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13.06.2016 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

2015-2016 ÖĞRETİM YILI 

KAMU MALİYESİ VE VERGİ HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI 

(İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN) 

 

Sınav Yönergesi:Sınav süresi 60 dakikadır. Doğru cevap optik okuyucuya 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. Taşımacılık faaliyetinde bulunan Bay (T) hakkında yapılan incelemede; (A) A.Ş. adına 

düzenlediği 28679 sıra numaralı faturanın, anlaşmalı matbaaya bastırılmadığının ve hangi 

matbaaya bastırıldığının da belli olmadığının tespiti üzerine, anılan faturanın sahte belge 

niteliğinde olduğu ve bu niteliğinin matbaada bastırılan bir belgenin en az 50 adetten oluşan bir 

cilt ve müteselsil sıra halinde bastırılacağı gerçeğini değiştirmeyeceği belirtilmiştir. Bu bağlamda, 

28679 sıra numaralı faturadan önce gelen 28651-28679 numaralar arasındaki 28 adet faturanın da 

kullanıldığının ve kullanıldığı tespit edilen fatura ile aynı tutarda düzenlendiğinin kabulü 

suretiyle, yapılan hesaplama sonucu saptanan matrah farkı beyan edilen matraha eklenerek 

tarhiyat yapılmıştır. 

Tarh işlemine karşı açılan dava hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A)   Matbaada tek bir fatura bastırılmaz, cilt halinde bastırılır. Bu durumda, cilt içinde numara 

sırası bu faturadan önce gelen faturaların da kullanıldığı kesindir. 

B)   Vergi idaresi, 28651-28679 numaralar arasındaki 28 adet faturanın kullanıldığını somut 

olarak ispatlayamadığından, yapılan tarhiyat hukuka aykırıdır. 

C)    Matbaada tek bir fatura bastırılmaz, cilt halinde bastırılır. Bu durumda, cilt içinde numara 

sırası bu faturadan önce gelen faturaların kullanılmadığının vergi yükümlüsünce ispatlanması 

gerekir. 

D) Tarhiyat ikmalen yapılmıştır. 

E) Tarh işlemine karşı dava açılamaz. 

 

2-6 numaralı sorular aşağıdaki olaya göre cevaplanmalıdır. 

Bayan (İ), zeytinyağı üretimi ve satışı ile uğraşan (A) Limited Şirketi’nin müdürüdür. (A) Limited 

Şirketi 2015 yılında 2010-2011 yıllarındaki her türlü iş ve işlemleri açısından denetime tabi 

tutulmuştur. Vergi idaresinin iş yoğunluğu nedeniyle denetim daha çok gece saatlerinde yapılmıştır. 

Denetim 8 ay içerisinde tamamlanmış ve sonuç olarak aşağıdaki hususlar eleştirilmiştir:  

I.        Şirket tarafından satın alınan zeytinyağı makinelerinin bedelinin bir yıl içinde 

giderleştirilmesi; 
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II. Zeytinyağı satan Bay (C)’den olan ve dava aşamasında bulunan alacağın zarar kaydedilmesi; 

III. (D) A.Ş.’den olan 120.000 TL tutarındaki alacağın zarar kaydedilmesi (Alacak tahsil 

edilemeyince dava açılmış, dava kaybedilmiş olmasına rağmen temyiz edilmemiştir) 

IV. (F) A.Ş.’den olan 500.000 TL tutarındaki alacağın sulh sözleşmesi ile terk edilen 300.000 

TL’lik kısmının zarar kaydedilmesi; 

V.         Bayan (İ)’nin, kardeşi Bayan (K)’nın açtığı kafe için almış olduğu kredi nedeniyle 

ödenen 50.000 TL tutarındaki kefalet bedelinin gider yazılması. 

Bu eleştirilerden hareketle hakkında uygulanan cezalı tarh işlemine karşı süresinde dava açmayı ihmal 

eden Bayan (İ)’ye söz konusu borca ilişkin ödeme emri tebliğ edilmiştir. 

 

Bayan (İ)’nin avukatı Bay (A), ödeme emrine karşı açtığı davada aşağıdaki hususları ileri sürmüştür: 

1. Borç Bayan (İ)’ye ait değildir. 

2. Denetimin en fazla 6 ay içinde sonuçlanması gerekirken, 8 ay sürmesi hukuka aykırıdır. 

3. Borç zamanaşımına uğramıştır. 

 

2. Denetimler neticesinde ileri sürülen eleştirilerden hangileri haklıdır? 

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

 

3. Sizce mahkeme Bay (A)’nın iddialarından hangisini/hangilerini haklı bulabilir? 

A) 1-2 B) 2-3 C)1 D) 3 E) 2 

 

4. Aşağıdaki “ vergi yükümlüsü ve vergi – gelir türü” eşleşmelerinden hangisi/hangileri 

doğrudur? 

