A

ULUSLARARASı MALi iLişKiLER
2010 AS 3401-A

1.

Aş ağıdakile rden

mallanmn

hangisi

ur,tim

ulusal

birimi

kamu

olduğunda ,
bu
hizmeti
aktörl erden bi ridir?

Al

kamu

5.

Aşağıdakilerden

ulu s larara s ı

s ektörü

alır ?

gerç ekle ştiren

Al
Kamusal

hangisi kapasite arttırı cı
kamu malları kapsamında ye r

uluslararası kuruluşlar

Bl
c)

Bl Firmalar

OL

CL Özel işletmeler
OL Devlet

El

Azaltılmış asit yağmuru
Ormanlan koruma
Salgın hastalık riskini azakma
Küresel bilgi üretimi
B iyoçeşitliliği roohafaza etme

El Sivil toplum kuruluşlan

2.

Aşağıdakilerden
mallarının

hangisi,

toplam

kriterine göre

ulu s larara s ı

sunum

sınıflandırılmasında

kamu

6. Bir bireyin ya da firmanın yaptığı ekonomik
faaliyetin , diğer birey ya da firmalara fayda
ya da zarar veriyor olmasına ne ad verilir?

teknolojileri

ULalmaz?

Al Ağırlıklı toplama tekniği
Bl En iyi vuruş te kniği
cı

OL
El

3.

Al

En zay ı f halka te kniği
Toplama tekni ğ i
Ağırlıklı ortalama te kniği

Aşağıdakilerden

kamu mallan

hangisi yeni tür uluslararası
:t!!. almaz?

kapsamında

7.

Al P iyasa etkinliği
Bl Temiz hava
cı Ozon tabakası
OL Finansal istikrar

El

4.

B ~ gi

Salgın

Aşağıdaki

ulkelerden hangis i BM Guvenlik
Konseyi'nin daimi üyelerinden biri değildi r?

Al

Fransa

Bl ABD
c) Çin Halk Cumhuriyeti
OL Rusya
El Norveç

yönelimi

hastalıkların

Dışsallık

Bl K am.ısalhk
C) Bölünemezlik
Dl Toplama te kn iği
El B edavacılı k

kontrol

altına

alınma s. ı

soz konusu olduğunda aşağıdaki kamu malı
üretim teknolojilerinden hangisi ön plana
çıkar?

8. Birle§mi § Milletler kaç

Al Aritmetik ortalama te knigi
Bl En zay ı f halka teknigi
c) Toplama teknigi
Dl Agıriıkh toplama teknigi
El En iyi vuruş teknigi

A

Ai

yılında

kurulmu§tur?

1935

Bl 1945
CL 1950

OL 1955
Ei 1960
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9,

Aşağıdaki

ülkelerden
hangisi
Nükleer
Önlenmesine Dair Anla ş mayı
imzalayan ve uyan ülkelerden biridir?

13.

Silahların

Al
Bl
cı

OL
El

Al
Bl

ısrail

cı

Hindistan
Pakistan
Kuzey Kore
Türkiye

OL
El

10. Bütün ülkelerin zorunlu olarak yapmak
zorunda oldukları ödemelerle finanse edilen
BM bütçesine ne ad verilir?
Al
Bl
c)

OL
El

11 .

14.

hastalıklann

yayılmasının
uluslararası

Aşağıdakilerden

Al
Bl
cı

OL
El

izlenmesinde
ve
!.!! O1ISiLi

aşağıdakilerden

Al
Bl
c)

Al
Bl

OECD
Avrupa Birliği
Dünya Saglık Örgütü
NATO
Birleşmiş Milletler

cı

OL
El

12. Evrenselolarak uygulanabilme niteliğine
sahip olan, diğer kamu malları içinde girdi
özelliği gösteren mallara ne ad verilir?

Al
Bl

CL
Dl
El

A

Arketip kamu m.:ılı
Klüp malı
Yan kamusal mal
Özel mal
Uluslararası kamu

hangisi sağlığın finansmanı
alternatif önerilerden biri

atılan

kirliliği

15. Çevre

aşağıdakilerden

göstermeye

El

Sıtmayla

Silah ticareti vergisi
Gümrük vergisi
Karbon vergisi
Havacılık vergisi
Tobin vergisi

hangisidir?

OL

sağlık

değildir?

yavaşlatılmasında
kuruluş

hangisi küresel
biri değildir?

RolI Back Malaria
UNAlOS
Küresel Aşı ve Aşılama ittifakı
Küresel Çevre Kolayllgı
Küresel AIDS, Tüberküloz ve
Mücadele Fonu

için ortaya

BM özel kurumlan bütçesi
Perfonnans esaslı bütçe
Banşı koruma operasyonlan bütçesi
Düzenli bütçe
Konsolide bütçe

Bula~ıcı

Aşağıdakilerden
programlarından

16.

problemi
tüm
dünyada
hangisiyle beraber baş

başlamıştır?

Sanayileşme

Büyük buhran
Fransız ihtilali
Rönesans
ı. Dünya savaşı

Aşağıdakilerden
kar,ı

hangisi çevre sorunlarına
uygulanacak mali araçlardan biri

değildir?

Al
Gl
malı

7

cı

Emisyan vergileri
Kullanıcı harçlan
Özel iletişim vergileri

OL

Teşvikler

El

Ürün vergileri
izleyen sayfaya geçiniz.
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17. Piyasa faaliyetleri sonucu ortaya çıkan
negatif dı şs alhkları düzeltmeye yönelik olan
vergilere ne ad verilir?

