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ULUSLARARASI iKTisAT A 
2009 AS 1301-A 

DİKKAT! 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 

sonra değişiklik yapılmış olabilir_ Bununla 
birlikte, testteki soruları, ders kitabı nızda 
verilen bil gilere göre cevaplayınız_ Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğru olan cevabı işaretleyiniz_ 

1. Ricardo'nun Karşılaştırmalı Üstünlükler 
Teorisi'nde zamanın ve değişime yol açan 
d i ğer faktör ler i n yer almaması sebebi yle eksi k 
bulunmasının nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Teorinin sabit maliyetlere dayanması 
B) Teorinin emek-değer teorisine dayanması 
C) işgücünün ülke içinde tam hareketli, ülkeler 

arasında ise tam hareketsiz olması 
D) Teorinin bir arz teorisi olması 
E) Teorinin statik olması 

2. Bir ülkede birim zamanda 80 metre kumaş, 
20 litre şarap üretildiğinde aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Şarap miktarı kumaş miktarının dört katıdır. 
B) Şarap ve kumaş üretiminde ülke, aynı 

ölçüde üstünlük sahibidir. 
C) Şarap fiyatı kumaş fiyatının dört katıdır. 
D) Şarap ülkede bol bulunan bir maldır. 
E) Şarapla kumaşı değiş tokuş yaparken her 

dört litre şarap 1 metre kumaşla 
değiştirilmektedir. 

3. Aşağıdaki olaylardan hangisi Merkantilizmi n 
yeri ne liberal görüşleri n geçmesi ne neden 
olmuştur? 

A) Sanayi Devrimi 
B) Büyük Fransız ihtilali 
C) Rönesans hareketleri 
D) Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşu 
E) i. Dünya Savaşı 

4. Olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini 

ortaya koymaya yarayan ve genellik taşıyan 
soyut kurgulara ne ad verilir? 

A) Varsayım 

Bl Araç 
C) Politika 
D) Teori 
E) Koşul 
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5. Aşağıdakilerden hangisi merkantilist 
doktrinin temel görüşlerinden biri değildir? 

A) Ekonomik servetin kaynağının altın ve 
gümüş gibi değerli madenierden oluşması 

B) Uluslararası işbölümü, uzmanlaşma ve 
serbest ticaretin dünya refahını artırması 

cı Dünya servetinin sabit olması 
D) Uluslararası ticarette bir taraf kazanırken, 

diğer tarafın kaybetme si 
E) Hammadde ithalatının serbest mamul mal 

ithalatının kısıtlanması 

6. Çoğalan maliyet şartlarındabir ülkenin üretim 
olanakları eğrisinin şekli nasılolur? 

A) Orijine göre iç bükey bir eğri 
B) Orijine göre dış bükey bir eğri 
C) Dikey bir doğru 
D) Yatay bir doğ"u 
E) Orijinden geçen eğik bir doğru 

7. Dış ticarette küçük ülke avantajı aşağıdaki 
terimlerden hangisi ile ifadeedilir? 

A) Önem eksikliği 
B) Önemsiz olmanın önemi 
C) Önemli olmanın önemsizliği 
D) Önemli olmanın önemi 
E) Önemsiz dmanın önemsizliği 

8. Belirli ticaret hacimlerinde bir ülkenin önereceği 
ihraç malı miktarları karşılığında talep edeceği 
mal miktarlarını gösteren eğriye ne ad verilir? 

A) J eğrisi 
B) Toplumsal kayıtsızlık eğrisi 
C) Dönüşüm eğrisi 
D) Teklif eğrisi 
E) Üretim imkanları eğrisi 

9. Teklif eğrilerini geliştiren iktisatçı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) A. Smith 
B) J. Viner 
C) E. Heckscher 
D) J.S. Mill 
E) A. Marshall 
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10. Dış ticaret yapan iki ülkeden biri küçük diğeri 
çok büyük bi r ülke i ken, küçük ülkeni n dış 

ticaret kazancının önemli bir kısmını elde 
etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

11. 

Al Küçük ülkenin büyük ülke ile özel bir ticaret 
anlaşması yapması 

Bl Ticaretin her iki ülkenin iç maliyet oranlarından 
eşit uzaklıkta bir fiyattan yapılması 

CL Ticaretin büyük ülkenin iç maliyet oranına 

yakın bir fiyattan yapılması 
Dl Büyük ülkenin ticareti gerçekleştirmede yavaş 

kalması 

El Ticaretin küçük ülkenin iç maliyet oranına 
yakın bir fiyattan yapılması 

Sanayi Ürünü 

4 

L---------=---+Tarım Ürünü 
12 

Şekildeki gibi sabit maliyet koşulları altında 
üretim olanakları eğrisine sahip bir ülkede, 
bir birim tarım ürününün maliyeti bir birim 
sanayi ürününün maliyetinin kaç katıdır? 

