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TÜRK VERGi SiSTEMi A 
2009 AS 2300-A 

DİKKAT! 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 

sonra değişiklik yapılmış olabilir_ Bununla 
birlikte, testteki soruları, ders kitabı nızda 
verilen bil gilere göre cevaplayınız_ Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğru olan cevabı işaretleyiniz_ 

1. Kaynak teorisine göre bir değerin gelir 
sayılabilmesi ıçın aşağıdakilerden hangisi 
başlıca unsurlardan biridir? 

A) Varlıkların değerinde artışların meydana 
gelmesi 

B) Üretim faktörlerinin üretim sürecine sokulması 
sonucu ortaya çıkması 

C) Üretim faaliyetinde mutlaka sermaye 
faktörünün ön planda olması 

D) Üretimin arada sırada yapılması 
E) Tüketim harcaması olması 

2. Yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye'de tam 
mükellef olarak vergilendirilmesi için bir 
takvim yılında Türkiye'de kaç aydan fazla 
oturması ve gelir elde etmesi gerekir? 

A) 3 
B) 4 
C) 5 
D) 6 
E) 8 

3. Gelir Vergisi Kanunu mükelleflerin 
vergilendirilmesinde esas olarak aşağıdaki 
kurallardan hangisini benimsemiştir? 

A) Zorunlu beyan kuralı 
B) Yararlanma kuralı 
C) Şahsilik kuralı 
D) Mülkilik kuralı 
E) ihtiyari beyan kuralı 
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4. GVK' ye göre, aşağıdakilerden hangisi gelir 
vergisi m ükellefi değildir? 

A) Kanuni olmayan işlerden gelir elde eden gerçek 
kişiler 

B) Türkiye'de gelir elde eden kollektif şirketler 
C) Türkiye'de gelir elde eden yabancı uyruklular 
D) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 

olanlar 
E) Küçük ve kısıtlılar 

5. Adi komandit şirketlerde komandite ortağın 
kar payı aşağıdaki gelir unsurlarından 

hangisi ne girer? 

A) Serbest meslek kazancı 
B) Menkul sermaye iradı 
C) Gayrimenkul sermaye iradı 
D) Diğer kazanç ve ira! 
E) Ticari kazanç 

6. Aşağıdakilerden hangisi öz sermaye 
hesaplanırken aktif toplamından i ndirilemez? 

A) Yedek akçeler 
B) Senetli borçlar 
C) Senetsiz borçlar 
D) Banka kredileri 
E) Ödenecek vergiler 

7. Aşağıdakilerden hangisi ticari bir 
organizasyonun devamlı yapıldığının 

göstergelerinden biri değildir? 

A) Vergi kimlik numarası alma 
B) Ticaret siciline kayıt 
c) Yapılan işlerin birden çok olması 
D) Ticaret Bakanlığından izin 
E) iş yeri açma 
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8. Ticari kazancın gerçek usulde tespitinde işle 
ilgili aşağıdaki giderlerden hangisi hasılattan 
indirilemez? 

A) Genel giderler 
B) Her türlü para ve vergi cezaları 
C) Bina ve arazi vergileri 
D) Amortismanlar 
E) Seyahat giderleri 

9. Çiftçinin zirai makine ve araçlarını başka 

çiftçilerin işlerinde kullandırmasından dolayı 
elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisinin 
kapsamına gi rer? 

A) Gayrimenkul sermaye iradı 
B) Menkul sermaye iradı 
C) Zirai kazanç 
D) Ticari kazanç 
E) Serbest meslek kazancı 

10. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek 
erbabı değildir? 

A) Muayenehane işleten doktorlar 
B) Gümrük komisyoncuları 
C) Noterler 
D) Serbest meslek faaliyetinde bulunan 

kollektif şirket ortakları 
E) Emlak komisyoncuları 

11. Doktor A ilgili yıl, muayenehanesinde hasta 
muayenesinden dolayı 250 bin YTL tahsil 
etmiş ve 50 bin YTL alacaklı kalmıştır. 

Kanunen indirebileceği belgeli giderleri 100 
bin YTL'dir. Doktor A'nın vergiye tabi kazancı 
kaç bin YTL'dir? 

A) 300 
B) 250 
C) 200 
D) 150 
E) 100 
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12. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek 

faaliyetinin özellikleri arasında m almaz? 

A) Uzmanlığa dayanması 

B) Faaliyetin sürekli dması 
C) Sermayenin ön planda tutulması 
D) Şahsi sorumluluk altında yapılması 
E) Faaliyetin bağımsız olması 

13. Kiranın ayni olarak tahsil edilmesi halinde, 
ayni değer aşağıdaki değerleme ölçülerinin 
hangisiyle değerlendirilir? 

A) Emsal bedeli 
B) Kayıtlı değer 

C) Tasarruf değeri 
D) Maliyet bedeli 
E) Borsa rayici 

14. Bina ve arazilerde emsal kira bedeli V.U.K.'na 
göre belirlenen vergi değerinin yüzde 
kaçıdır? 

A) 4 
B) 5 
c) 6 
D) 7 
E) 8 

15. Aşağıdakilerden hangisi, menkul sermaye 
iradında, safi iradın tespitinde gider olarak 
indirilemez? 

A) Şirket toplantısına katılma giderleri 
B) Menkul sermaye iradı ile ilgili harçlar 
c) Sigorta ücretleri 
D) Kiralık kasa giderleri 
E) Depo etme giderleri 
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16. Aşağıdaki menkul sermaye iradı sahiplerinden 
hangisinin kazancı iştirak paylarından doğan 

kazanç kapsamında değildir? 

