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1. Devlet ya da genel anlamda idare ile kişiler arasın-
da vergilendirmeden doğan ilişkilere ne ad verilir?
A) Vergi borcu ilişkisi
B) Vergi hukuku ilişkisi
C) Vergi ödevi ilişkisi
D) Vergi yükümlülüğü ilişkisi
E) Vergi uyuşmazlığı ilişkisi

2. Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fi şi, 
ihbarname, tekâlif cetveli ve kararlarda matraha 
ilişkin rakamların, indirimlerin eksik veya fazla 
gösterilmiş veya hesaplanmış olmasına ne ad ve-
rilir?
A) Matrah hataları
B) Hesap hataları
C) Verginin mükerrer olması
D) Yükümlülükte hata
E) Konu hataları

3. Objektif hukukun, bağımsız hâkimler (mahkeme-
ler) tarafından belli bir olaya uygulanmasına ne ad 
verilir?
A) Şekli anlamda hukuk
B) Organik anlamda hukuk
C) Konu anlamında hukuk
D) Maddi anlamda hukuk
E) İcrai anlamda hukuk

4. Vergi hukukunun temel işlevi aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) İçtihat yaratılması
B) Hukuki güvenlik sağlanması
C) Devlet ile kişi arasındaki çıkarlar dengesinin kurul-

ması
D) Vergi adaletinin sağlanması işlevi
E) Uyuşmazlıkların sona erdirilmesi

5. I. Emsal bedelinin vergi ödevlisinin başvurusu üzeri-
ne takdir komisyonu tarafından belirlenmesi hâli

II. Mücbir sebep hâlinde beyan edilecek matrahın 
belirlenmesi için takdir komisyonuna başvurulması 
hâli

III. Verginin daha önceden ödenmesi nedeniyle ver-
gisinin iadesinin istenmesi için takdir komisyonuna 
başvurulması hâli

Yukarıdakilerden hangileri takdir komisyonu ka-
rarına karşı vergi ödevlisi tarafından dava açıla-
mamasının istisnaları arasında yer alır?
A) I ve III
B) II ve III
C) I, II ve III
D) Yalnız II
E) I ve II

6. Aşağıdakilerden hangisi davaya katılmanın hukuki 
sonuçlarından biri değildir?
A) Katılma talebi, davanın sona ermesine kadar, her-

hangi bir aşamada yapılabilir.
B) Davaya katılan kimse, davanın tarafı sıfatını kaza-

namaz.
C) Dava sırasında tarafl ara hangi bildirimler yapılıyor-

sa aynı bildirimlerin davaya katılan kimseye de ya-
pılması gerekir.

D) Dava sonunda katılan adına hüküm verilemez.
E) Davaya katılma, davaya katılan kimseyi taraf konu-

muna getirmektedir.

7. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre dava açma 
süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen 
hâllerde Danıştay ve idare mahkemelerinde kaç 
gündür?
A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
E) 90

8. İdareye yapılan bir başvurunun hiç cevap verilme-
mek suretiyle dolaylı bir şekilde reddedilmesine ne 
ad verilir?
A) Mutlak red
B) Nispi red
C) Zımni red
D) Dolaylı red
E) Doğrudan red

9. Dilekçe üzerinde yapılması gereken ilk inceleme 
ve bu inceleme sonucunda yapılacak işlemlerin di-
lekçenin alındığı tarihten itibaren en geç kaç gün 
içinde sonuçlandırılması gerekir?
A) 7
B) 15
C) 21
D) 30
E) 45

10. Tarafl arın karşılıklı olarak ikişer defa dilekçe ver-
melerine ne ad verilir?
A) Dilekçelerin teatisi
B) Dilekçelerin tekerrür etmesi
C) Dilekçelerin tekemmülü
D) Dilekçelerin tezahürü
E) Dilekçelerin devri
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11. Tarafl ardan birisinin kendi aleyhine olarak ileri sü-
rülen bir vakıanın doğruluğunu mahkemeye beyan 
etmesine ne ad verilir?
A) İspat
B) Delil
C) Keşif
D) İkrar
E) Tekemmül 

