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ULUSLARARASI iKTisAT A 
2011 AS 1301-A 

DİKKAT! 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 
sonra değişiklik yapılmış olabilir_ Bununla 
birlikte, testteki soru ları, ders kitabı nızd a 
verilen bil gilere göre cevaplayınız_ Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğru olan cevabı işaretleyiniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi hükümetin, ülkenin 
uluslararası ticari ilişkileri üzerine koymuş 
olduğu kısıtlamalar ve yapmış olduğu 

dolaysız ve dolayh müdahalelerin 
incelenmesini konu edinir? 

A) Uluslararası ticaret politikası 
B) Soyut uluslararası ticaret teorisi 
C) Klasik liberalizm 
D) Emek değer teorisi 
E) Mutlak üstünlük teorisi 

2. Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith'in 
klasik liberalizme yön veren görüşlerinden 
biri değildir? 

A) Ekonomik hayatta düzen fiyat mekanizması 
ile kendiliğinden sağlanır. 

B) Bireyler kendi çıkarları için uğraşırken 

toplumsal çıkarlara da hizmet etmiş olurlar. 
C) Devlet kişilerin bireysel girişim haklarını 

kısıtlamaııdır. 

D) Bütün bireyler ekonomik çıkarları na göre 
hareket ederler. 

E) Ekonomik hayatta düzen sağlayan bir 
görünmez el vardır. 

3. Bir endüstriden başka birine aktarılan 

kaynakların her iki kesimde de aynı 

derecede verimli olmaları aşağıdaki 

kavramlardan hangisi ile ifade edilir? 

A) Dışsal ekonomiler 
B) içsel tasarruflar 
C) Azalan maliyetler 
D) Üretimde sabit maliyetler 
E) Durağan durum 
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4. Çoğalan maliyet koşulları altında, dönüşüm 
eğrisine herhangi bir noktada çizilen teğetin 
eğimi aşağıdakilerden hangisini verir? 

A) Marjinal tüketim eğilimini 
B) Marjinal dönüşüm oranını 
cı Toplam üretimi 
D) Minimum maliyeti 
E) Otonom tüketimi 

5. Bir ülkede birim zamanda 80 metre kumaş, 
20 litre şarap üretiliyorsa aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Şarap miktarı kumaş miktarının dört katıdır. 
B) Şarapla kumaşı değiş tokuş yaparken her 

dört litre şarap bir metre kumaşla 

değiştirilmektedir. 

C) Şarap ülkede bol bulunan bir maldır. 
Dl Şarap ve kumaş üretiminde ülke, aynı 

ölçüde üstünlük sahibidir. 
E) Şarap fiyatı kumaş fiyatının dört katıdır. 

6. Büyük bir ülkenin küçük bir ülkeyle olan 
ticaretinde dış ticaret kazançlarının tümüne 
yakın bölümünün küçük ülkeye gitmesi 
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 

Al Uluslararası denge 
Bl Büyük ülke avantajı 
C) Önemsiz olmanın önemi 
D) Mutlak üstünlük 
E) Karşılaştırmalı üstünlük 

7. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin dinamik 
yararlarından biri değildir? 

A) iç üretim fazlasına pazar yaratılması 
B) iç piyasa talebini geliştirmesi 
cı Piyasa hacmini genişletmesi 
D) Cari açığın sürdürülebilir seviyeye 

düşürülmesi 

E) Üretim ve kaynak açıklarının giderilmesi 
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8. Dış ticarete açılan bir toplumda 
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip malın 

üretiminin arttırılması ve artan üretimin iç 
fiyatlardan yüksek uluslararası fiyatlardan 
ihraç edilmesinden dolayı elde edilen refah 
artışına ne ad verilir? 

A) Dış ticaretin dinamik yararları 
B) Dış ticaretin üretim kazançları 
C) Küçük ülke avantajı 
D) Dış ticaret üçgen i 
E) Optimizasyon kuralı 

9. Aşağıdakilerden hangisi, dışa açık bir 
ekonomide üretici ve tüketici noktalarından 
eksenlere çizilen dikmelerin oluşturduğu dış 
ticaret üçgeninin dik kenarlarını gösterir? 

