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1. Ortak mallarda taşıma gucunun farklı 
şekillerde aşıldığı düşüncesi hangi yazar 
tarafından günümüze uyarlanmıştır? 

A) F.F. lIoyd 
Bl i. Grunberg 
c) G. Hardin 
OL i. Kaul 
El W. Qphuls 

2. Aşağıdakilerden 

çerçevesinde ele 
biri değildir? 

Al Küreselısınma 
B) Hava kirliliği 
c) Deniz kirliliği 

hangisi kamusal zarar 
ahnan çevresel risklerden 

Dl Rüzgar santralleri 
El Asit yağmurları 

3. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası 
düzeyde barış ve güvenlik hizmeti sunan 
kuruluşlardan biridir? 

A) Birleşmiş Milletler 
B) Dünya Ticaret Örgütü 
c) IMF 
OL Dünya Bankası 
El Ulusal hükümetler 

4. Ulusal güvenlik hizmetinin sunulması 

sırasında, hiç kimsenin hizmetin fayda 
alanının dışında bırakılamaması kamusal 
malların aşağıdaki özelliklerinden hangisini 
ifade eder? 

Al Vergiyle finanse edilme 
Bl Bölünemezlik 
CL Fiyatlandınlamama 
Dl Tükelimde rekabelin olmaması 
El Dışlanamamazlık 
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5. Sağlığı, "sadece hastalık veya sakatlığın 
yokluğu değil; fiziksel, zihinsel ve sosyal 
olarak tamamen iyi olma hali" olarak 
tanım layan kurum aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Dünya Bankası 
Bl Dünya Sağlık örgütü 
cı UNICEF 
OL Avrupa Birliği 
El Birlemiş Milletler Kalkınma Programı 

6. Aşağıdakilerden hangisi 
unsurlarından biri değildir? 

Al Yönetişim 

Bl Gözetim 
cı Kontrol ve ortadan kaldırma 
Dl Direncin önlenmesi 
El Bilgi 

sağlığın 

7. Bir ekonomik ajanın üretim veya tüketim 
faaliyeti nedeniyle, başka ekonomik ajanların 
fayda veya maliyet fonksiyonlarının piyasa 
dışı olarak olumlu veya olumsuz 
etkilenmesine ne ad veril ir? 

Al Dışlanamama 
Bl Yan kamusallık 

cı Dışsaıı ık 

OL Tükelimde rekabel 
El Pareta etkinlik 

8. IMF' nin !.!1 :ti.tI5.iLi organı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A l ıcra direktörleri kurulu 
Bl Genel müdürlük 
CL Geçici komite 
Dl Guvemörler kurulu 
El Yönetim kurulu 
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9. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankasının 

ul""larar"". k"mu mall"n Için yaptığı 
ayrımd.r? 

A) SoyU! m"l- so mu! mal 
B) Bölünebilir mal- bölün"mez mal 
C) Kamu malı - yan kamu malı 
Dl Insan yapımı mal - dOğal mal 
E) Çekirdek mal mal 

10. Aşağıdakil .. rden hangisi uluslararası 

kamu",,1 ma Ila rm finansmanında rol 
oynamaz? 

Al Y"r,,1 yön,,,ti"nl,,r 
Uluslararası örgütler 
Sivil toplum kuruluşlan 

D) Öz,,1 kuruluşlar 
E) Bireyl"r 

11. L Mülkilik ve şahsilik ilkesinin katı 
uygulanması, uluslararası çifte 
vergilendirma sorununu ortaya çıkane 

ii. Meli nitelikte olmayan bir uluslararası 
sözleşme ile özel mali statüler getirilemaz. 

iii. Iç hukukun vergilendirme konusundaki 
telafi 

Uluslararası sozlaşm"ı"r hukuku il" ilgili 
yukarıdaki ifadelerden hangiharf yanlıstır? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız ii 
CL i ve ii 
Dllvelll 

ii ve III 

12. Bir .. Iuslıırıırıısı s(\;ı:leşmenin mükellefin vergi 
yükünü ar1lnımayacağt ancak 
hııfilleteblle"egi kuralı, asılolarak 
uluslararaSi vergi hukukunun hangi kaynağı 
içinde yer ııhr? 

