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13.06.2016 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

2015-2016 ÖĞRETİM YILI 

KAMU MALİYESİ VE VERGİ HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI 

(ÇİFT 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. Vergi yargılama usulüne ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır? 

I. Davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması halinde, dava 

reddedilir. 

II. Vergi yargılamasında yazılılık ilkesi geçerli olduğundan, yargı yeri taraflar talep 

etmedikçe duruşma yapılmasına karar veremez. 

III. Vergi mahkemelerinin tüm nihai kararlarına karşı, Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz 

yoluna başvurulabilir.  

IV. Temyiz yolunda Danıştay davanın maddi olgularını ve olaylara ilişkin uyuşmazlıkları 

tekrar inceleyerek; temyiz talebinin kabulüne, reddine veya kısmen kabulüne karar verir. 

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

 

2 ve 3 numaralı sorular aşağıdaki olaya göre yanıtlanacaktır. 

(L) Limited Şirketi hakkında 2016 yılında yapılan denetimde, şirketin 2010-2014 yıllarına ilişkin yasal 

defter ve belgelerinin ibrazı istenmiştir. Buna karşılık; (L) Limited Şirketince, 2011 yılı matrahının 

kurumlar vergisi beyannamesinde eksik gösterilmiş olması nedeniyle cezalı tarh işlemiyle 

karşılaşılmaması amacıyla, 2011 yılına ilişkin defter ve belgeler ibraz edilmemiştir.  

Denetim sonucunda vergi idaresi şirket hakkında cezalı tarh işlemi uygulamış ve vergi/ceza 

ihbarnamesini o anda şirkette bulunan sekretere tebliğ edilmiştir. Borcun süresinde ödenmemesi 

üzerine vergi idaresi şirketin mal varlığı üzerinde bir araştırma yapmış, alacağı şirketten tahsil 

edemeyeceğini anlamıştır. Bunun üzerine, alacağın şirketin kanuni temsilcisi ve ortaklarından 

aranmasına karar verilmiştir. 01.01.2011 tarihinden itibaren şirketin kanuni temsilcisi Bay (E) iken, 

01.09.2014 tarihinde alınan kararla Bay (Y), şirketi temsil ve idare yetkisini kazanmıştır.  

 

2. Yukarıdaki olaya göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? 

I. (L) Limited Şirketinin talep edilen tüm defter ve belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

II. Yükümlünün kendi aleyhine delilleri sunmamasını sağlayan susma hakkı gereğince, 

defter ve belgeleri ibraz etmemesi halinde bir yaptırımla karşılaşması söz konusu değildir. 
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III. Vergi yükümlüsünün susma hakkı, anayasal nitelikte bir haktır. 

IV. Defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, hürriyeti bağlayıcı bir suç oluşturur. 

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

 

3. Yukarıdaki olaya göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?  

I. Tebligat mutlaka kanuni temsilciye yapılması gerektiğinden, usulsüzdür. 

II. Şirketin 2011 yılına ilişkin vergi borcu ve cezalarından şirket ortaklarının sorumluluğu 

gündeme gelebilir. 

III. Şirketin 2011 yılına ilişkin vergi borcu ve cezalarından Bay (E)’nin sorumluluğu 

gündeme gelebilir. 

IV. Şirketin 2011 yılına ilişkin vergi borcu ve cezalarından Bay (Y)’nin sorumluluğu 

gündeme gelebilir. 

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

 

4. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri vergi yükümlüsünün Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’ne bireysel başvurusunun kabulü için zorunlu koşullar arasında yer alır? 

I. İç hukukta yer alan tüm idari yolların tüketilmesi 

II. İç hukukta başvurucunun tükettiği nihai hukuk yolunda verilen nihai kararın 

öğrenilmesinden itibaren doksan günlük süre içinde AİHM’e başvurulması 

III. Başvurucunun gerçek kişi olması 

IV. Başvurucunun mağdur sıfatının bulunması 

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

 

5. Nakliyecilik faaliyeti yürüten Bay (A) yılsonu hesaplarında aşağıdaki kalemlerden 

hangisini/hangilerini değersiz alacak olarak kaydedebilir? 

I. (L) Limited Şirketinden olan alacak. ( (L) Limited Şirketinin vergi borcu için ortağı 

(O)’ya ödeme emri gönderilmiştir.) 

II. Hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olan (C) A.Ş.’den olan alacak. 

III. (B) A.Ş.’den olan alacak. (Alacağa karşı açılan dava, esasa ilişkin inceleme sonucunda 

reddedilmiştir.) 

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

 

6. Bireysel vergiler ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

I- Adi şirketler kurumlar vergisi mükellefidir.   

II- Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay mal teslimi, hizmet ifası veya mal veya 

hizmet ithalidir.   

III- Gelir vergisi sabit oranlı bir vergidir.    