A) Yurtiçi fiyat oranı 
B) Üretim 
C) Uluslararası fiyat oranı 
D) Tüketim 
E) ihracat ve ithalat 

10. Aşağıdaki teorilerden hangisi teklif eğrileri 

yardımıyla dış ticaret hadlerinin oluşumuna 
açıklık getirmiştir? 

A) Karşılıklı Talep Teorisi 
B) Heckscher-Ohlin Teorisi 
C) 
D) 
E) 

Rybczynski Teorisi 
Stolper-Samuelson Teorisi 
Mutlak Üstünlükler Teorisi 

11. Aşağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin 
teorisinin dayandığı temel varsayımlardan 
biri değildir? 

A) Bir malın üretim fonksiyonunun bütün 
ülkelerde aynı olması 

B) Malların faktör yoğunlukları bakımından 

farklılık göstermesi 
C) Ülkelerin talep koşullarının birbirine 

benzemesi 
D) Ticaret yapacak iki ülkenin büyüklük olarak 

aynı olması 

E) Üretimde ölçeğe göre sabit verim 
koşullarının geçerli olması 
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12. Aşağıdakilerden hangisi gerçek hayatta 

ticaret yapan ülkeler arasında homojen 
faktörler için tam bir ücret ve faiz oranları 

eşitliğinin bulunmamasının nedenlerinden biri 
değildir? 

A) Ülkelerin kullandıkları üretim teknolojilerinin 
farklı olması 

B) Taşıma giderleri 
C) Sendikaların kısıtlayıcı etkilerinin olması 
D) Hükümetlerin dış ticaret üzerine koydukları 

kısıtlamalar 
E) Ülkelerin para birimlerinin farklı olması 

13. Aşağıdakilerden hangisi Stolper Samuelson 
teoreminin savunduğu görüşlerden biri 
değildir? 

A) Serbest ticaret gelir dağılımını ülkede 
zengin olan faktör lehine değiştirir. 

B) Serbest ticaret gelir dağılımını arzı kıt olan 
faktör aleyhine değiştirir. 

C) Serbest ticaret ülkelerarası faktör fiyatları 

eşitliğini sağlar. 
D) Korumacılık ithalata rakip endüstride yoğun 

kullanılan faktörleri yararlandırır. 
E) Serbest ticaret ihracat endüstrilerinde 

yoğun kullanılan faktörün lehinedir. 

14. Bir ülkenin aynı endüstriye ait malları hem 
ihraç hem de ithal etmesi durumuna ne ad 
verilir? 

A) Endüstri içi ticaret 
B) Endüstriler arası ticaret 
C) Monopolcü ticaret 
D) Tek yönlü ticaret 
E) içsel ticaret 

15. Keesing ve Kenen'in dışticareti açıklamak üzere 
ileri sürdükleri tez aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tercihlerde benzerlik teorisi 
B) Nitelikli işgücü teorisi 
C) Teknoloji açığı teorisi 
D) Monopolcü rekabet teorisi 
E) Ölçek ekonomileri teorisi 
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16. Malların ülke sınırından geçişi sırasında 

alınan vergilere genelolarak ne ad verilir? 

A) Dolaylı vergi 
B) Gelir vergisi 
C) Görünmez engel 
D) Katma değer vergisi 
E) Gümrük tarifeleri 

17. 1973 yılından sonra sanayileşmiş ülkelerde 
yaygınlaşan ve daha çok ihracat kotaları ile 
gorunmez engellere dayalı korumacılık 
uygulamalarına ne ad verilir? 

A) Gümrük tarifeleri ve ticaret genel 
anlaşmaları 

B) Bağlı ticaret 
C) Yeni korumacılık 
D) Genç endüstri tezi 
E) En fazla kayrılmış ülke uygulamaları 

18. Herhangi bir doğal üstünlük nedeniyle 
yabancı malların, yerli mallara göre daha 
ucuz üretilmesi durumunda, rekabet eşitliğini 
sağlamak amacıyla aradaki fark ölçüsünde 
konulan vergilere ne ad verilir? 

