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DIKKATI 
Bu d_sin lıap5amına giren bazılrDnularda, 
It.rs kitabınızın bMıma hazırlanmasından 
sonra deQi,iklikyapımlf olabilir. Bununla 
biriikili, t_ttaki soruları, d.-s kitabınııda 
veril.n bilgiı... gOr. cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki diizenlemelllrlll 
değiımiı olsa bile, kitaptaki bilgiye gOra 

L doiru olan cevabı ifaretı.yiniz. 

1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi vargi 
hukukunda m&deni hukukta olduğundan daha 
B!!!i.ı. bi r anlama sahipti r? 

A) Rüşt 

Bl Gerçek k i şi 
c) Gayrimenkul 
OL ikametgah 
El Aile reisi 

2. i. Vergi egemenlik gücüne dayanarak 
toplanabilir. 

ii Vergi , geri ödenmez. 
iii. Vergi , belir1i bir kamu hizmetinin karşılığı 

değildir. 

Yukarıdaki vergi ile ilgili ifadelerden hangileri 
doğrudur? 

Al Yalnız ii i 
Bl i ve ii 
c) i ve iii 
OL ii ve iii 
El i , ii ve iii 

3. Özel hukuk-kamu hukuku sınıflamasını ; özel 
hukuk alanındaki ilişkilerde eş itlik söz 
konusu olup, kamu hukuku alanında ise 
asthk·üstlük anlayışı bulunduğu şeklinde 
açıklayan teori a~ağıdakilerden hangisidir? 

Al Çıkarlarıeorisi 
GL Kaynak leori~i 
CL Nel artış teorisi 
OL Süjeler leorisi 
El Klasik teori 
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4. Vargi , harç ve resimlerin ortak noktasını 
aşağıdakilerden hangisi oluşturur? 

A) Alımı al <:W" lnda kamusal ~ dayanmaları 
Bl Bir işin yapı l masına izin vefmelefi 
c) Kamusal bir hizmetin karşılıgı oImal<:W"1 
OL Ayri olarak alınabilmetefi 
El Bir faaliyetin yapılmasına izin vermelefi 

5. Kamu hukuku-Ozel 
olarak aşağıdaki 

hangisine dayanır? 

Al islam hukuku 
Bl Roma hukuku 

hukuk 
hukuk 

c) An glo-Sakson hukuku 
OL Çin hukuku 
El Anglo -Amerikan hukuku 

ayırımı tarihsel 
sistemlerinden 

6. Aşağıdakilerden hangisi yurutme organı vfl'ja 
idare tarafından çıkartılan vergi hukuku 
kaynaklarından biri değildir? 

A) Genelgeler 
Bl Tüzükler 
C) Kar ... n hükmünde kaa nameler 
OL Bakanla Kurulu karaları 
El Karl.lnla 

7. Vergilendirme ko nusunun ülkeler in 
anayasalarında yer almasında etkisi olan ilk 
tarihsel belge 3Ij3ğıdakilerden hangisidir? 

Al Mag-ıa Carla 
Bl Avrupa insan Hakları Sözleşmesi 
C) Birleşmiş Milletler insan Haklar ı Beyamamesi 
OL Fransız YısitaŞ Hakları Beyamamesi 
El Haklar Derneci 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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8, i. Yürürlüğe gimıesi için ilke olarak TBMM'nin 
anlaşmayı kanunla onaylaması gerekir. 

ii Uluslararası anlaşmalann anayasaya 
aykınlığı iddia edilemez. 

iii. Bazı vergilerden muaflık ve istisna tanıyan 
uluslararası vergi anlaşmalannın sadece 
yayınlanarak yürürlüğe ginrıesi mümkündür. 

Yukarıdaki uluslararas ı vergi anlaş malan ile 
ilgili ifadelerden hangileri yanlıSbr? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız iii 
c) i ve ii 
Dl ii ve iii 
El i , ii ve iii 

9. Vergi ödevi , anayasanın hangi bölümünde 
düzenlenmiştir? 

Al Temel haklar ve ödevler 
Bl Mali ve ekonomik hükümler 
CL Siyasi haklar ve ödevler 
Dl Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler 
El Geçici hükümler 

10. Vergi hukukunu ilgilendiren yönetmeliklerle 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlısbr? 

Al iptali için anayasa mahkemesinde dava 
açılabil ir. 

