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15.01.2016 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

2015-2016 ÖĞRETİM YILI 

KAMU MALİYESİ VE VERGİ HUKUKU DERSİ VİZE SINAVI 

(TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER İÇİN) 
 

1. Z A.Ş., 2010 yılı kurumlar vergisi ve katma değer vergisinin tüm matrah unsurları 

açısından Nisan 2014’te vergi incelemesine tabi tutulmuştur. Vergi denetim elemanı, 

programının çok yoğun olması ve işyerinin de çok uzak olması nedeniyle mükellefin defter ve 

belgelerini daireye getirmesini yazılı olarak talep etmiş ve kendisine 15 günlük süre vermiştir. 

Şirket, defter ve belgelerini daireye getirmiştir. İnceleme sonucunda şirketin 24.03.2010 

tarihinde elde ettiği geliri, 25.04.2011 tarihine kadar beyan etmesi gerektiği halde beyanname 

vermediği anlaşılmıştır. 2015 yılının Nisan ayında şirkete vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ 

edilmiştir. 

Yukarıdaki olaya ilişkin olarak, aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? 

I. Olayda re’sen tarhiyat söz konusudur. 

II. Olaydaki incelemenin türü kısmi incelemedir. 

III. Defter ve belgelerin daireye getirilmesinin talep edilmesi hukuka uygundur. 

IV. Vergi borcu 31.12.2015’te tahsil zamanaşımına uğrar. 

V. Vergi borcu 31.12.2015’te tarh zamanaşımına uğrar. 

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

 

2. Verginin tahakkuku ve kesinleşmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? 

 

I. Beyana dayalı tarhiyatta vergi, tahakkuk fişinin verilmesi ile tahakkuk eder. 

II. Beyana dayalı tarhiyatta vergi, tahakkuk fişinin verilmesi ile kesinleşir. 

III. Olağanüstü tarhiyatlarda, tarh edilen vergi ve/veya kesilen cezaya ilişkin ihbarnamenin 

tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde dava açılmaması halinde, vergi ihbarnamenin 

tebliği tarihinde tahakkuk ederek kesinleşmiş sayılır. 

IV. Olağanüstü tarhiyatlarda, tarh edilen vergi ve/veya kesilen cezaya ilişkin ihbarnameye 

karşı dava açılması halinde, tahakkuk aşaması ilk derece yargılamasının sona ermesine 

kadar ertelenir. 

V. Olağanüstü tarhiyatlarda, tarh edilen vergi ve/veya kesilen cezaya ilişkin ihbarnameye 

karşı dava açılması halinde, mahkeme tarh işleminin hukuka uygun olduğuna karar 

verirse vergi hem tahakkuk eder hem de kesinleşir. 

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

 

3. Vergi hukukunda kaynaklar hakkında aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri 

yanlıştır? 

 

I. Muktezalar (özelgeler) vergi hukukunun yürütme organından doğan kaynakları 

arasındadır. 

II. Kanun hükmünde kararnameler, olağanüstü dönemlerde vergi hukukunun kaynağı 

olabilirler. 

III. Vergi inceleme elemanlarının, inceleme raporu düzenlerken ilgili sirküler ve özelgeleri 

de dikkate almaları gerekir. 

IV. Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları, vergi idaresi için bağlayıcı olmasa da; 

açıklayıcı, yol gösterici işlev taşırlar. 

V. Genel Tebliğlerin tümü, vergi mükellefi açısından bağlayıcı olmasa da; bir kısmı 

bağlayıcı nitelik taşır. 

 A) IV ve V B) IV C) I, IV ve V D) V E) II ve III 
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4. (B) Limited Şirketi hakkında 10.03.2015 tarihinde bir denetim yapılmış, denetim sonucunda 

cezalı tarh işlemi uygulanmıştır. 
 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 
 

I. (B) Limited Şirketi, vergi ödevlerinden biri olması sebebiyle 2009-2012 yılına ilişkin 

olarak istenilen defter ve belgelerini ibraz etmelidir. 

II. Vergi/ceza ihbarnamesinin 02.05.2015 tarihinde şirket merkezinde kanuni temsilcisinin 

eşine tebliğ edilmesi usule aykırıdır. 

III. Cezalı tarh işleminin muhatabı (B) Limited Şirketi değil, şirketin ortaklarıdır. 

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

5. Vergi incelemesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? 
 

I. Vergi incelemesinin dairede yapılmasının koşulları mevcutsa, defter ve belgelerin yazılı 

olarak ve en az 15 günlük süre tanınarak talep edilmesi gerekir 

II. İncelemenin tam veya sınırlı olması, kaç tane vergi türünün incelendiğine bağlıdır 

III. İncelemenin başlamasından itibaren tarh zamanaşımının sonuna kadar tamamlanması 

gerekli ve yeterlidir 

IV. İnceleme raporları düzenlendikten sonra işleme konulmak üzere başkaca hiçbir 

değerlendirme yapılmadan, doğrudan vergi dairesine tevdi edilir. 

