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ULUSLARARASI MALi iLişKiLER A 
2011 BS 3401-A 

1. Gelişmiş ülkelerin ve uluslararası kurumların 
uluslararası kamu mallarına ilgisi hangi yılda 
başlamıştır? 

A) 1999 
B) 2000 
C) 2001 
D) 2003 
E) 2005 

2. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu 
mallarının doğasına göre yapılan 

sınıflandırmada yer alan 'uluslararası 
koşullardan' biri değildir? 

A) Eşitlik ve hukuk 
B) Bilgi 
C) Barış 

D) Sağlık 

E) Finansal istikrar 

3. Ulusal güvenlik hizmetlerinin sunulması 

sırasında, herhangi bir bireyin bu hizmetten 
faydalanmasının diğer bireylerin bu maldan 
faydalanma düzeyini etkilemeyecek olması, 
kamusal malların özelliklerinden hangisini 
ifade eder? 

A) Vergiyle finanse etme 
B) Bölünemezlik 
C) Dışlanamamazlık 

D) Fiyatlandırılamama 

E) Tüketimde rekabetin olmaması 

4. Aşağıdakilerden hangisi, 
sağlanması konusunda 
önlemlerden biri değildir? 

A) Silah kontrolleri yapılması 

dünya barışının 

uygulanabilecek 

B) Ülkeler arasında ekonomik işbirliği 
anlaşmaları yapılması 

C) Ticaretin önüne engeller konulması 
D) Sorunların çözümü konusunda askeri 

önlemlerin alınması 
E) Silahsızlanma anlaşmaları imzalanması 
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5. Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden 
küresel değişimlerden biri değildir? 

A) Seyahat artışı 
B) Göç hareketleri 
C) Ticaret hacminin artışı 
D) Vergi sistemlerinin uyumlaştırılması 
E) Doğal kaynaklardaki azalma 

6. Ülkeler ve çeşitli kurumlar tarafından 
raporlanan ve bildirilen bulaşıcı hastalık 

vakalarına ilişkin bilgilerin toplanması, 
değerlendirilmesi ve uluslararası kamuoyuna 
duyurulması faaliyetine ne ad verilir? 

A) Gözetim 
B) Denetim 
C) Raporlama 
D) istatistiksel analiz 
E) Şeffaflık 

7. Aşağıdaki ülkelerden hangisi ulusal karbon 
vergisi uygulamamaktadır? 

A) Finlandiya 
B) isveç 
C) Danimarka 
D) Norveç 
E) ABD 

Kurumlarda istikrar 
Piyasalarda istikrar 

8. i. 
ii. 
III. 
LV. 

Gelir artış oranı nda istikrar 
Ödeme sistemlerinde istikrar 

Yukarıdakilerden hangileri finansal istikrarın 

temel öğelerindendir? 

A) IvelV 
B) II ve III 
C) I, II ve LV 
D) I, III ve LV 
E) I, II, III ve LV 
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9. Bir tarafın diğer tarafı yönettiği ilişkiden, 

karşılıklı etkileşimlerin öne çıktığı il işkiler 
bütününe doğru dönüşüme ne ad verilir? 

A) Bilişim 

B) Katılımcılık 

C) iletişim 
D) Yönetişim 

E) Yönetim 

10. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin sahip 
olduğu kaynaklar uluslararası kamusal 
kaynak olarak nitelendirilemez? 

A) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
B) Avrupa Birliği 

C) Birleşmiş Milletler 
D) Dünya Sağlık Örgütü 
E) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 

11. i. Bir kısım kaynakları tek yönlü ve zorunlu 
hukuki belgelerden oluşur. 

ii. Asli kaynağı anayasadır. 
iii. Vergi muafiyetleri, iç hukukta vergi 

sorunlarını çözen bir örnek olarak 
gösterilebilir. 

Bir uluslararası vergi hukuku kaynağı olan iç 
hukuk ile ilgili yukarıdaki ifadelerden 
hangileri yanlıstır? 

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

12. Yargı yetkisine sahip kuruluşlar tarafından 

verilen kararlardan çıkan hukuk kuralları 

bütününe ne ad verilir? 

A) Anayasa hukuku 
B) içtihat hukuku 
C) iç hukuk 
D) Ceza hukuku 
E) Vergi hukuku 
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13. Bir uluslararası sözleşmenin mükellefin vergi 

yükünü artıramayacağı ancak 
hafifletebileceği kuralı, asılolarak 

uluslararası vergi hukukunun hangi kaynağı 
içinde yer alır? 

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

14. Aşağıdakilerden hangisi matrahtan indirim 
yöntemini ifade eder? 

A) Gelirin tamamına ya da bir kısmına 

uygulanan vergi oranının indirilmesi 
B) Yurt dışında elde edilen gelirin, kaynak 

ülkesinde vergiden istisna edilmesi 
C) Yurt dışında ödenen verginin, yurt içinde 

ödenecek vergiden mahsubu 
D) Yabancı ülkede ödenen vergilerin, dahili 

vergi yerine, tüm matrah üzerinden 
indirilmesi 

E) Ülke dışında ödenen vergi matrahının, 
dahili vergi matrahından indirilmesi 

15. Çifte vergilendirmeyi önlemede ikametgah 
ülkesinin, yurtdışı gelirlerin 
vergilendirilmesinde kaynak ülkesinin 
münhasır vergilendirme yetkisini kabul eden, 
yönteme ne ad verilir? 