I.        Bayan (İ) Gelir Vergisi – Menkul Sermaye İradı    

II.        (A) Limited Şirketi  Gelir Vergisi– Ticari Kazanç 

III. Bay (C) Gelir Vergisi –Serbest Meslek Kazancı 

IV. (F) A.Ş. Kurumlar Vergisi–Ticari Kazanç   

V.         Bayan (K) Gelir Vergisi– Serbest Meslek Kazancı    

VI. Bay (A)  Gelir Vergisi – Serbest Meslek Kazancı     

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

 

5. Bay (A)’nın açtığı dava ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? 

I.        Dava açma süresi 7 gündür. 

II.        Yürütme davanın açılması ile kendiliğinden durur.  

III. Mahkeme Bay (A)’nın ileri sürdüğü hususlar ile bağlıdır.   

IV. Dava borcun miktarına göre Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinde açılır.   

V.        Tarhiyata ilişkin hususlar bu davada ileri sürülmez. 
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A) I-V B) II-IV-V C) II-III D) II-III-IV E) II-IV 

 

6 ve 7 numaralı sorular aşağıdaki olaya göre cevaplanmalıdır. 

Avukat Bay (A)'nın ofisinde 2011 yılına ilişkin olarak yapılan incelemeler neticesinde, giderlerini 

daha fazla göstermek amacıyla sahte fatura kullandığı tespit edilerek, 2015 yılında cezalı tarhiyat 

işlemi uygulanmış ve hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bay (A)'nın bu işleme karşı dava 

açmaması ve borcunu da ödememesi üzerine, 2016 yılının Şubat ayında kendisine ödeme emri tebliğ 

edilmiştir. 

 

6. Bay (A)'nın yerinde olsaydınız, ödeme emrinin tebliği üzerine nasıl hareket ederdiniz? 

A) 30 gün içinde dava açardım 

B) Uzlaşma başvurusunda bulunurdum 

C) Cezalarda indirim yoluna başvururdum 

D) 7 gün içinde dava açardım 

E) 7gün içinde dava açıp, cezalarda indirim yoluna da başvururdum 

 

7. Bay (A) ödeme emrine karşı vergi mahkemesinde dava açmaya karar verirse, olaydaki 

verilere göre aşağıdaki iddialardan hangisi mahkeme nezdinde haklı bulunur? 

A) Borcun tarh zamanaşımına uğradığı iddiası 

B) Borcun tahsil zamanaşımına uğradığı iddiası 

C) Borcun hem tarh hem de tahsil zamanaşımına uğradığı iddiası 

D) Tarhiyat yapılabilmesi için öncelikle hakkındaki suç duyurusu çerçevesinde yürütülen 

yargılamanın sonuçlanması gerektiği iddiası 

E) Hiçbiri 

 

8. Vergi hukukunda ispata ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri söylenebilir? 

I.        Vergi incelemesinde, yükümlünün ileri sürdüğü fire oranlarının teknik icaplara neden 

aykırı olduğunun araştırılarak somut olarak ortaya konulması gerekir. 

II.         Vergi incelemesinde, yükümlünün bazı mal alımlarına ilişkin faturaların, haklarında 

gerçek bir ticari faaliyet yürütmediği yönünde vergi inceleme raporları bulunan 

şirketlerden temin edilmiş olduğunun saptanması, söz konusu faturaların gerçek bir 

işleme dayanmadığını kanıtlar. 

III. Vergiyi doğuran olayla doğal ve açık ilgisi bulunan tanıkların beyanları kesin delil 

niteliğindedir. 

IV. Usulüne uygun olarak tutulmuş defterlerin, gerçeğe de uygun oldukları yönünde bir 

karine bulunmaktadır. 

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

 

9. Vergi hukukunda sürelere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? 
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I. Vergi yükümlüsünün işi bıraktığını vergi dairesine bir ay içinde bildirmemesi, birinci 

derece usulsüzlük niteliğindedir. 

II. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre nedenleri bulunduğu 

takdirde ihtiyati haciz hiçbir süreyle sınırlı olmaksızın uygulanır. 

III. Mücbir sebepler ortadan kalkıncaya kadar vergi ödevlerine ilişkin süreler işlemez. 

IV. Zor durumda olmaları nedeniyle vergi işlemleri ile ilgili ödevleri süresi içinde yerine 

getiremeyecek olanlara Maliye Bakanlığınca belirlenen uygun bir süre verilir. 

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

 

10. Uzlaşma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

I- Özel usulsüzlük cezaları için tarhiyat sonrası uzlaşma yapılamaz. 

II- Uzlaşma yapılabilmesi için mutlaka vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ edilmiş olması 

gerekir. 

