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ULUSLARARASI iKTiSAT A 
2009 BS 1301-A 

DiKKATI 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 

sonra değişiklik yapılmış olabilir_ Bununla 
birlikte, testteki soruları, ders kitabınızda 
velilen bil gilere göre cevaplayın ız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğru olan cevabı işaretleyiniz. 

1. Adam Smith'in liberal bir ekonomide 
"görünmez el" varlığından söz ettiği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fiyat mekanizması 
B) Merkezi planlama 
C) Dış ticarette korumacı politikalar olması 
D) insanın "homo economicus" olması 
E) Kişilerin girişim özgürlüğünün 

kısıtlanmaması 

2. Aşağıdakilerden hangisi Ricardo'nun Karşı

laştırmalı Üstünlükler Modelinin aksaklık
larından biri değildir? 

A) Emek-değer teorisine dayanması 
B) Statik olması 
C) işgücünün ülke içinde tam hareketli, ülkeler 

arasında tam hareketsiz olması 
D) Sabit maliyetlere dayanması 
E) Talep teori sine dayanm ası 

3. Fransa'da birim zamanda 20 birim şarap, 10 
birim kumaş üretilmektedir. Talep şartları 

dikkate alınmadığında bu ülkede şarap fiyatı 
kumaş fiyatının kaç katıdır? 

A) 1/4 
B) 1/2 
C) 1 
D) 2 
E) 4 

A 

4. KUMAŞ Ingiltere'nın 

ıÇ maliyet doğrusu 

Türk~e'nın 
iç maliyet doğrusu 

BUGDAY 

Yukarıdaki şekilde Türkiye'nin ve ingiltere'nin 
iç maliyet doğruları görülmektedir. 1, 2 ve 3 
nolu bölgeler ıçın aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) 1 nolu bölgede yalnız Ingiltere için dış 
ticaret karlıdır. 

B) 3 nolu bölgede yalnız Türkiye için dış ticaret 
karlıdır. 

C) 2 nolu bölgede yalnız ingiltere için dış 
tica ret ka rlı d i r. 

D) 2 nolu bölgede hem ingiltere hem de 
Türkiye için dış ticaret karlıdır. 

E) 3 nolu bölgede ingiltere için dış ticaret karlı 
değildir. 

5. iki ülkeli standart dış ticaret modellerinde 
yabancı malın değişik miktarlarının 

karşılığında, ülkenin kendi ihraç malından 

vermek isteyeceği miktarları gösteren eğriye 
ne ad verilir? 

A) Kayıtsızlık eğrisi 

B) Üretim olanakları eğrisi 
C) Teklif eğrisi 
D) Piyasa talep eğrisi 
E) Piyasa arz eğrisi 
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6. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kayıtsızlık 
eğrilerinde "zararı karşılama ilkesi"ni 
açıklamaktadır? 

A) Çoğunluğun gelirindeki artışın daima, 
azınlığın gelirindeki azalıştan daha fazla 
refah etkisi doğurması 

B) Artan gelirlerle, yoksullaşan kişilerin 

gelirlerindeki azalmanın hükümet tarafından 
karşılanması 

C) Geliri düşen kimselerin refah kaybının 
önemli olmaması 

D) Bir toplumda, toplam gelirin artması 

durumunda herkesin gelirinin artması 
E) Çoğunluğun gelirindeki artışın refah artışı 

bakımından yeterli olması 

7. Faktör Donatım Teorisi'ne göre, teknolojileri 
aynı olan ülkelerde aşağıdakilerden hangisinin 
aynı olması beklenir? 

A) Toplumsal kayıtsızlık eğrileri 
B) iç fiyat oranları 
C) Üretim fonksiyonları 
OL Teklifeğrileri 
E) Denge ticaret hadleri 

8. Aşağıdakilerden hangisi Leontief Paradok
sundan sonra ortaya atılan yeni uluslararası 
ticaret teorilerinden biri değildir? 

A) Tercihlerde Benzerlik Teoremi 
B) Monopolcü Rekabet Teoremi 
C) TeknOlOji Açığı Teoremi 
D) Fırsat Maliyetleri Teorisi 
E) Nitelikli işgücü Teoremi 

9. Sanayi malları üzerindeki uluslararası ticareti 
beli rleyen faktörün daha çok talep koşulları 

olduğunu savunan dış ticaret teorisi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A 

A) Ölçek Ekonomileri Teorisi 
Bl Nitelikli işgücü Teorisi 
C) Teknolcji Açığı Teorisi 
OL Ürün Dönemleri Teorisi 
El Tercihlerde Benzerlik Teorisi 

A 
10. Ülkenin, yabancı üreticilerin dampingine 

karşı yerli üreticileri korumak amacıyla 

koyduğu vergilere ne ad verilir? 

A) Advalorem vergi 
B) Anti-damping vergisi 
C) Spesifik vergi 
D) Anlaşmalı tarife 
E) Gümrük vergisi 

11. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret 
politikasının amaçlarından biri değildir? 