A) 
Bl 
CL 

hukuk 
hukuku 

Ulul"la,r,,,,, .. söıleşmeler hukuku 
D) Gelenekler 
E) Doklrin 
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13. Kasıtlı bir biçimde uluslararası ortamden 
farklı bir vergi politikası va mal mGvzuab 
uygulayarak ülkel .. rin" üretim faktörü v" 
""rmaye ç .. kme arayışı içerisine gire" 
ülk"lere 1'19 ad verilir? 

A) Ulu .. devlel 
B) Gelişmiş ülke 

Vergi cenneti 
Geçiş ekonomısi 
Gelişmakle olan ülke 

14. GVK 123 md. ye göre, fam yÜkümlül"rin 
y.baneı ülkelerde "Ide "ttikleri k.zanç ii" 
Iratlar üzerinden ödadikleri benzer ıı"rgiler, 
Türkiye'de tarh edll .. n gallr v .. rgisinin, 
yaban"ı ülkel .. rde elde edilen kaza nı:; ve 
Iratlan. karşılık olan kısmından indirilir. Bu 
hükiimde çifte ""rgilendlrmayl ortadan 
kaldırmayı amaçlayan yöntem 
aşağıdeklierden hangisidir? 

Al Mahsup 
BL Vergi oranının indirimi 
C) Matrahtan indirim 
DL Isllsna 
E) Anlaşma 

15. Ikame! ilk .... ine dayanan v .. rgilendirmede, 
kişi ne şekilde v .. rgilerıdirilir? 

Al Sadece yurtiçi gelirleri ilZlilrinden 
El) Hem yurtiçi, hem de yurtdışı harcamal"n 

üzerinden 
CL Sadece yurtiçi harı::amalan üzerinden 
D) Hem yurtiçi, hem da yurtdışı gElllri"ri 

üzerinden 
E) Sade"e yurtdışı geliıleri üzerinden 

IzI"yım sayf"ya gllÇiniz. 
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16. i. 
ii. 
III. 
ıv. 

Vergi mükellefı 
Vergi konusu 
Vergilendirme dönemi 
Vergi matrahı 

Uluslarara s ı çifte vergilendirmenin 

vergi unsurlarından 

zorundadır? 

hangileri aynı olmak 

A) Yalnız i 
B) Yalnız ii 
cı Iııe LV 
D) ii Ile III 
E) I. ii Ile II I 

17. Orün maliyetinin hesaplanarak, belli oranda 
kar payı eklenmesi yoluyla bağlı şirkete satış 
fiyatının tespitini kabul eden, emsale uygun 
transfer fiyatı belirleme yöntemine ne ad 
verilir? 

A) Karşılaştınlabilir semest piyasa yöntemi 
B) Artı maliyet yöntemi 
cı Globaloranlama yöntemi 
D) Satış fıyatı yöntemi 
E) Kar bölme yöntemi 

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

A) 3 ay 
B) 9 ay 
cı 12 ay 
D) 2 yıl 
E) 3 yıl 

19. Aşağıdakilerden hangisi işyeri olarak kabul 
edilir? 

A) Yaııru şirketler 

B) Bagımlı acenteler 
C) Depolar 
D) Irtiba! bürolan 
E) Bağımsız acenteler 

A 
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A 
20. Bir vergi cennetinde kurulan 

yükümlüsünün geliri peçelemek 
ülkesinde vergiden kaçınmak 
kullandığı şirkete ne ad verilir? 

ve vergi 
ve kendi 
amacıyla 

A) Doğrudan kanal şirkel 

B) Yavru şirkel 
cı Bağlı şirket 

D) Ana şirket 
E) üs şirket 

21. Yabancı yatırımcılara vergi uygulanmayacağı 
vaadinde bulunan vergi cenneti türüne ne ad 
verilir? 

A) üretim ııergi cenneti 
B) Katma deger vergi cenneti 
cı Tüketim ııergi cenneti 
D) Geleneksel vergi cenneti 
E) Yönetim merkezi ııergi cenneti 

22. Gelirin şirket bünyesinde 

23. 

korunmasına ne ad verilir? 