Al 1/4 
Bl 1/3 
CL 3 
Dl 4 
El 12 

12. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kayıtsızlık 

eğrilerinin özelliklerinden biri değildir? 

Al Bir topluma aynı faydayı sağlayan mal 
bileşimlerini göstermeleri 

Bl Bu eğriler kullanılırken gelir dağılımının 

değişmediğinin varsayılması 
CL Bu eğriler kullanılırken geliri azalan kişilere 

dengeleyici bir ödeme yapıldığının 

varsayılması 
Dl Ekonomik analizlerde büyük kolaylık 

sağlamaları 
El Uluslararası ticaret teorisinin arz yönünden 

incelenmesinde kullanılmaları 
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A 
13. A ülkesinde, sermayenin fiyatı/emeğin fiyatı, 

B ülkesinde, sermayenin fiyatı/emeğin 

fiyatından küçük ise Faktör Donatımı 
Teorisine göre, bu durum nasıl ifade edilir? 

Al A ülkesi. sermaye zengin, B ülkesi, emek 
zengin ülkedir. 

Bl A ülkesi, emek zengin, B ülkesi, sermaye 
zengin ülkedir. 

cı A ülkesi, hem emek zengin, hem sermaye 
zengin ülkedir. 

Dl B ülkesi, hem emek zengin, hem sermaye 
zengin ülkedir. 

El A ülkesi, bir tarım, B ülkesi, bir sanayi 
ülkesidir. 

14. Stolper-Samuelson gelir dağılımı teoremine 
göre ülkeler arasında serbest ticaret 
ülkelerin gelir dağılımını nasıl etkiler? 

Al Ulusal geliri ülkenin kıt olarak sahip 
bulunduğu faktör lehine değiştirir. 

Bl Ulusal geliri tarımsal üreticiler lehine 
değiştirir. 

cı Ulusal geliri ülkedeki yabancı sermaye 
işletmeleri lehine değiştirir. 

Dl Ulusal geliri ülkenin zengin olarak sahip 
bulunduğu faktör lehine değiştirir. 

El Gelir dağılımında bir değişme olmaz. 

15. Emek zengin ülkelerin karşılaştırmalı 

üstünlüğü emek yoğun malların, sermaye 
zengin ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüğü 

sermaye yoğun malların üretiminde olması 
aşağıdaki teorilerden hangisinin temel 
görüşüdür? 

Al Mutlak Üstünlük Teorisi 
Bl Stolper Samuelson Gelir Dağılımı Teorisi 
cı Heckscher-Ohlin Teorisi 
Dl Fırsat Maliyetleri Teorisi 
El Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi 

16. Ürün dönemleri teorisi aşağıdakilerden 
hangi si ne benzemektedi r? 

Al Nitelikli işgücü teorisine 
Bl Ölçek ekonomileri teorisine 
C 1 M onopal cü rekabet teori si ne 
Dl Tercihlerde benzerlik teorisine 
El Teknolcji açığı teorisine 
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17. Monopolcü rekabet teorisine göre, 
uluslararası ticarete neden olan temel faktör 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Ülkelerinfarklı sübvansiyonlar koyması 
Bl Ülkelerarası mal farklılaştırması 
CL Ülkelerarası farklı tarife oranları 
Dl Ülkelerarası fıyatfarklılığı 
El Ülkelerarası maliyetfarklılığı 

18. Aşağıdakilerden hangisi dış ticareti 
açıklamaya yönelik yeni teoriler arasında Y!.[ 

almaz? 

Al Nitelikli işgücü Teorisi 
Bl Teknoloji Açığı Teorisi 
CL Kutuplaşma Teorisi 
Dl Ölçek Ekonomileri Teorisi 
El Monopolcü Rekabet Teorisi 

19. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret 
politikasının amaçlarından biri değildir? 

Al Dış ödeme dengesizliklerini giderme 
Bl Ekonomik kalkınma sağlama 
CL Dış rekabetten koruma 
Dl Gelir dağılımını düzenleme 
El Piyasa aksaklıklarını giderme 

20. Belirli araçları kullanarak, belirli amaçları 
gerçekleştirmek üzere hükümetin, ülkenin dış 
ekonomik il işkilerine yaptığı sistematik 
müdahalelere ne ad verilir? 

Al Dış ticaret politikası 
Bl Genel ekonomi politikası 
CL Maliye politikası 
Dl Para politikası 
El Dış politika 

21. Sanayileşmiş bir ülkenin, gelecekteki hızlı 

büyümesi için kilit nitelikteki bazı endüstrileri 
koruyarak karşılaştırmalı üstünlük yaratmaya 
çalışmasına ne ad verilir? 

