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p iKKATI 
Bu dersin kapsamın a giren bazı konularda, 
de rs k itabımzın bas ıma hazırlanması n da n 
sonra değ i ş i kli k yapılmış olabilir . Bun unla 
birlikte, t esttek i soru la rı , ders kitab ı mzda 

verilen bil gilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değ i şmi ş olsa bile, k itapt aki bil giye g öre 
doğ ru olan cevabı işaret leyi n i z. 

1. Bir malın maliyetinin, onun üretiminde 
harcanan emek miktarı ile ölçülmesine ne ad 
verilir? 

2. 

Al Fırsat ınaliyaııe ri teorisi 
Bl Arz ve talep kanunu 
cı Liberal ekonomik doktrin 
Dj Piyasa fiyatı 
El Emek-değer teorisi 

Ülke 
A 
B 

X Malı 

60 birim 
10 birim 

Y Malı 
40 biri m 
20 biri m 

Yukarıda ki tabloda iki ülkenin bi r im zamanda 
X ve Y malı üretim değerler i verilmi~tir. Bu 
durumda a~ağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

Al A ülkesi X ve Y mallannda mutlak üstünlüğe 
sahiptir. 

Bl A ülkesi X malında karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahiptir. 

cı B ülkesi Y ına lı nda karşılaştınnah üstün lüğa 

sahiptir. 
Dj A ülkesi hem X, hem de Y malında 

ka rşıla~tırmah üstünlüğe sahiptir. 
El iç ma liyetler A ülkesinde 1X =2/3Y mah ve B 

ülkesinde 1X=2Y mahdır. 

3. Teklif eğrilerinden yara rlanarak yapılan 

uluslarara s ı ticaret analizinde, 
a§ağıdakilerden hangis i elde edilemez? 

Al Ülke lerin cari açık düzeyleri 
Bl Ülkelerin arz ve talep koşulları 
CL Ülke lerin karşılaştımıah üstünlük yapılan 
OL Ticaret dengesini sağlayan uluslararası fiyat 

ora n ı 

El Malların uluslararası denge ihracat ve 
ithalat oranlan 

A 

4. 

5 

Aşağıdakilerden hangi s i toplumsal kayıtsızllk 
eğrisidir? 

Ai 
A 

L----_8 

Bi 
A 

L-----'-_8 

Ci A 

'------+8 

Di A 

L-.......L ___ 8 

A 
Ei 

'-----..:0....+8 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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5, Teknolojinin, bir faktörün belirli ölçülerde 
öteki faktörün yerine kullanılabilmes ine 

olanak verdiği durumlarda eş ürün eğrisinin 
şekli nasılolur? 

Al Önce artan sonra azalan bir eğri 
B) Orijine göre dışbukey 
c) Duşey eksene paralel bir doğru 
D) Önce artarak artan sonra azalarak artan bir 

eğri 

E) Ori; ne göre içbukey 

6, Belirli türde mesleki beceriye zengin biçimde 
sahip ülkelerin bu faktörü yoğun biçimde 
kullanan mallarda uzmanlaşması hangi 
teorem ile açıklanabilir? 

Al Ölçek ekonomileri teoremi 
B) Monopolcü rekabet teoremi 
c) Teknoloj açığı teoremi 
D) Nitelikli işgücü teoremi 
E) Ürün dönemleri teoremi 

7, Dış ticaret politikas ı olarak otarş iyi 
benimseyen ülkelerde, ticaret politikasının 

liIDtiamac l aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Yabancı yatınmlan ülkeye çekmek 
B) Ekonominin liberalleşmesin i sağ lamak 

c) Sennaye hareketlerini tamamen 
serbestleştirmek 

D) Hazineye gelir sağlamak 
E) Dış dunya ile ekonomik bağlan en duşuk 

düzeye indirmek 

8, Yeni kurulan endüstrilerin, rekabetç i duruma 
gelinceye kadar yabancı rakipler karşısında 
korunmas ı gerektiğini s~vun~ n görüş 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Stratejik ticaret po l itikası 
B) Ticaret genel anlaşması 
c) Genç endustri tezi 
D) Yeni korumacılık 
E) Ulusal pazar görüşü 

9, Gelir sağlamak amacıyla alınan gümrük 
vergileri genellikle ne tür mallar üzerinden 
alınır? 