A) Anlaşma 

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

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

A) Genellik ilkesi 
B) Kaynak ilkesi 
C) ikamet ilkesi 
D) Uyrukluk ilkesi 
E) Eşitlik ilkesi 
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17. i. Yönetim giderleri hariç olmak üzere, 
işyerının ticari faaliyetle ilgili giderlerinin 
indirilmesi kabul edilmektedir. 

ii. Giderin gerçek olması ve işyeri faaliyetiyle 
ilgili olması temel ölçüdür. 

iii. Ana merkezin işyeri için yaptığı giderlerin 
gerçek maliyetleriyle indirilmesi esastır. 

Uluslararası şirketlerin vergilendirilmesinde 
indirilebilir giderler ile ilgili yukarıdaki 

ifadelerden hangileri yanlıstır? 

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

18. Emsailere uygun transfer fiyatı belirleme 
yöntemleri arasında gösterilen fakat 
uygulamada pek kabul görmeyen yöntem 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Net kar yöntemi 
B) Satış fiyatı yöntemi 
C) Kar bölme yöntemi 
D) Artı maliyet yöntemi 
E) Globaloranlama yöntemi 

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

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

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

20. Bir vergi cennetinde kurulan 
yükümlüsünün geliri peçelemek 
ülkesinde vergiden kaçınmak 

kullandığı şirkete ne ad verilir? 

A) Doğrudan kanal şirket 
B) Bağlı şirket 

C) Yavru şirket 
D) ÜS şirket 
E) Ana şirket 

A 

ve vergi 
ve kendi 
amacıyla 
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21. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası vergi 

suçlarıyla mücadelede, banka sırrı kavramı 

kaldırılmaksızın alınabilecek önlemlerden biri 
değildir? 

A) Sırdaş hesap uygulamasının kaldırılması 
B) Vergi ceza davalarında bilgi değişimini 

engelleyen politikaların gözden geçirilmesi 
C) idari vergi davalarında banka bilgisine 

ulaşma imkanlarının artırılması 

D) Banka müşterilerinin kimlik bilgilerinin 
istenmesi 

E) Bilgi toplama amacıyla müşteri bilgilerine 
doğrudan ulaşılması 

22. Vergi yasalarına aykırı hareket etmeksizin 
kişinin vergi yükümlülüğünden kurtulması ve 
hazineyi vergi kaybına uğratmasına ne ad 
verilir? 

A) Muhasebe hilesi 
B) Uluslararası çifte vergileme 
C) Vergiden kaçınma 
D) Vergi kaçakçılığı 
E) Kaynak ilkesi 

23. Roma Antlaşması ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) 1958'de yürürlüğe girmiştir. 
B) Ortak gümrük tarifesini öngörmüştür. 
C) Bugünkü adı Avrupa Topluluğu Kurucu 

Antlaşması'd i r. 
D) Başlangıçtaki üye sayısı 8'dir. 
E) Üye ülkelerin aralarındaki gümrükleri 

kaldırmalarını öngörmüştür. 

24. Avrupa Topluluğu Kurucu Antlaşması'nda 

(ATKA) "uyumlaştırma" kavramı yerine 
aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? 

A) Yakınlaştırma 

B) Yeknesaklaştırma 

C) Sabitleştirme 

D) Tek düzeleştirme 
E) Standartlaştırma 
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25. Aşağıdakilerden hangisi ortak pazarın 

oluşturulabilmesi ıçın vergi alanında 

yapılması gereken düzenlemelerden biri 
değildir? 

A) Eş etkili vergilerin kaldırılması 
B) Ayrımcı vergileme yasağı 
C) Aşırı vergi iadesi teşviki 
D) Gümrük vergilerinin kaldırılması 
E) Ortak gümrük tarifesinin kabulü 

26. Katma değer vergisini ilk uygulayan ülke 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ispanya 
B) Fransa 
C) Almanya 
D) italya 
E) ingiltere 

27. AB'ye üye ülkeler arasındaki ticari amaçlı 
mal hareketlerinde KDV uygulamasındaki 

temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vergilendirmede artan oraniilık ilkesi 
B) Yetki ikamesi ilkesi 
C) Çıkış ülkesinde vergilendirme ilkesi 
D) Vergilendirmede rekabet ilkesi 
E) Varış ülkesinde vergilendirme ilkesi 

28. AB'nde dolaysız vergiler 
uyumlaştırma çalışmalarında 

aşağıdaki vergilerden hangisi 
durulmaktadır? 

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

alanındaki 

!!.!!. cok 
üzerinde 

29. Türkiye'de özel tüketim vergisi hangi yılda 

yürürlüğe girmiştir? 

A) 2002 
B) 2003 
C) 2004 
D) 2005 
E) 2006 

A 

A 
30. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 

uygulanmakta olan KDV modelidir? 

A) Gelir tipi KDV 
B) Yatırım tipi KDV 
C) Tüketim tipi KDV 
D) Gayri safi hasıla tipi KDV 
E) Üretim tipi KDV 
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