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

savunulmasında etkili olmuştur? 

A) Vergi hukukunda yer alan kavramların çoğunun 
tem elde özel hukuk kavram i olm ası 

B) Devletle kişiler arasındaki vergi ilişkisinin bir 
tür sözleşme ilişkisi olması 

C) Vergi ilişkisinin kurulmasında irade 
serbestisinin etkin bir rol oynaması 

D) Vergi anlaşmazlıklarının uzlaşma yoluyla 
çözümlenebilmesi 

E) Verginin iki taraflı bir yükümlülük olması 

2. Aşağıdakilerden hangisi genel vergi hukuku 
içerisinde incelenmez? 

A) Vergilerin temel ilke ve kuralları 
B) indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler 
C) Vergilendirme yetkisi 
D) Vergi borcunun zorunlu tahsili 
E) Vergi borcunun dOğması 

3. Aşağıdaki lerden hangisi özel hukuk 
dallarından biridir? 

A) Ceza hukuku 
B) idare hukuku 
C) Medeni hukuk 
D) icra ve iflas hukuku 
E) Anayasa hukuku 
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4. Vergilendirme yetkisinin kime ait OldUğunu, 
kapsamını ve bu yetkinin çeşitli devlet 
organları arasında paylaştırılmasına ilişkin 

temel kuralları düzenleyen pozitif hukuk 
kaynağı aşağıdaki lerden hangisidir? 

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

Kanun 
C) Gelir Vergisi Kanunu 
D) Kanun hükm ünde kararnam e 
E) Anayasa 

5. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukuku ile 
idare hukuku arasındaki ilişkinin bir 
göstergesi olarakkabul edilebilir? 

A) Vergi kanunlarının Anayasaya uygunluğunun 
gerekli olması 

B) Vergilendirmenin devletin egemenlik 
yetkilerinden biri olması 

C) Vergi suçları ve cezalarının kanunla konulması 
D) Vergi tarh etme işleminin idari bir işlem olması 
E) Vergilendirme yetkisinin kaynağını Anayasadan 

alması 

6. Aşağıdakilerden hangisi Anayasada kabul 
edilen vergi ilkelerinden biri değildir? 

A) Yatayadalet 
B) Mali güce göre ödeme 
c) i ktisadilik 
D) Vergilerin kanuniliği 
E) Genellik 

7. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda 
yorum yapılırken kıyas, hukuk yaratma ve 
boşluk doldurma gi bi yollara başvurulmasını 
engeller? 

A) Ayırma ilkesi 
B) Şahsilik kuralı 
C) iktisadilik ilkesi 
D) Vergilerin kanuniliği ilkesi 
E) Mülkilik kuralı 
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8. A~ağıdakilerden hangisi tüzüklarin ~ii 
şartlarından biri değildir? 

Al Resmi GazBlBdeyayımlanmasl 
Bl Yasama organından geçirilmesi 
CL Danışıayın incelemesinden geçirilmesi 
Dl Bakanlar KurlJunca hazırlanması 
E) Cumhurbaşkanınca imzalanması 

9. ~ağıdakilerden hangisi kanunların sahip 
olması gereken özelliklerden biri değildir? 

Al Aynı durumdaki kişi ve olayları kapsaması 
Bl Anayasaya uygun olması 
cı Yazılı olması 
Dl Sürekli olması 
El Özelolması 

10. A~ağıdaki yorum yöntemlerinden hangisinde 
kanunun hazırlık çalışmaları, gerekçesi, 
komisyon raporları ayrıntılı olarak Incelenerek 
bi r sonuca u~ılmaya çall~llır? 

Al Sistematik yorum 
Bl Dayimsel yorum 
CL Ekonomik yorum 
Dl Tarihi yorum 
El Amaçsal yorum 

11. I. 
II. 
iii. 
iV. 
V. 

Mümeyyiz olmak 
Reşlolmak 
Kısıtlı olmamak 
Oku ma yazma bilmek 
Ödeme gücüne sahip olmak 

Bir gerçek kişinin liil ehliyetine sahip 
olabilmesi için yukarıdaki şartlarda" 
hangilerine gerek vardır? 

Al i. ii ve iii 
Bl iii. LV ve V 
CL i, II, III ve LV 
Dl II, iii, LV ve V 
El i, II, III, LV ve V 
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A 
12. ~ağıdakilerden hangisinin tüzel ki~iliği 

olduğu halde kurumlar vergısı mükellellyeU 
yoktur? 

Al Eshamlı komandit şirket 
Bl Kolekl~ şirket 
CL Anonim şirket 
Dl Limlet şirket 
El Vakıfa an iklisadi işıetme 

13. Vergi yükünü ekonomikanlamdataşıyan kişiye 
nead_ilir? 

Al V ... gi mükellefi 
Bl Aracı mükellef 
CL Kanuni mükellef 
Dl V ... gi yüklenicisi 
El V ... gi sorum lusu 

14. I. i kmalen tarh 
ii. ReSBn larh 
iii. Beyanen tarh 
LV. idarece tarh 

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

Al Yalnız III 
Bl Yalnız LV 
CL i ve ii 
Dl iii ve LV 
El I, iii ve LV 

15. Tüzel kişilerde ceza mahkemelerınce 
kaçakçılığa ilişkin verilecek ceza 
a~ağıdakilerden hangisi adına hükmolunur? 

Al Kurum üyesi 
Bl Veıgi yüklenicisi 
cı Veıgi sorumlusu 
Dl Tüzel kişi 
E) Kanuni temsilci 
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16. Gelir vergisinde, tam mükelleflerin bağlı 

olacakları vergı dairesi Ilke olarak 
aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir? 

