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KAMU MALİYESİ VE VERGİ HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI 

CEVAP ANAHTARI 

(ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER İÇİN) 

 

Test soruları 4’er, diğer sorular 15’er puan değerindedir. 

 

TEST SORULARININ CEVAPLARI 

1.C 2.E 3.E 4.D 5.E 6.C 7.A 8. D 9.E 10.B 

 

OLAY SORULARI 

 

İstanbul’da tekstil işi ile uğraşan Bay (A), iş yerinde vergi idaresince denetlenmiştir. Yapılan 

denetimlerde Bay (A)’nın defter kayıtlarında; vergi idaresi kayıtlarında iplik imalatı ile uğraştığı 

görünen, ancak sadece sahte fatura düzenlediği ve bunun üzerinden komisyon aldığı vergi inceleme 

raporu ile daha önce tespit edilmiş olan Bay (B)’den alınan faturalar bulunduğu belirlenmiştir. Bunun 

üzerine Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve cezalı tarhiyat uygulanmıştır. 

 

1) Bay (A) hangi vergi kaçakçılığı suçunu işlemiştir? Bu suçla ilgili bilgi veriniz. Vergi idaresinin 

olayda yer alan tespitleri bu suçun oluştuğunu ispatlamaya yeterli midir?  

2) Açılacak olan davada ceza mahkemesinin beraat kararı vermesi, vergi mahkemesinin 3 kat vergi 

ziyaı cezasının hukuka uygun olup olmadığına ilişkin vereceği kararı etkiler mi? 

Değerlendiriniz. 

3) Vergi mahkemesinin davayı reddetmesi halinde hukuka aykırı karar verildiğini düşünen Bay 

(A), bu karara karşı hangi kanun yollarına başvurabilir?  

 

METİN SORUSU 

 

Bir belgenin damga vergisine tabi olabilmesi için gerekli şartlar nelerdir? 

 

CEVAPLAR 

 

1) Bay (A)’nın Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde düzenlenen ‘Vergi 

Kaçakçılığı Suçları’ndan sahte belge kullanma suçunu işlediği iddia edilebilir. Vergi kanunları 

uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan belgelerin asıl veya 

suretlerinin tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenmesi veya bu belgelerin kullanılması 

suretiyle sahte belge düzenleme ve kullanma suçu oluşur. Sahte belge, gerçek bir muamele veya 

durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir. Bu suç bir tehlike suçudur. 

Suçun ortaya çıkması için vergi ziyaının ortaya çıkmış olması aranmaz. Suçun manevi unsuru 

kasttır. Sahte belge kullanma suçunu işleyen kişi 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanır. 

Görevli mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesidir. 

Olayda vergi idaresince söz konusu suçun işlendiğine ilişkin olarak ortaya konulan tek 

dayanak, Bay (A)’nın fatura aldığı Bay (B) hakkında, “sadece sahte fatura düzenlediği ve bunun 

üzerinden komisyon aldığı yönünde düzenlenmiş bir vergi inceleme raporu”dur. Söz konusu 
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rapor tek başına, Bay (A)’nın Bay (B)’den aldığı faturaların gerçek bir mal alımına 

dayanmadığını ispat gücüne sahip değildir. Üstelik bu rapora dayanılarak yürütülen işlemlere 

karşı dava açılıp açılmadığı ve açıldıysa, yargılamanın sonucunun ne olduğu da 

bilinmemektedir. Danıştay’ın ilgili kararlarında, mükellefin sahte belge kullandığının tespiti 

için faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para 

akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine 

ve satıcı hesabına girdiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan şirket banka 

hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler ve faturaları düzenleyenin yeterli mal 

girişi veya üretimi olup olmadığı, faturaların anlaşmalı matbaaya bastırılıp bastırılmadığı, 

faturayı düzenleyenin faturaya konu faaliyeti yürütüp yürütmediği gibi hususların göz önünde 

bulundurulması gerektiği belirtilmektedir. Bu gerekçelerle,  vergi idaresinin olaydaki 

tespitlerinin, suçun oluştuğunu ispatlamaya yeterli olduğu söylenemeyecektir. 

