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DİKKAJI

Aşağ ıdakil erden
karşılaştırmalı

Bu dersin kapsamına giren bazı konularda,
ders kitabınızın basıma hazırlanm asından
sonra değililkiik yapılmıli olabilir. Bununla
birlikt@, t@§tt@ki§onılan, d@r§kitabını z da
verilen bilgilere göre cevap layınız . Bir
sorunun cevabı sonrak i dUzenlemelerle
değlııımiııı olsa bile, kitaptaki bilgive göre
doğru olan cevabı işaretteviniz.

lerinden biri
A)
Bl

CL

hangi si
Ricardo'nun
üstünlükler modelinin aksiklik-

değildir?

Sabit maliyeUere dayanması
Dinamik bir modele dayanması
Işgücünı:., ülkaeı- arasında tam hareketsiz
olduğunu varsayması

D) Emek~değef teorisine dayanması
El Talep faktörünü dikkate almaması

Kumaş

1.

A

B
4.

E

F

Teklif eğrisindeki bir kayma nedeniyle d Iş
ticaret hadlerinde meydana gelen değişime
ne ad verilir?
Al Önemsiz olmanın önemi
Bl Ticaret hacmi etkisi
c) Uluslararası denge
OL Gelir etkisi
El Ticaret haddi etkisi

Buğda y

üretim
imkanları
(dönü ~ üml
§ahip bir ülkanin akonomi§iy la ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?
Şek ilde ki

ağri§ina

Ai

Bu ülkede üretim,

çoğalan

maliyet

şartları

altında yapılmaktadır.

Bi En

buğday

f""a

üretimi

F

noktasında

gidildikçe

buğday

üretiminin

fırsal

eğriye

maliyeti

artmaktad ı r.

Di

Al Kısa dönem toplam üretim eğrisi
Bl Toplam arz eğrisi
c) Toplumsal kayıtsızlık eğrisi
D) Tek l ıt eg nsı
El Dönüşüm eğrisi

Üretim i mkfınları eğrisi üzerindeki tüm
noktalarda buğday üretiminin fırsat maliyeti
eşittir.

Ei En

fazla

kumaş

üretimi

A

noktasında

yapılmaktadır .

2. Birim zamanda birim işgücü , bir A malını
ABD 'de 100, Türkiy.'de 50 birim üreti yorsa bu
durumdaaşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
Bl
CL
D)
El
A

mallar arasındaki talep
ve refah düzeylerini gösteren
ne ad verilir?

koşullarını

ru

c)

farklı

5. Toplumun

yapılmaktadır .

6,

Kapalı

bir ekonomide, denge hangi durumda

gerçekleşir?

A malı ABD'oo Türkiye'ye göre iki kat ucuza
ü:'etilmekteclr.
A malı ABD ve Türkiye'de eş it mik.tarlarda
Ü"etilmekteclr.
A malı ABD 'de Türkiye'ye göre iki kat az
Ü"etilmekteclr.
A malı ABD'de Türkiye'ye QÖ(e iki kat fazla
maliyetle üretilmektedr.
A malı ABD vt:! Türkiye'de eşit maliyetle
Ü"etilmekledr.

Al

Teklif

eğrisinin

olduğu

Bl
CL

yatay eksen e

doğru kaviSıi

noktada

Dönüşüm eğ lisin in , bir topkJmsal kayıtsızlık
eğriSine teğel olduğu noktada
Teklif eğrisinde bir kaymanın
olması

durumunda
OL Iki ülkenin teklif eğrilerinin ke siştiği noktada
E) Toplumsal kayıtsızlık eğrilerinin kesiştiği
noktada

,
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7.

Aşağıdakilerden
hangisi, Heckscher..Qhlin
Teorisinin dayandl!)1 1imi!. varsayımlardan
biri değjldir?

A)

12.

c)
D)
E)

hangisi gümrük vergilerinin
dar anlamdaki etkilerinden biri değildir?

Al Gelir
B) Kambiyo kontrolü
cı Üretim
OL Dı ş ticaret
E) Tüketim

TIcaret yapacak iki ülkenin büyüklük olarak
aynı olması

B)

Aşağıdakilerden

Bir malın üretim fonksiyonunun bütün
Ulkelerde aynı olması
üretimde
ölçege
göre
sabit
getin
koşullannın geçerli olması
ülkeleriı
talep
koşullannın
birbirine
benzemesi
MaIlClrırı faktör yoğ unluklan
LıClkılııımJClII

13. Spesifik wrgilerle ilgili aşağıdaki
dirmelerden hangisi yanlıstır?

farklılık göstemıesi

A)

8.