Al Gayrisafi hasılatlanna 
Bl Ikametgahıannın bulunduğu yere 
CL Kendi alZularına 
Dl Doğ um yerlerine 
El Nüfus kayıllannın bulunduğu yere 

17. Aşağıdakilerden hangisi Gelir 
Başkanlığı Vergi Danışma 
üyelerinden biri değildir? 

Al Deflemarlar 
Bl Gelir idaIBsi başkan yamımcısı 
CL Veıgi denetim birimleri 
Dl ilgili meslek birliğitemsilcileri 
El Akademisyenler 

idaresi 
Komitesi 

18. Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının 
görevlerinden biri değildir? 

Al Devlet hesaplannı tutmak 
Bl Devlet bütçesini hazırlamak 
CL Maliye pollikasını uygulamak 
Dl Melkez Bankasını yönetmek 
El Gelir pollikasını geliştinnek 

19. Aşağıdakilerden hangisi Gelır Idaresi 
Başkanlığımn görevlerinden biri değildir? 

Al Veıgiye uyumu kolaylaştınnak 
Bl Veıgilendinneyle ilgili bilgi toplamak 
cı Haıcama pollikalarını geliştinnek 
Dl Mükellef haklannı korumak 
El Veıgi denetimi yapmak 
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20. i. En iyi hizmet anlayış i 
ii. Şeffaflık 
iii. Hesap verilebilirlik 
ıv. Caydıncılık 
V. Verimlilik 
Vi. Usul ekonomisi 

A 

Gelir idaresi Başkanlığının kendisine verilen 
görevleri yukarıdaki ilkelerden hangileri 
çerçevesinde yapması beklenmeklıldir? 

Al i. ii. iii ve V 
Bl i. ii. iii ve Vi 
cı i, ii, iV ve V 
Dl ii, iii, LV ve V 
El iii. LV. V ve Vi 

21. Aşağıdakilerden hangisi spesifik vergilere 
örnektir? 

Al Kurumlar veıgisi 
Bl Katma değerveıgisi 
CL Gelir veıgisi 
Dl Veıaset ve intikal veıgisi 
El Motorlu taşlUarveıgisi 

22. Mükellefin adresinin hiç bjliamımı,; halinde 
aşağıdaki yollardan hangisiyle IıIbligat 

yapılabilir? 

Al Kapıya yapıştınna sUIBtiyle tebliğ 
Bl Ilan yoluyla tebliğ 
CL Radyo televizyon aıacılığıyla tebliğ 
Dl Memur vasıtasıyla tebliğ 
El Posta yoluyla tebliğ 

23. Vergı mükellefl olması gereken kişilerin vergı 
dışı bırakılması aşağıdaki düzenlemelerden 
hangisiyle yapılır? 

Al Muktaza 
Bl içtihadı birleştinne karan 
CL Kanun 
Dl Tüzük 
El Yönetmelik 
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24. ~ağıdakilerden hangisi resen vergi Iarhını 
gerektiren sebeplerden biri değildir? 

A) Vergi beyannamelerinin kanuni süresi içinde 
verilmesi 

Bl Kanuni defterlerin tutulmaması 
CL Kanuni defterlerin tasdiksiz olması 
Dl Beyannamelerin geıçek durumu 

yansıtmaması 

El Kanuni defterlerin ibraz edilememesi 

25. ~ağıdakilerden hangisi Iarh usulleri 
arasmda gösterilamaz? 

Al i darece larh 
Bl Beyana dayalı tarh 
cı Resen tarh 
Dl Tahsile dayalı larh 
El i kmalen tarh 

26. ~ağıdakilerden hangisi işe başlamanın 
belirtilerinden biri değildir? 

Al işyeri açmak 
Bl işyeri kiralamak 
CL Mesleki bir teşekküle kayıt olmak 
Dl Basit usule labi olanlarda işle bilfiil 

ugraşmaya başlamak 

El Tica18t siciline kayıt olmak 

27. Tüccarlar a~ağıdakilerden 
gerçekleştiğinde bırıncı sınıftan, 
geçebılırler? 

hangisi 
Ikıncı sınıfa 

Al Bir hesap döneminde iş hacmi hadleri %10 
oranında düşüklük gösterirse 

Bl Aı1<a aı1<aya iki hesap dönemi iş hacmi 
hadleri % 15 oranında düşüklükgösterilSe 

CL üst üste üç dönemin iş hacmi, belirlenen 
hadlere oranla % 20 ye kadar bir düşüklük 
gösterilSe 

Dl isteğe bağlı olarak talep halinde 
El i ki hesap dönemi üst üste iş hacmi hadleri 

%20 oran ında arlelSa 
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28. i. 
ii. 
iii. 
ıv. 

Basit usule tabi ticaret erbabı 
i. sınıf tüccar1ar 
ii. sınıf tüccar1ar 
Serbest meslek erbabı 

A 

Yukarıdakilerden hangileri iuerlerine vergi 
levhası asmak zorundadırlar? 

Al Yalnız ii 
Bl Yalnız ıv 
CL i ve iii 
Dl ii. iii ve ıv 
El i. ii. iii ve ıv 

29. i§i bırakma veya iş değişikliği bildiriml.i, 
bildirilecek olayın meydana geldiği tarihten 
ıtıbaren kaç ay ıçınde yapılır? 

Al 1 
Bl 3 
CL 5 
Dl 6 
El 12 

30. Defter tutmak mecburiyetinde olmayan 
mükellefler almış oldukları fatura, müstahsll 
makbuzu ve gider pusulalarını kaç yıl &aklamak 
zorundadırlar? 

Al 1 
Bl 2 
CL 3 
Dl 4 
El 5 
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