A) Adi komandit şirketin komanditer ortaklarının 
B) Kooperatif ortaklarının 
C) Limited şirket ortaklarının 
D) iş ortaklığı ortaklarının 
E) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin 

komanditer ortaklarının 

17. Mal ve hakların elden çıkarılmasından elde 
edilen kazanç aşağıdaki gelir unsurlarından 

hangisine girer? 

A) Menkul sermaye iradı 
B) Arızi kazanç 
C) Değer artış kazancı 

D) Gayrimenkul sermaye iradı 
E) Ticari kazanç 

18. Aşağıdaki ödemelerden hangisi ücret 
değildir? 

A) ikramiye 
B) Prim 
C) Kasa tazminatı 
D) Ortaklı k payı 
E) Huzur hakkı 

19. Aşağıdakilerden hangisi değer artış kazancı 
olarak vergilendirilmez? 

A) Menkul kıymetlerin elden çıkarılması 
B) Faaliyeti durdurulan bir işletmenin elden 

çıkarılması 

C) Hakların elden çıkarılması 
D) Ortaklık haklarının elden çıkarılması 
E) ihtira beratının sahibince kiraya verilmesi 
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20. ihtira beratı ve telif haklarının 

müellifleri,mucitleri ve kanuni mirasçıları 

dışındaki kişiler tarafından elden 
çıkarılmasından doğan kazançlar 
aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer? 

A) Değer artışı kazancı 

B) Arızi kazanç 
cı Ticari kazanç 
D) Serbest meslek kazancı 
E) Menkul sermaye iradı 

21. Kanunda aksine hüküm olmadıkça vergi 
aşağıdakilerden hangisine göre tarh olunur? 

A) Geçici vergi esasına 
B) Mükellefin beyanına 
cı Toplama esasına 
D) Stopaj yöntemine 
E) Ayırma esasına 

22. Aşağıdakilerden hangisi bir takvim yılında 
kazanç elde etmeseler dahi beyanname 
vermek zorundadır? 

A) Ücretliler 
B) Faizsiz kredi verenlere ödenen kar payları 
cı Repo yapanlar 
D) Komandite ortaklar 
E) Mevduat faizi elde edenler 

23. Aşağıdakilerden hangisi dar mükellefivetfe 
toplamayapılmayan gelirlerden biri değildir? 

A) Tevkifata tabi ücretler 
B) Tevkifata tabi serbest meslek kazançları 
C) Ticari kazanç 
D) Tevkifata tabi menkul sermaye iradı 
E) Değer artış kazancı 
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24. Aşağıdakilerden hangisi vergıyı kaynakta 
kesme usulünün yararlarından biri değildir? 

Al Mükellefin vergi yükünü daha az hissetmesi 
Bl Verg güvenliğini sağlaması 
CL Verginin bir an önce tahsil edilmesini 

sağlaması 

Dl idare ile mükellefin karşı karşıya gelmemesi 
El Otokontrol müessesesi olması 

25. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde 
tarhiyatın muhataplarından biri değildir? 

Al Kanuni temsilciler 
Bl Vasiler 
CL Dar mükelleflerde daimi temsilci 
Dl Kolektif şirketler 
El Gerçek kişiler 

26. Gelir vergisinde mahsup edilecek vergi kesintisi 
yıllık beyannamede hesaplanan vergiden fazla 
ise, m ükellefe tebliğinden itibaren ne kadar süre 
içinde iade edilir? 

Al Bir yıl içinde 
Bl Bir ay içinde 
C 1 Yıl sonuna kadar 
Dl Son taksit sonuna kadar 
El ilk taksit süresinde 

27. Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen 
beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına 
dair delil bulunursa vergi aşağıdaki 

yöntemlerden hangisi kullanılarak tarh edilir? 

Al ikmalen tarh 
Bl Beyan esasına göre tarh 
CL Re'sen tarh 
Dl idarecetarh 
El Basit usulde tarh 

A 5 

A 
28. Aşağıdakilerden hangisinin, tam mükellef bir 

kuruma iştirak etmesi sonucunda elde ettiği 
kar payı, iştirak kazançları istisnasından 
yararlanamaz? 

Al Adi komandit şirketler 
Bl Sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketler 
cı Anonim şirketler 
Dl iş ortaklıkları 
El Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 

29. Sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketlerde, kurumlar vergısı, aşağıdakilerin 

hangisi üzerinden alınır? 

Al Ticari kazancın 
Bl Komanditer ortak kar payının 
CL Nakdi sermayenin 
Dl Tevfikat matrahının 
E) Yedek akçelerin 

30. Kurumlar Vergisi bakımından, vergiye tabi 
kurum kazancının belirlenmesi sırasında Gelir 
Vergisi Kanununun hangi gelir unsuruna 
ilişkin hükümleri esasalınır? 

Al Serbest meslek kazancı 
Bl Zirai kazanç 
CL Diğer kazanç ve irat 
Dl Menkul sermaye iradı 
El Ticari kazanç 
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