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1. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel düzeyde 
"en ıyı vuruş tekniğinnin kullanıldığı 

faaliyetlerden biridir? 

Al Çölleşmeyle mücadele 
B) Küreselısınma ile mücadele 
C) Sıtmayı önleme 
D) Kentsel hava kirliliğini önleme 
E) AIDS aşısı araştırmaları 

2. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu 
mallarının temel unsurlarından biri değildir? 

Al Uluslararası kamusal kuruluşlar 
B) Çok uluslu işletmeler 
C) Kamusallık 
D) Faydanın dağılımında uluslararasılık 

E) Finansmanda evrensellik 

3. Ulusal güvenlik hizmeti, klasik kamu malları 
sınıflandırması içerisinde aşağıdaki mal 
gruplarından hangisine girmektedir? 

A) Tam kamusal mal 
B) Yarı kamusal mal 
C) Özel mal 
D) Klüp malı 
E) Uluslararası kamusal mal 

4. Aşağıdakilerden hangisi BM barışı koruma 
operasyonları bütçesine ~ ~ katkı 
sağlayan ülkelerden biri değildir? 

A) italya 
B) Çin 
c) Yunanistan 
D) ingiltere 
E) Fransa 
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5. Aşağıdakilerden hangisi sağlığın uluslararası 
kamu malı olarak tanımlanması sonucunu 
doğurmuştur? 

Al Çevresel tehditler 
B) Artan dünya nüfusu 
C) iletişim teknolojileri 
D) Küreselleşme 

E) iklim değişiklikleri 

6. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kamu malında 
kullanılan teknolojilerden biri değildir? 

A) En iyi vuruş teknolojisi 
B) Toplama teknolojisi 
c) Ağırlıklı toplam teknolojisi 
D) En zayıf halka teknolojisi 
E) Transfer teknolojisi 

7. Çevre koruması konusunda önlem alanların 
sağladığı faydadan, aynı zamanda önlem 
almayanların da yararlanması sorununu 
aşağıdakilerden hangisi 2!!. doğru biçimde 
açıklar? 

A) Rakip olmama 
B) Pareto etkinlik 
c) Yarı kamusallık 

D) Bedavacılık 

E) Marjinal sosyal fayda 

8. Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin 
önlenebilmesi için yapılması gerekenlerden 
biri değildir? 

A) Merkez bankasının yeterli düzeyde rezerv 
bulundurması 

B) Dalgalı kur rejiminin belirlenmesi 
C) Piyasalarda şeffaflığın sağlanması 
D) Uygun makro ekonomik politikaların tercih 

edilmesi 
E) Bankacılık sisteminde etkin denetim ve 

gözetim 
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9. Sunumunda özel sektörün rol ovnamadığı 

uluslararası kamu malı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Adalet 
B) Yönetişim 

CL Bilgi 
D) Sağlık 

E) Çevre 

10. Gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelere 
olan borçlarına karşılık olarak kendi 
ülkelerindeki kamu yatırımlarını ve 
uluslararası kamu malı üretimlerini artırması, 
alacaklı ülkelere ürün ihraç etmesine ne ad 
verilir? 

Al Borç ötelemesi 
B) Borç takası 
c) Borç amortismanı 
D) Borç hafifletilmesi 
E) Moratoryum 

11. Aşağıdakilerden hangisi içtihat hukuku 
konusunda yetkili yargı mercilerinden biri 
değildir? 

Al Avrupa Konseyi 
B) Anayasa Mahkemesi 
CL La Haye Uluslararası Adalet Divanı 
D) Hakemlik müesseseleri 
E) Avrupa Birliği Adalet Divanı 

12. Bir devletin, yabancı ülkelerde bulunan kendi 
vatandaşlarının yabancı ülkelerde elde 
ettikleri geliri vergilendirmesine ne ad 
verilir? 

Al Kanunların yerelliği ilkesi 
B) Varış ilkesi 
CL ikamet ilkesi 
D) Kaynak ilkesi 
El Kanunların kişiselliği ilkesi 
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13. Vergilerin kanuniliği ilkesi aşağıdakilerden 

hangisini ifade eder? 

A) Yürütmenin vergi sistemi üzerindeki gücünü 
B) Vergi sisteminin ağırlıklı olarak doğrudan 

vergilerden oluşmasını 
c) Vergilerin kanunla konulmasını ve 

alınmasını 
D) Yargının vergi sistemi üzerindeki etkisini 
E) Vergilere karşı yasal yollara 

başvurulamamasını 

14. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası çifte 
vergilendirmeyi ortadan kaldırmayı 

amaçlayan ulusal yöntemlerden biri değildir? 

A) Matrahtan indirim 
B) Mahsup 
c) istisna 
D) Vergi arbitrajı 
E) Vergi oranı indirimi 

15. Uluslararası 

tanımlanmasında 
çifte vergilendirmenin 

aşağıdaki unsurlardan 
hangisi ~ almaz? 

A) Ayn i vergilendirme döneminde 
vergilendirme 

B) Ülkenin gayri safi milli hasılası 
c) En az iki devletin var olması 
D) Aynı vergi konusunun vergilendirilmesi 
E) Aynı vergi yükümlüsünün vergilendirilmesi 

16. BM Vergi Anlaşması Modeli i!!. ~ hangi 
yılda güncelleştirilmiştir? 

A) 2001 
B) 2002 
c) 2003 
D) 2005 
E) 2006 
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17. Aşağıdakilerden hangisi vergi 
anlaşmalarında yer alan işletme örnekleri 
arasında savılmamıstır? 