A) En fazla kayırılmış ülke kuralı 
Bl Gönüllü ithalat kısıtlamaları 
CL Dış ticaret politikası 
Dl iki yanlı ticaret anlaşmaları 
E) Stratejik ticaret politikası 
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A 
22. Yeni kurulan bir endüstrinin optimum üretim 

düzeyine ulaşıncaya kadar gümrük 
tarifeleriyle dış rekabete karşı korunmasını 
savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gümrük Tarifesi 
B) Ölçek Ekonomileri Teoremi 
c) Genç Endüstriler Tezi 
D) Monopolcü Rekabet Teoremi 
E) Teknoloji Açığı Teoremi 

23. Devletin, halk sağlığı, çevre korunması veya 
kamu güvenliği gibi nedenlerle çıkardığı 

idari, teknik düzenleme veya standartları 

içeren dış ticaret politikası aracı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gönüllü ihracat kısıtlamaları 
B) Miktar kısıtlamaları 
c) Bağlı ticaret 
D) Görünmez engeller 
E) Çoklu kur uygulaması 

24. Tarifeler dolayısıyla yurt içinde yaratılan 

katma değerin, tarife öncesi katma değerden 
daha düşük olması durumuna ne ad verilir? 

A) Negatif dış koruma 
B) Etken koruma 
c) Pozitif dış koruma 
D) Ekonomik koruma 
E) Gerçek koruma 

25. Türkiye'de, aşağıdaki mallardan hangisinde 
sadece gelir sağlamak amacıyla gümrük 
vergisi alınmaktadır? 

A) Keten 
B) Kahve 
c) Mısır 

D) Buğday 

E) Fındık 

26. ithal malının belirli bir yüzdesi biçiminde 
alınan gümrük vergilerine ne ad verilir? 

A) Otonom vergi 
B) Damping vergisi 
c) Spesifik vergi 
D) Katma değer vergisi 
E) Advarolem vergi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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27. Aşağıdakilerden hangisi advalorem vergilerin 
spesifik vergilerden üstün olduğu konulardan 
biridir? 

A) Şeffaf vergiler olması 
B) Uygulamasının daha kolayolması 
C) Gelire göre ayırım yapmaması 
D) Vergide adalet ilkesine daha uygun olması 
E) Etkilerinin anında görülmesi 

28. Aşağıdakilerden hangisi gümrük tarifelerinin 
makro ekonomik etkilerinden biri değildir? 

A) ilgili malın ithalat miktarını azaltması 
B) Ulusal geliri artırıcı etki yaratması 
C) istihdamı artırması 
D) işsizliği azaltması 
E) Dış açığı kapama imkanı sağlaması 

29. Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergilerinin 
dar anlamdaki etkilerinden biri değildir? 

A) Dış ticaret 
B) Tüketim 
C) Kambiyo kontrolü 
D) Üretim 
E) Gelir 

30. Kotalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Kotaların 

denetimi 
belirlenmesi, uygulanması ve 
yoğun bir bürokratik faaliyet 

gerektirir. 
B) Kotalar, tarifelere göre daha yumuşak 

uygulamalardır. 

C) Kotalar yabancı mal kaçakçılığını 
özendirebilir. 

D) Kotalarda iç satış fiyatının üst sınırı belirli 
değildir. 

E) Kotalar saydam değildir. 

31. Aşağıdakilerden hangisi kartellerin 
amaçlarından biri değildir? 

A) Piyasaları bölüşmek 

B) Benzer mal üreten firmaların fiyatlarını 
belirlemek 

C) Yeni teknolojilerin uygulanmasını sınırlamak 
D) Maliyetleri en aza indirmek 
E) Üretimi kısmak 

A 8 

A 
32. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası 

karteilere bir örnektir? 

A) WTO 
B) GATT 
c) WHO 
D) ILO 
E) OPEC 

33. Anti-damping konusu ilk kez hangi GATT 
görüşmesinde ele alınmıştır? 

A) Uruguay 
B) Annecy 
c) Kennedy 
D) Tokyo 
E) Cenevre 

34. Aşağıdakilerden hangisi, ihracat vergilerinin 
amaçlarından biri değildir? 

A) Hammaddelerin yurt içinde işlenmelerini 

özendirmek 
B) Dış ödeme açıklarını baskı altına almak 
c) Doğal hammaddelerin arzını korumak 
D) Ticaret hadlerini ülke lehine etkilemek 
E) Hazineye gelir sağlamak 

35. 1973 Dünya Enerji Krizinden şonra 

sanayileşmiş ülkelerde yaygınlaşan 

uygulamalara ne ad verilir? 

A) Yeni korumacılık akımı 
B) Yeni liberal ekonomi 
c) Parasalcı ekonomi politikası 
D) Küreselleşme 

E) Arz yanlı ekonomi politikası 

36. Aşağıdakilerden hangisi bir kıtlık rantı 

doğurur? 

A) ihracat sübvansiyonları 
B) Gümrüksüz ve kotasız serbest ticaret 
c) Tarifeler 
D) ithalat kotaları 
E) ihracat vergileri 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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