III- Vergi cezaları uzlaşma kapsamında değildir, sadece vergi aslı için uzlaşılabilir. 

IV- Hem cezalarda indirim hem de uzlaşmadan yararlanılması mümkün değildir. 

V- Uzlaşma temin edilemez ise mükellefin 15 gün içinde yeniden uzlaşma talebinde 

bulunma hakkı vardır. 

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

 

11. Özel bir hastanede doktor olan Bay (D), yabancı bir ülkenin vatandaşı eşi Bayan (G) ile 

Antalya’daki evlerinde yaşamaktadır. (G), bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmakta, 

ayrıca kendi ülkesindekievinden de kira geliri elde etmektedir. Vergi idaresi yetkilileri, (D)’nin 

ameliyat ettiği hastalarından “bıçak parası” adı altında kayıtdışı ek bir meblağ aldığını öğrenir ve 

hakkında bir denetim gerçekleştirir. 

Bu olaya göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? 

I- Bayan (G), Almanya’daki evinden elde ettiği kira geliri üzerinden kendi ülkesinde 

vergi ödemişse, Gelir Vergisi Kanunu’na göre bu gelir Türkiye’de ayrıca 

vergilendirilmez. 

II- Elde ettiği geliri kayıtdışı bırakan (D), vergi kaçakçılığı suçu işlemiştir. 

III- (D), hastalarının hastalıklarına ilişkin olarak talep edilen bilgileri vermemekle, vergi 

ödevini ihlal etmiştir. 

IV- (G), asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanamaz. 

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

 

12. Vergi hukukunda idari çözüm yolları bakımından aşağıdakilerden hangisi/hangileri 

doğrudur? 

I. Süresinde beyannamesini vermeyen vergi yükümlüsü, uzlaşma yoluna başvuramaz. 
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II. Vergi idaresinin limited şirketin yükümlü olduğu vergi borcu ve cezaları bakımından, 

şirket ortağı hakkında cezalı tarh işlemi uygulaması halinde ortak bizzat düzeltme 

başvurusunda bulunamaz; zira burada bir hukuki uyuşmazlık mevcuttur. 

III. Vergi idaresi tarafından kendisine bir yazı gönderilerek, bir takı bilgiler istenenvergi 

yükümlüsünün pişmanlıktan yararlanma olanağı mevcuttur. 

IV. Dava açma süresi geçtikten sonra düzeltme yoluna başvurulmuş olması halinde, 

düzeltme talebinin reddi işlemine karşı dava açılması halinde, dava dilekçesi şikayet 

dilekçesi olarak addolunur. 

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

 

13. Vergi cezalarının sona erme halleri bakımından hangisi/hangileri doğrudur? 

I. Vergi cezalarına karşı dava açılmışsa, bu cezalar vergi mahkemesi kararının 

tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. 

II. Genel usulsüzlük kabahatinin işlendiği yılı izleyen yılın birinci gününden başlayarak 

beş yıl geçtikten sonra vergi cezası kesilemez. 

III. Vergi cezaları vadelerinin rastladığı tarihi izleyen takvim yılından itibaren beş yıl 

içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. 

IV. Vergi Usul Kanunu’nun 376’ıncı maddesine göre vergi cezalarında indirimin, dava 

açma süresi içinde talep edilmesi gerekir. 

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

 

14. Yüksek miktarda borcu olan Bayan (İ), kirasını ödeyemez hale geldiğinden arkadaşı Bayan 

(K)’nın yatırım için aldığı dairesine taşınır. Bayan (K) ise kendisine 4 gün önce tebliğ edilmiş ve 

bir yıl önce tarh zamanaşımına uğramış vergi borcuna ilişkin ödeme emrine karşı dava açmayı 

planlamaktadır.  

Bayan (K)’nın eşi olan doktor Bay (D)’nin muayenehanesi bulunmaktadır. Medyada tanınan ve 

çok ünlü bir doktor olan Bay (D)’nin beyan ettiği verginin çok düşük olmasından şüphelenen 

vergi idaresi yetkilileri, Bay (D)'nin muayenehanesinde bir denetim gerçekleştirirler. Denetim 

sırasında ele geçirilen randevu defteri ile protokol defterinin birbirini tutmadığının tespiti üzerine 

cezalı tarhiyat uygulanır. 

Yukarıdaki olaya göre aşağıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

I. Tarh zamanaşımına uğrayan bir borca ilişkin ödeme emrine karşı dava açmaya gerek 

yoktur, ödeme emri hükümsüzdür. 

II. Bayan (K), arkadaşı (İ)’den kira almadığı için gayrimenkul sermaye iradı dolayısıyla 

vergiye tabi olmayacaktır. 

