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1. Maddi hukuk tarafından düzenleme konusu ya-
pılarak içeriği belirlenen hak ve yetkilerin kul-
lanılması ile ödev ve yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi biçim ve yöntemlerine dair kural-
ların oluşturduğu hukuk dalı aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Şekli hukuk
B) Usul hukuku
C) Örfi hukuk
D) Toplumsal hukuk
E) Yargı hukuku

2. I. Vergilendirme sürecini oluşturan çeşitli aşama 
ve işlemler

II. Vergi hukukunda süreler
III. Vergi denetimi kapsamındaki ön işlemler
IV. Yükümlülerin vergi ödevlerinin yerine getirilme 

biçim ve yöntemleri
Yukarıdakilerden hangileri 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanunu’nda düzenlenen konular arasında yer 
alır?
A) I, II ve III
B) II, III ve IV
C) I, II, III ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II ve IV

3. Aşağıdakilerden hangisi vergiyi doğuran olayın 
gerçekleşmesine bağlı değildir?
A) Uygulanacak yasa hükümlerinin tespit edilmesi
B) Vergi mükellefinin tespit edilmesi
C) Zaman aşımının işlemeye başlaması
D) Ceza yaptırımlarının geçerlik kazanması
E) Vergi şeklinin belirlenmesi

4. Bir idari işlemin amaç unsuru yönünden huku-
ka aykırılığı aşağıdakilerden hangisi ile adlandı-
rılır?
A) Yetki sakatlığı
B) Yetki saptırması
C) Yetkide butlan
D) Yetkide hükümsüzlük
E) Yetkide usulsüzlük

5. Kanunun öngördüğü ilk tebliğ yöntemi aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Adreste tebliğ
B) İlan yoluyla tebliğ
C) Resmi Gazete ile tebliğ
D) Dairede tebliğ
E) Elektronik ortamda tebliğ

6. Üçüncü kişilerin haciz koydurduğu bir malın 
paraya çevrilmesinden önce kamu alacaklısının 
da takibe geçmesi hâlinde hacze iştirak 
edebilmesi ve satış bedelinin haciz sahibi 
kişilerle hazine arasında payları oranında pay-
laştırılmasına ne ad verilir?
A) Rüçhan hakkı
B) Pay isteme hakkı
C) Paya iştirak hakkı
D) Cebri hak
E) Teminat hakkı

7. Aşağıdakilerden hangisi tahsil zaman aşımının 
kesildiği hallerden biri değildir?
A) Ödeme
B) Haciz tatbiki
C) Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda 

yapılan her çeşit tahsilat
D) Ödeme emri tebliği
E) Mal bildirimi yapılmaması

8. Aşağıdakilerden hangisi mücbir sebepler ara-
sında yer almaz?
A) Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine geti-

rilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır 
hastalık ve tutukluluk

B) Vergi ödevinin yerine getirilmesinin zaman aşı-
mına uğraması

C) Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel ola-
cak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi 
afetler

D) Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gay-
bubetler

E) Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla 
defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması

9. Aşağıdakilerden hangisi vergi incelemesinde 
yetkili olan kişilerden biri değildir?
A) Vergi müfettişleri
B) Vergi müfettiş yardımcıları
C) Vergilendirme memurları
D) İlin en büyük mal memuru
E) Vergi dairesi müdürleri
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10. Aşağıdakilerden hangisi yasa koyucu tarafın-
dan belirlenen yoklama ile araştırma yapılacak 
konular arasında yer almaz?
A) Özel yetki verilmiş olsun olmasın günlük hasılatı 

tespit etmek
B) Ödeme kaydedici cihaz kullanmak 

mecburiyetinde olanların bu mecburiyete uyup 
uymadıklarını tespit etmek

C) Günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterlerin 
iş yerlerinde bulundurulup bulundurulmadığını 
tespit etmek

D) Vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi icap 
eden belgelerin usulüne göre düzenlenip dü-
zenlenmediği ile kullanılıp kullanılmadığını tes-
pit etmek

E) Faturasız mal bulunup bulunmadığını, levha 
asma veya kullanma mecburiyetine uyulup uyul-
madığını saptamak

11. Vergi usul hukukunda bir ihbar üzerine veya 
vergi incelemesi neticesinde vergi kaçırıldığı 
yönünde kuvvetli belirtiler bulunması üzerine, 
suç delillerini ele geçirmek için bir mükellef 
veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahısların 
konutunda, etrafı çevrili diğer yerlerinde, üze-
rinde ve eşyasında yapılan araştırmaya ne ad 
verilir?
A) Yoklama
B) Araştırma
C) Bilgi toplama
D) İnceleme
E) Denetleme 

12. I. Defter tutma
II. Beyanname verme
III. Vergi borcu ödeme 

Yukarıdakilerden hangileri mükelleflerin şekli 
ödevleri arasında yer alır?
A) I ve III
B) II ve III
C) Yalnız II
D) I, II ve III
E) I ve II

13. Aşağıdakilerden hangisi VUK’a göre düzenlen-
mesi gereken belgelerden biri değildir?
A) Fatura
B) Sevk irsaliyesi
C) Gelir pusulası
D) Serbest meslek makbuzu
E) Müstahsil makbuzu

14. Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdakilerden 
hangisinin tasdik ettirilmesi mecburi değildir?
A) Yevmiye defteri
B) Çiftçi işletme defteri
C) Yabancı kurumların hasılat defteri
D) Defter-i kebir
E) İmalat defteri

15. Defter tutan mükellefler, tutmuş oldukları def-
terleri ve bu defterlerin dayanağı olan belgeleri 
ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından 
başlayarak kaç yıl süre ile saklamak zorundadır-
lar?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 9
E) 15

16. İbraz ödevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?
A) Saklama ödevinin hukuksal sonucudur.
B) Saklama ve ibraz ödevi sonucunda vergi idaresi, 

mükelleflerin beyanlarının doğru olup olmadığını 
belirleyebilmektedir.

C) İnceleme ile sınırlı değildir.
D) İncelemeye yetkililer tarafından defter ve belge-

lerin ibrazı istenebilecektir.
E) Defter ve belgeleri ibraz etmeyenlere özel usul-

süzlük cezası ile vergi ziyaı cezası kesilmekte-
dir.

17. İktisadi kıymetin defter kayıtlarında gösterilen 
hesap değerine ne ad verilir?
A) Mukayyet değer
B) İtibari değer
C) Sürüm değeri
D) Rayiç değer
E) Emsal değeri

18. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatala-
rından biri değildir?
A) Mükellefin şahsında hata
B) Mükellefiyette hata
C) Mevzuda hata
D) Muafiyet döneminde hata
E) Vergi miktarında hata
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19. Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk 
fişi, ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda mat-
raha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya 
fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasına ne 
ad verilir?
A) Vergi miktarında hata
B) Hesap hatası
C) Matrah hatası
D) İşlem hatası
E) Mevzu hatası

20. Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir 
vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerin-
den bir defadan fazla vergi istenmesi veya alın-
masına ne ad verilir?
A) Vergi işlemi hatası
B) Verginin mükerrer olması
C) Vergi tahsili hatası
D) Verginin sakat olması
E) Vergi uygulama hatası
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CEVAP ANAHTARI

1 A 11 B

2 C 12 E

3 E 13 C

4 B 14 D

5 D 15 B

6 A 16 C

7 E 17 A

8 B 18 E

9 C 19 C

10 A 20 B