Al Halkın yaygın biçimde tükettiği mallar 
GL Talebi esnek mallar 
c) Teknoloj ürünleri için gerekli hammaddeler 
Dl Ülkeye girişi yasaklı mallar 
El Taşıma maliyeti yüksek olan mallar 

A 
, 

A 
10, Kalite ve fiyat farkının önemli olduğu 

mallarda , malın değerinin belirli bir yüzde 
oranı şeklinde uygulanan gümrük vergis ine 
ne ad verilir? 

A) Sözleşmeli tarife 
Bl Advolerem vergiler 
c) Katma değer vergisi 
OL Otonom vergiler 
El Spesifik vergiler 

11. Aşağıdakilerden hangisi , ithalat kotaları ve 
ithal yasaklannın olumsuz etkilerinden biri 
değildir? 

Al Kaynak dağılımında etkinliğin bozulması 
Bl ihracatın gerilemesi 
c) iç fiyatların dünya fiyatları ile bağlantısının 

kalmaması 

OL Ulusal ekonomiyi dış dünyadan soyutlaması 
El Yerli sanayiyi dış rekabete karşı koruması 

12. Tarım ürünlerinde, içeride belirlenen 
destekleme fiya tı ile düş ük ithal fiyatı 

arasındaki fark tutarında ilgili malın 

ithalinden alınan vergiye ne ad verilir? 

Al Üretici rantı 
Bl ihracat sübvansiyonu 
CL Telafi edici vergi 
D) Far!< giderici vergi 
E) Katma değer vergisi 

13. Aşağıdakilerden hangisi serbest ticaret 
bölgelerinin özelliklerinden biridir? 

Al Oye ülkelerin ekonomik politikalarını 
birleştirmek 

Bl Üye ülkeler arasında ticareti kısıtlayan !arife ve 
kota gbi sınırlamaları kaldırmak 

CL Üçüncü ukelere karşı ,,"!ak ve tek bir gJmrük 
vergsi uyg..ılamak 

OL Üye ukeler arasında üretim fak törlerinin 
serbest eblaşımını sagamak 

E) Üye ukel9f'in sosyal kurumlarını birleştirmek 

14. Ikti sadi bi rle§llle hareketleri ni n iD. l!!!i şekli 
a§ağıdakilerden hangisidir? 

Al Ekcnomik Birlik 
G) Serbest Ticaret Bölgesi 
CL Ortak Pazar 
OL Tercihli TicaretAnlaşmaları 
El Güm rük Bi rı i 9 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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15. Roma Anlaşması ile kurulan ve l ome 
Sözleşmes i çerçeves inde Avrupa Topluluğu 
ile özel ilişkis i bulunan Afrika , Karayiple r ve 
Pasifik ülkelerine yardım yapma amacı ile 
kullanılan fon aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Avrupa Sosyal Fonu 
Bl Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu 
c} Avrupa Kalkınma Fonu 
Dj Avrupa Parasal Işbirliği Fonu 
El Avrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu 

16. Aşağıdakilsrden hangisi Avrupa Birliğini 

kuran ilk alb üye ülkeden biri değjldjr? 

Al Almanya 
Bl Portekiz 
c) Belçika 
Dj italya 
El Lüksemburg 

17. Döviz piyasasındaki bir bankanın, yabancı 
para cinsindsn sahn aldığından daha fazla 
döviz sahşında bulunması durumuna ns ad 
verilir? 

Al K,,,, vadeli eksik , uzun vadeli fazla 
pozisyon 

Bl Uzun vadeli eksik , kısa vadeli fazla 
pozisyon 

cı Eksik (kısa) pozisyon 
Dl Pozisyonun dengede olması 
El Fazla (uzun) pozisyon 

18. Bir döv iz , menkul değer vsya ürstim faktörü 
gibi bir ekonomik varlığın aynı andaki fıyat 
farklılığından yararlanmak üzere aynı 
zamanda alınıp satılmas ı işlsmins ne ad 
verilir? 

Al Sübvansiyon 
Bl Döviz spekülasyonu 
c) Gelecek işlemleri 
Dl Forwad 
El Arbitraj 

19. Aşağıdakilerden 
bilançosunda yer 
biridir? 

hangisi 
alan borç lu 

Al Dolaysız yabancı sermaye girişi 
GL Vadeli ihracat ~t l~lan 

ödemeler 
iljlemlerdsn 

CL Yabancılann ülkede menkul deger 
alması 

~tın 

Dl Mal ve hizmet ithali 
El Mal ve hizmet ihrac ı 

A 7 

A 
20. Ülkede faaliyet gösteren yabancı sermayeli 

şirketlerin yurt dı şına transfer ettikleri karlar, 
ödemeler bilançosunun hangi hesabı albnda 
yer alır? 

