A

ULUSLARARASI MAıi iıişKilER
2009 YS 3401-A

1.

Aşağıdakilerden

hizmet
A)
B)
C)
D)
E)

2.

sınıfına

Hayvan

6. Ortaya çıkan çevre sorunlarını veya etkilerini
tazminat ödetme veya kirlenmenin kamu
tarafından denetlenmesi şeklindeki araçlarla
azaltma
amacı
güden çevre
politikası
aşağıdakilerden hangisidir?

hangisi tam kamusal mal ve
girmez?

hastalıklarının

Hastalıkların

kontrolü
yok edilmesi

Otoyollar
Ozon tabakasının korunması
Orman yangınlarının önlenmesi

Aşağıdakilerden

A)
B)
c)
D)
E)

Rekabetçi politikalar
Faydacı politikalar
Onarımcı politikalar
Önleyici politikalar
işbirliği politikaları

hangisi Birleşmiş Milletlerin
biri değildir?

başlıca organlarından

A)
B)
C)
D)
E)

Bölgeler Konseyi
Genel Kurul
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Güvenlik Konseyi
Uluslararası Adalet Divan i

7. Ozon

tabakasını

kullanımının

1987

yılında

oluşturulmuş

aşağıdakilerden

3.

A)
B)
c)
D)
E)

Aşağıdakilerden

hangisi BM barışı koruma
bütçesine
en ~ katkı
ülkelerden biri değildir?

operasyonları

sağlayan

A)
B)
C)
D)
E)

delici

azaltılmasına

maddelerin
yönelik olarak
olan anlaşma

hangisidir?

Roma Anlaşması
Maastricht Antlaşması
Kyoto Protokolü
Montreal Protokolü
Euratom Anlaşması

ispanya
Bulgaristan
Japonya
Almanya
ABD
8. Finansal piyasalarda yaşanan herhangi bir
olumsuzluk
deneyimi
aşağıdakilerden
hangisine yol acmaz?

4.

Aşağıdakilerden

kullanılan

A)
B)
C)
D)
E)

5.

hangisi sağlık kamu malında
teknolojilerden biri değildir?

A)
B)
c)
D)
E)

En iyi vuruş teknolOJisi
Toplama teknolojisi
Ağırlıklı toplam teknolojisi
Ortalama maliyet teknolojisi
En zayıf halka teknolojisi

Aşağıdakilerden

finansman

hangisi
özel

sağlayan

sağlık

malına

kuruluşlardan

9.

biri

değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

A

Uluslararası Kızılay

Novartis
Gates Vakfı
Avrupa Birliği

yatırımların

Aşağıdakilerden

hangisi kamu sektöründe
bilgi
üretimini ve yayılmasını yöneten
kurumlardan biri değildir?

A)
B)
c)
D)
E)

Uluslararası Kızılhaç

Vergi sisteminin etkinliği
Sermayenin kaçışı
Döviz kurunda dalgalanma
Yüksek faiz oranları
Finansal piyasalara yapılacak
belirsiz hale gelmesi

Patent büroları
Kamu araştırma destek birimleri
Sayım kurumları

Kamu istatistik

kurumları

Kızılay
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10. Brandt

Komisyonunun
hangisidir?

14. ikamet ilkesine dayanan vergilendirmede,
kişi ne şekilde vergilendirilir?

konusu

aşağıdakilerden

A)
B)
C)
D)
E)

Küreselısınmanın

engellenmesi
mücadele
Uluslararası vergileme
Çevre kirliliğinin önlenmesi
Dünya mirasının korunması

A)
B)
c)
D)

Bulaşıcı hastalıklarla

E)

11.

bir biçimde uluslararası ortamdan
bir vergi politikası ve mal mevzuatı
uygulayarak ülkelerine üretim faktörü ve
sermaye çekme arayışı içerisine giren
ülkelere ne ad verilir?

Kasıtlı

farklı

15. Bir devletin vergi yasalarını ülkesinde
bulunan yerli ve yabancı herkese ve bütün
hukuksal işlemlere uygulamasına ne ad
verilir?

A) Geçiş ekonomisi
B) Ulus devlet
C) Gelişmekte olan ülke
D) Vergi cenneti
E) Gelişmiş ülke

12.

Sadece yurtdışı gelirleri üzerinden
Sadece yurtiçi gelirleri üzerinden
Sadece yurtiçi harcamaları üzerinden
Hem yurtiçi, hem de yurtdışı harcamaları
üzerinden
Hem yurtiçi, hem de yurtdışı gelirleri
üzerinden

A)
B)
c)
D)
E)

Yargı yetkisine sahip kuruluşlar tarafından
verilen kararlardan çıkan hukuk kuralları
bütününe ne ad veril ir?

16.

A) Birleşmiş Milletler
B) UNESCO
c) OECD
D) Avrupa Birliği
E) Milletler Cemiyeti

yabancı

ülkelerde bulunan kendi
ülkelerde elde ettiği
gelirlerini veya mallarını vergilendirmek
istemesine ne ad verilir?

vatandaşlarının yabancı

17.

Aşağıdakilerden

hangisi
uluslararası
vergilendirilmesi açısından işyeri
işletme örneklerinden biri değildir?

şirketlerin
sayılan

A) Kanunların mülkiliği ilkesi
B) Vergide adalet ilkesi
C) Kanunların şahsiliği ilkesi
D) Kanunların geriye yürümemesi ilkesi
E) Kanunların ahenkleştirilmesi

A

Uluslararası çifte vergilendirme problemi ile
ilgili uluslararası çalışmalar ilk kez aşağıdaki
kurumlardan
hangisi
tarafından

başlatılmıştır?