A) Asli peçeleme 
B) Örtülü kazanç 
cı Teme!tü 
D) Tali peçeleme 
E) çifte ııergileme 

ayrımcı vergileme yasağında , benzer ürün' 
kavramı ile aşağıdakilerden hangisi 
kastedilir? 

A) Aynı agırlı ktaki ülÜnler 
B) Aynı hacimdeki ürünler 
cı Bimirinin yerine ikame edilebilir ürünler 
D) Bimirini tamamlayan ürünler 
E) Aynı üretim faktörleriyle üretilen ürünler 

24. Aşağıdakilerden hangisi Tek Pazar 
uygulamasının garanti altına aldığı 

özgürlüklerden biri değildir? 

A) Şahıslann semest dolaşımı 
B) Sermayenin semesi dolaşımı 
C) Mallann semesi dolaşımı 
D) Yerleşme özgürlüğü 
E) Kamuda performans uygu laması 

liıııiL 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Uluslararası vergilendirmede, vergi aracının 
tarafsız kalmasını sağlama amacıyla, serbest 
rekabeti bozan ve malların, sermayenin ve 
şahısların özgürce dolaşımına engel teşkil 

eden mal i karakterdeki hükümlerin 
değiştirilmesi veya 
kaldırılmasına ne ad verilir? 

A) Aynmcı vergileme 
Bl Vergi uyumlaştınlması 
cı Serbest rekabet 
OL Eş etkili vergiler 
El Ortak gümrük tarifesi 

yürürlükten 

26. Katma değer vergisini i.1k. kez öneren kişi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Von Siemens 
Bl Maurice Laure 
cı Nicholas Kaldor 
OL Fritz Neumark 
El Jean Robinson 

27. Avrupa Birliğinde vergi uyumlaştırması 

_Wıııı 
görüldüğü vergi türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Gelir vergisi 
Bl Emlak vergisi 
cı Kurumlar vergisi 
OL Özeltüketim vergisi 
El Katma değer vergisi 

28. Yatırım malı alışlarında ödenen KDV nin 
indirilmesine izin vermeyip, sadece ara malı , 

ilk madde, hizmet gibi satın alınıp işlebnede 
kullanılan girdilerin KDV sinin düşülmesine 
izin veren KDV modeli aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Clearing sistem 
Bl Gelir tipi KDV modeli 
CL UN modeli 
OL Gayrisafi hasıla tipi KDV modeli 
El Tüketim tipi KDV modeli 

A 
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29. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 

uygulanan OTV'nin özelliklerinden biri 
değildir? 

Al Oranlar, AS'ye göre yüksektir. 
Bl KDV'ye ek ikinci bir tüketım vergisi 

görüntüsündedir. 
cı Oranlann belirlenmesinde miktar esası 

geçerlidir. 
OL Dolaylı vergiler alanında KDV ile başlatılan 

reformun ikinci ayağını oluşturur. 
El Konusunun kapsamı AS'ye göre genişlir. 

30. Bir malın üretildiği ülkede geçerli olan vergi 
oranlarıyla vergilendirilmesini ve bütünleşme 
bölgesi içinde bu vergi yükü ile dolaşımını 
öngören ilkeye ne ad verilir? 

Al Uluslararas ı çifte vergilendirme 
Bl Çıkış ülkesi ilkesi 
cı Ikametgah ilkesi 
OL Vanş ülkesi ilkesi 
El Ortak gümrük tarifesi 

Izleyen sayfaya geçiniz. 