21. Yüksek
a ş ağıdaki

Artan belirsizt i ği
Yüksek enflasyon oranını
cı Durgun lugu
OL Ekonomik büyümeyi
El Ekonomik krizi
Al
Bl

Al Dolaysız vergiler
B) Düzenleyici vergiler
cı Dolaylı vergiler
D) Harçlar
E) Emisyon vergileri

18. Karbon
vergile ri
iladelerden hangisi

ile

ilgili

aşağıdaki

yanlıştır?

22. IMF tarafından üye ülkelerdeki kısa süreli
ödemeler denges i sorunlarının ç özümü için
öngörülen desteğe ne ad verilir?

Hava
ve
deniz
ulaşımının
vergilendirilmesiyle ilgilidir.
B) Ulusal ve küresel karbon vergileri olarak

Al

Genişletilmiş fon kolaylığı
Ek rezerv imkanı
cı Kredi hattı
OL Stand by düzenlemesi
El Telafi edia finansman kolaylığı

Al
Bl

uygulanır.
cı

Kirleten öder ilkesi gereğince alınır.
D) Karbon içerigine sahip tüm girdilerde maliyet
artışına neden olduğu için , söz konusu
girdileri kullanan firmalann rekabet gücünü
olumsuz olarak etkiler.
E) Emisyon vergileridir.

19.

A~ağıdakil.rden

temel

hangisi finansal
biri değildir?

sistemin

23.

unsurlarından

Al Özel sektör
B) Kurumlar ve piyasalar
cı Eğitim sistemi
D) Ekonomik altyapı
E) Hukuk sistemi

20.

hangisi finansal
için
yapılma s ı
uygulamalardan biri değild i r?

Aşağıdakilerden

sağlanabilmesi

Al

Aşağıdakilerden

hangisi, gelişmekte olan
ülkelere veya ge ç i ş ekonomilerine mali,
teknik ve politik destek s ağlayan ulus lararası
kurulu ş lardan biri değildi r?
Al
Bl
CL
OL
El

OECD
NATO
IMF
BM
Dünya

Bankası

istikrarın

gerekli

Sermaye hareketlerine yöne lik politikalann
geliştirilmesi

24.

B) Finansal serbestleşmenin çok dikkatli bir
biçimde gerçekleştirilmesi
cı Finansal
kuru l uşlann
sıkı
bir şekilde
denetlenmesi
OL istikran sağlamaya yönelik makroekonomik
politikalann uygu lanması
El Çapraz
döviz
kuru
uygu la ması n ı n
benimsenmesi

A

bir
volatilite,
bir
ekonomide
durumlardan hangis ini ifade eder?

Aşağıdakilerden

olarak

malı

hangisi

yöne ti ş im

ulus lararası

ilkelerinden

kamu
biri

değildir?

Al
Gl

Katılımcılık
Vatanda~lara ka~ı

sorumluluk
Genellik
OL Hesap verme yükümlülüğü
El Kamu malı sisteminin denetimi
cı
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25.

Aşağıdakilerden

listesinde

yer

hangisi
Dünya
Mirası
alma kriterlerinden biri

29,

değildir?

Aşağıdakilerden hangis i 1976 yılında Roma
Kulübü iç in yapılan ara ştırmada kalkınma v e

gelir dağılımı için hazır kaynak
ve
bunu
otomatikle şti rmek
önerilen vergilerin konularından biri

ulus larara s ı

olu şturmak

Al
Bl

Yaratıcı

insan dehasının bir ürünü olması
istisnai düzeyde evrensel bir anlam taşıyan
olaylar, fikirler, inançlar veya sanatsal ve
edebi eserlerle doğrudan veya maddeten

amacıyla
değildir?

Al Uluslararası kirlilik yaratan maddeler
Bl Yenilenemeyen kaynaklar
c) Elektronik postalar
OL Savunma harcamalan
El Tüketici harcamalan

baglantılı olması

c)

insanlık

tarihinin bir veya birden fazla
dönemini temsil eden yapı tipinin
degerli bir ömegi olması
Dl Yaşayan ya da kayıp bir uygarlığın tek veya
en azından istisnai tanıklıgın ı yapması
El En az 100 yıllık bir tarihi geçrrişe sahip
anlamlı

olması

lO. ı.

Uluslararası

kamu mallannın finansmanı için
elde edilmesi
Spekülatif sennaye akımlannın önlenmesi
Karbon emisyonlannın azaltılması
Sürdürülebilir enerji kaynaklanna geçişin
hasılat

ıı.

ııı.

LV,

saglanması

26.

hangi si Türkiye'deki Dünya
Listesinde:ıt!!. almaz?

Aş a Q ıdakllerden

Mirası

Karbon

vergı s ının

yukarıdakilerden

Al
Bl
c)
Dl
El

Kapadokya

uygulanması

hangileri

s onucunda
mümkün

olabilecektir?

Kızkalesi
Nemrut Dağı

Al
Bl
CL

Safranbolu
Pamukkale

Yalnız

ii
i ve III
ı. ii ve III

OL

ı.ll l velV

El

1, 1I , lIlveIV

27. Brandt Komis yonu'nda ele alınan temel konu
a ş ağıdakilerden hangisidir?
Al
Bl
c)
Dl
El

28.

Dünya

Mirasının korunması

Borçların

hafifletilmesi
önlenmesi

Bulaşıcı hastalıklann

Uluslararası güvenliğin sağlanması
Uluslararası

vergilerin

konulması

Ulus l ara ras ı

kamu mallannın fin a ns manında ,
v ergiiemeyle ilgili "Ulu s larara s ı
Takas Birliği" önerisi a ş ağıdaki yazarla rdan
hangisi tarafından ortaya ablmıştır?
ulus larara s ı

Al
Bl
CL
Dl
El

A

John Maynard Keynes
Jan Tınbergen
James Lorimer
David Hume
Paul Samuelson
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izleyen sayfaya geçini z,