III. Bay D, ticari kazanç elde etmektedir.  

IV. Olayda vergi kaçakçılığı suçlarından biri gerçekleşmiş olabilir.  

V. Bayan (İ), Bayan (K)’nın evinde oturduğu için bu eve ait emlak vergisini ödemekle 

mükelleftir. 

A)I B)I-II C)III-IV D)IV E)I-IV-V 
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15. Vergilendirme sürecine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 

I. Vergiyi doğuran olay vergilendirme işleminin sebep unsurunu oluşturur.  

II. Tarh işlemi kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem değildir.  

III. İhtirazi kayıtla verilen beyannameler dava konusu edilebilir.  

IV. Vergi hukukunda elektronik ortamda yapılan tebliğler geçersizdir.  

V. Verginin tahakkuku, kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem değildir.  

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

 

16. Vergi hukukunda arama ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? 

I- Vergisel arama yapılması için mutlaka bir ihbar olması gerekir. 

II- Sadece mükellef değil, kaçakçılıkla ilgili görülen diğer şahıslar üzerinde veya 

nezdinde de arama yapılabilir. 

III- Arama nedeniyle defterlerin incelenmesi için, defterlerin mükelleften yazı ile 

istenmesi gerekir. 

IV- Tam arama bir yıl, kısmi arama 6 ay içinde bitirilmelidir. 

V- Arama neticesinde defterler üzerinde yapılacak olan inceleme 3 ay içinde 

bitirilmelidir. 3 ay içinde bitirilemez ise sulh hâkiminden uzatma istenebilir. 

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

 

17-19 numaralı sorular aşağıdaki olaya göre cevaplanacaktır. 

(L) Limited Şirketinin müdürü Bay (M), şirketin vergi idaresi ile olan ilişkilerini yürütmesi, 

defterlerini tutması ve beyannamelerini vermesi için muhasebeci Bayan (K) ile anlaşır. Bay (M) 

şirketin vergi matrahını düşük göstermek amacıyla şirket ortağı Bay (O)’ya ait olan ve aslında şirket 

faaliyetlerinde kullanılmayan bir aracın yakıt ve bakım masrafı faturalarını gider kaydı için Bayan 

(K)’ya gönderir. Yine Bay (M) tedarikçi ilaç firmalarıyla anlaşmak suretiyle bazı malları faturasız 

olarak alır ve alış bedelleri de gider olarak gösterilir. 

(L) Limited Şirketi nezdinde vergi denetimi yapan vergi idaresi yetkilileri şirketin uygulamalarını 

eleştirir ve bu eleştirilerden hareketle cezalı tarh işlemi yürütülür. 

 

17. Vergi idaresi yetkililerinin aşağıdaki eleştirilerinden hangisi/hangileri haklıdır? 

I- Bay (M)’nin kanuni temsilci olarak vergi ödevlerini yerine getirme görevini Bayan 

(K)’ya devretmesi hukuka aykırıdır. 

II- Şirket faaliyetlerinde kullanılmayan aracın yakıt ve bakım masrafı, kanunen kabul 

edilebilir bir gider değildir. 

III- Bay (M) vergi kaçakçılığı suçu işlemiştir. 

IV- Malları faturasız aldığı tespit edilen Bay (M)’ye özel usulsüzlük cezası kesilmesi 

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

 

18. Bay (M)’nin bu eleştirilere karşı yaptığı açıklamalardan hangisi/hangileri 

isabetlidir? 

I- Bayan (K) ile yapmış oldukları sözleşme uyarınca şirketin tüm vergisel işlemlerinin 

Bayan (K)’nın yetki ve sorumluluğunda olduğu, bu nedenle eleştiri konusu uygulamalarla 

ilgili olarak şirketin sorumluluğuna gidilemeyeceği 

II- Buna karşın (L) Limited Şirketi’nin sorumlu olduğunda ısrar ediliyorsa, pişmanlık 

hükümlerinden yararlanmak istedikleri 

III- Olayda re’sen tarh nedenlerinin bulunmadığı 

IV- Satıcı firmalar tespit edilmeden özel usulsüzlük cezası kesilmesinin hukuka aykırı 

olduğu 

V- Özel usulsüzlük cezasının muhatabının kendisi olamayacağı 

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

 

19. Aşağıdaki “vergi yükümlüsü ve vergi –gelir türü” eşleşmelerinden hangileri 

doğrudur? 

I- Bayan(K)Ücret–Gelir Vergisi 

II- Bay (M)Ticari Kazanç– Gelir Vergisi 

III- (L) Limited ŞirketiKatma Değer Vergisi 

IV- Bay (O) Gelir Vergisi –Menkul Sermaye İradı 

V- Bayan (K)Katma Değer Vergisi 

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

 

20. 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.   

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

 

 