V. Yoklama memurları, vergi incelemesi yapmaya yetkili değildir. 

 A) IV B) IV ve V C) I ve V D) III ve IV E) V 
 

6. Vergi sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 
 

I. İşçinin beyan edilmemiş vergi borcundan işveren sorumludur. 

II. Tüzel kişilerin vergi ödevlerini yerine getirilmemesinden kaynaklanan vergi cezaları 

doğrudan kusurlu kanuni temsilciye kesilir. 

III. Vergi/ceza ihbarnamesinin mirası reddetmemiş mirasçılardan herhangi birine tebliğ 

edilmesi yeterlidir, miras payları oranında ayrı ihbarnameler düzenlenmesi gerekmez. 

IV. Vergi aslı, ancak yapılan araştırma sonucunda temsil olunan kişiden tahsil 

edilemeyeceği anlaşılırsa, kanuni temsilcisinden aranabilir. 

V. Cezaların şahsiliği ilkesi gereğince, mirasçılar ölenin vergi cezalarından sorumlu 

olmazlar. 

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

7. Vergi hukukunun anayasal temelleri için aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri 

yanlıştır? 
 

I. Verginin muaflık, istisna, indirim ve oranları bakımından ve yasanın belirttiği aşağı ve 

yukarı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi Maliye Bakanlığı’na verilebilir. 

II. “Vergi ödevi” T.C. Anayasası’nda “Siyasi haklar ve ödevler”  bölümünde 

düzenlenmiştir. 

III. Maliye Bakanlığı’na yasayla vergi kabahatlerini ve cezalarını belirleme yetkisi 

tanınmasının Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülebilir. 

IV. Öğretide, yoklama memurlarına Vergi Usul Kanunu’nun 127’inci maddesinde “kanuni 

defter ve belgeler dışında kalan ve vergi kaybının bulunduğuna emare teşkil eden defter, 

belge ve delillerin tespit edilmesi halinde bunları alma” yetkisi tanınmasının 

Anayasa’ya aykırılığı iddia edilmiştir. 
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 A) II ve III B) I C) IV  D) I, II ve III E) III ve IV  

 

8. Bütçe kanunları ve bütçe sürecine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi/hangileri 

yanlıştır? 

 

I. Bütçe Kanunu’nda harcanabilecek ödeneğin üst sınırının Bakanlar Kurulu Kararı ile 

aşılabileceğine ilişkin hüküm yer alabilir. 

II. Bütçe, anayasa uyarınca özel ve kendine özgü bir yöntemle yasalaştırılan bir belgedir. 

III. Bütçenin geçerliliği kural olarak bir yıllık süre ile sınırlı olduğundan bütçe kanununa 

bütçe ile ilgili hükümler dışında kural konulamaz. 

IV. Bütçe süreci yasama organının bütçe kanununu kabul etmesi ile başlar ve yine yasama 

organının kesin hesap kanununu kabul etmesi ile sonuçlanır. 

V. Kesin hesap kanun tasarısına genel uygunluk bildirimi T.B.M.M. tarafından verilir. 

      A) I B) III C) IV D) I ve IV E) I ve V 

 

9. Sayıştay’a ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır? 

 

I. Bütçenin yargısal denetimi Sayıştay tarafından gerçekleştirilir. 

II. Bütçe uygulamalarında sorumlu olarak görev alanların hesaplarının aklanması (İbra 

edilmesi) veya açık (zimmet) çıkarılması Sayıştay'ın en esaslı görevidir. 

III. Sayıştay yaptığı uygunluk denetimi esnasında suç niteliği taşıyan bir eylemle 

karşılaşılması durumunda bu hususu sadece sorumlunun bağlı olduğu kuruma iletir.  

IV. Bütçenin yasama denetimi kesin hesap kanunu aracılığıyla gerçekleştirilir. 

V. Sayıştay denetçileri, uygunluk denetimi esnasında tespit ettikleri mevzuata aykırı veya 

hatalı olan hesap ve işlemler için “sorgu belgesi” düzenler.  Sorumlular, bu durumda 30 

gün içerisinde savunmalarını yapabilirler.  

    A) V B) III C) III ve V D) IV ve V E) III, V ve V 

 

10. Vergi hukukunda aramaya ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır? 

 

I. Arama yapılabilmesi için sulh ceza hakiminin kararı gerekir. 

II. Arama sırasında Cumhuriyet Başsavcısının hazır bulunması şarttır. 

III. Arama sırasında el konulan belgeler 2 ay içinde iade edilmelidir. 

IV. Arama kararı verilebilmesi için mükellefin vergi ziyaı kabahatine neden olduğuna dair 

kuvvetli şüphe olması gerekmektedir. 

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

 

Sınav süresi 35 dakikadır. Doğru cevap aşağıdaki tabloda X işaretiyle belirtilmelidir.  

Başarılar Dileriz. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A    x       

B   x    x  x  

C     x      

D  x    x     

E x       x  x 
 