Bl Kamuyu ilgil,mdirvn yöm~tITIQlikh;~r resmi 
gazetede yayımlan ı r. 

c) ilgili vergı kanunlarının ve tüzüklerin 
uygulama alanını gösterir. 

Dl Düzenleyici işlemleri belirler. 
El ilgili olduklan kanun ve lüzüklere aykın 

hüküm getiremezler. 
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11, Vergi mükellefı ile vergi sorumlusu 

arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Vergi mükelleflerinin sınırsız sorumlu, vergi 
sorumlulannın ise sınırlı sorumlu olması 

Bl Gerçek kişilerin vergi mükellefı olabilmesine 
rağmen vergi sorumlusu olamaması 

c) Vergi sorumlulannın sorumluluğunun vergi 
mükelleflerinden daha ağır olması 

OL Vergi mükellefi kendine ait vergi borcundan 
sorumlu tuıulduğu halde, vergi 
sorumlusunun başkasına ait vergi 
borcundan sorumlu lutulması 

El Vergi mükelleflerinin bütün vergilerden 
sorumlu tutulabilmesi; vergi sorumlularının 

ise yalnızca gelir üzerinden alınan 

vergilerden sorumlu o lması 

12. Vergi sorumluları yapmak zorunda kaldıkları 
aşa~ıdakı ödemelerden hangisi ı çın asıl 

mükelleflere rücu edebilirler? 

Al Gecikme faizi 
Bl Vergi cezası 
CL Gecikmezammı 
Dl Para cezası 
El Vergi aslı 

13. i. 
ii. 
iii. 
ıv. 
v. 

Gerçek kişiler 
Tüzel kişi l er 

Kurumla-
Şahıs şirketlB""i 

Ticari işletmeler 

Yukarıdakilerden hangileri gelir V8f"gisi 
mükellefidir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
CL IveV 
Dl IVveV 

I, III veV El 

14. Vergi mükellefi olabilmek için a§3ğıdakilerden 
hangisine öncelikle sahip olmak gerekli ve 
yeterlidir? 

Al Tüzel kişiliğesahipdmak 
Bl Hak ehliyetire sahip olmak 
CL Temyizkudretinesahipdmak 
OL Kısıtlı olmamak 
El Reşitolmak 

izleyen sayfaya geçiniz. 



2010 AS 4401-A 

15. Kabna değer vergisinde mal veya hizmet 
safin alan nihai tüketiciye ne ad verilir? 

Al Vergi sorumlusu 
Bl Vergi yansıtıcısı 
cı Vergi yuklen icisi 
OL Kanuni mukellef 
El Vergi mukellefi 

16. Aşağıdakilerden hangis i vergi yönetiminin 
temel öğelerinden biridir? 

Al Vergi planlaması 
Bl Vergi sorumlusu 
cı Vergi yargısı 

OL Vergi aflan 
El Vergi guvenlik önlemleri 

17. Eğlence vergısı aşağıdakilerden hangis i 
tarafından tahs il edilmektedir? 

Al Iı özel id",!!:!I!:!li 
Bl Belediyeler 
cı Vergi dairesi müdurli.ikleri 
OL Vergi dairesi başkanlıklan 
El Köyler 

18. i. 

" iii. 

Hesap uzmanları 
Maliye mufettişleri 
Gelirler kontrolörleri 

Yukarıdaki vergi inceleme elemanlarından 

h;:mgileri doğrudan Gelir ldanıs i Başkanlığına 
bağhdır? 

Al Yalnı z i 
Bl Yalnız ii 
cı Yalnız ii i 
Dl i ve ii 
El i , ii ve iii 
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19. Mükellefı tespit etmek , vergi ve benzeri mali 

yükümlülükleri tarh ebnek i tahakkuk ettirmek 
ve tahsil ebnek aşağıdakilerdan hangis inin 
yetkisindedir? 

