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TÜRK VERGi SiSTEMi A 
2011 BS 2300-A 

DiKKAT! 
Bu dersi n kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 
sonra değişiklik yapılmış olabi lir. Bunun la 
birlikte, testteki soruları, ders kitabınızda 
verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bi 19iye göre 
do-ru olan cevabı i aretle iniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi mükellefiyetin 
başlamasına neden olur? 

A) Tahsil 
B) Ödeme 
C) Tahakkuk 
D) Tarh 
E) Vergiyi doğuran olay 

2. Aşağıdakilerden hangisi kaynak teorisine 
göre, bir değerin gelir sayılabilmesi için 
gerekli başlıca unsurlardan biridir? 

A) Tüketim harcaması olması 
B) Üretim faktörlerinin üretim sürecine 

sokulması sonucu ortaya çıkması 
C) Varlıkların değerinde artışların meydana 

gelmesi 
D) Üretimin arada sırada yapılması 
E) Üretim faaliyetinde mutlaka sermaye 

faktörünün ön planda olması 

3. ikinci sınıftüccarlar aşağıdakilerden hangisini 
hasılata dahil ederler? 

A) Mal alışları 
B) Dönem başı mal mevcudu 
C) Giderler 
D) Alacaklar 
E) Amortismanlar 
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4. işletmeyle ilgili olarak ödenen aşağıdaki mali 
yükümlülüklerden hangisi gerçek usulde 
ticari kazancın tespitinde gider olarak 
indirilemez? 

A) Bina vergisi 
B) Arazi vergisi 
C) Gelir vergisi 
D) Damga vergisi 
E) Harçlar 

5. Müellifi ve kanuni 
kiraya verilen telif 
gelir aşağıdakilerden 
girer? 

mirasçıları tarafından 

hakkından elde edilen 
hangisinin kapsamına 

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

6. Tahvil faizlerinde, gelir aşağıdaki 

durumlardan hangisinde elde edilmiş sayılır? 

A) Faiz kupanlarının satış tarihinde 
B) Faiz ödemesinin yapılmasına yönetim 

kurulunca karar verildiği tarihte 
C) Faiz kupanlarının üzerinde yazılı tarihte 
D) Kesin hesapların tamamlandığı tarihte 
E) Döviz kurunun açıklandığı tarihte 

7. Aşağıdakilerden hangisi değer artış kazancı 
olarak vergilendirilmez? 

A) Ortaklık haklarının elden çıkarılması 
B) ihtira beratının sahibince kiraya verilmesi 
C) Faaliyeti durdurulan bir işletmenin elden 

çıkarılması 

D) Menkul kıymetlerin elden çıkarılması 
E) Hakların elden çıkarılması 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com
ferhat
http://acikogretimx.com



http://acikogretimx.com

2011 BS 2300-A 

8. Aşağıdakilerden hangisi bir takvim yılında 

kazanç elde etmeseler dahi beyanname 
vermek zorundadır? 

A) Komandite ortaklar 
B) Ücretliler 
C) Mevduat faizi elde edenler 
D) Repo yapanlar 
E) Konutunu kiraya verenler 

9. Vergi alacağının, vergi kanunlarında 

gösterilen matrah ve nispetler üzerinden 
vergi dairesi tarafından hesaplanarak miktar 
itibariyle tespit eden idari işleme ne ad 
verilir? 

A) Tediye 
B) Tebliğ 

C) Tahsil 
D) Tahakkuk 
E) Tarh 

10. Aşağıdakilerden hangisinin, tam mükellef bir 
kuruma iştirak etmesi sonucunda elde ettiği 
kar payı, iştirak kazançları istisnasından 

yararlanamaz? 

A) Adi komandit şirketler 
B) Sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketler 

C) Anonim şirketler 
D) iş ortaklıkları 
E) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 

11. Zirai faaliyetle uğraşan kurumların gelirleri 
aşağıdaki gelir unsurlarından hangisine 
i lişki n kurallara göre vergi lendiri lir? 

A) Ücret 
B) Diğer kazanç ve iratlar 
C) Ticari kazanç 
D) Serbest meslek kazancı 
E) Gayrimenkul sermaye iradı 

A 3 

A 
12. Kontrol edilen yurt dışı (yabancı) iştirak 

kurum kazançlarının Türkiye'de 
vergilendirilebilmesi ıçın, tam mükellef 
kurumlar sermayenin, kar payının veya oy 
kullanma hakkının !ul g yüzde kaçına sahip 
olmalıdır? 

A) 15 
B) 20 
C) 25 
D) 30 
E) 50 

13. DSÖS 800.000 TL, DBÖS 500.000 TL ve 
işletmeden çekilen değerleri 20.000 TL olan 
bir anonim şirketin vergiye tabi kazancı kaç 
TL dir? 

A) 280.000 
B) 300.000 
C) 320.000 
D) 480.000 
E) 780.000 

14. Tasfiye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Tasfiyeden vazgeçme halinde, bu kararın 

alındığı tarihe kadar verilen tasfiye 
beyannameleri, münferit beyanname yerine 
geçer. 

B) Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde, kurum 
hakkında tasfiye işlemi uygulanmaz. 

C) Tasfiyeden vazgeçme kararı, kararın 

alındığı dönemin başından itibaren geçerli 
olur. 