 

2) Vergi suçu oluşturan fiil nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlığın bir yönünün vergi, bir 

yönünün de ceza mahkemesinde yargılanması, anılan mahkeme kararları arasında bir 

etkileşimin olup olmayacağı konusunu gündeme getirmektedir. Mevzuatımızda konuyla ilgili 

olabilecek bir düzenleme Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesinin son fıkrasındadır. Bu hükme 

göre “Ceza mahkemesi kararları, bu Kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi 

cezalarını uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, bu 

makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini bağlamaz.” Ancak bu hüküm vergi 

mahkemeleri henüz kurulmadan mevcut olduğu için –aksi yönde görüşler mevcut olsa da- 

mahkeme kararları arasındaki etkileşimle ilgili bir hüküm olmadığı da söylenebilir.  

Ceza ve vergi mahkemelerinin aynı fiil nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlığı –farklı 

boyutlarıyla da olsa- yargılamaları, ilke olarak bu kararların birbirini mutlak biçimde olmasa 

da etkilemelerini gerekli kılmaktadır. Bir yönüyle idari, diğer yönüyle cezai de olsa aynı fiille 

ilgili cezalandırma yetkisinin kullanılması bağlamında farklı mahkeme kararlarının varlığı 

yargı erkinin birliği, hak ve adalet ilkeleriyle bağdaşmaz.  

Bu itibarla, ceza mahkemesinin beraat kararı vermesinin, vergi mahkemesinin 3 kat 

vergi ziyaı cezasının hukuka uygun olup olmadığına ilişkin vereceği kararını etkilemesi söz 

konusudur. Dolayısıyla her iki mahkemenin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava 

hakkında, herhangi bir kanuni dayanak yokken birbirine aykırı karar verilmiş olması 

durumunda, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 53’üncü maddesinde yazılı yargılamanın 

yenilenmesi sebeplerinden birinin gerçekleştiği ileri sürülebilecektir.  
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3) Bay (A)’nın hakkında uygulanan cezalı tarhiyata karşı açtığı davanın reddedilmesi 

halinde kanun yoluna başvurup başvuramayacağı ve hangi kanun yolu/yollarına 

başvurabileceği dava konusunun miktarına göre tespit edilebilecektir.  

 Bu halde şayet dava konusu 5.000 TL ve altında ise ilk derece mahkemesinin (vergi 

mahkemesi) kararı kesin olup karara karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurmak mümkün 

değildir. Yani bu ihtimalde Bay (A)’nın bir kanun yoluna başvurabilmesi mümkün 

olmayacaktır. 

 Konusu 5.000 TL’yi geçen vergi davalarında vergi mahkemesinin kararının tebliğinden 

itibaren otuz gün içinde bölge idare mahkemesinde istinaf yoluna başvurulabilir. Şayet 30 gün 

içerisinde istinaf talebinde bulunulmaz ise karar kesinleşir. Ayrıca konusu 100.000 TL’yi 

geçmeyen davalarda istinaf mercii bölge idare mahkemesinin kararı kesin olmaktadır. Şayet 

Bay (A)’nın açmış olduğu davanın konusu 5.000 TL’yi aşıyor ise bölge idare mahkemesinde 

istinaf kanun yoluna başvurabilecektir, eğer dava konusu 5.000 TL’yi aşmakla beraber 100.000 

TL’nin altında ise bu aşamada istinaf makamının vereceği karar kesin olacaktır. 

 Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını 

hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların 

düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir. Bölge idare mahkemesi, 

ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı takdirde istinaf başvurusunun kabulü 

ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verir. Bu hâlde bölge idare mahkemesi 

işin esası hakkında yeniden bir karar verir. Bölge idare mahkemesi, ilk inceleme üzerine verilen 

kararlara karşı yapılan istinaf başvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz 

mahkeme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış olması hâllerinde, 

istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vererek 

dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. Bölge idare mahkemesinin bu durumda vereceği kararlar 

kesindir. 

