takdirde, şikayet 
başvurusu aşağıdaki organlardan hangisine 
yapılır? 

A) Maliye Bakanlığı 
B) Vergi dairesi başkanlığı 
c) Valilik 
D) Vergi mahkemesi 
E) Danıştay 

30. Tarhiyat sonrası uzlaşma başvurusunun vergi 
ve ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğinden 
itibaren kaçgün içindeyapılması gerekir? 

A) 7 
B) 10 
C) 15 
D) 30 
E) 60 
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