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ULUSLARARASI iKTisAT A 
2011 BS 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 bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğru olan cevabı işaretleyiniz. 

1. Ricardo'nun Karşılaştırmalı Üstünlükler 
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 

2. Aşağıdakilerden hangisi merkantilist 

3. 

doktrinin temel görüşlerinden biri değildir? 

A) Dünya servetinin sabit olması 
B) Ekonomik servetin kaynağının altın ve 

gümüş gibi değerli madenierden oluşması 
C) Uluslararası ticarette bir taraf kazanırken, 

diğer tarafın kaybetmesi 
D) Uluslararası işbölümü, uzmanlaşma ve 

serbest ticaretin dünya refahını artırması 
E) Hammadde ithalatının serbest, mamul mal 

ithalatının kısıtlanması 

Kumaş Şarap 
(metre) (litre) 

ingiltere 120 80 
Portekiz 20 40 

Yukarıdaki tabloda birim zamanda ingiltere ve 
Portekiz'de üretilen kumaş ve şarap miktarı 

verilmiştir. 

Buna göre Portekiz'in iç fiyatlarıyla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) 1 birim kumaş: 1/2 birim şaraptır. 
B) 1 birim kumaş: 1 birim şaraptır. 
C) 1 birim kumaş: 2 birim şaraptır. 
D) 1 birim kumaş: 3 birim şaraptır. 
E) 1 birim kumaş: 4 birim şaraptır. 
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4. Bmalı 

L..-----------+ A malı 

Şeki Ideki toplumsal kayıtsızlık eğr i ler i 
üzerindeki noktalardan hangi ikisi için 
sağlanan fayda birbirinden farklıdır? 

A) C veD 
B) AveE 
C) BveC 
D) EveF 
E) AveB 

5. Teklif eğrileri analizlerinde iki ülkenin teklif 
eğrilerinin kesiştiği noktada aşağıdakilerden 
hangisi gerçekleşir? 

A) Bir maldan teklif edilen miktar öteki maldan 
teklif edilen miktara eşit olur. 

B) Bir maldan teklif edilen miktar öteki maldan 
talep edilen miktara eşit olur. 

C) Her maldan teklif edilen miktar talep 
edilenden küçük olur. 

D) Her maldan teklif edilen miktar o mallardan 
talep edilen miktardan büyük olur. 

E) Her mal için bir ülkenin teklif ettiği miktar 
diğer ülkenin talep ettiği miktara eşit olur. 

6. Açık bir ekonomide, uluslararası fiyat oranı 
doğrusunun üretim olanakları eğrisine teğet 
olduğu noktada, aşağıdakilerden hangisi 
gerçekleşir? 

A) Üretici dengesi 
B) Tüketici dengesi 
C) Fayda maksimizasyonu 
D) Minimum fiyat 
E) Azalan marjinal fayda 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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7. Ülkelerin faktör donanımları belirlenirken, 
Heckscher-Ohlin modeline göre aşağıdaki 

kriterlerden hangisi kullanılır? 

8. 

A) Fiyat/ Emek 
B) Sermaye/Emek 
C) Sermaye/Fiyat 
D) Fiyat/Tüketim 
E) Tüketim/Sermaye 

Aşağ ıdakilerden hangisi, faktör donatımı 

teorisinin dayandığı "bir malın üretim 
fonksiyonu bütün ülkelerde aynıdır" 
varsayımını en iyi şekilde ifade eder? 

A) Üretimde ölçeğe göre sabit verim şartlarının 
geçerli olması 

B) Ülkelerin hepsinde talep şartlarının aynı olması 
C) Teknolojinin bütün ülkelerde aynı olması 
D) Ülkelerin faktör yoğunluklarının aynı olması 
E) Üretimde ölçeğe göre azalan verim şartlarının 

geçerli olması 

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

olduğunu savunan dış ticaret teorisi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ölçek Ekonomileri Teorisi 
B) Nitelikli işgücü Teorisi 
C) Teknoloji Açığı Teorisi 
D) Ürün Dönemleri Teorisi 
E) Tercihlerde Benzerlik Teorisi 

10. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret 
politikasının amaçlarından biri değildir? 

A) Dış ödeme dengesizliklerini giderme 
B) Ekonomik kalkınma sağlama 
C) Dış rekabetten koruma 
D) Gelir dağılımını düzenleme 
E) Piyasa aksaklıklarını giderme 
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11. Ülkenin, yabancı üreticilerin dampingine 

karşı yerli üreticileri korumak amacıyla 

koyduğu vergilere ne ad verilir? 

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

12. Sanayileşmiş bir ülkenin, gelecekteki hızlı 

büyümesi için kilit nitelikteki bazı endüstrileri 
koruyarak karşılaştırmalı üstünlük yaratmaya 
çalışmasına ne ad verilir? 

A) Gönüllü ithalat kısıtlamaları 
B) Dış ticaret politikası 
C) Stratejik ticaret politikası 
D) iki yanlı ticaret anlaşmaları 
E) En fazla kayırılmış ülke kuralı 

13. Dış ticarette bir malın gemiyle ithalatçının 

limanına vardığında alınan, maliyet + sigorta 
+ navlun giderlerini kapsayan teslim fiyatı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cf fiyat 
B) Ex fadory fiyat 
C) Fob fiyat 
D) For fiyat 
E) Cif fiyat 

14. Hükümetlerin tek taraflı kararlarına 

dayanarak, malların sınırdan geçişi sırasında 
alınan vergilere ne ad verilir? 