A) Anayasa hukuku
B) içtihat hukuku
C) iç hukuk
D) Ceza hukuku
E) Vergi hukuku

13. Devletlerin

Kaynak ilkesi
ikamet ilkesi
Uyrukluk ilkesi
Genellik ilkesi
Eşitlik ilkesi

A) Büro
B) Taş ocağı
c) Atölye
D) Depolar
E) Fabrika
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18. Anonim,
sermayesi
paylara
komandit,
limitet
ve
diğer
şirketlerinin ortaklarına dağıttığı

bölünmüş

22. Çok ulusl u şirketlerin ana merkezlerini
ülkelerine taşımaları için yabancı yavru
şirketlerden
elde
edilen
gelirlerin
vergilendirilmeyeceği
vaadinde
bulunan
vergi
cenneti
şekli
aşağıdakilerden
hangisidir?

sermaye
paya ne ad

verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kar

payı

Ortaklık kazancı

Hisse
Örtülü kazanç
Transfer fiyatı

A)
B)
c)
D)
E)

23.

19. Vergi anlaşmalarında inşaat şantiyesi yapım
ve kurma projesi ilke olarak ne kadar süre
geçtikten sonra işyeri olarak kabul edilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Kanal vergi cennetleri
Üretim vergi cennetleri
Geleneksel vergi cennetleri
Yönetim merkezi vergi cennetleri
Çok uluslu vergi cennetleri

Aşağıdakilerden

hangisi
Tek
Pazar
garanti altına aldığı temel
özgürlüklerden biri değildir?
uygulamasının

A)
B)
c)
D)
E)

3 ay
9 ay
12 ay
2 yıl
3 yıl

24.

Malların serbest dolaşımı
Kamuda performans uygulaması
Şahısların serbest dolaşımı
Sermayenin serbest dolaşımı
Yerleşme özgürlüğü

Aşağıdakilerden
yapılması

aykırı hareket etmeksizin
vergi yükümlülüğünden kurtulması ve
hazineyi vergi kaybına uğratmasına ne ad
verilir?

20. Vergi

yasalarına

gereken

ıçın

değildir?

kişinin

A)
B)
C)
D)
E)

ortak
pazarın
vergi
alanında
düzenlemelerden biri

hangisi

oluşturulabilmesi

A)
B)
c)
D)
E)

Kaynak ilkesi
Vergiden kaçınma
Uluslararası çifte vergileme
Muhasebe hilesi
Vergi kaçakçılığı

25.

Eş etkili vergilerin kaldırılması
Gümrük vergilerinin kaldırılması
Ayrımcı vergileme yasağı
Ortak gümrük tarifesinin kabulü
Aşırı vergi iadesi teşviki

Uluslararası

vergilendirmede, vergi

aracının

tarafsız kalmasını sağlama amacıyla,

21. Gelirin

dağıtılmaksızın

korunmasına

A)
B)
C)
D)
E)

A

şirket

serbest
rekabeti bozan ve malların, sermayenin ve
şahısların özgürce dolaşımına engel teşkil
eden
mali
karakterdeki
hükümlerin
değiştirilmesi
veya
yürürlükten
kaldırılmasına ne ad verilir?

bünyesinde

ne ad verilir?

Asli peçeleme
Örtülü kazanç
Temeltü
Tali peçeleme
Çifte vergileme

A)
B)
c)
D)
E)

Ayrımcı

vergileme
Serbest rekabet
Ortak gümrük tarifesi
Vergi uyumlaştırılması
Eş etkili vergiler
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26. Avrupa

Birliğinde

vergi

görüldüğü

vergi

türü

30. AB KDV'si ve Türk KDV 's inde uygulanan vergi

uyumlaştırması

alanında, uyumlaştırma çabalarının

!!!.

yoğun

istisnaları

aşağıdakilerden

hangisi

ile

ilgili

aşağıdaki

ifadelerden

yanlıştır?

hangisidir?
Türk KDV istisnaları daha çok ekonomik ve
askeri amaçlarda yoğunlaşmıştır.
B) AB'nde KDV'den kesin anlamda istisna
edilen sigorta işlemleri ile seçimlik anlamda
istisna edilen bankacılık işlemleri, Türkiye'de
de KDV'nin dışında bırakılmıştır.
c) AB KDV istisnaları daha çok ekonomik ve
askeri amaçlarda yoğunlaşmıştır.
D) AB KDV istisnaları genelolarak sosyal ve
kültürel amaçlarda yoğunlaşmıştır.
E) Türk
KDV
uygulamasında
istisnalar
genellikle kamu kuruluşlarına yöneliktir.

A)
A)
B)
C)

D)
E)

27. i.

ii.
iii.

Gelir vergisi
Katma değer vergisi
Emlak vergisi
Kurumlar vergisi
Özel tüketim vergisi

ihracatın yapıldığı ülke tarafından alınan
vergi, daha sonra da malın tüketildiği
ülkeye iade edilmektedir.
Ülkeler arası mal hareketleri ülke içi mal
hareketi gibi kabul edilmektedir.
ihracatçı
ülkede
başlayan
vergileme,
ithalatçı ülkede devam etmektedir.

Çıkış ülkesinde vergileme yöntemi (clearing
sistem) ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

A)
B)

Yalnız

C)
D)
E)

i ve ii
ii ve iii
i, ii ve iii

Yalnız

i
iii

28. Avrupa Birliği katma değer vergısı geçici
rejim uygulamasına göre, standart oran
yüzde kaçtan düşük olamaz?
A)
B)
C)
D)
E)

15
10
7
5
3

29. Türkiye, Avrupa

Birliğinin

vergisi olan KDV'yi kaç
uygulamaya başlamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

A

ortak genel gider
yılından itibaren

1975
1985
1995
1996
2000
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