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Fakülte Numarası: 

Adı ve Soyadı: 

 

 

15.01.2016 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

2015-2016 ÖĞRETİM YILI 

KAMU MALİYESİ VE VERGİ HUKUKU DERSİ VİZE SINAVI 

(İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ 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 hukukunda ispat ve delil sistemine ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangileri 

doğrudur? 

 

I. Vergi hukukunda kural olarak delil serbestisi ilkesi geçerlidir. 

II. Vergi hukuku bir kamu hukuku dalı olduğundan, delil serbestisi ilkesine kanun koyucu 

tarafından hiçbir istisna getirilmemiştir. 

III. Bir mücbir sebebin süreleri durdurması için, varlığının vergi mükellefince ispat edilmesi 

şarttır; bu kuralın istisnası mücbir sebebin malum olmasıdır. 

IV. Tanık beyanları, vergi idaresince delil olarak kullanılamaz. Zira vergi hukukunda defter 

ve belge düzeni esastır. 

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

 

2. Vergi yükümlülüğü ve sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangileri 

doğrudur? 

I. Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde yasalara aykırı hareketlerden doğan vergi cezaları 

kanuni temsilcileri adına kesilir. 

II. Fiil ehliyetine sahip olmayanlar da vergi yükümlüsü olabilirler. 

III. Vergi hukukunda müteselsil sorumluluk türleri mevcuttur. 

IV. Kanuni temsilcilerin sorumluluğu vergi hukukunda birden fazla kanunda 

düzenlenmiştir. 

V. Mirası reddetmemiş kanuni ve atanmış mirasçılar, ölen mükellefin vergi borçlarından 

müteselsilen sorumlu olurlar. 

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

 

3. Vergi hukukunda tarh yöntemlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangileri 

söylenemez? 

 

I. Beyana dayalı tarh işlemine karşı dava açılması hiçbir şekilde mümkün değildir, zira 

kişi kendi beyanıyla çelişemez. 

II. İkmalen tarhiyatta daha önce yapılmış bir tarh işlemi mutlaka mevcuttur. 
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III. Olağanüstü tarh işlemi yanında mutlaka vergi ziyaı cezası da kesilir. 

IV. Defter ve belgelerin usulüne uygun olup, gerçeğe uygun olmaması ikmalen tarh 

nedenidir. 

V. 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. 

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

 

4. Vergi hukukunun anayasal temelleri bakımından aşağıdakilerden hangisi/hangileri 

yanlıştır? 

I. T.C. Anayasası’nda başta “vergi ödevi” başlıklı 73’üncü madde olmak üzere 

vergilendirmeyi ilgilendiren ilkelere ilişkin başka maddelerde de yer verilmiştir. 

II. Bakanlar Kurulu’na, vergilendirme ile ilgili muaflık, istisna, indirim, oran ve benzeri 

unsurlar bakımından düzenlemeler yapma yetkisi verilebilir. 

III. Verginin yasallığı ilkesi; vergiler yanında resim, harç ve benzeri mali yükümlülükleri de 

kapsamına alır. 

IV. Ekonomik yaklaşım ilkesi, T.C. Anayasası’nda yer alan ilkeler arasındadır. 

V. Verginin yasallığı ilkesinin hem devlet hem de birey yönünden boyutları bulunmaktadır. 

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

 

5. Vergi hukukunda sürelere ilişkin olarak aşağıda söylenenlerden hangisi/hangileri 

doğrudur? 

I. Zor durumda bulunması nedeniyle vergi ödevlerini süresi içinde yerine getiremeyecek 

olanlara ek süre verilmesi için Vergi Usul Kanunu’nda sayılan mücbir sebep hallerinden 

birinin gerçekleşmiş olması gerekir. 

II. Mücbir sebebin devamı boyunca tarh zamanaşımı süresi durur. 

III. Zor durumda bulunulduğunun vergi idaresince kabul edilmesi halinde, zor durum 

devam ettiği sürece, süreler işlemez. 

IV. Zamanaşımı süresi bir def’i olarak ileri sürülmelidir, re’sen nazara alınmaz. 

V. Tahsil zamanaşımı süresi vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarihi takip eden takvim 

yılının başında başlar. 

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

 

6. (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. 
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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 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri verginin kesinleşmesi anlamına gelir? 

 

I. Vergi mahkemesi kararının lehe sonuçlanması. 

II. Vergi ceza ihbarnamesinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi. 

III. Vergi ceza ihbarnamesinin tebliğinden sonra, dava açma süresinde dava açılmaması. 

IV. Tahakkuk fişinin mükellefe verilmesi. 

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

8. A Anonim Şirketi nezdinde yapılan denetimde defter ve belgelerde hiçbir eksiklik olmadığı 

ancak yalnızca bir faturada, satılmış olan 100 bulaşık makinesinin, 30 buzdolabı olarak 

gösterildiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine şirketin kanuni temsilcisi Bay (K)’ya cezalı vergi 

tarhiyatı uygulanmıştır. Posta memuru, vergi ve ceza ihbarnamelerini Bay (K)’yı evde 

bulamadığı için muhtara bırakmıştır. 

Yukarıdaki olaya ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? 

I. Defter ve belgelerde hiçbir sorun olmadığından, sadece bir faturada yanlışlık olması 

nedeniyle re’sen tarhiyat uygulanamaz. 

II. Bay (K) hakkında uygulanan cezalı tarhiyat işlemi hukuka aykırıdır. 

III. Yapılan tebligat usulsüzdür. 

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

 

9. Verginin fonksiyonlarına ilişkin aşağıda yer alan bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır? 

 

I. Toplumu meydana getiren bireylere bir fiyat karşılığı sunulamayan toplumsal nitelikteki 

mal ve hizmetlerin finansmanını sağlamak verginin fonksiyonlarındandır. 

II.  Verginin temel iktisadi hedeflere ulaşmada bir araç olarak kullanılması iktisadi 

fonksiyonunu ifade eder. 

III. Ekonomide büyüme ve istikrarın sağlanmasında vergilerden yararlanmak verginin mali 

olmayan fonksiyonlarındandır. 

IV. Verginin devlete gelir sağlama fonksiyonu yanında ekonomiyi düzenleme fonksiyonu 

da bulunur. 

V. Verginin gelir dağılımında adaletin sağlanmasında bir araç olarak kullanılması verginin 

sosyal fonksiyonuna işaret eder. 

 A) I B) III C) I ve III D)III ve V E) Hiçbiri 
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10. Sayıştay’a ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır? 

I. Bütçenin yargısal denetimi Sayıştay tarafından gerçekleştirilir. 

II. Sayıştay'ın görevi; devlet gelir ve giderlerini ve devlet mallarını Bakanlar Kurulu adına 

denetlemektir. 

III. Mali hukuk alanında Sayıştay’ın içtihatları bağlayıcı değildir. 

IV. Kesin hesap kanun tasarısına genel uygunluk bildirimi Sayıştay tarafından verilmektedir. 

V. Sayıştay’ın yaptığı uygunluk denetimi esnasında suç niteliği taşıyan bir eylemle karşılaşılması 

durumunda bu husus sorumlunun bağlı olduğu kuruma ve Cumhuriyet Savcılığı’na iletilir. 

 

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

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A      x    x 

B           

C     x      

D x  x        

E  x  x   x x x  

 