A) iç ekonomik istikrarı sağlamak 
Bl Piyasa aksaklıklarını gidermek 
CL Reel faiz oranların i yükseltmek 
D) Hazineye gelir sağlamak 
E) Ekonomik kalkınma sağlamak 

12. Gümrük vergilerinin ithal malının iç fiyatını 
yükselterek aynı malın yurt içi üreticilerinin 
üretimlerini artırması etkisine ne ad verilir? 

A) Koruma etkisi 
B) Tüketim etkisi 
C) Gelir etkisi 
D) Bölüşüm etkisi 
E) Ticaret hadleri etkisi 

13. Malların fiziki birimleri üzerinden alınan gümrük 
vergilerine ne ad verilir? 

A) Advalorem vergi 
B) Spesifik vergi 
C) Tarife kotası 
D 1 Otonom vergi 
El Optimum gümrük tarifesi 

14. Aşağıdakilerden hangisi döviz kontrolü 
uygulamalarının bir sonucudur? 

A) istenen miktarda dövizin serbestçe yurt 
dışına çıkartılabilmesi 

B) Döviz kurlarının piyasada serbestçe 
oluşması 

C) Dileyen herkesin serbestçe, dilediği 

miktarda döviz satın alabilmesi 
D) Döviz piyasasında her türlü işlemin 

serbestçe yapılabilmesi 
E) Döviz karaborsasının oluşması 
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15. Halk sağlığı, kamu güvenliği, çevrenin 
korunması gibi nedenlerle hükümetlerin 
çıkarttıkları ve dış ticaret engeli gibi 
doğrudan yasal, idari veya teknik 
düzenlemelere ne ad veril ir? 

A) Prelevman 
B) Gönüllü ihracat kısıtlamaları 
C) ihracat kotaları 
D) Görünmez engeller 
E) iç piyasayı düzenleme anlaşmaları 

16. ihracat sübvansiyonlarının ihracat gelirlerini 
artırıcı etkisi aşağıdakilerin hangisine bağlı 
olarak artar? 

A) ihraç malının yüksek dış talep esnekliğine 
Bl ihraç malın ın düşük iç talep esnekliğine 
C) ithal malının yüksek dış talep esnekliğine 
OL ihraç malın ın yüksek iç arz esnekliğine 
El ihraç malının yüksek dış arz esnekliğine 

17. Gümrük birliklerinin serbest ticaret 
bölgelerinden farkı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Faktör akımlarının serbestleştirilmesi 
Bl Parasal bir birlik gerektirmesi 
C) Üyeler arasın daki ticarette tarife ve kotaların 

kaldınlması 
D) Dışa karşı ortak gümrük tarifesinin 

uygulanması 

El Tüm ekonomik ve mali politikaların ülkeler 
üstü bir kuruluş tarafından yürütülmesi 

18. iktisadi birleşme hareketlerinin .!!ll ileri şekli 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Gümrük Birliği 
B) Tercihli Ticaret Anlaşmaları 
C) Ekonomik Birlik 
D) Serbest Ticaret Bölgesi 
E) Ortak Pazar 

A 7 

A 
19. Anlaşma gereği, bir ülkenin başka bir ülkeye 

verdiği ticari ödünleri tüm diğer ülkelere de 
verme zorunda olması kuralına ne ad verilir? 

A) Ticareti liberalleştirme kuralı 
B) Ulusal işlem kuralı 
C) Ayırımcılık kuralı 

D) Karşılıklı ödün ilkesi 
E) En fazla kayırılan ülke kuralı 

20. Halk oylaması sonucu Avrupa Topluluğu'na 
girmeyi reddeden Avrupa ülkesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Portekiz 
B) Norveç 
C) isveç 
D) Belçika 
E) italya 

21. Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi anlaşma 
ile kurulmuştur? 

A) Roma 
B) Paris 
C) Bonn 
D) Lahey 
E) Brüksel 

22. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nin 

organlarından biri değildir? 

A) Avrupa Komisyonu 
B) Avrupa insan Hakları Mahkemesi 
C) Avrupa Parlamentosu 
OL Adalet Divanı 
E) Bakanlar Konseyi 

23. Döviz piyasalarında "efektif" ne anlama 
gelmektedir? 

A) Yabancı para ödeme emirleri 
B) Yabancı para bonoları 
C) Yabancı banka havaleleri 
OL Nakit biçiminde yabancı para 
E) Yabancı para mevduat sertifikaları 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Banka ile yapılan anlaşma gereği döviz kuru 
ile alım satım miktarının önceden 
belirlenmesi, ödeme ve teslim işlemlerinin 
ise gelecekte bir vade sonunda 
gerçekleştirilmesi biçimindeki döviz 
işlemlerine ne ad verilir? 