Malların
oranına

A)
B)

Bl

uretiminde kullanılan sermayel emek
ne ad verilir?

CL
OL
El

Eş

ürün eğrisi
Faktör donatımı

değerlen

Vergide adalet ilkesiyle çelışirler.
Objektif kıstaslara dayanırlar.
Malın fiziki birimi üzerincEn alınırlar.
Uyg..ılanması zor vergilerdendir.
Fiyatları n hızla yülc:seldiği dJnemlerde devletin
vergi gelirinde artıŞ yaratmazlar,

c) FaktörYOğun u ğu
D) Gelir dal') ı lımı
E) üretim olanaklan eğrisi
14. Gümrük

vergilerinin
ithal
ve
tüketimi
sonucunda
toplum
açısından
refahının düşmesine ne ad ve rilir?
pahalılaşbrması

9.

Firmanın
bağlı
olduğu
endüstride üretim
ha c mi
geni ş ledikçe
firmanın
ortalama
maliyetlerinin
dü ~ mesi
a ~ağ ıdakilerden
hangisiyle açıklanabilir?

A)
B)
c)
D)
E)

10.

endüstrilerini
üstünlük
aşağıdakilerden

ülkelerin
koruyarak
yaratmaya
hangisi ile

ileri

15. Hükümetin ithal edilecek mal miktarını fiziki
miktar biç iminde belirlemesine ne ad verilir?

teknoloji

kar ş ıla şbrmalı
çalışması

Al Görünmez engel
Bl Tame
cı Ithalat kotası
D) Kambiyo denetimi
El Ithalat yasaklan

a ç ıklanabilir?

A)
B)

Damping
Bağlı ticaret
c) Satış ambargosu
D) Stratej k ticaret politikası
E) Sanayileşme strate jisi

11 .

Aşağıdakilerden

hangisi
biri

politikasının amaçlarından

A)
Bl
CL
D)
El

A

tüketici

Al Toplumsal üretim kaybı
B) Üretici rantı
cı Tüketici rantı
OL Üretim etkisi
El Toplumsal tü ketim kaybı

Monopolcü rekabet
Endüstri içi ticaret
Fırsa t maliyeti
Endüstri dışı ticaret
Dışsaı ölçek ekonomileri

Sanayileşmiş

malını
kısma s ı

dı ş

16. Yerli sanayiyi dı ş rekabetlan lam olarak
koruyabilmek amacıyla uygulanan ekonomi
politikası aşaeıdakilerden hangisidir?

ticaret

değjldir?

Al Ithalat yasaklan
Bl Ithal kotaları
C) Sübvansiyonlar
D) Ihracat teşvikleri
El Görünmez engeller

Reel faiz oranlarını yükseltmek
Piyasa aksaklıklan n ı gidemıek
Hazineye gelir sağlamak
Iç ekonomik istikran sağlamak
Ekonomik kalkınma sağlamak
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17.

Aşağıdakilerden

Örgütü'nün

hangisi
Dünya
Ticaret
faaliyetlerinden
biri

22. Gelecek bir tarihte, belirli miktar ulusal para
ödenerek belirli miktarda yabancı paranın
alınıp satılması iç in yapılan sözleşmelere ne
ad verilir?

(WTO)

değjldir?

yeni çok yanh ticaret görüşmeleri
için bir forum oluştunnak
Bl üye ülkelerdekı yapısal uyum politıkalarına
finansal destek sa!)lamak
c) Üyeler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklan
çabuk ve etkili biçimde çözmek
OL Ticareti ser1::ıestleştinne çabalarına yeni
alanlar katmak
El Üyelerin dış ticeHel politikalarını gözden
A)

Yapılacak

Al Vadeli teslim işlemleri
B) Anında teslim işlemleri
cı
D) Anında teslim swapı
E) Vadeli+swap işlemleri

geçimıek

18. En

dar

A)
B)
cı

OL
El

iktisadi
hangisidir?

kapsamlı

aşagıdakilerden

işbirliği

23. Döviz satış kuru ile döviz
farka ne ad verilir?

GOmrtlk blnl!)l
Sertıest tICaret bölgesı
Tercihli licarel anlaşmaları
Ortak pazar
Iktisadi biı1ik

alış

kuru

arasındaki

A) Valör
B) Dolaysız kotasyon
C) Çapraz kur
ol Alış kuru
El Kur mar;

19. Birlik içinde yenı ıŞ olanaklan yarabnak,
me s leki eğitim
programları
ve
işsizlik
yardımına finansman olmak amacıyla Roma
Anla:ıması ile kurulan fon a :ıağ ıdakilerden
hangisidir?

