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ULUSLARARASI iKTisAT A 
2009 VS 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. Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith'in 
uluslararası ticaret ile ilgili görüşleri arasında 
~almaz? 

2. 

A) Dış ticaret, uzmanlaşma ve işbölümü doğurur. 
B) Dış ticaret dünya kaynaklarının verimliliğini 

artırır. 
C) Karşılıklı ticaret yapan iki ülke yaşam 

standartlarını birlikte artırır. 
D) Toplam dünya serveti sabittir. 
E) Karşılıklı ticaret yapan iki ülke daha yüksek 

üretim ve tüketim düzeylerine ulaşır. 

Amalı 

25 

'----------....::::wI---.. B malı 
O 50 

Yukarıdaki dönüşüm egrısine sahip bir 
ülkenin iç fiyat oranı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 1/4 
B) 1/2 
C) 1 
D) 3/2 
E) 4 

A 6 

3. Ricardo'nun Karşılaştırmalı Üstünlükler 

4. 

Teorisi'nde kullandığı maliyet modeli 
aşağıdakilerden hangisi üzerine 
kurulmuştur? 

A) Yalnız emek 
B) Yalnız sermaye 
C) Yalnız doğal kaynak 
D) Emek + sermaye + doğal kaynaklar 
E) Emek + sermaye 

Amalı 

L-_______ -+ B malı 

Yukarıdaki şekilde toplumsal kayıtsızlık eğrisi 

üzerindeki farklı üç noktadaki fayda seviyeleri FP, 
FR, FS verilmiştir. 

Buna göre aşağıdaki ifadeleri n hangisi 
doğrudur? 

A) FP < FR < FS 
B) FP> FR > FS 
C) FP> FR = FS 
D) FP = FR> FS 
E) FP = FR = FS 

5. Bir ülkenin denge ticaret haddi nasıl 

hesaplanır? 

A) Ülkenin teklif eğrisinin üzerindeki herhangi bir 
nokta orijinle birleştirilerek 

B) Ülkenin teklif eğrisinin üzerindeki herhangi bir 
nokta diğer bir ülkenin teklif eğrisi üzerindeki 
herhangi bir nokta ile birleştirilerek 

C) Ülkenin teklif eğrisinin diğer bir ülkenin teklif 
eğrisi ile kesiştiği nokta orijinle birleştirilerek 

D) Ülkenin teklif eğrisine orijinden teğet çizilerek 
E) Ülkenin teklif eğrisinin en yüksek noktasından 

teğet çizilerek 
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6. Dış ticaret üçgenının hipotenüsü 
aşağıdakilerden hangisini gösterir? 

Al Dış ticaret açığını 
Bl Dış ticaret hacmini 
CL ithalatı 
Dl Uluslararası fiyat oranını 
El ihracatı 

7. Aşağıdakilerden hangisi faktör donatımı 

teorisinin dayandığı varsayımlardan biri 
değildir? 

Al Üretimde ölçeğe göre azalan verim 
koşullarının geçerli olması 

Bl Bir malın üretim fonksiyonunun bütün ülkelerde 
aynı olması 

CL Ülkelerin faktör donatımları bakımından 
birbirlerinden farklı olmaları 

Dl Ülkelerintalep koşullarının benzer olması 
El Malların faktör yoğunluğunun farklı olması 

8. Aşağıdakilerden hangisi Linder'in Tercih
Ierde Benzerlik Teorisine göre ülkelerin 
birbirleriyle ticaret yapmasının temel 
nedenlerinden biri değildir? 

Al Tüketicilerin zevkleri 
Bl Malların fiyatı 

CL Tüketicilerin gelirleri 
Dl Tüketicilerintercihleri 
El Malların kalitesi 

9. Aşağıdakilerden hangisi 1960'lardan sonra 
uluslararası ticareti açıklamak amacıyla ileri 
sürülen teorilerden biri değildir? 

Al Ölçek Ekonomileri Teorisi 
Bl Tercihlerde Benzerlik Teorisi 
CL Monopolcü Rekabet Teorisi 
Dl Teknoloji Açığı Teorisi 
El Faktör Donatımı Teorisi 

A 7 

A 
10. Sanayileşmiş ülkelerin ileri teknoloji 

endüstrilerini koruyarak karşılaştırmalı 

üstünlük yaratmaya çalışması 
aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 

Al Damping 
Bl Sanayileşme stratejisi 
cı Stratejik ticaret politikası 
Dl Satış ambargosu 
El Bağlı ticaret 

11. Serbest ticareti savunaniara göre, 
aşağıdakilerden hangisi koruyuculuğun 

sonuçlarından biri değildir? 

Al Üretimde ayrıcalıklar sağlayarak 
işadamlarını tembelliğe sürüklemesi 

Bl Dünya üretimini maksimumlaştırması 
cı Korunacak endüstrilerin seçiminde 

ekonomik nedenlere dayanmaması 
Dl Kaynakların etkin dağılımını bozması 
El Rekabet fikrini baltalaması 

12. Yurtiçi bi ri m fiyatı 10 dolar olan bi r malın 

ihracatı sırasında 3 dolar nakliye, 1 dolar 
sigorta masrafı yapılırsa, bu malın elF fiyatı ne 
olur? 