 Konusu 100.000 TL’yi aşan vergi davaları bölge idare mahkemesi kararının tebliğinden 

itibaren otuz gün içinde Danıştay’da temyiz edilebilir. Konusu 100.000 TL’yi aşamayan 

kararlar için temyize başvurulamaz. Şayet Bay (A)’nın açtığı davanın konusu 100.000 TL’yi 

aşıyor ve istinaf kanun yolunda verilen kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsa kararın 

tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’da temyiz yoluna başvurabilir. 

Temyiz incelemesi sonunda Danıştay; kararı hukuka uygun bulursa onar, kararın sonucu 

hukuka uygun olmakla birlikte gösterilen gerekçeyi doğru bulmaz veya eksik bulursa, kararı, 
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gerekçesini değiştirerek onar. Kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan 

maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa kararı düzelterek onar. 

Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, hukuka aykırı karar verilmesi, usul hükümlerinin 

uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması, 

sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar. Kararların kısmen onanması ve kısmen bozulması 

hâllerinde kesinleşen kısım Danıştay kararında belirtilir. 

Temyiz incelemesi sonucunda verilen karar, dosyayla birlikte kararı veren merciye 

gönderilir. Temyiz incelemesi sonucunda verilen bozma kararı üzerine ilgili merci, dosyayı 

öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik işlemlerini tamamlayarak yeniden karar verir. Bölge 

idare mahkemesi, Danıştay’ca verilen bozma kararına uyabileceği gibi kararında ısrar da 

edebilir. Danıştay’ın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesi, bozma 

kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılır. Bölge idare mahkemesi, bozmaya uymayarak 

kararında ısrar ederse, ısrar kararının temyizi hâlinde, talep, konusuna göre Danıştay Vergi 

Dava Daireleri Kurulunca incelenir ve karara bağlanır. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 

kararına uyulması zorunludur. 

Temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş olması, hakim, mahkeme veya Danıştay 

kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat karşılığında 

yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, 

kurulu veya istinaf başvurusunu incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir. 

Davanın reddine ilişkin kararlara karşı temyiz ya da istinaf yoluna başvurulması halinde, dava 

konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi İYUK 27. maddede 

öngörülen koşulun (idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların 

doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması) varlığına bağlıdır.  

 Yargılama yapılması esnasında yargılama hata ve eksiklerinin bulunması, yargılamadan 

önce gerçekleşen fakat yargılamadan sonra fark edilen ve yargı kararını değiştirecek nitelikte 

olan bir unsurun varlığının belirlenmesi halinde, kanunda belirtilen şartlar ve süreler içinde 

olmak kaydıyla taraf olanlara tanınan olağanüstü bir yargı yolu olarak yargılamanın 

yenilenmesi gündeme gelebilir. 
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Metin Sorusu 

Damga Vergisi Kanunu uyarınca bir belgenin damga vergisine tabi olabilmesi için 

aşağıdaki 3 temel şartı taşıması gerekmektedir (Kanun belge yerine “kağıt” terimini 

kullanmaktadır): 

1. Kağıt, Kanuna ekli 1 sayılı tabloda yer alan kağıtlardan olmalı ve 2 sayılı tabloda 

damga vergisinden istisna tutulan kağıtlardan olmamalıdır. (Damga vergisinin konusuna giren 

kağıtlar; Akitlerle ilgili kâğıtlar, kararlar ve mazbatalar, ticarî işlemlerde kullanılan kâğıtlar, 

makbuzlar ve diğer kâğıtlardır.)  

2. Kağıt düzenlenmiş olmalıdır.(Kağıtların düzenlenmesinden kastedilen; kağıdın 

yazılıp veya elektronik ortamda üretilip, imzalanması (elektronik imza da dahil) veya imza 

yerine geçen bir işaret konmasıdır.)  

3. Kağıt herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek nitelikte 

olmalıdır. 

 


