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DIKKATI 
Bu d_sin lıap5amına giren bazılrDnularda, 
It.rs kitabınızın bMıma hazırlanmasından 
sonra deQi,iklikyapımlf olabilir. Bununla 
biriikili, t_ttaki soruları, d.-s kitabınııda 
veril.n bilgiı... gOr. cevaplaıyınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki diizenlemelllrlll 
değiımit olsa bile, kitaptaki bilgiye gOra 

L doiru olan cevabı ifaretı.yiniz. 

1. Turk gelir vergisinin turu aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Kamıa gelir vergisi 
Bl Kar paylarırıa dayalı gelir vergisi 
cı Bineşik gelir vergisi 
OL Sedüler gelir vergisi 
El Üniter gelir vergisi 

2. Mülkilik kuralina göre mükellefler aşağıdaki 
kazançların hangisi üzerinden vergilendirilir? 

Al Türkiye'de elde eltikleri kazançlann tamamı, 
yurt dışında elde ettikleri kazancın yarısı 

Bl Türkiye'de ve yurt dışında elde ettikleri 
ka zançlann tamamı 

cı Yurt dışında elde ettikleri kazançlann 
lamamı 

OL Türkiye'de elde ettikleri kazançlann tamamı 
El Türkiye'de elde ettikleri kazançlann yarısı, 

yurt dışında elde etlikleri kazançlann 
tamamı 

3. Gelir vergisinde vergıyı doğuran olay 
a'iağıdakilerden hangisidir? 

Al Belgelerin deftere işlenmesi 
Bl Bilanço çıkanlması 
cı Gelirin elde edilmesi 
OL Matrahın belirlenmesi 
El Vergi kanunu çıkanlması 
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4, Dar mükellefler aşağıdakilerden hangisinden 
yararlanamazlar? 

Al ücret istisnası 
Bl Sakatlık indirimi 
c) ihracat istisnası 
OL Diplomat muaflığı 
El Sergi ve panayınardan sağlanan ticari 

kazanç istisnası 

5. Aı:tağıdakilerden hangisi ticari faaliyetin 
devamlı olarak yapıldığının gOstergelerinden 
biri değjldjr? 

Al Levha asma 
Bl Ticaret siciline kayıt 
c) işyeri açma 
OL Sermaye koyma 
El Müşavirlik hizmeti alma 

6. Atağıdakilerden hangisi özelolarak sayılan 
ticari kazançlardan biri değildir? 

Al Kiremit harmanlannın kiraya verilmesinden 
elde edilen gelir 

Bl Özelokul işl etilmesinden elde edilen gelir 
c) Coberlik faaliyetinden elde edilen gelir 
OL Diş protezciliğinden elde edilen gelir 
El Gayrimenkul alım ~atmı işinin devamlı 

yapılmasın da n elde edilen gelir 

7. Kolektif şirket ortaklarının elde 
vergilendirilmesi ile ilgili 
ifadelerden hangisi yanlısıır? 

ettiği gelirin 
aşağıdaki 

Al Kazançları , dönem sonu ve dönem başı öz 
sennaye arasındaki müspet farktır. 

B) Kurum kozancı olarak vergilendirilir. 
cı Yevmiye defteri büyük defter ve envanter 

defterindeki bilgilere göre ortaklann kazancı 
tespit edilir. 

OL Birinci sınıf tüccar olarak vergilendirilir. 
E) Bilanço esasına tabidirler. 

izleyen sayfaya geçiniz, 
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8. Aşa ğıdakilerden hangisi v ergi bilançosuna 
özellik kazandıran uns urlardan biri değildir? 

Al Muafiyet ve istisnalar 
Bl Amortismanlar 
cı Borçlar 
OL Ekonomik ve sosyal indirimler 
El Gider indirimi 

9. Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyetlerden 
biri değ'ldir? 

Al Aneıiık 

Bl Tahıl üretimi 
c) Serada çiçek yetiştimıek 
OL Yaneılık faaliyeti 
El Ipek böcekçiligi 

10. Gerçek usulde vergile ndirilen ç iftç iler 
bilanço esasına göre defter tutma ları halinde 
kaç yıl geçtikten sonra i şlehne hesa bı 

esasına göre defter tutabilirler? 

Al 2 
Bl 3 
CL 4 
Dl 5 
El 10 

11 . Aşağıdakilerden hangis i zıraı kazançta 
indirilebilecek giderlerden biridir? 

Al Çiftçinin "şin in işl"tmeye koyduğu S9mıay" 

üzerinden yürütülen faizler 
Bl Amortismana tabi iktisadi varlıklann 

satılmasından doğan zararlar 
CL Para cezalan 
Dl Çiftçinin işletmeden çektiği değerler 
El Vergi eezalan 

A 3 

A 
12. Gerçek usulde yergilendirilmeyen ç iftçiler ile 

ilgili aşa ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al Beyanname verirler. 
Bl Defter tutarlar. 
cı Defterleri tasdik ettinnek zorundadırlar. 
OL Defterleri 5 yıl saklamak zorundadırlar. 

El Stopaj yoluyla kesilen vergiler bunlar için 
nihai vergidir. 

13. Bir alacağın teminab olarak bir 
gayrimenkulün karşılık olarak gösterilmesine 
ne ad v erilir? 

Al Kaynak hakkı 
Bl Temlik 
c) Ferag 
OL Ipotek 
El Intıta hakkı 

14. Mükellef A 2009 yılında kiraya verdiği 
gayrimenkullerden 100 .000 Tl kira tahs il 
etmiş ve 20 .000 Tl alacaklı kalmıştır . 2009 
yılında ; ayrıca 2008 yılından kalan 10 .000 Tl 
kira alacağı ile 2010 yılına ait 120 .000 Tl kira 
alacağ ı m peşin olarak tahs il etmiştir. 