IV- Damga vergisinin mükellefi kağıtları tanzim edenlerdir.   
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V- Gelir vergisinde, ticari kazançlar açısından vergiyi doğuran olay gelirin nakden veya 

hesaben elde edilmesidir. 

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

 

7.  Vergi kabahatleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

I- Verginin eksik veya geç ödenmesi durumunda vergi ziyaı kabahati ortaya çıkar.   

II- Tüzel kişilerin idaresinde vergi kabahati işlenirse, ceza tüzel kişinin kanuni temsilcisine 

kesilir.   

III- Tek bir fiil ile başka neviden birkaç vergi ziyaa uğramış olursa en yüksek miktarda olanın 

cezası kesilir.   

IV- Bir fiil ile hem vergi kaçakçılığı suçu hem de vergi ziyaı kabahati işlenirse, uygulamada 

hapis ve para cezası bir arada uygulanmaktadır.   

V- Tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa, bunlara ait cezalardan 

sadece miktar itibariyle en ağırı kesilir. 

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

 

8. Son yıllarda işleri kötü giden ünlü işletmeci Bay (Ü), sahibi olduğu 3 mekanı peşpeşe kapatmak 

zorunda kalmıştır. Bu durum Bay (Ü)'nün piyasadaki itibarını çok zedelemiştir.(Ü), mevcut vergi 

borçlarını ödemenin kendisini çok zor duruma düşüreceğini ve bu borçlar dolayısıyla hakkında 

uygulanacak haczin ticari faaliyetlerini sona erdirmesine yol açacağını düşünerek bir çözüm yolu 

aramaktadır.  

Vergi dairesi; akabinde Bay (Ü)'ye kendisine ait vergi borcu nedeniyle ödeme emri tebliğ 

etmiştir. Bunun üzerine; Bay (Ü), malvarlığı olmadığı için bu borcu ödemeyeceğini ve dava da 

açmayacağını belirtmiştir.  

Yukarıdaki olaya göre aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? 

I. Bay (Ü), bu durumda diğer yasal şartları da gerçekleştirmek suretiyle vergi idaresinden 

kamu alacağının terkinini talep edebilir.  

II. Kendisine ödeme emri gönderilen kimse ya ilgili borcu ödemeli, ya süresi içerisinde dava 

açmalı ya da mal bildiriminde bulunmalıdır. 

III. Bay (Ü), hiçbir geliri olmadığından mal bildiriminde bulunmak zorunda değildir. 

IV. Bay (Ü), malvarlığı olmasa da mal bildiriminde bulunmalıdır.  

V. Bay (Ü), bu durumda diğer yasal şartları da gerçekleştirmek suretiyle vergi idaresinden 

kamu alacağının tecilini talep edebilir. 

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

 

9. Aşağıdaki sürelerden hangileri birbiriyle aynıdır? 

I- Re’sen tarh işlemine karşı dava açma süresi 

II- Cezalarda indirime başvuru süresi 

III- Pişmanlık başvurusu süresi 
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IV- Hata düzeltme başvuru süresi 

V- İşe başlamayı bildirme süresi 

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

 

10-13 numaralı sorular aşağıdaki olaylara göre cevaplanacaktır. 

 

Olay I: Bay (A)’nın iş yerinde yapılan denetimde, gerçekte satın almadığı temizlik malzemelerine 

ilişkin 250 TL tutarındaki faturayı defterlerine gider kaydettiği tespit edilmiştir. 

Olay II: İnternet üzerinden satış yapan Bayan (B), hiçbir vergi mükellefiyeti tesis ettirmemiştir. Vergi 

idaresi, Bayan (B)’nin 370.000 TL’lik beyan edilmemiş geliri olduğunu tespit etmiştir. 

Olay III: Tüm vergisel ödevlerini eksiksiz yerine getiren Bay (C), iş yerine denetime gelen vergi 

müfettişlerine, defterlerini sunamayacağını beyan etmiştir. 

Olay IV: Bay (D) gelir vergisi beyannamesini 24 Mart’ta vermiş ancak 31 Mart günü itibariyle vergi 

borcuna ilişkin bir ödeme yapmamıştır. 

(*Ek bilgi: Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinin 25 Mart günü akşamına kadar verilmesi, gelir 

vergisinin 1.taksidinin ise Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir.) 

 

10. Yukarıdaki olayların hangisinde/hangilerinde bir vergi suçu bulunmaktadır? 

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

 

11. Yukarıdaki olaylarda yer alan fiiller bakımından uygulanabilecek yaptırımlar bakımından 

aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

I- Olay I- Bir kat vergi ziyaı cezası 

II- Olay II- Hürriyeti bağlayıcı ceza -Üç kat vergi ziyaı cezası 

III- Olay III-Hürriyeti bağlayıcı ceza -Üç kat vergi ziyaı cezası 

IV- Olay IV-Bir kat vergi ziyaı cezası 

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

 

12. Yukarıdaki olaylardan hangisinde/hangilerinde uzlaşma yoluna başvurulabilir? 

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

 

13. Yukarıdaki olaylarda vergi kaçakçılığı suçları hareketlerinden hangileri mevcuttur? 

A) Hesap ve muhasebe hilesi yapmak – Defter ve belgeleri tahrif etmek 

B) Sahte belge kullanmak–Defter ve belgeleri gizlemek 

C) Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek – Defter ve belgeleri yok etmek 

D) Sahte belge kullanmak – Defter ve belgeleri yok etmek 

E) Hesap ve muhasebe hilesi yapmak – Defter ve belgeleri tahrif etmek 
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14. İdari çözüm yollarına ilişkin olarak hangisi/hangileri yanlıştır? 