A) Üretici rantı 
B) Otonom tarife 
C) Akti tarife 
D) Yasaklayıcı tarife 
E) Gelir vergisi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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15. Bir yıl içinde ithal edilecek otomobil sayısını 
on bin adet ile sınırlandırmak, 

aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? 

A) Gönüllü ihracat kısıtlaması 
B) Gümrük vergisi 
C) Sübvansiyonlar 
D) ithalat kotası 
E) ihracat teşviği 

16. Yerli sanayiyi dış rekabetten tam olarak 
koruyabilmek amacıyla uygulanan ekonomi 
politikası aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ithalat yasakları 
B) ithal kotaları 
C) Sübvansiyonlar 
D) ihracat teşvikleri 
E) Görünmez engeller 

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

A) Dünya ticaretinin serbestleştirilmesinde bir 
forum rolü oynamak 

B) Örgüt kapsamına giren anlaşmaların 
uygulanmasını sağlamak 

C) Üye ülkelerin dış ticaret politikalarını gözden 
geçirmek 

D) Üyeler arasında çıkacak ticari 
anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak 

E) Az gelişmiş ülkelere mali yardım yapmak 

18. Aşağıdakilerden hangisi gümrük birliklerinin 
dinamik etkilerinden biri değildir? 

A) Dış rekabeti artırma 
B) Ticareti saptırma 
C) Ölçek ekonomileri yaratma 
D) Bölgeye yabancı sermaye girişlerin i 

özendirme 
E) Teknolojik gelişmeyi hızlandırma 
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19. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nda Tek Pazar 

uygulamasına aşağıdakilerden hangisi ile 
başlanmıştır? 

A) Paris Anlaşması 
B) Roma Anlaşması 
C) Tek Avrupa Senedi 
D) Maastricht Anlaşması 
E) Schuman Planı 

20. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nin 

başlıca organlarından biri değildir? 

A) Adalet Divanı 
B) Avrupa Parlamentosu 
C) Bakanlar Konseyi 
D) Avrupa Siyasi Birliği 
E) Avrupa Komisyonu 

21. Döviz kurunun yabancı para birimi başına 

ulusal para miktarı olarak tanımlanmasına ne 
ad verilir? 

A) Dolaysız kotasyon 
B) Valör 
C) Alış kuru 
D) Kur marjı 
E) Dolaylı kotasyon 

22. Bir döviz, bir menkul değer veya bir malın 
aynı andaki fiyat farklılığından yararlanmak 
üzere bu ekonomik değerlerin aynı zamanda 
alınıp satılması işlemine nead verilir? 

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

23. Ödemeler bilançosunda, ülkenin Merkez 
Bankası tarafından tutulan uluslararası 

rezervlerdeki değişmelerini gösteren kalemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sermaye Hesabı 
B) istatistik Farklar 
C) Enflasyon Hesabı 
D) Cari işlemler Hesabı 
E) Resmi Rezervler Hesabı 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. 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) Hükümet hizmetleri 
B) Yabancı sermaye yatırımlarının gelir ve 

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

25. Toplam harcama kalemlerinden birisindeki 
artışın ulusal gelirde kendisinden daha büyük 
artışlar doğurması durumuna ne ad verilir? 

A) Harcama etkisi 
B) ikame etkisi 
C) Çarpan etkisi 
D) Gelir etkisi 
E) Kur etkisi 

26. Aşağıdaki sistemlerden hangisinde dış 

denge, hükümet müdahalesi olmadan 
gerçekleşir? 

A) Serbest değişken kur sistemi 
B) Sabit kur sistemi 
C) Bretton Woods Sistemi 
D) Ayarlanabilir sabit kur sistemi 
E) Yönetimli dalgalanma 

27. Bretton Woods Sistemine göreABD dışındaki 
tüm IMF üyeleri, paralarının değerlerini 

aşağıdaki para cinslerinden hangisi ile 
tanımlamışlardır? 

A) IMF Özel Çekme Hakları 
B) Alman Markı 
C) ingiliz Sterlini 
D) ABD Doları 
El Avrupa Para Birimi 
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28. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Para 

Fonu (IMF)'nun görevlerinden biri değildir? 

A) Ödenemeyen özel dış borçlar için yeni 
ödeme planları hazırlanmasına aracılık 

etmek 
B) Üye ülkelerin kur politikalarını gözetlemek 
C) Üye ülkelere ödemeler bilançosu açıkları 

için kısa vadeli kredi sağlamak 
D) Mali krize giren ülkelere yardımcı olmak 
E) Az gelişmiş ülkelere uzun vadeli kalkınma 

kredisi vermek 

29. Talep esnekliği düşük olan bir malın 

arzındaki belirli bir artışın, bu malın fiyatını 
yüksek ölçüde düşüreceğini savunan görüş 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Azalan Fayda Kanunu 
B) Klasik Büyüme Teorisi 
C) King Kanunu 
D) Talep Kanunu 
E) Marjinal Fayda Teorisi 

30. Net değişim ticaret haddi aşağıdakilerden 

hangisine eşittir? 

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

izleyen sayfaya geçiniz. 
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