Mükellefin 2009 hasılatı kaç bin Tl dir? 

Al 110 
Bl 120 
c) 130 
Dl 230 
El 250 

15. Vergi değeri 200 .000 lira olan bir 
gayrimenkulUn emsal kira bedeli kaç bin Tl 
dir? 

Al 30 
GL 25 
CL 20 
OL 15 
El 10 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. SeneHerin ıskonto edilmes inde gelir hangi 
tarihte elde edilmi ş sayılır? 

Al Senet üzerinde yazılı vade tarihi 
B) Senedin düzenlendiği tarih 
cı ıskontonun yapıldıgı tarih 
D) Senedin vadesine isabet eden yılın son 

günü 
E) Kar payının dagıtıldıgı tarih 

17. Aşağıdakilerden hangisi safi ücrotin 
tespitinde gider olarak ind·rilemez? 

A) Sakatlık indirimi 
B) Seyahat giderleri 
cı Asgari geçim indirimi 
D) Sosyal sigorla kurumlanna yapılan 

ödemeler 
El Şahıs sigorta primleri 

18. Çalışma gücünün "0 40 ını kaybeden bir i şç i 

kaçıncı dorocaden sakatlık indiriminden 
yararlanır? 

A) Birinci derece 
Bl Ikinci derece 
cı Üçüncü derece 
D) Dördüncü derece 
E) Beşina derece 

19. Aşa ğıdakilerden hangis inin ucreHeri gerçek 
usulde vergilendirilir? 

Al Özel fabrikalarda çalışan işçilerin 
Bl GMSi elde edenlerin yanında çalışanlann 
C) Özel inşaatlarda çalışan işçilerin 
OL Özel hizmetlerde çalışan şoförlerin 
El Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 

yan ında çalışan işçilerin 

A • 
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20. Aşağıdakilerden hangisi uc ret i stis nasından 

yararlanamaz? 

Al Çırak lan n asgari ücreti aşmayan ücretleri 
B) Özel hizmetlerde çalışan hizmetçilerin 

ücretleri 
cı Köylerde çalışan işçilerin ücretleri 
O) Işletme hesabına tabi çiftçilerin ziraat 

işlerinde çalışan işçilerin ücretleri 
El Yer altında çalışan işçilerin ücretleri 

21. Aşağıdakilerden hangisi yıllık beyannamede 
gösterilir? 

Al Emekli sandık lan tarafından emeklilik 
nedeniyle yapılan ödemeler 

Bl Bir işverenden alınan ücretler 
cı Sigorta şirketleri tarafından bireysel emeklilik 

nedeniyle yapılan ödemeler 
OL Gerçek usulde vergilendirilmeyen zira i 

kazançlar 
El ISlisnayl aşan mesken kiralan 

22. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergis inda, 
gelirdan yapılacak indirimlerdan biri değildir? 

A) Sponsorluk harcamaları 
B) Kaynakta kesilen vergiler 
cı Şahıs sigorta primleri 
O) Geçmiş beş yılın zararlan 
E) Bağış ve yardımlar 

23. Aljağıdaki gelirlerdan hangis inde gelir vergis i 
stopajı yapılmaz? 

Al Repo faizi 
GL Işyeri kira geliri 
cı Hisse senedi kar payı 
OL Mesken kira geliri 
El Mevduat faizi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Gelir vergısı tarifesinin 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Düz oranlı olması 
B) Iki oraniı olması 
cı Matrah artarken oranlann azalması 
D) Gerileyici birtarife olması 
E) Artan oranlı olması 

özelliği 

25. Diğer ücret geliri elde edenlerin karne 
almamalan ve vergilerini zamanında 
ödememeleri halinde vergi nasıl tarh edilir? 

Al Resen 
B) Beyana göre 
cı Idareee 
D) Basit usulde 
E) Ikmalen 

26. Beyana dayalı vergiler ne zaman tarh edilir? 

A) Beyannamenin verildiği günde 
Bl Beyannamenin verildiği tarihi takip eden üç 

gün içinde 
cı Beyannamenin verildiği tarihi takip eden 

beş gün içinde 
D) Beyannamenin verildiği tarihi takip eden 

yedi gün içinde 
El Beyannamenin verildiği tarihi takip eden on 

beş gün içinde 

hangisi günümüzde 27. Aşağıdakilerden 
uygulanan vergi 
değildir? 

güvenlik önlemlerinden biri 

Al Vergilerin ilanı 
Bl Servet beyanı 
CL Vergi incelemesi 
OL Vergilerin açıklanması 
El Vergilerin oto kontrolü 

A 5 

A 
28. Anonim şirketler ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangis i yanlıstır? 

Al En az 5 ortakla kurulabilir. 
Bl Esas sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 

ilan edilir. 
cı Maliye Bakanlığından kuruluş izni alınarak 

kurulur. 
O) Hisse senetleri nama veya hamiline yazılı 

olabilir. 
El Sermayenin en az 50 ,000 lira olması 

zorunludur. 

29. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler 

yatırım tonlanmn özelliklerinden biri değildir? 

Al Yalnızca bankalar tarafından kurulması 
B) Belge sahipleri adına riskin dağıtılması 
c) Katılma belgeleri karşılıgında halktan para 

toplanması 
O) TUzel kişiliginin olması 
El Inançlı mülkiyet esasına göre portföyün 

işletilmesi 

30. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinde 
mükelleflere tanınan istisnalardan biri 
değildir? 

Al Sergi ve panayır istisnası 
Bl Iştirak kazançlan istisnası 
CL Emisyon primleri istisnası 
O) Ristum istisnası 
El Portföy işletmeciliği istisnası 

izleyen sayfaya geçiniz. 


