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KAMU MALİYESİ VE VERGİ HUKUKU DERSİ VİZE SINAVI 

(ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER İÇİN) 

 

Sınav süresi 35 dakikadır. Sürenin sonuna kadar sınav salonundan ayrılmayınız.  

Doğru cevap son sayfada yer alan tabloda X işaretiyle belirtilmelidir. 

Başarılar Dileriz. 

SORULAR 

1. Vergi denetimine tabi tutulan mükellef Bay E, belgelerinden birer cilt fatura ve sevk 

irsaliyesinin eksik olduğunu tespit eden denetmenlere, ilgili belgelerin kaybolduğunu ve 

kendisinin gerekli özeni göstererek gazeteye kayıp ilanı verdiğini söylemiştir. Denetim 

sonucunda Bay E hakkında cezalı tarh işlemi uygulanmıştır.   

 

Yukarıdaki olaya ilişkin olarak, aşağıda belirtilenlerden hangileri yanlıştır? 

 

I. Sahibinin iradesi dışında defter ve belgelerin elinden çıkması hali mücbir sebep 

örneklerinden biridir. 

II. Gazeteye verilen ilan, belgelerin kaybolduğunu ispatlar. 

III. Uygulanan denetim yöntemi incelemedir. 

IV. Uygulanan tarhiyat yöntemi ikmalen tarhiyattır. 

V. Mücbir sebebin varlığı ispat edildiğinden, cezalı tarh işlemi hukuka aykırıdır. 

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

 

2. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri re’sen tarh sebebidir? 

 

I. Vergi incelemesinde faturaların bir kısmının sahte olduğunun tespit edilmesi 

II. İşletmeye alınan makinenin bedelinin matrahtan düşülerek beyan edilmiş olması 

III. Emlak vergisi bildiriminin yapılmamış olması 

IV. Vergi mükellefinin incelemenin vergi dairesinde yapılmasını istemesi üzerine yasal 

defter ve belgelerin yazılı olarak talep edilmesine karşın 15 gün içinde vergi dairesine 

getirilmemiş olması 

V. Defterlerin noterce tasdik edilmemiş olması 

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

 

3. Vergi yükümlülüğü ve sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden 

hangisi/hangileri doğrudur? 

I. Vergi cezası kesildikten sonra ölen mükellefin cezalarından mirasçıları miras payları 

oranında sorumludur. 

II. Anonim şirketlerde, kanuni temsilciler yanında şirket ortakları da belirli kanuni şartlar 

gerçekleştiğinde, şirketin vergi borcundan sorumlu tutulabilirler. 

III. Bir anonim şirketin yükümlü olduğu kurumlar vergisini süresinde beyan etmeyen 

kanuni temsilcisi hakkında doğrudan cezalı tarh işlemi uygulanması hukuka uygundur. 
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IV. Kanuni temsilci, vergi sorumluluğu gereğince ödediği vergiler bakımından, temsil 

edilen kişiye rücu edebilir. 

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

4. Vergi ödevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri söylenebilir? 

 

I. Vergi ödevleri kural olarak yalnızca vergi mükellefine aittir, vergi sorumlusu bu 

ödevlere tabi değildir. 

II. Vergi ödevlerinin neler olduğu konusundaki temel düzenlemeler Vergi Usul 

Kanunu’nda mevcuttur.  

III. Beyanname verme ödevi, vergi ödevlerinden biri değildir. 

IV. Defter ve belgeleri muhafaza ve ibraz ödevi, defter ve belgelerin ilgili bulundukları yılın 

başından başlayarak beş yıldır. 

V. Vergi ödevlerinin yerine getirilmemesi birtakım vergi suç ve/veya kabahatlerini ortaya 

çıkarabilir. 

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

 

5. Vergi hukukunda tebligat ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangileri yanlıştır? 

 

I. Muhatabın adresinin hiç bilinmemesi halinde tebliğ ilan yolu ile yapılır. 

II. Vergi/ceza ihbarnamesi ekinde inceleme raporunun tebliğ edilmemesi ihbarnameyi 

geçersiz kılar. 

III. Tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kişinin bulunmaması halinde, işyerinde bulunan 

herhangi bir kişiye de yapılabilir. 

IV. Mükellefin ikametgâh adresinde bulunmaması halinde, tebliğ edilecek evrak, o yerin 

muhtarına bırakılarak, tebliğ alındısı mükellefin kapısına yapıştırılabilir. 

V. Tebligatın usulsüz yapılması halinde, tebliğ edilen işleme karşı dava açma süresi 

başlamaz. 