Al Fabrika 
B) Yönetim yeri 
CL Şube 
D) Bağımsız acente 
E) Büro 

18. Bir şirketin yavru şirketine veya bağlı 

şirketlerine mal veya maddi olmayan 
varlıklarını aktarırken veya hizmet sunarken 
uyguladığı fiyata ne ad verilir? 

Al Gölge fiyat 
B) indirimli fiyat 
CL Rayiç fiyatı 
D) Damping fiyatı 
E) Transfer fiyatı 

19. Aşağıdakilerden hangisi "işe ilişkin yer" 
örneklerinden biri değildir? 

Al Bilgisayarlar 
B) Gemiler 
c) Uçaklar 
D) Menkul kıymetler 
E) Makineler 

Ortada bir yapay unsur vardır. 20. i 
ii. Genellikle yasada bulunan boşluklardan 

yararlan ılı r. 
iii. Birden fazla mükellef işbirliği içindedir. 
iV. Gerçek olguların niteliği gizlenir. 

Yukarıdakilerden hangileri 
kaçınmada peçeleme işleminin 
özelliklerdendir? 

Al iii ve LV 
B) i, ii ve iii 
c) i, ii ve LV 
D) i, iii ve LV 
E) ii, iii ve LV 

A 

vergiden 
taşıdığı 
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21. Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine 

yanasmayan vergi cenneti ülkelere karşı 

alınabilecek önlemlerden biri değildir? 

A) Vergi cennetleriyle her türlü ticari ve mali 
ilişkinin dondurulması 

B) Vergi cennetlerinde yapılan faaliyetlerle ilgili 
indirimlere izin verilmemesi 

c) Vergi cennetleriyle gelir üzerinden alınan 

vergileri konu alan vergi anlaşmasının 

yapılmaması 
D) Vergi cennetleriyle gelir üzerinden alınan 

vergileri konu alan mevcut vergi 
anlaşmaların ın feshi 

E) Vergi cennetleriyle ilgili denetim süreçlerinin 
başlatılması 

22. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkeyi vergi 
cenneti kapsamına dahil eden unsurlardan 
biri değildir? 

A) Hiç vergi uygulanmaması veya sadece 
kaydi vergi uygulanması 

B) Diğer ülkelerle bilgi değişimine girmeyi 
önleyen yasal veya idari uygulamaların var 
olması 

CL Yükümlünün o ülkedeki varlığının sadece 
vergi mülahazalarına dayanması 

D) Yasal ve idari düzenlemelerin şeffaf 

olmayan uygulamaları mümkün kılması 
E) Gerçek bir faaliyetin ve katma değerin 

olması 

23. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nin 

uygulanmasında önemli mesafeler katettiği 

politikalar arasında y.2.!: almaz? 

A) Ekonomi 
B) Vergi 
c) Enerji 
D) Maliye 
E) Para 
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24. Aşağıdaki Avrupa Birliği kurumlarından 

hangisi Birlik dolaylı-dolaysız vergi 
uyumlaştırma müzakere sürecinde .LL!!! 
almaz? 

Al Konsey 
Bl Adalet Divanı 
C) Komisyon 
D) Ekonomik ve Sosyal Komite 
E) Parlamento 

25. Avrupa Birliği'nde, ihraç 
vergileri aşan miktarda 
yapılamaması aşağıdaki 

hangisiyle ifade edilir? 

ürünlerine iç 
vergi iadesi 
kavramlardan 

A) Vergi rekabetinin geliştirilmesi 
B) Eş etkili vergilerin kaldırılması 
c) Ayrımcı vergilemeye başvurulması 
D) Vergi dampingi uygulaması 
E) Aşırı vergi iadesi yasağı 

26. Aşağıdaki ülkelerden hangisi katma değer 

vergisi uygulayan ülkelerden biri değildir? 

A) Tayland 
B) Çin 
c) Güney Afrika 
D) Rusya 
E) Meksika 

27. Avrupa Birliği'nde uygulanan katma değer 

vergisi modeli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gayrisafi hasıla tipi 
B) Gelir tipi 
c) Tüketim tipi 
Dl ihracat tipi 
E) Yatırım tipi 

A 9 

A 
28. Aşağıdakilerden hangisi Fiscalis Programı 

çerçevesinde desteklenen faaliyetlerden biri 
değildir? 

A) Vergi idareleri personeli değişimi 
B) Transfer fiyatlandırması uygulamasının 

yaygınlaştırı lması 

C) Çok taraflı denetim 
D) Personele ortak eğitim seminerleri 

düzenlenmesi 
E) Elektronik iletişim ve bilgi alışverişi 

29. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nde 

zararlı teşvik uygulamasını yasaklayan bir 
düzenlemedir? 

A) Fiscalis Programı 
B) Füzyon direktifi 
C) Clearing sistemi 
D) Roma Antlaşması 
E) Code de Conduit 

30. Katma değer vergisi oranlarının Türkiye'yi 
rekabet açısından !u!. dezavantajlı duruma 
getirdiği sektör aşağıdakilerden hangisidir? 

A) jmalat 
B) Tarım 

c) Enerji 
D) Turizm 
E) Gıda 
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