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13.06.2016 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

2015-2016 ÖĞRETİM YILI 

KAMU MALİYESİ VE VERGİ HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI 

(TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER İÇİN) 

 

Sınav Yönergesi:Sınav süresi 60 dakikadır. Doğru cevap optik forma işaretlenir. Birden fazla 

seçenek işaretlenir veya seçenekler üzerinde karalama yapılırsa, cevap geçersiz sayılır. 

Sınav süresi sonunda soru kağıdı ve optik form sınav görevlilerine teslim edilir. 

Başarılar dileriz. 

 

SORULAR 

 

1 ve 2 numaralı sorular aşağıdaki olaya göre yanıtlanacaktır. 

 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları, mezunlar derneğinin bir toplantısında bir araya 

gelmişlerdir. Avukat (A), kendi bürosunda faaliyetini yürütmekte, avukat (C) ise (B) Belediyesinde 

çalışmaktadır. (A)’nın eşi (E) bir butik sahibidir.  

Bay (C)’nin müvekkili olan (L) Limited Şirketi hakkında yapılan inceleme sonucunda takdir edilen 

matrah farkı üzerinden, şirketin kanuni temsilcisi olan Bay (K) hakkında cezalı tarh işlemi uygulanmış 

ve defter ve belgelerin ibraz edilmemesi fiili Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmiştir.  

 

1. Yukarıdaki olaya göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri kesinlikle yanlıştır? 

I.             (A), faaliyetinden kaynaklanan gelirini nakden veya hesaben elde ettiğinde, gelir 

vergisi doğar. 

II. (E), şüpheli alacakları için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık 

ayırabilir. 

III. (C)’nin gelir vergisinin hesaplanmasında, elde ettiği gelir miktarına kendisi, eşi ve 

çocukları için yasada yer alan oranlar uygulanarak bulunan asgari geçim indirimi 

tutarı da dikkate alınır. 

IV. (A) ve (E) katma değer vergisi yükümlüsüdür. 

A) I-III B) I-II C) III-IV D) I-II-III E) I 

 

2. Yukarıdaki olaya göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

I.             (A)’nın ihtirazi kayıtla verdiği beyanname ile tahakkuk eden vergiye karşı açtığı dava, 

verginin tahsil işlemlerini durdurur. 

II. Şirketin idaresinde vergi yasalarına aykırı hareketlerden doğacak cezalar yalnızca 

şirket adına uygulanabileceğinden, (K) hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na 

bildirimde bulunulmuş olması hukuka aykırıdır. 
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III. Yaptıkları inceleme sırasında Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde yazılı 

suçların işlendiğini tespit eden vergi müfettişleri ve vergi müfettiş yardımcıları 

tarafından durumun doğrudan doğruya Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesi 

zorunludur. 

IV. (K)’nın defter ve belgeleri ibraz etmemesi nedeniyle, özel usulsüzlük cezasına 

muhatap olması, cezaların şahsiliği ilkesinin sonucudur.  

A) IV B) I-III C) III-IV D) II-III-IV E) Hiçbiri 

 

3. Vergi yükümlüsünün Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurusu ile ilgili olarak aşağıda 

söylenenlerden hangisi/hangileri yanlıştır? 

I.             Kuruma yapılacak başvuru işlemekte olan dava açma süresini durdurur. 

II. Kurum, başvuruyu altı ay içinde sonuçlandırmalıdır. 

III. Kurumun verdiği kararlara uyulması zorunludur. 

IV. Kurum, başvuruyu incelerken bilirkişi görevlendirebilir, tanık dinleyebilir. 

A) I-III B) IV C) III-IV D) II-IV E) III 

 

4. Vergi yargılamasında kanun yollarına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden 

hangisi/hangileri doğrudur? 

I.               Vergi yargılaması örgütü, mevcut uygulamada vergi mahkemeleri-bölge idare 

mahkemeleri Danıştay olmak üzere üç mercili ve üç dereceli olarak faaliyet 

göstermektedir. 

II.    Mevcut uygulamada vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı bir defaya mahsus 

olmak üzere on beş gün içinde kararın düzeltilmesi talep edilebilir. 

III.    Tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve 

cezaları toplamı yasada belirtilen miktarı aşan vergi davaları bakımından, kanun 

yollarında taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır. 

IV.    Temyiz incelemesi sonucunda Danıştay, kararda yeniden yargılama yapılmasına 

ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya 

yanlışlıklar varsa kararı düzelterek onar. 