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

 

6. Bay (A)’nın tüm 2010 yılı hesaplarına ilişkin olarak; 11.04.2011 tarihinde başlayan vergi 

incelemesi, 10.02.2012 tarihinde tamamlanmış ve dosya aynı gün takdir komisyonuna matrah 

tayini için sevk olunmuştur. Takdir komisyonu matrahı 14.04.2016 tarihinde takdir etmiş ve 

aynı gün ilgili vergi dairesine bildirmiştir. Vergi idaresi takdir komisyonu kararı 

doğrultusunda 30.10.2016 tarihinde Bay (A)’ya cezalı vergi tarh etmiştir. 

Olaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 

I. Yapılan inceleme en fazla 6 ay içinde bitirilmelidir. 

II. Uygulanan tarh yöntemi re’sen tarhiyattır. 

III. Vergi borcu tarh zamanaşımına uğramamıştır. 
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IV. Vergi borcu tarh zamanaşımına uğramıştır. 

V. Takdir komisyonu matrahı takdir süresini aşmıştır. 

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

 

7. Bütçe kanunlarına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? 

I. Bütçe kanunları süreli kanunlara örnek teşkil eder. 

II. Devletin tüm yıllık gelirlerinin tahminlerini ve yıllık harcamalarının ödeneklerini 

kapsadıklarından, o yıl için genel nitelik taşıyan kanunlardır. 

III. Bütçe kanununda yer alan gelir kalemleri kesinlik taşımaz, bir tahmin niteliğindedir. 

IV. Bütçede gider için ayrılan ödenekler kesin ve buyurucu (emredici) nitelikte değildir. 

V. Bütçede ödenek verilmemiş her hizmet için harcama yapılması mümkündür. 

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

 

8. Eczacı Bayan (A), kalfası Bay (M)’yi işten çıkarır. İşten çıkartıldığına çok sinirlenen (M), 

(A)’nın defter tutma ödevini yerine getirmediği yönünde vergi dairesine ihbarda bulunur. 

Bunun üzerine denetim elemanları eczaneye gelip, defterlerin kendilerine gösterilmesini talep 

ederler ve (A) da bu talebi yerine getirir. Defterlerin var olduğunu gören denetim elemanları 

bu durumu düzenledikleri belgeyle kayıt altına alıp, belgeyi (A)’ya da imzalatırlar. Kalfası 

işten çıktığı için eczanede yalnız kalan (A)’ya yeni bir kalfa bulana kadar 16 yaşındaki kızı (İ) 

yardım etmektedir. (İ)’nin eczanede tek başına olduğu bir gün gelen postacı, (A) adına 

düzenlenmiş vergi ceza ihbarnamesini (İ)’ye teslim eder. Söz konusu vergi ceza 

ihbarnamesinde adres bilgilerinde yer alan apartman ismi Peker Apartmanı olması gerekirken 

Teker Apartmanı olarak yazılmıştır. 

 

Yukarıdaki olaya ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri yanlıştır? 

 

I. Olayda uygulanan denetim usulü yoklamadır. 

II. Tebligatın (İ)’ye yapılması, (İ)’nin görünüşte 18 yaşından küçük olmaması ve bariz bir 

surette ehliyetsiz bulunmaması şartıyla usulüne uygundur. 

III. Tebligatın (İ)’ye yapılması usulsüzdür. 

IV. Tebligattaki adres hatası tebligatın geçersizliğine sebep olmaz. 

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

 

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

I. Sayıştay mali hukuk uygulamalarında en üst düzeyde görevli olan anayasal bir 

kuruluştur. 

II. Sayıştay'ın görevi; devlet gelir ve giderlerini ve devlet mallarını T.B.M.M. adına 

denetlemektir. 

III. Sayıştay’ın niteliği itibariyle hem yargı görevi hem de idari görevi vardır. 

IV. Mali hukuk alanında Sayıştay’ın içtihatları bağlayıcıdır. 

V. Kesin hesap kanun tasarısına genel uygunluk bildirimi Sayıştay tarafından 

verilmektedir. 

 A) I B) III C) IV D) III ve IV E) IV ve V 
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10. Vergi hukukunda aramaya ilişkin verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

 

I. Arama yapılabilmesi için mükellefin vergi kaçakçılığı suçu işlendiğine dair emareler 

olması gerekir. 

II. İhbar neticesinde arama kararı verilemez. Bu karar ancak vergi incelemesi neticesinde 

verilebilir. 

III. Sadece mükellef nezdinde arama yapılabilir. 

IV. Arama neticesinde alınan defter ve vesikalar üzerindeki incelemeler en geç üç ay içinde 

bitirilir. 

V. Defter ve belgelerin muhafaza altına alınmış olması, süresi gelen vergi 

beyannamelerinin verilmesi ödevini kaldırmaz. 

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

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A   x     x   

B      x x   x 

C     x    x  

D  x         

E x   x       

 