Al Vergi dairesi başkanlıgı 
Bl Be lediye başkan lan 
cı Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı 
OL Gelir idaresi Başkanlığı 
El Vergi denetmeni 

20. Aşağıdakile rden 

Başkanlığı ana 
değildir? 

hangisi, Gelir Idaresi 
hizmet birimlerinden biri 

Al Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı 
Bl Tahsilat ve Ihtilaflı Işler Daire Başkanlığı 
cı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 
OL Destek Hizmetleri Daire Başkanlıgı 
El Avrupa Birl i ği ve Dış ilişkiler Daire 

Başkanlığı 

21. Aşağıdakilerden hangisinde ikmalen vergi 
tarhı yapılabilir ? 

Al Beyannameverilmemesi dJrı.rnunda 
Bl Defter ve belgelere dayanılarak bir matrah 

farkınıntespitedilmesi halinde 
CL Kan.ıni defterlerin hiç tutıjmamış olması 

dJrumunda 
Dl Kan.ıni defterlerin tasdik ettirilmemiş olması 

dJrumunda 
El Beyannamede vergi marahına ili~kin bilgilerin 

gösterilmemesi halinde 

22. Ikmalen tarh adilen bir vergiye kar şı mükellef 
tarafından dava açılması halinde tarh edilen 
vergi ne zaman tahakkuk eder? 

Al Mükellefin davayı kazanmasıyla 
G) Vergi ihbarnamesinin tebligyle 
CL Danıştayın vergı mahkemesi kararını 

onaylamasıyla 
Dl Vergi mahkemesinintarhiyatı onayıanasıyle 
E) Dava açma süresinin dolmasıyla 

izleyen sayfaya geçini z. 
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23. Gelirin elde edilmesi aşağıdaki kavramlardan 
hangis ine bir örnek olabilir? 

Al Verginin tahakkuk etmesine 
Bl Vergi matrahına 
cı Vergiyi doguran olaya 
OL Verginin konusuna 
El Verginin tarhına 

24. Aşağıdakilerden hangisi kanuni defterlerin 
tutulmamas ı halinde vergi ida res inin 
yapabileceği bir uygulamadır? 

Al Idarece tarhiyat 
Bl Tahakkuk 
cı ikmalen tarhiyat 
Dj Tahsil 
El Resen tarhiyat 

25. Aşağıdakilerden hangisi 
sürecinin son a şamasıdır? 

Al Tarh 
Bl Vergiyi doğuran olay 
CL Tahsil 
Dj Tahakkuk 
El Tebliğ 

26. Aşağıdakilerden hangisi 
zorundadır? 

vergilendirme 

defter tutmak 

Al Kurumlar vergisinden muaf iktisadi kamu 
müesseseleri 

Bl Basit usule tabi mükellef 
cı Vergiden muaf esnaf 
OL ikinci sınıf tüccar 
El Gerçek usule tabi olmayan çiftçi 

27. Gerçek kiş ilerin işe başlama bildirimlerini 
hangi sürede yapmalan gerekir? 

Al Işe başlamadan önce 
Bl işe başlama tarihinden itibaren 10 gün 

içinde 
CL işe başlama tarihinden itibaren 15 gün 

içinde 
OL işe başlama tarihinden itibaren 1 ay içinde 
El işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde 
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28. Aşağıdakilerden hangisi işe başlamayı 

bildirmek zorundadır? 

Al Gayrimenkul sermaye iradı sahibi 
Bl Vergiden muaf esnaf 
cı Çiftçiler 
OL Adi şirket ortaklan 
El ücretli 

29. Birinc i sınıf tuccarların , gerçek us ulde 
vergiye tabi olmayan ç iftç ilerden satın 

aldıkları mallar için düzenledikleri belgelere 
ne ad v erilir? 

Al Serbest meslek makbuzu 
Bl Perakende satıŞ vesikası 
cı Gider pusulası 
OL Fatura 
El Müslahsil makbuzu 

30. Defterlerini ertesi yılda kullanmak isteyen 
normal hesap dönemine tabi mukellefler, 
defterlerini hangi ay iç inde ta sdik ettirmek 
zorundadırlar? 

Al Ocak 
Bl Şubat 

CL Mart 
OL Nisan 
El Aralık 

izleyen sayfaya geçini z. 