Al 1 dolar 
Bl 6 dolar 
CL 
Dl 
El 

10 dolar 
13 dolar 
14 dolar 

13. ithal malının fiziki birimi başına sabit bir 
miktar olarak alınan gümrük vergilerine ne ad 
verilir? 

Al Gümrük muamele vergisi 
Bl Fon kesintisi 
cı Advalorem tarife 
Dl Spesifik tarife 
El Prelevman 
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14. Aşağıdakilerden hangisi gümrük tarifelerinin 
dar anlamdaki etkilerinden biri değildir? 

A) Kıtlık etkisi 
B) Üretim etkisi 
C) Tüketim etkisi 
D) Dış ticaret etkisi 
E) Gelir etkisi 

15. Döviz piyasasına yapılan hükümet 
müdahalelerine ne ad verilir? 

A) ithalat yasakları 
B) Çoklu kur sistemi 
C) Döviz kontrolü 
D) Görünmez engeller 
E) ithalat teminatları 

16. Aşağıdakilerden hangisi, sanayileşmiş 

ülkelerde, yeni korumacılık döneminde 
yaygın olarak kullanılan bir araçtır? 

A) ithalat yasaklamaları 
B) ithalat kotaları 
C) Artan gümrük tarifeleri 
D) Gönüllü ihracat kısıtlamaları 
E) Yaygın devalüasyonlar 

17. Halk sağlığı, kamu güvenliği, çevrenin 
korunması gibi nedenlerle hükümetlerin 
çıkarttıkları ve dış ticaret engeli gibi 
doğrudan yasal, idari veya teknik 
düzenlemelere ne ad verilir? 

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

A 8 

A 
18. Ülkeler arasında tek taraflı veya karşılıklı olarak 

belirli mallar üzerindeki gümrük vergilerini 
indirmeyi amaçlayan anlaşma türüne ne ad 
verilir? 

A) Gümrük birliği anlaşması 
B) Serbest ticaret bölgesi anlaşması 
C) Ekonomik birlik anlaşması 
D) Ortak pazar anlaşması 
E) Tercihli ticaret anlaşması 

19. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret 
Örgütü (WTO)'nün görevalanına girmez? 

A) Dünya ticaretinin serbestleştirilmesinde bir 
forum rolü oynamak 

B) Üye ülkelerin dış ticaret politikalarını gözden 
geçirmek 

cı Az gelişmiş ülkelere mali yardım yapmak 
D) Üyeler arasında çıkacak ticari 

anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak 
E) Örgüt kapsamına giren anlaşmaların 

uygulanmasını sağlamak 

20. Aşağıdakilerden hangisi gümrük birliklerinin 
dinamik etkilerinden biri değildir? 

A) Ticareti saptırma 
B) Dış rekabeti artırma 
cı Ölçek ekonomileri yaratma 
D) Teknolojik gelişmeyi hızlandırma 
E) Bölgeye yabancı sermaye girişlerini 

özendirme 

21. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nin 

başlıca organlarından biri değildir? 

A) Bakanlar Konseyi 
B) Avrupa Parlamentosu 
cı Avrupa Komisyonu 
D) Adalet Divanı 
E) Avrupa Siyasi Birliği 
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22. Avrupa Birliği içinde yeni iş olanakları 

yaratılması, mesleki eğitim programları ve 
işsizlik yardımı gibi konularda finansman 
sağlayan mali kaynak aşağıdaki ler den 
hangisidir? 

A) Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu 
B) Avrupa Sosyal Fonu 
C) Avrupa Kalkınma Fonu 
D) Avrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu 
E) Avrupa Parasal işbirliği Fonu 

23. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi vanlıstır? 

A) Ankara Anlaşmasıyla AET ile Türkiye 
arasında ortak üyelik statüsü kuruldu. 

B) 1970 yılında yürürlüğe giren Katma 
Protokolle AB-Türkiye ilişkilerinde geçiş 
dönemi başladı. 

C) Türkiye, Avrupa Topluluğu'na 1990 yılında 
tam üyelik başvurusunda bulundu. 

D) 1996 yılında Türkiye ile AB arasında sanayi 
mallarında gümrük birliği kuruldu. 

E) Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin Avrupa Birliği 

üyeliği için aday ülke olduğu onaylandı. 

24. Bir döviz, bir menkul değer veya bir malın 

aynı andaki fiyat farklılığından yararlanmak 
üzere bu ekonomik değerlerin aynı zamanda 
alınıp satılması işlemi ne ne ad verilir? 

A) ArbitraJ 
B) Sübvansiyon 
C) Forward 
D) Döviz spekülasyonu 
E) Gelecek işlemleri 

25. Türkiye'de döviz kurunun 1$: 1.50 YTL 
biçiminde yabancı para birimi başına ulusal 
para miktarı olarak belirlenmesine ne ad 
verilir? 

