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ULUSLARARASI MALi iLişKiLER A 
2009 BS 3401-A 

1. ı. Tüketimde dışlanamama 
ii. Rekabete konu olmama 
ııı. Bölünebilirlik 
iV. Fiyatlandırılabilirlik 

Yukarıdakilerden hangileri uluslararası kamu 
mallarının, kamusallık unsurunun temel 
özell iklerindendir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız II 
C) i ve II 
D) II ve III 
E) ,II, III ve LV 

2. ı. Temel UKM 
ii. Riskleri azaltan UKM 
ııı. Tamamlayıcı UKM 
LV Kapasite artırıcı UKM 
V. Doğrudan fayda sağlayan UKM 

Yukarıdakilerden hangileri uluslararası kamu 
mallarının, yararlanılan faydanın türüne göre 
sınıflandırılmasında yer alır? 

A) i ve III 
B) LV ve V 
C) I, II ve III 
D) I, LV ve V 
E) 11,IVveV 

3. Uluslararası barış ve güvenlik hizmetlerinin 
sunumunda, dünya barışını tehdit eden 
herhangi bir sorunun çözümü için politik, 
ekonomik ve gerekirse askeri önlemlerin 
erken aşamada alınmasının ülkeler 
tarafından kabul edilmesine ne ad verilir? 

A) Politik önlemler 
B) işlemsel önlemler 
C) Öngörüye dayalı önlemler 
D) Hedefe dönük önlemler 
E) Yapısal önlemler 

A 

4. Aşağıdakilerden hangisi sağlığın uluslararası 
düzeyde sunumunda, toplam uluslararası 

kamu malı üretim miktarının, üretime.!.!! II 
katkıyı yapan ajan tarafından belirlendiği 

teknolojidir? 

A) En zayıf halka teknolojisi 
B) Just in time teknolojisi 
C) Toplama teknolojisi 
D) En iyi vuruş teknolojisi 
E) Ağırlıklı toplam teknolojisi 

5. Aşağıdakilerden hangisi sağlığın uluslararası 
düzeyde sunumunun finansmanı için ortaya 
atılan önerilerden biri değildir? 

A) Havacılık vergisi 
B) Karbon vergisi 
C) Silah ticareti vergisi 
D) Özel tüketim vergisi 
E) Tobin vergisi 

6. Çevre sorunlarına karşı uygulanan mali 
araçlardan teşvikler ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Emisyon azaitımına giden ülkelere destek 
sağlamak amacı güder. 

B) Ar-ge harcamaları için teşvikler 

uygulanmaktadır. 

C) Diğer mali araçların etkilerini artırabilir. 
D) Temiz teknolojilerin kullanılmasını sağlamak 

için uygulan ır. 
E) Kirleten öder ilkesi gereğince alınır. 

7. IMF ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) 185 ülkenin üye olduğu bir kuruluştur. 
B) Fonun genel müdürü aynı zamanda 

yönetim kurulu başkanıdır. 
C) En yetkili organı guvemörler kuruludur. 
D) Fonun beş organı bulunmaktadır. 
E) Yönetim kurulu üyeleri 2 yıllık süre için 

seçilir. 
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8. Sanayileşmiş zengin ülkelerin oluşturduğu 

G-7 grubu !.!! ~ aşağıdaki ülkelerden 
hangisinin katılmasıyla G-B olarak anılmaya 
başlamıştır? 

A) Danimarka 
B) Norveç 
C) Rusya 
D) ispanya 
E) Türkiye 

9. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bilgi Toplumu 
Zirvesi eylem planında yer alan eylemlerden 
biri değildir? 

A) Bilgi ve iletişim altyapısı 
B) Medya 
C) Uluslararası ve bölgesel işbirliği 
D) Kapasite geliştirilmesi 
E) Kentsel altyapı 

10. ı. Kar amacı gütmeyen kuruluşlardan 

sağlanan kaynaklar 
ii. Kar amaçlı işletmelerden sağlanan 

kaynaklar 
ııı. Bireylerden sağlanan kaynaklar 
iV Hükümetlerden sağlanan kaynaklar 

Yukarıdakilerden hangileri uluslararası kamu 
mallarının finansmanında kullanılan özel 
kaynaklardandır? 