A)  I B) II-III C) III-IV D) IV E) I-III 

 

5. Vergi incelemesi ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? 

I- Kısmi incelemenin 6 ay, tam incelemenin 1 yıl içinde bitirilmemesi halinde ek süre 

talep edilmesi mümkün değildir. 

II- Asıl olan incelemenin vergi dairesinde yapılmasıdır.  

III- Tarh zamanaşımı süresi içinde inceleme yapılabilir. 

IV- İnceleme sırasında usulüne uygun olarak istenmesine rağmen tutulması gereken 

defterler ibraz edilmez ise vergi kaçakçılığı suçu oluşur. 

V- Mükellef kural olarak inceleme raporuna karşı dava açabilir.   
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A) I-II-V B) II- III-IV C) I-IV-V D) I- III-V E) I-III-IV 

 

6. Vergi kabahatleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

I- Küçük adına veli veya vasi vergi kabahati işlerse, cezadan veli veya vasi küçük ile 

birlikte müteselsilen sorumlu olur.   

II- Vergi ziyaı cezasının kesilebilmesi için zamanaşımı 5 yıldır ve cezanın bağlı olduğu 

vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden başlar.  

III- Vergi ziyaı kabahati vergi kaçakçılığı suçlarından birinin hareketleri ile işlenmiş ise 

ceza mahkemesi karar verene kadar vergi ziyaı için ceza kesilemez.  

IV- Vergi ziyaı kabahatini sadece mükellef veya sorumlu işleyebilir.  

V- Tek bir fiil ile başka neviden birkaç vergi ziyaa uğramış olursa her bir vergi için ayrı 

ceza kesilir. 

A) I-III-IV B) II-IV-V C) II-III D)II-III-IV E) IV-V 

 

7. Bireysel vergiler ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

I- Katma değer vergisinin mükellefi, malı satan kişidir.   

II- Özel tüketim vergisinin mükellefi, malı alan kişidir. 

III- Gelir vergisinde sadece ticari ve zirai kazançta tahakkuk esası geçerlidir.   

IV- Kurumlar vergisinde tahsil esası geçerlidir. 

V- Gelir vergisi açısından bir üniversite öğretim görevlisi ücret, bir şirket ortağı ise 

menkul sermaye iradı elde etmektedir.    

A) I-II-V B)II-III-IV C) I-III-V D) I-IV E) III -V 

 

8. Alacakların amortismanı ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

I- Değersiz alacak kaydı oluşturmak için mutlaka bir mahkeme kararı gerekmektedir.   

II- Bir eczacı şüpheli alacak kaydı oluşturabilir.    

III- Bir avukat şüpheli alacak kaydı oluşturabilir.     

IV- Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-

zarar hesabına intikal ettirilir.  

V- İlk derece mahkemesinin red kararı üzerine değersiz alacak kaydı oluşturulabilir. 

Başvurulan üst derece yargı yerinin kararının beklenmesine gerek yoktur.  

A) I- III B) II-IV C) IV-V D) II-III E) III-IV 

 

9. Hükümet, büyük bir doğal afet sonrasında acil kamu geliri gereksinimi nedeniyle bir an önce 

uygulama başlatabilmek için bir Bakanlar Kurulu Kararı yayınlamak suretiyle mevcut vergileri 

yeniden yapılandırmıştır. Bu kapsamda bazı bireysel vergi yasalarındaki yükümlü, vergiyi 

doğuran olay, verginin konusu yeniden tanımlanmış ve yer yer genişletilmiştir.  
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Olaya göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri söylenebilir? 

I- Bakanlar Kurulu’nun uygulaması, verginin yasallığı ilkesinin istisnasıdır ve hukuka 

uygundur. 

II- Bakanlar Kurulu olayda belirtilen unsurlar dâhil olmak üzere vergilere ilişkin hiçbir 

unsura yönelik değişiklik ya da düzenleme yapma yetkisine sahip değildir.  

III- Bakanlar Kurulu’nun uygulaması, verginin yasallığı ilkesine aykırıdır. 

IV- Bakanlar Kurulu’nun söz konusu uygulaması, sıkıyönetim ve olağanüstü durumlarda 

hukuka uygun olur. 

