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1. Asit yağmurlarının azaltılması işlemi hangi 
coğrafi boyutta ve ne tür bir sunum 
teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilir? 

A) Bölgesel- Ağırlıklı toplam 
B) Bölgesel - En iyi vuruş 
C) Uluslar arası - Toplama 
D) Ulusal - En zayıf halka 
E) Ulusal - En iyi vuruş 

2. i. 
ii. 
iii. 
iV. 

Tüketimde kamusallık 
Karar almada kamusallık 
Sunum teknolojilerinde kamusallık 
Net faydaların dağılımında kamusallık 

Yukarıdakilerden hangileri uluslararası kamu 
mallarının "kamusailık üçgeni"ne göre 
sınıflandırmasında küresel bir malın 

kamusallık boyutlarını oluşturur? 

A) Yalnız LV 
B) i ve ii 
C) iii ve LV 
D) I, ii ve LV 
E) ii, iii ve LV 

3. Aşağıdakilerden hangisi tek bir nesile fayda 
sağlayan mallardan biridir? 

A) Kutup daireleri 
B) Uluslararası parklar 
C) Kanallar 
D) Göller 
E) Resifler (mercan kayalıkları) 

4. Ortak kaynakların toplu kullanımında ortaya 
çıkan durumu ilk olarak inceleyen yazar 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) E.Ostrom 
B) W. Lloyd 
c) i. Kaul 
D) T. Sandler 
E) S. Barrett 
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5. Aşağıdakilerden hangisi temel uluslararası 

kamu mallarından biri değildir? 

A) Türlerin korunması 
B) Suç azaltımı 
c) Koruyucu sağlık 
D) Araştırma merkezleri 
E) Tarımın desteklenmesi 

6. Devletler kendi ülke sınırları içindeki 
savunma hizmetlerini aşağıdaki 
kaynaklardan hangisiyle finanse ederler? 

A) Mali tekel gelirleri 
B) Harçlar 
c) Vergiler 
D) Fiyatlama 
E) Harcamalara katılım payları 

7. Aşağıdakilerden hangisi diğer silah kontrol 
anlaşmalarının aksine, hükümetleri olduğu 
kadar sivil tarafları da bağlayan uluslararası 
güvenlik anlaşmasıdır? 

A) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi 
B) Birleşmiş Milletler Tüzüğü 
C) Nükleer Denemelerin Kapsamlı 

Yasaklanması Anlaşması 

D) Biyolojik Silahlar Sözleşmesi 
E) Nükleer Silahların Önlenmesine Dair 

Antlaşma 

8. Piyasalann etkin çalışmasını sağlayan 

koşulların ortaya cıkmamasına veya bir 
biçimde ters yönde işlemesine ne ad verilir? 

A) Piyasa başarısızlığı 
B) Dışsallık 
c) Kamu malı 
D) Pareto optimumu 
E) Vergileme 
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9. Bölgesel veya uluslararası barı~ı birbirinden 
ayırmanın zor olmasınm nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Bölgesel barışın her zaman uluslararası 
kurumlar tarafından sağ lamlaştınlması 

Bl Uluslararası banşın sağlanmasında 
bölgesel kurumlann artan rolü 

CL Bölgesel barışı sağlamada etkili olan 
ülkelerin uluslararası kuruluşulara üyeliğ i 

Dl Uluslararası ve bölgesel kurumlar arasında 
artan işbirliği 

El Bölgesel banşın çoğunlukla küresel 
sonuçlar ortaya çıkarması 

10. Aşağıdakilerden hangisi 
hizmetini bölgesel 
aktörlerden biri değildir? 

Al Avrupa Birliği 
Bl Bilteşmiş Milletler 
cı Hükümetler 
Dl Sivil toplum kuruluşlan 
El Hükümet kurumları 

barış ve güvenlik 
düzeyde sunan 

11. Aşağıdakilerden hangisi sağlığı etkileyen 
küresel değiş Imlerden biri değildir? 

Al Makroekonomik reçeteler 
Bl Göç ve nüfus hareketleri 
CL Çevresel kötüleşme 
Dl Veıgi anlaşmaları 
El Gıda güvenliği 

12. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın 

sağlık alanındaki sonuçları arasında .l[![ 
almaz? 

Al Bulaş ıcı hastalıklann yayılmasında artış 
Bl Doğal felaketlerin yol açtığı travmalar 
cı Kötü beslenme 
Dl Gıda yetelSizliği 
El Sağlık teknolojilerindeki gelişmeler 
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13. Dünyada her yıl gerçekle~en 
yaklaşık olarak yüzde kaçı 
hastalıklardan kaynaklanmaktadır? 

Al 25 
Bl 35 
CL 40 
Dl 50 
El 62 

A 
ölümlerin 
bulaşıcı 

14. Kalkınma yardımları YOluyla sağlığın 

uluslararası düzeydeki finansmanına an 
büyük katkıyı yapan uluslararası kurum 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Uluslararası Para Fonu 
Bl Dünya Bankası 
cı Dünya Sağlık Öıgütü 
Dl Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
El Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 

15. "Çevreyi dışlamayan kalkınma" kavramı ilk 
kez hangi yılda ortaya atılmıştır? 

Al 1972 
Bl 1980 
cı 1986 
Dl 1991 
El 1997 

16. I. Ödeme gücü ilkesi 
ii. i~birlig i ilkesi 
iii. Kirleten öder ilkesi 
iV. Kanunilik ilkesi 
V. Önleme ilkesi 

Yukarıdakilerden hangileri 
polıtıkalannın ilkelerindendir? 

