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1. Aşağıdakilerden hangisi lim!l uluslararası 

kamu mallanndan biri değildir? 

Al Sağlık sistemi 
Bl Tü"erin korunması 
cı Hastalıklan n yok edilmesi 
Dj Ara ştırma merkezleri 
El Gaz emisyonunun azaltılması 

2. Aşağıdakilerden hangisi BM'in ba şlıca 

organlarından biri değildir? 

Al Güvenlik Konseyi 
Bl Ekonomik ve Sosyal Konsey 
cı Genel Kurul 
OL BM Asemblesi 
El Vesayet Konse yi 

3. Aşağı dakile rden hangis i BM'in ulus lararası 

barış konusunda tehdit oluşturan unsurlarla 
ilgili uyguladığı ihracat kontrol re jimierinden 
biri değildir? 

Al Füze Teknolo;si Kontrol Rejimi 
Bl Maastrich Protokolü 
cı Nükleer Tedarikçiler Grubu 
Dj Zangger Komitesi 
El Wassenaar Düzenlemesi 

4. Ku~ gribi , domuz gribi veya AIDS gibi bula§ıcı 
hasta lıkla rın tedavisinde !!.!l fazla çabayı 
harcaya n ülkenin, risk albndak i bütün 
ülkelerin faydalanacağı bir başarıyı 

yakalama olasılığının .!!.!! yüksek olması 

durumu, aşağıdakile rden hangisine bir 
örnektir? 

A) Toplama teknolojisi 
Bl En zayıf halka teknolo;si 
cı Gözetim teknolojisi 
OL Ag ırlıklı toplam teknolo; si 
El En iyi vuruş teknolo; si 

A 
, 

5. Aşağıda kilerden hangisi Dünya Sağlık 

Örgütünün düzenli bütçe gelirlerinin son yirmi 
yılda artış gÖsteonemasjnin nedenidir? 

Al Yeni tür bulaşıcı hastalıklan n sayılan nın 
art ı şı 

B) Nüfus artışı 
C) Sıfır artışlı bütçe pol~ikası 
D) Finansal istikrarsızlık 
E) Güvenlik harcamalannın artışı 

6. ı . Önleme ilkesi 
i i. Kirleten öder ilkesi 
ı ı ı. Genellik ilkesi 
LV. Eşitlik ilkesi 
V. i şbir1igi ilkesi 

Yuka rıdakilerden hangileri 
politikalarının ilkelerindendir? 

Al ii ve iV 
B) II I ve LV 
C) I, ii ve III 
D) l. ll veV 
ElI, II , III , IVveV 

çevre 

7. Aşağıdakilerden hangisi ç evre kirliliğinin 

maliyet unsurlarından biri değildir? 

Al Dünya kültür mirasının tahrip olması 
Bl Yenilemeyen kaynaklann azalması 
cı Bitki ve hayvan örtüsünün tahrip olması 
OL Iklim değişmeleri 
El Sanayileşme 

8. Aşağıdakile rden hangisi IMF'nin üye ülkelere 
yonelik izl ed i ği finansal politikalardan biri 
de ğildi r? 

Al Acil durum destek politikalan 
Bl Rezerv dilimi politikalan 
CL Büyüme pulitikClIClrr 
OL Kredi dilimi politikalan 
El Borç ve borç servisi düşürme politikalan 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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9, Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bilgi Toplumu 
Zirvesi Eylem Planında yer alan eylem 
başlıklarından biri değildir? 

Al BiT kullanımında güven ve güvenlik 
Bl Bilgi kirliligi 
cı Bilgi toplumunun etik boyutu 
OL BiT uygulamaları 
El Bilgiye erişim 

10_ Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu 
mallarının finansmanına yönelik uluslararası 
vergi önerilerinden biri değildir? 

Al Özel işlem vergisi 
Bl Karbon vergisi 
cı Tobin vergisi 
OL Dünya ticaret vergisi 
El Havacılık vergisi 

11. Devletlerin kendi ülkelerindeki yabancı 

kişileri ve mallan vergilendirmek istemesine 
ne ad verilir? 