A) Yalnız III 
B) Yalnız iV 
C) II ve LV 
D) ,II ve III 
E) i, II, III ve LV 

11. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası vergi 
hukukunun kaynaklarından biri değildir? 

A) Gelenekler 
B) Medeni hukuk 
C) Doktrin 
D) içtihat hukuku 
E) iç hukuk 

A 7 

A 
12. Aşağıdakilerden hangisi, 

alındığında uluslararası vergi hukuku 
sorunlarının çözümünde yer alan mercilerden 
biri değildir? 

A) Avrupa Birliği Komisyonu 
B) Ulusal yargı mercileri 
C) Uluslararası yargı mercileri 
D) Hakemlik müesseseleri 
E) La Haye Uluslararası Adalet Divan i 

13. Aşağıdaki yargı organlarından hangisi 
ulusalüstü yargı organıdır? 

A) Asliye hukuk mahkemesi 
B) Sayıştay 

C) Yüce Divan 
D) Bölge idare mahkemesi 
E) Avrupa Birliği Adalet Divan i 

14. iki devletin aynı vergi yükümlüsünü, aynı 
vergi konusu ile bağlantılı olarak, aynı 

vergilendirmesine ne ad verilir? 

A) Vergi baskısı 
B) Vergi yükü 
C) Uluslararası çifte vergilendirme 
D) Uluslararası vergileme 
E) Kanunun mülkiliği 

15. OECD vergi anlaşması modeli ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Gelişmiş ülkeler arasındaki dengeyi 
bozmamaktadır. 

B) Taraflardan biri gelişmekte olan ülke ise 
denge bu ülke aleyhine bozulmaktadır. 

C) ikametgah devletinin vergilendirmesi asıl, 
kaynak devletinin vergilendirmesi talidir. 

D) Kaynak ülkenin vergilendirmesine ağırlık 

vermektedir. 
E) 
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16. KVK m.43'e göre, yabancı ülkelerde elde 
edilerek Türkiye'de genel sonuç hesaplarına 

intikal ettirilen kazançlar üzerinden bu ülkelerde 
ödenen benzeri vergiler, Türkiye'de tarh olunan 
kurumlar vergisinden indirilebilir. 

Bu hükümle çifte vergiyi önlemeyi amaçlayan 
yöntemlerden hangisi kullanılmıştır? 

A) Mahsup yöntemi 
B) Matrahtan indirim yöntemi 
C) Vergi oranının indirimi yöntemi 
D) istisna yöntemi 
E) Uzlaşma 

17. Bir şirketin yavru veya bağlı şirketlerine mal 
veya maddi olmayan varlıklarını transfer 
ederken veya hizmet sunarken uyguladığı 

fiyata ne ad verilir? 

A) 
B) Gölge fiyat 
C) Transfer fiyatı 
D) Temettü 
E) Kısmi fiyat 

18. Aşağıdakilerden hangisi işyeri olarak kabul 
edilir? 

A) Yavru şirketler 
B) Bağımlı acenteler 
C) Depolar 
D) irtibat büroları 
E) 

19. Bir uluslararası şirketin diğer devletle 
bulunan işyeri aracılığıyla ticari faaliyette 
bulunması halinde, her iki devletin bu iş 

yerine aynı koşullarda aynı faaliyetleri 
yürüten ve tamamen bağımsız bir işletmeden 
beklenen karı atfetmelerine ne ad verilir? 

A) Vergi uyumu 
B) işyeri karının oluşumuna ilişkin kurallar 
C) indirilebilir giderlere ilişkin kurallar 
D) Çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması 
E) Emsal kazançlara uygunluk kuralı 

A 

A 
20. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkeyi vergi 

cenneti kategorisine sokan unsurlardan biri 
değildir? 

A) Hiç vergi uygulamaması veya sadece kaydi 
vergi uygulaması 

B) Yasal ve idari düzenlemelerin şeffaf 
olmayan uygulamaları mümkün kılması 

C) Bir katma değer yaratılması 
D) Yükümlüler hakkında diğer ülkelerle bilgi 

değişimine girmeyi önleyen yasal ve idari 
uygulamaların mevcut olması 

E) Yükümlünün o ülkedeki mevcudiyetinin 
sadece vergi mülahazalarına dayanması 

21. ı. 

