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1. Toplumu teşkil eden kişilerin hukuki durumunu 
kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini 
düzenleyen, kişilerin sahip olduğu hakları ve 
yüklendikleri borçları belirleyen kurallara ne ad 
verilir? 

A) Maddi hukuk 
B) Şekli hukuk 
C) Usul hukuku 
D) Örfi hukuk 
E) Toplumsal hukuk 

 
 
 
 
 
 

2. Özellikle yargı organları önünde, bir hakkın nasıl 
istenip savunulacağına veya bir yetkinin nasıl 
kullanılacağına dair kuralları koyan ve inceleme 
konusu yapan şekli hukuk dalı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Kamu hukuku 
B) Yöntem hukuku 
C) Usul hukuku 
D) Yargılama hukuku 
E) Fiili hukuk 

 
 
 
 
 
 

3. Vergi usul hukuku ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez? 

A) Vergi hukukunun idare hukuku ile kesiştiği alan-
lardan biridir. 

B) Vergi usul hukukuna dair temel kod 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu’dur. 

C) Vergi borcu ilişkisinde tarafların karşılıklı hak ve 
yetkilerinin kullanılması ile ödev ve 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesine dair 
hususları düzenleyen şeklî vergi hukukunun bir 
dalıdır. 

D) Vergi idaresinin sahip olduğu vergi yasalarını 
vergilendirme işlemleri yapmak suretiyle 
uygulama yetkisinin kullanılış biçim ve usullerini 
düzenler. 

E) Vergi uyuşmazlıklarının vergi yargısı organları 
tarafından çözüme bağlanmasına ilişkin kural-
lardan oluşur. 

 
 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi vergi usul hukukunun 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Katı bir yasallık gereği 
B) Şekilci-formel bir yaklaşım 
C) İdarenin kural olarak bağlı yetkiye sahip olması 
D) Emredici normların yokluğu 
E) Hukuk devleti ilkesi ile yasal idare gereklerine 

riayet zorunluluğu 

5. I.   Medeni usul hukuku 
II.  İdari yargılama hukuku 
III. İcra ve iflas hukuku 
IV. Ceza muhakemesi hukuku 
Yukarıdakilerden hangileri özel hukukta şekli 
hukuk dalları arasında yer alır? 

A) I ve II 
B) I ve III 
C) II, III ve IV 
D) III ve IV 
E) I, II ve III 

 
 
 
 

6. Vergilendirme sürecinin ilk basamağı aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Verginin tahsili 
B) Verginin tarhı 
C) Verginin tebliği 
D) Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi 
E) Verginin tahakkuku 

 
 
 
 
 

7. Tarh işlemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır? 

A) Tarh işlemi, tek yanlı ve icrai bir işlemdir. 
B) Mükellefin rıza ve muvafakati aranmaksızın 

onun hukuki durumu üzerinde etki doğurur. 
C) Tarh işleminin tek yanlılığı, vergi idaresinin tek 

taraflı irade açıklamasıyla mükellefin hukuki 
durumunda değişiklik yapması anlamını taşır. 

D) Mükellefi ilgili vergi kanunu hükümlerinde 
öngörülen genel ve objektif durumdan 
çıkararak, özel ve subjektif bir hukuki duruma 
sokmaktadır. 

E) Düzenleyici bir işlemdir. 
 
 
 
 

8. Tarh işleminin amaç unsurunu aşağıdakilerden 
hangisi oluşturmaktadır? 

A) Kamu yararı 
B) Bireysel fayda 
C) Vergi ahlakı 
D) Ekonomik adalet 
E) Harcama dengesi 

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi tarh işleminin hukuki 
sonuç doğurmadığı durumlar arasında yer al-
maz? 

A) Fonksiyon gasbı 
B) Yetki devri 
C) Yetki gasbı 
D) Yetki tecavüzü 
E) Şekil eksikliği 
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10. Tarh işleminin türleri arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz? 

A) Beyana dayanan tarh 
B) İkmalen tarh 
C) Fiilen tarh 
D) Resen tarh 
E) İdarece vergi tarhı 

 
 
 

11. Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade 
eden hususların yetkili makamlar tarafından 
mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bil-
dirilmesine ne ad verilir? 

A) Tarh 
B) Tahakkuk 
C) Tescil 
D) Tebliğ 
E) Temyiz 

 
 
 

12. Vergilendirme işlemlerine ilişkin yargısal süreç-
te yapılacak tebligatlar aşağıdakilerden han-
gisine göre yapılır? 

A) Vergi Usul Kanunu 
B) Tebligat Kanunu 
C) Vergi Yargılaması Kanunu 
D) İcra ve İflas Kanunu 
E) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun 
 
 
 

13. Tebliğ yöntemleri arasında aşağıdakilerden han-
gisi yer almaz? 

A) Resmi gazete yoluyla tebliğ 
B) Adreste tebliğ 
C) Dairede tebliğ 
D) Elektronik ortamda tebliğ 
E) İlan yoluyla tebliğ 

 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu sona 
erdiren durumlardan biri değildir? 

A) Zaman aşımı 
B) Takas 
C) Terkin 
D) Ceza indirimi 
E) Tebliğ  

 
 
 

15. Beyana dayalı vergilerde tarh işlemi ile tahakkuk 
aşamasının gerçekleşmesi ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur? 

A) 30 gün arayla gerçekleşir 
B) 15 gün arayla gerçekleşir 
C) Birlikte gerçekleşir 
D) 60 gün arayla gerçekleşir 
E) Yedi gün arayla gerçekleşir 

16. Yargısal yerlere başvurulmasına ilişkin dü-
zenlenen dava açma süresine uyulmaması duru-
munda artık dava açılmasının mümkün olma-
ması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 

A) Hak düşürücü süre 
B) Yargısal süre 
C) Müsamaha süreleri 
D) Zaman aşımı süresi 
E) Düzenleyici süre 

 
 
 

17. 8 Aralık 2011’de doğan bir vergi alacağının ta-
hakkuk zamanaşımı süresinin başlangıcı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?  

A) 1 Ocak 2012 
B) 31 Aralık 2011 
C) 31 Aralık 2012 
D) 1 Ocak 2012 
E) 1 Şubat 2012 

 
 
 
 

18. Amme alacağı vadesinin rastladığı takvim yılını 
takip eden takvim yılı başından itibaren kaç yıl 
içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar? 

A) 3 yıl 
B) 5 yıl 
C) 10 yıl 
D) 15 yıl 
E) 6 yıl 

 
 
 

19. Sürelerin hesaplanması ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün 
hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde 
biter. 

B) Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse baş-
ladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden 
günün tatil saatinde biter. 

C) Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül 
eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün 
tatil saatinde biter. 

D) Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, 
süre o günün tatil saatinde biter. 

E) Sürenin son günü resmî tatile rastlarsa tatili 
takip eden üçüncü iş gününün tatil saatinde 
biter. 

 
 
 

20. Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hâllerde 
ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin 
yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname 
verme sürelerine ne kadar süre eklenir? 

A) 2 ay 
B) 3 ay 
C) 1 ay 
D) 6 ay 
E) 12 ay 
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CEVAP ANAHTARI 
1 A 11 D 
2 C 12 B 
3 E 13 A 
4 D 14 E 
5 B 15 C 
6 D 16 A 
7 E 17 D 
8 A 18 B 
9 B 19 E 

10 C 20 C 
 