Al Çifte vergileme 
Bl Uluslararası vergileme 
cı Vergi uyumlaştınlması 
OL Kanunlann şahsiliği 
El Kanunlann mülkiliği 

12. Tartışmalı olan hukuki konularda, hukuk 
bilimi insanlarının ileri sürmüş oldukları 

gOrüş , düşünce ve kanaatlere ne ad verilir? 

Al Tüzük 
GL iç hukuk 
cı Doktrin 
OL Yönetmelik 
El içtihat hukuku 

A 7 

A 
13. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukuk 

doktirini oluşturabiiecek kurumlardan biri 
değildir? 

Al Avrupa Parlamentosu 
Bl Uluslararası Maliye Enstitüsü 
cı Uluslararası Hukuk Demeği 
OL OECD 
El Uluslararası Ticaret Odası 

14. Ikametgah ilkesine göre vergilendirme ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

Al ikametgah ilkesine göre vergilendirmede 
yükümlülük türü , tam yükümlülüktür. 

Bl ikametgah ilkesine göre vergilendirme; bir 
devletin "ülkesel egemenliği" a ltında ikamet 
eden kişilerin dünya çapındaki gelirlerini 
vergilendirmesidir. 

cı Vergilendirmeye temelolan ölçüt 
ikametgahın bulunduğu yerdir. 

OL ikametgah ilkesinde geçen ikametgahtan 
kası t, ma li ikametgahtır. 

El ikametgah ilkesine göre vergilendirmede 
kişinin sadece yurtiçi gelirleri vergilendirilir. 

15. Türkiye'deki gelir ve kurumlar vergisinde dar 
yükümlülüğun temelini oluşturan ilke 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Birlik ilkesi 
Bl Yerellik ilkesi 
CL Kanunilik ilkesi 
OL Kaynak ilkesi 
El ikametgah ilkesi 

16. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası çifte 
vergilendirmenin ortadan kaldırılması için 
ba!jvurulan ulusal yöntemlerden biri değildir? 

Al Vergi oranının indirimi yöntemi 
Gl Muafiyet yöntemi 
cı Matrahtan indirim yöntemi 
OL Mahsup yöntemi 
El istisna yöntemi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Aşağıdakilerden hangisi 
yer"ma hiyeti tasımaz? 

Al Gayrimenkuller 
Bl Makineler 
cı Banka hesaplan 
OL Sondaj aletleri 
El Binalar 

"işe ilişkin 

18. Uluslararası şirketlerin vergilendirilmesinde, 
aşağıdakilerden hangisi işyeri olarak 
sayılanlardan biri değildir? 

Al Inşaat şantiyeleri 
Bl Taş ocagı 

cı Gaz kuyusu 
OL Yavru şiıketler 
El Atölye 

19. Uluslararası şirketlerin vergilendirilmesinde, 
işyerinin sabit olması ölçınünde "zamana 
bağlı süreklilik" koşulunun süresi i.ll!!.! kaç 
aydır? 

Al 6 
Bl 5 
cı 4 
OL 3 
El 2 

20. Aşağıdakilerden hangisinde vergi yasalarına 
aykırı hareket etme söz konusudur? 

Al Gilgi deği~imi 
GL Vergiden kaçınma 
cı Tahsilatta idari yardımlaşma 
Dl Vergi kaçakçılığı 
El Bilgi toplama 

A 8 

A 
21. Os şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıstır? 

Al Üs şiıketler , özellikle düşük vergi oranlannın 
geçerli olduğu ülkelerde ve vergi 
cennetlerinde kurulmaktadır. 

Bl Vergisel açıdan üs şiıketlerin en önemli 
işlevi, nomıa lde doğrudan doğruya vergi 
yükümlüsüne akacak geliri, bünyesinde 
tutması ve bir anlamda paravan görevi 
gömıesidir. 

cı Gelirin dagıtılmaksızın üs şirket bünyesinde 
toplanmasına asli peçeleme adı verilir. 