D) Tasfiyeden vazgeçen kurumun, geçıcı 

vergilendirme yükümlülükleri, kararın 

alındığı tarihi kapsayan geçici vergilendirme 
dönemi başından itibaren başlar. 

E) Tasfiye işlemleri, sözleşme veya genel kurul 
kararı ile ayrıca tasfiye memuru 
atanmadıkça yönetim kurulu tarafından 

yerine getirilir. 
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15. Bir kurumun tasfiyesinde verilmiş tasfiye 
beyannamelerine göre tahsil edilmiş vergiler 
aşağıdaki durumların hangisinde tasfiye 
memuruna iade edilir? 

A) Tasfiye memuru talep ederse 
B) Vergi dairesi karar verirse 
C) Tasfiye zararla kapanırsa 
D) Ortaklar talep ederse 
E) Ortaklar vergi borcunu öderse 

16. Tasfiye durumunda, aşağıdakilerden hangisi 
"servet değeri" kavramına dönüşür? 

A) Amortismanlar 
B) ÖZ sermaye 
C) Gerçek aktif 
D) Aktif toplamı 
E) Mevcutlar 

17. Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Beyanname dönemi 
B) Dokuz ay 
C) Kıst dönem 
D) Hesap dönemi 
E) Üç ay 

18. Kurumlar vergisi beyannamesi ilke olarak 
aşağıdakilerden hangisine veril ir? 

A) Kanuni merkezin bulunduğu yer vergi 
dairesine 

B) iş merkezinin bulunduğu yer vergi 
mahkemesine 

C) Yönetim kurulu başkanının ikametgahındaki 
vergi dairesine 

D) Muhasebe müdürünün ikametgahındaki 

vergi dairesine 
E) Maliye Bakanlığının belirleyeceği vergi 

dairesine 

A 4 

A 
19. Maliye Bakanlığı aşağıdaki kurumlar vergisi 

mükelleflerinden hangisinin beyanname 
verme süresini uzatamaz? 

A) Yatırım fonları 

B) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 
C) iş ortaklıkları 
D) Kooperatifler 
E) Sermaye şirketleri 

20. Katma değer vergısının yasada öngörülen 
genel nispeti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) % 1 
B) % 5 
C) %8 
D) % 10 
E) % 18 

21. Mükellef A bir satıcıdan % 18 oranına tabi 
1.000 TL değerinde bir mal almıştır.Satıcl 

ticari teamüle uygun olarak % 20 oranında 
ıskonto yapmıştır. Alıcı tarafından ödenecek 
katma değer vergisi kaç TL dir? 

A) 105 
B) 144 
C) 156 
D) 180 
E) 200 

22. Eskişehir'de ikametgahı olan koca Manisa'da 
ölmüş, eş istanbul'da, büyük çocuk Ankara'da 
ve küçük çocuk izmir'de ikamet ediyorsa, 
veraset ve intikal vergısı beyannamesi 
aşağıdaki lerden hangisi nde ver i lecekti r? 

A) Manisa 
B) izmir 
C) Ankara 
D) istanbul 
E) Eskişehir 
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23. Ölüm Türkiye'de meydana gelmiş ve mükellefler 
de Türkiye'de bulunuyorlarsa veraset ve intikal 
vergisi beyannamesinin kaç ay içinde verilmesi 
gerekir? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 

24. Veraset ve intikal vergisinde aşağıdakilerden 
hangisi mal kavramı içinde~almaz? 

A) Haklar 
B) Borçlar 
C) Gayrimenkuller 
D) Alacaklar 
E) Menkul mallar 

25. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar 

vergisinetabi değildir? 

A) Otobüs 
B) Uçak 
C) Motosiklet 
D) Kamyon 
E) Bisiklet 

26. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar 

vergisi hesaplanırken dikkate alınmaz? 

A) Oturma yeri 
B) Taşıtın değeri 

C) Motor gücü 
D) Kalkış ağırlığı 

E) Yaşı 

27. Bir otomobilin motorlu taşıtlar vergisi 
mükellefiyeti ne zaman başlar? 

A) Trafik siciline kaydedildiğinde 
B) Taşıtın faturası kesildiğinde 

C) Taşıt kullanıldığında 

D) Taşıt el değiştirdiğinde 
E) Taşıtın alındığı yılın başından itibaren 

A 5 

A 
28. Deprem ve su basması gibi nedenlerle, binaları 

yıkılan ve kamu görevlilerinin gösterdikleri 
yerlere yeni bina inşa eden mükellefler kaç yıl 
süreyle emlak vergisi nden muaf tutulur? 

A) 4 
B) 6 
C) 8 
D) 10 
E) 15 

29. Halen yürürlükte bulunan Emlak Vergisi 
Kanunu aşağıdaki tarihlerden hangisinde 
kabul edilmiştir? 

A) 1930 
B) 1957 
C) 1963 
D) 1970 
E) 1982 

30. Emlak vergisi bildirimi ilke olarak 
aşağıdakilerden hangisine yapılır? 

A) Emlakın bulunduğu yerdeki valiliğe 
B) Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine 
C) Emlakın bulunduğu yerdeki belediyeye 
D) Mükellefin ikametgahının bulunduğu 

yerdeki belediyeye 
E) Emlakın bulunduğu yerdeki vergi dairesine 
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