12. Mahkemelerin verdiği nihai kararların kesinleşme-
sine engel olan kanun yollarına ne ad verilir?
A) Yargılamanın yenilenmesi
B) Olağan kanun yolu
C) Kanun yararına temyiz
D) Kanun yararına bozma
E) Olağanüstü kanun yolu

13. Aşağıdakilerden hangileri temyiz edilemeyecek ka-
rarlardan biri değildir?
A) Danıştay’ın temyiz incelemesinden geçen kararları
B) Vergi mahkemelerinin tek hakimle verilen kararları
C) Vergi davasının hasım gösterilmeden veya yanlış 

hasım gösterilerek açılması hâlinde, dava dilekçe-
sinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine ilişkin 
karar

D) Bölge idare mahkemesinin kararları
E) İlk derece mahkemelerinin vermiş oldukları nihai 

kararlar

14. Temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması 
hâlinde kararı veren merciin temyiz isteminin reddi 
kararlarına karşı, bu kararların tebliğ tarihini izle-
yen günden başlayarak kaç gün içinde temyiz yo-
luna başvurulması mümkündür?
A) 5
B) 7
C) 9
D) 15
E) 21

15. Bütün dava malzemesinin gerek maddi ve gerekse 
hukuki yönden yeniden gözden geçirilmesine ve 
gerektiğinde tamamlanmasına imkân tanıyan ka-
nun yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstinaf
B) İtiraz
C) Şikayet
D) Temyiz
E) Tahkim

16. Yürütmeyi durdurma talebi üzerine karar Danıştay 
dava daireleri tarafından verilmişse itiraz mercii 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) En yakın bölge idare mahkemesi
B) Yargı çevresinde bulunan bölge idare mahkemesi
C) Vergi dava daireleri kurulu
D) En yakın nöbetçi mahkeme
E) Kararı veren hâkimin katılmadığı nöbetçi mahkeme

17. I. Danıştay Dava Daireleri veya Vergi Dava Daireleri 
Kurulunun ancak temyiz merci olarak verdikleri ka-
rarlar

II. Danıştay Dava Dairelerinin ilk derece mahkemesi 
olarak verdikleri kararlar

III. Bölge İdare Mahkemelerinin idare ve vergi mah-
kemelerinin davayı sonuçlandıran kararlarına karşı 
yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlar

Yukarıdakilerden hangileri düzeltilmesi istenebile-
cek kararlar arasında yer alır?
A) II ve III
B) I ve II
C) I, II ve III
D) Yalnız I
E) I ve III

18. Yargılamanın yenilenmesi talebine konu olamayan 
kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer al-
maz?
A) Danıştay’ın temyiz incelemesi üzerine verdiği ona-

ma ya da bozma kararı
B) Ara kararları
C) İlk inceleme üzerine verilen kararlar
D) Mahkemece verilmiş kesin hüküm kazanmış nihai 

kararlar
E) Görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin kararlar

19. Aşağıdakilerden hangisi yargılanmanın yenilenme-
sinin nedenlerinden biri değildir?
A) Karardan sonra yeni bir belgenin ele geçmiş olması
B) Kararı veren mahkemenin geçersiz kılınması
C) Karara esas alınan belgenin sahteliğinin anlaşılma-

sı
D) Karara esas alınan bir ilamın kesinleşen bir mahke-

me kararı ile kalkması
E) Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin ihlal edilmesi

20. Aşağıdakilerden hangisi vergi yargılaması hukuku-
na özgü olan ilkeler arasında yer almaz?
A) Kamuya yararlılık ilkesi
B) Yazılılık ilkesi
C) Resen araştırma ilkesi
D) Delil serbestîsi ilkesi
E) Delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi
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CEVAP ANAHTARI

1 B 11 D

2 A 12 B

3 D 13 E

4 C 14 B

5 E 15 A

6 E 16 C

7 D 17 E

8 C 18 D

9 B 19 B

10 A 20 A