OL Üs şiıket bünyesinde korunan gelirin kar 
dağıtımı sonucuna ulaşacak şekilde, başka 
şekli işlemlerle vergi yükümlüsüne 
kaydınımasına tali peçelema adı verilir. 

El Üs şirketlere kaynak devletinin vergisini 
azaltmak amacıyla başvurulur. 

22. Aşağıdakilerden hangisi vergi cennetleri 
listesinde yer alan ülkelere karşı 

alınabilecek önlemlerden biri değildir? 

Al işbirliğine yanaşmayan vergi cenneti ile 
yapılan veya onlann zararlı vergi 
uygulamalanndan faydalanan faaliyetlerle 
ilgili indirim ve istisnalara izin verilmemesi 

Bl Vergi cennetlerine seyahat yasağı 

uygulaması 

CL Vergi cennetlerinde şirket kun.ıluş veya 
salın alma masraflannın gider kaydının 

kabul edilmemesi 
OL Vergi ce nnetleriyle ilgili denetim süreçlerinin 

başlatılması 

El Vergi ce nnetleriyle gelir üzerinden alınan 

vergileri konu alan vergi anlaşması 
yapılmaması ve mevcut anlaşmalann feshi 

23. Bir birliğe üye ülkelerin , serbest dış ticaret 
politikası izleme imkanlarının sınırlandırılmış 
olduğu ekonomik birleşme türüne ne ad 
verilir? 

Al Gümrük Birliği 
Gl Ortak Pazar 
cı Serbest Pazar 
Dl Avrupa Topluluğu 
El Ekonomik Işbirliği 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24, Vergi uyumlaştırması 
kullanıla n kaynak 
hangis idir? 

Al Tüzük 
Bl Yönetmelik 
cı Direktif 
OL Doktrin 
El Kanun Tasansı 

yapılırken !!! &2is. 
aşağıdakilerden 

25_ Aşağıdakilerden hangisi Avrupa 
Topluluğu'nun organlarından biri değ-Idir? 

Al Konsey 
Bl Ekonomik ve Sosyal Komite 
c) Komisyon 
OL OECD 
El Parlamento 

26_ Verginin konusunda yapılan sınırlandırmaya 
ne ad verilir? 

Al Vergi sınıflandırması 
Bl Vergi istisnası 
c) Vergi muafiyeti 
OL Vergi teşviği 
El K ısmi vergileme 

27_ Aşağıdakilerden hangis i, ABye üye ulkeler 
arasındaki kiş isel tuketim amaçlı mal 
hareketlerinde geçerli olan çıkış ülkes inde 
vergileme ilkesinin uygulanmadığı mallardan 
biridir? 

Al Bilgisayarlar 
GL Alkollü içecekler 
c) Televizyon 
OL Giysiler 
El Taşıtlar 

A 9 

A 
28, AB ortak KDV s ının istisnaları ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangis i yanlıstır? 

Al istisna sayısının aşamalı olarak azaltılması 
amaçlanmıştır. 

Bl istisna alanlannın genişletilmesi 
hedeflenmiştir. 

c) KDV istisnalan daha çok sosyal ve kültürel 
amaçlarda yogunlaşmıştır. 

OL AB , KDV istisnalan arasında banka ve 
sigortacılık hizmeııeri de yer almaktadır. 

El Özel kuruluş-kamu kuruluşu aynmından 
çok, istisna edilecek konu ön plana 
çıkanimıştır. 

29. Aşağıdakilerdan hangisi Türkiye'de 

30. 

uygulanmakta olan KDV modelidir? 

Al Tüketim tipi KDV 
Bl Üretim tipi KDV 
c) Gelirtipi KDV 
OL Gayri safi hasıla tipi KDV 
El Yatırım tipi KDV 

i. Petrol ürünleri 
ii. Tütün mamulleri 
iii. Alkollü içkiler 
LV Tekstil ürünleri 

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'deki özel 
tüketim vergisinin uyumlaştırılmasında !ll 
fazla yoğunlaştığı urunlerdandir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
CL ı. ii ve iii 
OL 1, lI l velV 
El 1, 1I , lIlveIV 

izleyen sayfaya geçiniz. 