A)
Bl
c)
D)

E)

Avrupa
Avrupa
Avrupa
Avrupa
Avrupa

BÖlgesel
Kalkınma

Kalkınma

24. Aşağıdakilerdan

Fonu

bilançosunun

Fonu

A)

c)
D)
El

A ) Cari Işlemler Hesab ı
B) Enflasyon Hesabı
c) Sermaye Hesabı
OL Istatistik farklar
E) Resmi Rezervler Hesabı

Paris
Madrid
Roma
Brüksel
Maastricht
25.

Aşağıdakilerden

bilançosunda
21. Avrupa

A

1im.il finansman
hangisidir?

Birliği'nin

aşağıdakilerden

Uluslararasılmarve Kalkınma Bankası

cı

Avrupa Yatırım Bankası
Avrupa Imar ve Kalkınma Bankası

Uluslararası

hangisi
açık

doğuran

ödemeler
bir etken

değildir?

kuruluşu

A)
B)
Dl
El

ödemeler
biri

hesaplarından

değildir?

Parasallşbiı1iği Fonu
Sosyal Fonu
Garanti ve Yönlendinne Fonu

20. Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi anlaşma
ile ekonomik birlik haline dönüşmüştür?

B)

hangisi,
lemel

Para Fonu

A)

Halkın tüketim tercihleıinin yabancı
kaymas ı

Bl
C)
Dl

Ekonomik verimliliğin düşük olması
Dünya hammadde fıyatlannda artış olması
Ülkeye yurt dışından sermaye girişlerinin

mallara

olması

Uluslararası Denkleştinne Bankası

E)

•

Ulusal

paranın aşın değeı1enmesi
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28.

26. Arz esnekliği sonsuzken deval Ü3syonun
dış ticareti düzeitici etki dogurabilmesi için
ithalatın yurtiçi ve yurtdışı talep esneklikleri

(em ve e x)

Altın

para standardı ile ilgili
ifadelerden hangisi yanııstır?

a şağıdaki

Ulusa l paralar arasındaki değişim UIClnl
otomatik biçilı de belirlenir.
B) Altının ithali ve Ihracı serbesttir.
cı Darphane kendisine getirilen altınlan sabit
fiyattan saıın almak zorundad ı r.
D) Ulusa l paranın degeri beliril agıriıkta saf
altın olarnk tanımlanmı ştır.
E) Piyasada
kullanılan
kAğıt
paralann
(banknotlar) altın karşıııg ı yoktur.

A)

nasılolmalıdır?

c)

ikamesinin monopolleşme eğilimini
ve y erli sanayide araştınna
geliştirme
faaliyetlerini
azaltınası ,
bu
politikaya yöneltilen eleştirilerden hangisine
bir örnektir?

29. Ithal

artırması

A)

Bl
CL
OL
El

30.
27.

Ülkeye yabancı sanayi yapısına yol açma
Ihracat
endüstrileri
aleyh ine
çarpıklık
yaratma
Kaynak israfına yol açma
Dışa bağımlılığı artt ırma
Dış borçla n arttırma

19601arın başlarından
sonra az geli ş miş
ülkelerin, mevc ut ulu sl arara s ı ekonomik
düzeni
eleştirmek
ve
sanayileşmiş
ülkelerden
kalkınmalarını
yönde
isteklerde
bulunmak
amacıyla
uluslararası alanda yapılan tartışmalara ne
ad verilir?

TUDolar

Arz

A

Korumacılık

A)
B)

Yeni

cı

D)

Marshall Yaruımla rı
Kuzey-Güney Diyakıgu

El

Yeni Sömürgecilik

Küreselleşme

R
p

o' - - - -.....--~
T

Miktar

Şekildeki döviz arz ve talep eğrilerine göre
denge döviz miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

OP

Bl OT
CL f.S
Dl OR

El
A

PR

•

Izleyen sayfaya geçiniz.