A) I-IV B) III-IV C) III D)II-III E) II-III-IV 

 

10. Aşağıdakilerden hangileri tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez? 

I- Sahte fatura kullanılması nedeniyle ortaya çıkan vergi ziyaı cezası 

II- Defter-i Kebir’in tutulmaması nedeniyle ortaya çıkan usulsüzlük cezası 

III- Kanunen kabul edilmeyen gider gösterilmesi nedeniyle oluşan vergi ziyaı cezası 

IV- Fatura düzenlememe nedeniyle oluşan özel usulsüzlük cezası 

 

A) I-II B) I-III-IV C) I- II- IV D) III- IV E) II-IV 

 

11-15 numaralı sorular aşağıdaki olaya göre yanıtlanacaktır. 

Bayan (D), (B) Limited Şirketi’nin ortağı ve müdürüdür. (B) Limited Şirketi nezdinde 2015 yılında 

yapılan denetimde, şirketin 2009 yılına ilişkin kayıtlarında, gerçek olmayan alımların bulunduğu ve bu 

suretle matrahın aşındırıldığı tespit edilmiştir. Denetim henüz bitmeden Bayan (D) geçirdiği trafik 

kazası sonucunda vefat etmiş, D’nin tüm malvarlığı tek varisi olan oğlu Bay (S)’ye kalmıştır. 

(B) Şirketi, cezalı vergi tarhiyatını iptal ettirmek için avukat Bayan (C)’ye vekâlet vermiştir. Bayan 

(C) hazırladığı dava dilekçesinde, (B) hakkında uygulanan cezalı vergi tarhiyatının hukuka aykırı 

olduğunu, zira muhasebeci Bay (M) ile vergisel ödevlerin yerine getirilmesi konusunda yapılmış olan 

anlaşma uyarınca sorumluluğun Bay (M)’ye ait bulunduğunu ileri sürmüştür. 

 

11. Denetim sonucunda vergi idaresi cezalı tarhiyata girişmeye karar verirse kime 

yönelecektir? 

A) Bay (M) 

B) (B) Limited Şirketi 

C) Bayan (D) 

D) Bay (S) 

E) Hiçbiri. Vergi ziyaı cezası ölümle ortadan kalkmıştır. 

 

12. Olayda vergi kaçakçılığı suçlarından hangisinin işlendiği söylenebilir? 

A) Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma  
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B) Sahte belge kullanma 

C) Muhasebe hilesi yapma 

D) Defter ve belgeleri gizleme 

E) Defter ve belgeleri tahrif etme 

 

13. Vergi kaçakçılığı suçunun faili aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Bay (M) 

B) (B) Limited Şirketi 

C) Bayan (D) 

D) Bay (S) 

E) Bayan (C) 

 

14. Siz Bayan (C)’nin yerinde olsaydınız nasıl hareket ederdiniz? 

A) Bayan (C)’nin dava dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar yerindedir. 

B) Dava açmaz, vergi idaresi ile uzlaşmaya çalışırdım. 

C) Cezalarda indirim yoluna giderdim. 

D) Dava açar, vergi ve cezaların zamanaşımına uğradığını iddia ederdim. 

E) Dava açar, Bayan (D)’ninölümü nedeniyle cezanın ortadan kalktığını iddia ederdim. 

 

15. Olaydaki kişilerin yükümlü olduğu vergiler ve gelir türleri bakımından, aşağıdakilerden 

hangileri doğrudur? 

I- Bayan (D) Gelir Vergisi – Menkul Sermaye İradı 

II- Bayan (D) Gelir Vergisi – Ücret 

III- (B) A.Ş  Gelir Vergisi 

IV- Bay (S)  Gelir Vergisi 

V- Bayan (C) Gelir Vergisi – Ücret 

VI- Bay (M)  Gelir Vergisi – Serbest Meslek Kazancı 

A) I-II-VI B)I-III-V-IV C) II-IV-V D) IV-V-IV E) II-IV 

 

16. Kanuni merkezi Beşiktaş’ta bulunan (B) Anonim Şirketi’ne 2014 yılı için 16.000 TL Kurumlar 

Vergisi ve 16.000 TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Vergi/ceza ihbarnamesi (B) A.Ş.’ye 

25.05.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir.  

Yukarıdaki olaya göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

I- (B) Anonim Şirketi cezalı tarhiyata karşı, ihbarnamenin tebliğ tarihini izleyen günden 

itibaren bir ay içinde dava açabilir. 