Al Yalnız iii 
Bl i ve iii 
CL lvelV 
Dl 1I.lIlveV 
El I, ii, iii ve LV 

çevre 
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17. Bir ülkedeki çevresel düzenlemeler 
sonucunda kirlilik üreten sanayinin çevresel 
önlemlerin alınmadığı başka ülkelere 
yerleşmesine ne ad verilir? 

Al Yayılma etkisi 
Bl Etkinlik 
CL Sızıntı etkisi 
Dl Dışsallık 
El i kame etkisi 

18. Karbon vergileri hangi ilke gereğince alman 
vergilerdir? 

Al i kametgah ilkesi 
Bl Ödeme gücü ilkesi 
cı Önleme ilkesi 
Dl işbirliği ilkesi 
El Kirleten öder ilkesi 

19. Henüz bir ekonomik krize uğramadığı halde, 
piyasalardaki güven bunalımı nedeniyle her 
an krize maruz kalabilecek üye ülkeler ıçın 
IMF'nln kredi dilimi politikası olarak sağladığı 
ImkAn aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Telafi edici finansman kolaylığ i 
Bl Stand-by düzenlemesi 
CL Genişletilmiş fon kolaylığ i 
Dl Kredi hattı 
El Ek rezerv imkBnl 

20. IMF'nln üye ülkelerin makroekonomik veya 
yapısal sorunlanndan kaynaklanan uzun 
süreli ödemeler dengesi sorunlannın çözümü 
ıçın üç yıllık olarak uyguladığı ImkAn 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Telafi edici finansman kolaylığ i 
Bl Genişletilmiş fon kolaylığ i 
CL Ek rezerv imkBn i 
Dl Kredi hattı 
El Stand-by düzenlemesi 
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A 
21. Türkiye'nin 2004 yılı sonu ilibanyla IMPdeki 

kotası kaç milyon SDR dır? 

Al 964 
Bl 1.220 
CL 1.612 
Dl 2.034 
El 213.478 

22. Aşağıdakilerden hangisi 
amaçlanndan biri değildir? 

IMPnin 

Al Uluslararası ticaretin dengeli büyümesine 
ketkı 

Bl Dış ödeme güçlükleri yaşayan ülkelere 
kaynak sağlamak 

CL Uluslararası döviz spekülasyonlarının 
engellenmesi 

D) Çok taraflı ödemeler sisteminin kurulması 
El Uluslararası parasal işbirliğinin teşviki 

23. Bilginin uluslararası kamu malı olmasının 

gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Uluslararası toplumun çeş~1i alanlaıda bilgi 
üretimine yönelik işbirliğine gitmesi 

Bl Bilgi üretiminde ve dağıtımında kullanılan 
finansman mekanizmasının uluslararası 
olması 

cı Uluslararası kurumlann bilgi üretiminde 
giderek artan rolleri 

Dl Bilginin genellikle kamu kurumlan tarafından 
geliştirilmesi ve sunulması 

El Hemangi bir ülkedeki bir kişinin diğer 
ülkeleıde geliştirilen bilimsel gelişmeleıden 
yararlanması 

24. Bilgi aşağıdaki kamusal mallann hangisinin 
sağlanmasında diğerlerinde Olduğu kadar 
önemlı sayılmayabılır? 

Al Bulaşıcı hastalıklann kontrolü 
Bl Dünya mirası 
CL Açık ticaret rejimi 
Dl Güvenlik 
El Finansal istikrar 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. ~ağıdakilerden hangisi Dünya Bilgi Toplumu 
ZllVesl'nde Internet yönetlşlml konusunda 
alınan temel kararlardan biri değildir? 

A) Gizliliğe saygı gösterilmesi ve kişiseı 

bilgilerin ve verilerin korunması çağnsı 
B) intemetin uluslararası yönetiminin çok 

taraflı, şeffaf ve demokratik olması gerektigi 
C) Intemete ilişkin olaıak Küresel Intemet üst 

Kurulu kurulması kaıan 
D) Gelişmekle olan ülkeleıde Intemet bağlantı 

maliyetlerinin düşürülmesi gerektiği 
E) istenmeyen elekironik iletişim (spam) için 

gerekli önlemlerin alınması kaıan 

26. ~ağıdakilerden hangisi Türkiye'nin dünya 
mirası listesinde yer alan varlıklanndan biri 
değildir? 

A) Van Gölü 
B) Divriğ i Ulu Camii 
cı Melike Tuıhan DalÜşşWasl 
D) Letoon 
E) Göreme Tarihi Milli Parkı 

27. Ağır borç yükü altındaki yoksul ülkelerin 
borçlarının azaıblması ya da silinmesi 
işlemine ne ad verilir? 

A) Borç konsolidasyanu 
B) Borç itfası 
cı Borç takası 
D) Borç konvelSiyonu 
E) Borç harıiletilmesi 

28. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası 
kamusal mallann finansmanına özel kaynak 
sağlayan kurulu~lardan biri değildir? 

A) Oxfam 
B) Yeşilbanş (Greenpeace) 
C) Dünya Sağlık Örgütü 
D) Kızılhaç 

E) Kızılay 
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29. ~ağıdakilerden hangisi insanlığın ortak 

mirasına bır örnek değildir? 

A) Madenler 
B) Modem taŞıt aıaçları 
C) Doğal güzellikler 
D) Tarihi ye~er 
E) Bilim ve teknoloji 

30. ~ağıdakllerden hangisi uluslararası 

kamusal mallann finansmanı ıçın önerilmiş 
vergi konulanndan biri değildir? 

A) Uluslaıarası reklam faaliyetleri 
B) iletişim uydulan 
cı Çok uluslu şirketlerin k.1i~an 
D) Uluslaıarası futbol kaışılaşmaları 
E) Televizyon yayınları 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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