19. 

A) Bilimsel tarife 
B) Anti-damping vergisi 
CL Endüstri vergisi 
D) ihracat vergisi 
E) Özel vergi 

"Savunma zenginlikten daha 
diyerek ulusal savunma 
koruyuculuğu kabul eden 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Alfred Marshall 
B) Adam Simith 
CL Vassily Leontief 
D) David Ricardo 
E) John Stuart Mill 

A 

önemlidir." 
amacıyla 

iktisatçı 
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20. Serbest ticareti savunaniara göre, 

aşağıdakilerden hangisi koruyuculuğun 
sonuçlarından biri değildir? 

A) Kaynakların etkin dağılımını bozması 
B) Rekabet fikrini baltalaması 
C) Üretimde ayrıcalıklar sağlayarak 

işadamlarını tembelliğe sürüklemesi 
D) Dünya üretimini maksimumlaştırması 
E) Korunacak endüstrilerin seçiminde 

ekonomik nedenlere dayanmaması 

21. Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergilerinin 
amaçlarından biri değildir? 

A) Para arzını arttırmak 
B) Hazineye gelir sağlamak 
C) Yerli sanayiyi korumak 
D) Ödemeler dengesi açığını kapatmak 
E) ithalatı kısıtlamak 

22. Gümrük vergilerinin kısmi denge etkileri 
analizinde, gümrük vergisi sonrası yerli 
üretimde artış ve tüketimdeki azalma sonucu 
ithalatın daralması etkisine ne ad verilir? 

A) Üretim etkisi 
B) Gelir etkisi 
C) Bölüşüm etkisi 
Dl Tüketim etkisi 
E) Dış ticaret etkisi 

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

A) Ticaret hadlerinin tarife koyan ülke lehine 
değişmesi 

B) Endüstriye yeni giren firmanın normal üstü 
kar elde etmesi 

c) Toplam talebin yabancı mallardan yerli 
mallara doğru kayması 

D) Genel istihdam düzeyinin yükselmesi 
E) Ödemeler bilançosunu iyileştirici etkisi 
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24. Aşağıdakilerden hangisi nihai mal ve girdiler 
üzerindeki gümrük tarifeleri sonucunda, 
malın yurtiçi katma değerinin ne oranda 
korunduğunu ifade eder? 

A) Bölüşüm etkisi 
B) Gelir etkisi 
C) Ticaret hacmi etkisi 
D) Etken koruma 
E) Negatif dış koruma 

25. Ticaret hacmindeki daralmanın olumsuz 
etkilerine karşılık, ticaret hadlerindeki 
iyileşmeden doğan net refah artışlarını 

maksimum yapan gümrük tarifesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yasaklayıcı tarife 
B) Koruyucu tarıfe 
C) Optimum gümrük tarifesi 
D) Advolerem tarife 
E) Spesifik tarife 

26. Bir malın ihracatçıları monopol, ithalatçıları 

ise dağınık ve birbirleriyle rekabet 
durumunda ise, kota uygulaması sonucu 
ortaya çıkan kıtlık rantını kim alır? 

A) Üreticiler 
B) Tüketiciler 
C) Hükümet 
D) ithalatçılar 
E) ihracatçılar 

27. Gönüllü ihracat kısıtlamaları na tabi 
geleneksel endüstrilerin en bilineni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Demir çelik 
B) Tekstil 
C) Bilgisayar 
D) Elektronik eşya 
E) Motorlu araçlar 
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28. Avrupa Birliği'nin kendi tarım kesimini dış 

dünya rekabetinden korumak için özellikle 
başvurduğu önlem aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) ithalat kotası 
B) ithalat yasakları 
C) Fark giderici vergiler 
D) ithalatı serbest bırakıp tarıma sübvansiyon 

verme 
E) Gümrük tarifesi 

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

A) ihraç malının yüksek dış arz esnekliğine 
B) ihraç malının yüksek iç arz esnekliğine 
C) ihraç malının düşük iç talep esnekliğine 
D) ihraç malının yüksek dış talep esnekliğine 
E) ithal malının yüksek dış talep esnekliğine 

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