II- Eksik harç veya posta ücretiyle davanın açılması halinde mahkeme davanın açılmamış 

sayılmasına karar verir ve kararı davacıya tebliğ eder. 
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III- Dava dilekçesinde, yürütmenin durdurulması talebinin yer alması gerekmez. 

IV- Mahkeme taraflarca sunulan iddia, savunma ve delillerle bağlıdır. 

A)  II-IV B) I-III C) IV D) III E) III-IV 

 

17. Vergi hukukunda kanuni temsilcilerin sorumluluğuna ilişkin olarak hangisi/hangileri 

söylenemez? 

I- Şirket hakkında alınan ihtiyati haciz kararı, kusurlu kanuni temsilcisi hakkında da 

uygulanabilir. 

II- Kanuni temsilcilerin vergi aslı ve fer’ilerinden sorumluluğu bakımından özel kanun 

olan Vergi Usul Kanunu’nun hükümleri geçerlidir. 

III- Vergi borcunun şirketten tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine, şirketin kusurlu 

kanuni temsilcisine başvurmak mümkün olur. 

IV- Kanuni temsilciler hakkında kesilen cezalardan, kanuni temsilcilerin mirasçıları 

sorumlu olmazlar. 

A)  I-II B) II-III C) I-III  D) I-IV E) I 

 

18. Tam Hazır Beton A.Ş., son teknoloji beton karma makinelerinden satın almak üzere ortaklarından 

Bay (B)’nin kayınpederinin % 40 hissesine sahip olduğu firma ile bir sözleşme imzalamıştır. Bay 

(B)’nin 14 yaşındaki oğlu (T), bilgisayar oyunlarına meraklı olduğu için yüksek fiyata aldığı 

oyunları, kopyalayıp arkadaşlarına satmaya başlamış; aylar geçtikçe bu işi daha da ilerletmiş ve 

korsan oyunları düzenli olarak satar hale gelmiştir. Bu sırada şirket çalışanı Bayan (İ)’nin amcası 

vefat etmiş ve mirasçı Bayan (İ) ölümden bir ay sonra terekenin borca batık olduğunun resmen 

tespit edildiğini öğrenmiştir.  

Yukarıdaki olaya göre aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? 

I- Tam Hazır Beton A.Ş. beton karma makinelerini piyasadaki emsallerine göre çok 

yüksekbir fiyattan almış ise transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

gündeme gelir.  

II- Tam Hazır Beton A.Ş. kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve damga vergisi 

yükümlüsüdür.  

III- T, 18 yaşından küçük olduğu için vergi yükümlülüğü doğmaz.  

IV- T’nin korsan oyun satımından elde ettiği gelir, vergiye tabi değildir.  

V- İ, mirası reddetmediği sürece murisin vergi borçlarından sorumlu olacaktır.  

A)I-II B)I-II-III C)I-II-III-IV D)III-IV-V E)I-II-III-V 

 

19. Vergi hukukunda tebliğe ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? 

I- Tebliğ, ilgilinin onayıyla doğrudan daire veya komisyonda yapılabilir. 

II- Tebligatın muhatabı yerine kendisine tebliğ yapılacak kişinin muhatap ile doğal ve 

açık bir ilgisinin bulunması gerekir. 

III- Bilinen adresler, yalnızca ilgili tarafından vergi idaresine bildirilen adreslerden 

ibarettir. 
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IV- Ödeme emrine ilişkin tebligatın ilan yoluyla yapılması, düzeltme zamanaşımı süresini 

uzatabilir. 

A) I- II B) I-III C) III-IV D) I-IV E) I 

 

20. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren (A) A.Ş. yılsonu hesaplarında aşağıdaki kalemlerden 

hangisini/hangilerini pasifte karşılık ayırmak suretiyle giderleştirebilir? 

I- Henüz vadesi gelmemiş ancak vadesi geldiği zaman dahi tahsil edilemeyeceği 

düşünüldüğünden tahsili için şimdiden dava açılmış olan 20.000 TL tutarındaki 

alacak. 

II- Teminatlı ve dava aşamasında bulunan 25.000 TL değerindeki alacak.  

III- İade taahhütlü mektuplabirden çok kez istenmesine rağmen ödenmemiş olan 145 TL 

değerindeki alacak.  

IV- Hakkında iflas kararı verilmiş olan (B) Ltd. Şti.’den olan 60.000 TL tutarındaki iflas 

masasına yazdırılmış olan alacak. 

A) III-IV B) I-IV C) III D) IV E) I-II-IV 

 

         

 