I- Beyannameye dayanan tarh işleminde vergi hatası mevcut ise, bu işleme karşı dava 

açılabilir. 

II- Beyannameye dayanan tarh işleminde vergi hatası mevcut ise, bu işleme karşı düzeltme 

talebinde bulunulabilir. 

III- Düzeltme talebinin hatanın yapıldığı yılı izleyen yılın başından itibaren beş yıl içinde 

yöneltilmesi gerekir. 

IV- Usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamında değildir. 

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

 

15. (A) Anonim Şirketi, üretim sürecinde kullandığı hammaddenin %25’ini fire vermektedir. Şirketi 

denetime tabi tutan vergi idaresi; tüm defter ve belgeleri Vergi Usul Kanunu’nun öngördüğü şekil 

şartlarına uygun bulmuş, diğer yandan faaliyette bulunulan sektördeki hammadde fire oranını, 

meslek odalarından da bilgi alarak %10 olarak tespit etmiş, bu tespitinden hareketle (A) A.Ş.’nin 

matrahını aşındırdığı sonucuna varmıştır. 

Yukarıdaki olaya göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

I- Fire oranının yüksekliğinin somut nedenlerini araştırmayan vergi idaresinin yürüttüğü 

denetim yetersizdir. 

II-  “Tüm defter ve belgelerin Vergi Usul Kanunu’nun öngördüğü şekil şartlarına uygun 

olması sebebiyle içerik itibariyle de gerçeği yansıttıkları” kuralı nedeniyle, yapılan 

tarhiyat hukuka aykırıdır. 

III- Olayda ikmalen tarhiyat sebepleri mevcuttur. 

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

 

16. Hata düzeltme ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? 

I- Babasının işlerini vekâleten yürüten kişiden, babasına ait vergi borcunun istenmesi bir 

vergilendirme hatasıdır. 

II- Vergi idaresinin hataları re’sen düzeltmesi söz konusu değildir, yükümlünün bu yönde 

başvurusu gerekir. 

III- Düzeltmeyi Danıştay yapar. 

IV- Düzeltme zamanaşımı bazı özel durumlarda altı yıla kadar uzayabilmektedir. 

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

 

17. Ödeme emrine karşı açılan davaların tarh işlemine karşı açılan davalardan farklı yönleri 

aşağıdakilerden hangileridir? 

I- Dava açma süresi 

II- Görevli ve/veya yetkili mahkeme 

III- İleri sürülebilecek iddialar 
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IV- Kanun yolları 

V- Yürütmenin durdurulması 

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

 

18. Vergi incelemesi ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? 

I- İncelemeye başlandıktan sonra, incelemenin tarh zamanaşımı süresinin sonuna kadar 

tamamlanması gerekir. 

II- Vergi inceleme raporları, tarhiyatla birlikte mükellefe tebliğ olunmadan önce idari bir 

değerlendirmeye tabi tutulur. 

III- İncelemeye tabi olan kişi incelemenin işyerinde yapılmasını talep etmezse, inceleme 

dairede de yapılabilir. 

IV- Tam ve sınırlı incelemelerde haklı sebebin varlığı halinde 6 aylık ek süre verilebilir. 

 

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

 

19. Vergi yargılaması usulü ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? 

I. Verginin tarhı işlemine karşı açılan davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilen 

dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağlanır. 

II. Kanun yollarında duruşma yapılması tarafların istemine ve yargı yerinin kararına bağlıdır.  

III. Re’sen araştırma ilkesi geçerli olsa da, davacının dayandığı delilleri dilekçesine eklemesi 

gerekir. 

 

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

 

20. Vergi hukukunda süreler ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri 

yanlıştır? 

I. Mücbir sebepler, vergi idaresinin uyması gereken süreleri etkilemez, yalnızca 

yükümlünün ödevleri ile ilgilidir. 

II. Zamanaşımı, yükümlünün bu hususta bir başvurusu olup olmadığına bakılmaksızın 

hüküm ifade eder. 

III. Damga vergisine tabi olup, vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrak bakımından, 

vergi alacağı yeniden doğabilir. 

IV. Verginin zamanaşımının son yılı içinde tarh ve tebliğ edilmesi halinde, hata düzeltme 

talebinin her halde söz konusu yılın son gününe kadar yönetilmesi gerekir. 

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

 