A) Efektif kur 
B) Vadeli kur 
C) Dolaylı kotasyon 
D) Dolaysız kotasyon 
E) Anında teslim kuru 

A 9 

A 
26. Borsada, yabancı para cinsi, miktarı ve 

vadesi yönünden standartlaştırılmış olan alım 
ve satım sözleşmeleri ile geleceğe yönelik 
biçimde döviz alınıp satılması işlemine ne ad 
verilir? 

A) Anında teslim swapı 
B) Swap biçiminde yapılan işlemler 
cı Anında teslim işlemleri 
D) Vadeli-swap işlemleri 
E) Gelecek işlemleri 

27. Ödemeler bilançosunda bir açık veya fazla 
doğuran işlemlere ne ad verilir? 

A) Denkleştirici işlemler 
B) Dengesizlik giderici işlemler 
C) Otonom işlemler 
D) Rezerv hareketlerine ilişkin işlemler 
E) Çizgi altı işlemleri 

28. Aşağıdaki ler den 
çosunun temel 
değildir? 

hangisi ödemeler 
hesap gr u plar ından 

A) Cari işlemler hesabı 
B) Resmi rezervler hesabı 
C) Sermaye hesabı 
D) Uluslararası hizmetler hesabı 
E) istatistik fark 

biIan
biri 

29. Dış ödemeler bilançosunda, döviz piyasasına 
yapılan müdahaleler sonucunda Merkez 
Bankası'nın dış rezervlerindeki değişmeleri 

gösteren hesap aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cari işlemler hesabı 
B) Resmi rezervler hesabı 
C) istatistik farklar 
D) Uluslararası hizmetler 
E) Sermaye hesabı 
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30. Döviz talebi eğrisi ile döviz 
kesiştiği yerde oluşan 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Denge döviz kuru 
B) Aşırı değerlenmiş kur 
C) Eksik değerlenmiş kur 
D) Karaborsa kuru 
E) Döviz paritesi 

arzı eğrisinin 

döviz kuru 

31. Ülkede yerleşik olan kişi ve işletmelerin 
sahip oldukları üretim faktörlerinin ister ülke 
içinde, ister ülke dışında olsun, yapılan 
üretime katılmalarından sağladıkları toplam 
gelire ne ad verilir? 

A) Kişisel gelir 
B) Milli gelir 
C) Kullanılabilir gelir 
D) Gayrı safi milli hasıla 
E) Gayrı safi yurtiçi hasıla 

32. . 
em = Ithal mallarının yurtiçi talep esnekliği 
ex = ihraç mallarının dış talep esnekliği 

Esneklikler yaklaşımına göre devalüasyonun 
dış ticaret bilançosu açıklarını giderici etkiler 
doğurabilmesi aşağıdaki koşullardan 

hangisine bağlıdır? 

A) enı + 9 x ;:: 1 
B) em+ ex ~ 1 
C) em - ex ;:: 1 
D) em- ex = 1 
E) em- ex ,.;; 1 

33. Altın para standardı ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Darphane kendisine getirilen altı nları sabit 
fiyattan satın almak zorundadır. 

B) Ulusal paralar arasındaki değişim oranı 

otomatik biçimde belirlenir. 
C) Piyasada kullanılan kağıt paraların 

(banknotlar) altın karşılığı yoktur. 
D) Altının ithali ve ihracı serbesttir. 
E) Ulusal paranın değeri belirli ağırlıkta saf 

altın olarak tanımlanmıştır. 

A 10 

A 
34. Aşağıdakilerden hangisi Maastricht 

kriterlerinden biri değildir? 

A) Bütçe açığının, GSyiH'nın yüzde 3'ünden 
fazla olmaması 

B) Dış borçların, ülkenin GSyiH'slnl aşmaması 
c) Enflasyon oranının, en 

üç üye ülkenin oranlarının ortalamasına 
göre 1,5 puandan daha yüksek olmaması 

D) Kamu harcamalarının, GSYiH'nın yüzde 
60'lndan büyük olmaması 

E) Faiz oranının, en düşük faizli üç üye ülke 
ortalamasına göre 2 puandan daha yüksek 
olmaması 

35. Net değişim ticaret haddi aşağıdakilerden 

hangisine eşittir? 

A) ithalat fıyatları indeksi f ihracat fıyatları indeksi 
B) ihracat fıyatları indeksi - ithalat fıyatları indeksi 
C) ihracat fıyatları indeksi x ithalat fiyatları indeksi 
D) ihracat fıyatları indeksi + ithalat fıyatları indeksi 
E) ihracat fıyatları indeksi f ithalat fıyatları indeksi 

36. Singer-Prebisch tezine göre aşağıdakilerden 
hangisi ticaret hadlerinin azgelişmiş ülkeler 
aleyhine dönmesinin nedenlerinden biri 
değildir? 

A) Gıda maddeleri talebinin azalması 
B) Doğal hammaddelerin yerine yapay 

olanların geçmesi 
c) Teknolojik yenilikler sonucu arzın artması 
D) Gelişmiş ülkelerde tarım sektörünü koruyucu 

önlemlerin azalması 
E) Ekonominin yapısal esnekliğinin çok düşük 

olması 
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