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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 kitabınızela 
veril.n bilgiı... gOr. cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki dii:unı.melllrle 
It.ği,mit olsa bile, kitaptaki bilgiye gOra 

L doiru olan cevabı ifarel:llyiniz. 

1. Vergi kanunlarının uygulanabilmesi için 
ayrıca aşağıdaki kanunlardan hangisiyle 
gelir toplanma sına izin verilmesi gerekir? 

Al Bütçe Kanunu 
Bl Ticaret Kanunu 
cı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun 
Dl icra ve iflas Kanunu 
El Kesin Hesap Kanunu 

2. A~ağıdakilerden hangis i belirli bir hizmetin 
karşılığı olması yönüyle vergiden ayrılan 

mali bir yükümlülük türüdür? 

Al Resim 
Bl Şerefiye 
cı Parafiskal gelir 
Dl Fon 
El Harç 

3. Kanun hükmünde kararname ç ıkarma yetkisi 
aşağıdakilerden hangis ine aiUir? 

Al Ma liye Baka nı 

Bl Bakanlar Kurulu 
cı Adalet Bakanı 
Dl TBMM 
El Başbakan 

A 
7 

4. Veraset ve intikal vergisinden kurtulmak için 
gerçekte bağış olan bir işlemin satıŞ gibi 
gösterilmesi vergi hukuku açısından n ası l 

nitetenabilir? 

A) Vergiden kaçınma 
Bl Kıyas 

CL Ekaıomik yerlITl 
D) Peçeleme 
El Saltekarl ık 

5. Genelolarak kiş i kavramı hakkında 

aşağıdaki ifadelerden hangis i yanlıstır? 

Al Dernekler , özel hukuk tüzel kişisi sayılır. 
Bl Vak ı flar, kişi topluluQu deQil mal topluluQu 

sayılır. 

cı Esas olarak anayasada düzenlenir. 
Dl Gerçek ve tüzel kişi olmak üzere ikiye ayrılır. 
El Tüzel kişjler , kamu hukuku tüzel kişisi ve 

özel hukuk tü zel kişisi olarak ikiye aynıır. 

6. Vergi mükellefinin ölümü halinde, ölen 
mükellefin ödevlerini aşağıdakilerden hangis i 
yerine getirir? 

Al Mirası reddetmeyen kanuni mirasçılan 
Bl Ölen mükellefin iradi temsilcisi 
C) Tereke masası 
ol Ölen mükellefin bağlı bulunduğu vergi 

dairesi başkanlıklan 
El Ölen mükellefin vekili 

7. Aşağıdakilerden hangisi, Gelir Idaresi 
Ba şkanlığı içinde yer alan danı şma birimleri 
ve yardımcı hizmet birimlerinden biri 
değildir? 

Al Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Bl Strateji Ge li~tirme Daire Ba~kanlığı 
cı Hukuk M.işavirliği 
OL insan Kaynaklan Daire Başkanlığı 
El Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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8, Aşağıdakilerden hangisi verginin idarec e tarh 
edilmesinde geçerli bir sebep sayılır? 

Al Defter kayıtlannın gerçek durumu 
yansıtmaması 

Bl Kanuni defterlerin tutulmaması 
cı Defter kayıllannın sagllkll vergi incelemesi 

için yetersiz olması 
Dl f\Jevcut halin resen ve ikmalen tartıiyat 

kapsamına ginnemesi 
El Tasdik zorunluluğuna uyu lmaması 

9. i. 

" iii. 

Bakanlar Kurulu 
Başbakan 

Maliye Bakanı 
LV Gelirler idaresi Başkanı 

Anayasaya göre vergi oranlarında deQişiklik 
yapma yetkis i yukandakilerden hangilerine 
verilebilir? 

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

10. Maliye Bakanlığınca belirlenen özel hesap 
dönemlerinin süres i ne kadardır? 

Al 6 ay 
Bl Bay 
cı 12 ay 
Dl 18 ay 
El 2 yıl 

11. Aşağıdaki 
haklannın 

ilkelerden hangis inin mükellef 
çekirdeğini olu,turduğu 

söylenebilir? 

Al En az geçim indirimi ilkesi 
GL Vergilerin kanuniliği ilkesi 
cı Fayda ilkesi 
Dl iktidar ilkesi 
El Ayımıa ilkesi 
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12. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunda 

mükelleflerin bilgi alma hakkına hizmet eden 
araçlardan biridir? 

Al Genel yazı 
Bl Talimatname 
cı Yönetmelik 
OL Genelge 
El Özelge 

13. A~ağıdaki haklardan hangisi kamu 
haklarından olan kişisel haklardan biridir? 

Al Çalışma hakkı 

Bl Kamu hizmetine ginne hakkı 
cı Konut dokunulmazııgı 
OL Seçme ve seçilme hakkı 
El Sosyal güvenlik hakkı 

14. Mücbir sebeplerin varlığı vergi cezaları 

bakımından aşağıdaki sonuçlardan hangisini 
doğurur? 

Al Ceza ertelenir. 
Bl Cezanın taksitle ödenmesi mümkün olur. 
CL Cezada yüzde elli indirim uygulanır. 
OL Vergi cezası kesilmez. 
El Ceza ağırlaştırıllr. 

15. Kanun, belli i şlerin belli bir süre içinde 
yapılmasını öngörmekle birlikte, süreye 
uyulmaması halinde herhangi bir yaptırım 
getirmemi, se , söz konusu süre niteliği 

açısından ne tür bir süredir? 