Al Uluslararası hizmetler 
Bl Sermaye hareketleri 
c) istatistik farldar 
Dl Mal ticareti 
El Karşı lı ksız transferler 

21. Aşağıdakilerelen hangisi ödemeler 
bilançosunun ana hssaplanndan biri 
dsğjldjr? 

Al Sermaye hesabı 
Bl Yabancı sermaye yatınmlan hesabı 
c) Istatistik farklar hesabı 
OL Resmi rezervler hesabı 
El Cari işlemler hesabı 

22. Hükümetlerin, karar ve uygulamaları ile dış 
dsngsnin sagla nmaya çalışılması durumuna 
ne ad verilir? 

Al Değişken kur sistemi 
BlOtomatik denkleşme mekanizmalan 
c) Merkezi yönetim bütçesi 
OL Sabit kur sistemi 
El Denkleştirme politikaları 

23. Bir ülkenin milli gelirinde görülen değişimin o 
ülkenin ticaret ortaklarına aktarıldıktan sonra 
kendis ine dönmesi sürecine ne ad verilir? 

Al çarpan etkisi 
Bl Dı~ ödeme 
c) Harcama etkisi 
OL Dış yans ıma 

El Hızlandıran etkisi 

24. Mal ve hizmet ithali ile sermaye ihracından 
kaynaklanan toplam döviz talebini yansıtan 
negatif eğimli eğri illjağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Döviz talebi eğrisi 
Bl Sermaye talebi egrisi 
CL Döviz arzı eğris i 

Dl Toplam talep egrisi 
El Para talebi egrisi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Aşa ğıdakilerdan hangis i Ozel Çekme Hakları 
(SOR)'nın bir özelliğidir? 

Al Yalnızca sanayileşmiş ülkelere lahsis 
edilmesi 

Bl ABD'nin yurtiçi ödeme aracı olması 
cı Uluslararası likidite aracı olması 
OL Değerin in ya lnızca dolara bağlı olması 
El Dünya Bankası tarafından çıkartılması 

26. Aşağıdakilsrden hangisi, 1971'de gerçsk
Isştirilsn Smithsonian Anlaşmasında alınan 

kararlardan biri değildir? 

Al Milli paralann dolar etrafında dalgalanma 
sınırlanmn ± % 2, 25'e yükseltilmesi 

Bl Dalgalı kurun yasallaştınlması 
cı 1 ons a lt ının fiyatının 35 dolardan 38 

dolara çıkarılması 
OL Dolann altın konvertibilitesinin sürekli olarak 

kaldıniması 
El Dolann diğer paralara göre ortalama % 9 

oranında devalüe edilmesi 

27. Ulusal para ils albn arasında ülksnin 
b&lirlemiş olduğu sabit fiyata ne ad ver ilir? 

Al Döviz kuru 
Bl Dolar paritesi 
CL Para standardı 
D) Kur paritesi 
El Altın paritesi 

28. Türkiye ekonomis i aşağıdakilerden 
ile ihracata dönük sana yileşme 

izlemeye başla mı ştır? 

hangis i 
mode li 

Al 1930 'larda izlenmeye başlanan Devletçilik 
politikası 

Bl 1963 yılında planlı kalkınma dönemine 
9iri lmesi 

CL 1973 Dünya Enerji Buhranının ortaya çıkışı 
OL 24 Ocak 1980 iktisadi Kararları 
El 5 Nisan 1994 Kararlan 

29. Bir ülkenin ihracat fiyatlan indeksinin ithalat 
fiyatları indeksine oranına ne ad verilir? 

Al Dış ticaret oranı 
GL Singer-Prebisch tezi 
cı Tıcaret hadleri 
Dl Ulus lararas ı karlılık oranı 

El Uluslararası denge fiyat oranı 

A 8 

A 
30, Iç piyasaya dönük üretimi esa s alan, yoğun 

koruyuculuğa dayalı ve dev let 
müdahaleciğini öngören sanayileşme modeli 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al ithal ikamesi 
Bl Liberal sanayileşme 
cı Dengesiz sanayileşme 
Dj Dengeli sanayi leşme 

El ihracata yönelik sanayileşme 

izleyen sayfaya geçini z, 