ıı. 

iii. 
ıv. 

Geleneksel vergi cennetleri 
Üretim vergi cennetleri 
Yönetim merkezi vergi cennetleri 
Özerk vergi cennetleri 

Yukarıdakilerden hangileri vergi 
türlerinden biri değildir? 

A) Yalnız III 
B) Yalnız ıv 

C) i ve II 
D) III ve LV 
E) I, II ve LV 

cenneti 

22. 2000 yılında OECD tarafından oluşturulan 

vergi cennetleri listesinde kaç ülke yer alır? 

A) 55 
B) 45 
C) 40 
D) 35 
E) 25 

23. Üye ülkelerde tek yanlı olarak ithalat 
sırasında ya da ithalat gerçekleştikten sonra 
benzer yerli mallara uygulanmayıp, sadece 
üye ülkelerden ithal edilen mallara özel 
olarak uygulanan ve böylece söz konusu 
malın fiyatını yükselterek, malların serbest 
dolaşımı üzerinde bir gümrük vergisi etkisi 
yapan vergilere ne ad verilir? 

A) Eş etkili vergiler 
B) Ayrımcı vergiler 
C) Aşırı vergi iadesi 
D) Ortak gümrük tarifesi 
E) Özel tüketim vergisi 
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24. Aşağıdaki ortak pazarın kurulmasına yönelik 
vergilendirme ilkelerinden hangisi üye 
ülkelerin kendi aralarındaki ithalatı caydırıcı 

ve ihracatı özendirici önlemler almalarının 
önlenmesi amacıyla uygulanmaktadır? 

A) Sermayenin serbest dolaşımı 
B) Ayrımcı vergileme ve vergi iadesi yasağı 
C) Eş etkili vergilerin kaldırılması 
D) Ortak gümrük tarifesinin kabulü 
E) Vergi uyumlaştırılması 

25. AB'de vergilendirme konusunda karar alma 
prosedürü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Oy birliği 
B) Nitelikli çoğunluk 
C) Salt çoğunluk 
OL Konsey üye sayısın ın 3/4 ü 
El Konsey üye sayısın ın 2/3 ü 

26. Yatırım malı alışlarında ödenen KDV nin 
indirilmesine izin vermeyip, sadece ara malı, 
ilk madde, hizmet gibi satın alınıp işletmede 
kullanılan girdilerin KDV sinin düşülmesine 
izin veren KDV modeli aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) UN modeli 
B) Tüketim tipi KDV modeli 
C) Gayrisafi hasıla tipi KDV modeli 
OL Gelirtipi KDV modeli 
El Clearing sistem 

27. Aşağıdakilerden hangisi "Fiscalis Programı" 
ile üye ülkeler arasında desteklenen 
eylemlerden biri değildir? 

A) Çok taraflı denetim 
Bl Elektronik iletişim ve bilgi alışverişi 
C) Personele ortak eğitim seminerleri 

düzen len me si 
OL Vergi rekabeti 
El Vergi idareleri personeli değişimi 

A Q 

28. AB 'nde dolaysız vergiler 
uyumlaştırma çalışmalarında 

aşağıdaki vergilerden hangisi 
durulmaktadır? 

A) Veraset ve intikal vergisi 
B) Kurumlarvergisi 
C) Emlak vergisi 
D) Gelir vergisi 
E) Motorlu taşıtlar vergisi 

A 
alanındaki 

!.!! lli 
üzerinde 

29. Bir malın üretildiği ülkede geçerli olan vergi 
oranlarıyla vergilendirilmesini ve bütünleşme 
bölgesi içinde bu vergi yükü ile dolaşımını 
öngören ilkeye ne ad verilir? 

A) Ortak gümrük tarifesi 
B) Varış ülkesi ilkesi 
C) ikametgah ilkesi 
OL Uluslararası çifte vergilendirme 
E) Çıkış ülkesi ilkesi 

30. Türkiye'de özel tüketim vergisi hangi yılda 
yürürlüğe girmiştir? 

A) 2002 
B) 2003 
C) 2004 
OL 2005 
El 2006 
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