Al Zamana$ımı süresi 
Bl Hak düşürücü süre 
cı idari süre 
OL Yargısel süre 
El Düzenleyici süre 

izleyen sayfaya geçiniz. 



2010 YS 4401 -A 

16. Vergi hukukunda mücbir sebep hali olarak 
kabul edilen, sahibinin iradesi dışındaki 

sebeplerle defter ve belgelerin elden çıkmış 
bulunması durumunu ispata yarayan belgeyi 
aşağıdakilerden hangis i düzenler? 

Al Gelir idaresi Başkanlığı 
B) Ticaret mahkemesi 
c} Maliye Bakanlığı 
Dl Vergi dairesi başkanlığı 
E) Iş mahkemesi 

17. Aşağıdakilerden hangisi tahsilat zamanaşımını 
kesen nedenlerden bi r i deği Idi r ? 

Al Ödeme 
Bl Mal bldirimi 
cı Bcrçlurı..ın yabancı ülkede bulunması 
Dl Ödeme emri tebliği 
El Haciz uyg..ılanması 

18. i. Takas beyanında bulunma yetkisi sadece 
kamu alacaklısına tanınmı ştır. 

ii Takas için her iki alacağın da kamu hukuku 
ilişkisinden doğması gerekir. 

iii. Takas , muaccel borç/ar için geçerlidir. 

Kamu alacaklarında takas ile ilgili yukarıdaki 
iladelerden hangileri yanh$br? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
CL Yalnız iii 
D) i ve ii 
E) i , ii ve iii 

19. Vergilerin ödeme zamanları aşağıdaki hukuki 
normlardan hangisiyle düzenlenir? 

Al Tüzük 
Bl Mukteza 
CL Özelge 
Dl Yönetmelik 
El Kanun 
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20. Aşağıdaki vergi denetim amaçlarından hangisi 

vergi potansiyelinin değerlendirilmesini ve 
vergi dişi tutulmuş kaynakların ortaya 
çıkarılmasını amaçlar? 

Al Hukuki anaç 
Bl Ekcnomik amaç 
CL Sosyal amaç 
Dl Mali amaç 
El Yasal amaç 

21. Işletmenin faaliyetlerinin sistematik bir 
biçimde incelenerek, faaliyetler için kullanılan 
kaynakların etkinliğini araştırmak için yapılan 
denetimtürü aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Uyg..ınluk denetimi 
Bl Faaliyet denetimi 
CL Mali tabloların denetimi 
Dl iç denetim 
El Dış denetim 

22. Mükelleflerin günlük hasılatını tespit ebnek, 
defter ve belge düzenine uyup uymadıklarını 
denetlemek aşağıdakilerden hangisine bir 
örnektir? 

Al Yoklama 
Bl inceleme 
CL Teftiş 

ol Bilgi toplama 
El Arama 

23. Aşağıdakilerden hangisi vergi idaresi 
tarafından cezalandırılan suçlar arasında ll!!!:. 
almaz? 

Al ikinci derece usulsüzlük 
G) Mükellefin özel i~lerini yapmak 
CL Birinci derece us~süzlük 
Dl Özel us~süzlük 
E) Ven~ ziyaı 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Mükellefler hürriyeli bağlayıcı bir fiille aynı 
zamanda vergi ziyaına da sebebiyet verirse, 
kesilecek ceza vergi ziyaı cezasının kaç katıdır? 

Al 1 
Bl 2 
CL 3 
OL 4 
El 5 

25. Tek bir tiil ile tarld. vergilerde v ergi kaybına 
sebebiyet verilirse a şağıdakile rden hangis i 
uygulanır? 

Al ikinci vergiye ilişkin ceza indirilerek 
uygulanır. 

Bl Kesilecek ceza artınlarak uygulanır. 
c) Cezalar birleştirilir. 
Dl Kayba neden olunan her vergi için ayrı ayrı 

ceza kesilir. 
El Kesilecek ceza indirilerek uygulanır. 

26. Devleteve il özel idar eler ine ait ver gilerle ilgili 
cebri iaa i şlemleri aşağıdakilerden hangisi 
tarafından yürütülür? 

Al Vw:g dairesi 
Bl icra dairesi 
CL Valilik 
Dl iflas masası 
El Özel avukatl a'" 

27. Ödeme emri gönderilen borçludan , borcunu 
kaç gun içinde odernesi i s«ınir? 

Al O 
Bl 7 
CL 9 
OL 10 
El 15 
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28. Aşağıdakilerden hangisi ödeme emrını alan 

borçlunun yedi gün içinde vergi mahkemesine 
başvurma gerekçelerinden bir i değildir? 

Al Böyle bir borcu olmadığını ileri sürmesi 
Bl Borcı..rıu kısmen ödedigiri öne sürmesi 
cı Borcı..rıu tamamen ödedigiri öne sürmesi 
Dl Barcııı vadesinin geçtigini öne sürmesi 
El Borcı..rı zamanaşımına ug-adığını öne sürmesi 

29. Aşağıdakilerden hangisi "'vergilendirme 
hataları" a rasında sayılamaz? 

Al Verginin konusunda hata 
Bl Vergilendirme döneminde hata 
c) Vergi miktannda hata 
OL Mükellefin şahsında hata 
El Mükellefiyette hata 

30. Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan 
yerlerde, vergi 
yetkilidir? 

hatala nnı düzeltmeye kim 

Al Takdir komisyonu 
Bl Maliye Bakanlığı 
CL Hesap uzmanı 
OL Maliye müfettişi 
El Vergi dairesi müdürü 

izleyen sayfaya geçini z. 