A) Swap işlemleri 
B) Opsiyon işlemleri 
C) Vadeli (teslim) döviz işlemleri 
D) Gelecek işlemleri 
E) Anında (teslim) döviz işlemleri 

25. Bir kimsenin kendi tahminlerine dayanarak 
değerinde artış beklediği yabancı parayı 

satın alma, değerinde düşme beklediği 
yabancı parayı satma yoluyla kar sağlama 
faaliyetine ne ad verilir? 

A) Arbitraj 
B) Opsiyon 
C) Swap 
OL Gelecek işlemi 
El Spekülasyon 

26. Başka ülke sakinlerinin kendi ülkelerinde elde 
ettikleri gelirleri diğer ülkelerde gezi, otel, 
müze, gıda, hediyelik eşya gideri gibi 
nedenlerle harcamaları uluslararası hizmetler 
hesabının hangi alt kalemi içindeyer alır? 

A) Dış turizm 
B) Yabancı sermaye yatırımlarının gelir ve 

giderleri 
C) işçi gelirleri 
D) Hükümet hizmetleri 
E) Uluslararası bankacılık ve sigorta hizmetleri 

27. Otonom işlemlerin net bakiyes i ile işareti ters 
yönde olmak üzere, denkleştirici işlemlerin 

A 

eşitliği sağlamak amacıyla kullanılan kalem 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sermaye hesabı 
Bl 
C) istatistik farklar hesabı 
OL Uluslararası hizmetler hesabı 
El Resmi rezervler hesabı 

A 
28. Aşağıdakilerden hangisinin olması duru

munda ödemeler bilançosu açık verir? 

29. 

A) Otonam gelirlerin otonam giderlere eşit 

olması 
B) Otonam giderlerin otonam gelirlerden küçük 

olması 
C) Otonam gelirlerin denkleştirici giderlerden 

küçük olması 
D) Otonam gelirlerin otonam giderlerden küçük 

olması 

El Denkleştirici gelirlerin denkleştirici 
giderlerden küçük olması 

TL! D D la r 
iii 

ii 
~--+-~--~~---

M ikla r 

Yukarıdakilerden hangisi döviz talep eğrisini 
gösterir? 

Al i 
B) ii 
C) iii 
Dl iV 
E) V 

30. Aşağıdaki sistemlerden hangisinde dış 

denge, hükümet müdahalesi olmadan 
gerçekleşir? 

A) Bretton Woods Sistemi 
B) Serbest değişken kur sistemi 
C) Sabit kur sistemi 
Dl Ayarlanabilir sabit kur sistemi 
El 
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31. Dış ticaret çarpanı katsayısının değeri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) k=1/(MPS+MPM+X) 
B) k=1/(MPS+MPM+C) 
C) k=1/(MPC-MPM) 
D) k= 1/(MPS-MPM) 
E) k=1/(MPS+MPM) 

32. 1930 Büyük Dünya Depresyonunu izleyen 
dönemde ABD'nin gümrük tarifelerini 
yükselterek kendi işsizlik sorunlarını 
bireyselolarak çözümleme metoduna ne ad 
verilir? 

A) Bretton Woods Sistemi 
B) Kambiyo denetimi 
C) Optimum para sahası yaratma 
D) Komşuyu zarara sokma politikası 
E) iki yanlı (bilateral) ticaret ve ödeme 

anlaşmaları 

33. Aşağıdakilerden hangisi Bretton Woods 
Sisteminin bir özelliği değildir? 

A) Dış açık veren ülkelerin devalüasyon yapma 
olanağına sahip olması 

B) Doların öteki ülkelerin ulusal paralarına 
karşı dalgalanmaya bırakılması 

C) Ulusal paraların sabit kurdan ABD dolarına 
bağlanması 

D) 

E) 
bağlanması 

34. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Para 
Fonu (IMF)'nun görevlerinden biri değildir? 

A 

A) Az gelişmiş ülkelere uzun vadeli kalkınma 
kredisi vermek 

B) 
için kısa vadeli kredi sağlamak 

C) Üye ülkelerin kur politikalarını gözetlemek 
D) Mali krize giren ülkelere yardımcı olmak 
E) Ödenemeyen özel dış borçlar için yeni 

ödeme planları hazırlanmasına aracılık 

etmek 

Q 

A 
35. ithal ikamesi politikasının karşılaştırmalı 

üstünlükler modeline uygun olmayan bir 
kaynak dağ ıtımına yol açması, bu politi kaya 
yöneltilen eleştirilerden hangisine bir 
örnekti r? 

A) Dışa bağımlılığı artırma 
B) ihracat endüstrileri aleyhine dcğan çarpıklık 
C) Kaynak israfına yol açma 
D) Dış borçların artışı 
E) Ülkeye yabancı sanayi yapısı 

36. Nurkse'nın "büyümenin motoru" olarak 
nitelendirdiği sektör aşağıdaki lerden 
hangisidir? 

A) Tarım 

B) Hizmetler 
C) Sanayi 
D) Enerji 
E) Dış ticaret 
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