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4.

DİKKATl

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.

L------------+B
Şekildeki

1. Ricardo'nun
Karşılaştırmalı
Üstünlükler
Teorisi'nde zamanın ve değişime yol açan
diğer faktörlerin yer almaması sebebiyle eksik
bulunmasının
nedeni
aşağıdakilerden
hangisidir?
Al

hangisi
A)

Bl
CL
D)

işgücünün ülke içinde tam hareketli, ülkeler

2.

ise tam hareketsiz olması
Teorinin statik olması
Teorinin emek-değer teorisine dayanması
Teorinin bir arz teorisi olması
Teorinin sabit maliyetlere dayanması

5.

Sanayinin

ihtiyaç

duyduğu

eğrilerinden

gösterir?

i
ii
iii
iV

Teklif egrısının orijinden çıktıktan bir süre
sonra iç maliyet doğrusundan ayrılarak
kavisli bir görünüm alması aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanabilir?
Al
Bl
C)
D)
El

Merkantilizme göre dış ticaret politikasının
temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)

kayıtsızlık

E) V

arasında

Bl
C)
Dl
El

toplumsal

m yüksek refah düzeyini

malı

Zevklerdeki değişme
Teknolojik gelişme
Azalan marjınal fayda prensibi
Üretim faktörlerinin arzındaki artış
Azalan verimler kanunu

hammaddeyi

sağlamak

Bl
cı

D)
E)

ithalattan elde edilen vergiyi arttırmak
Dış ticareti tamamen serbest bırakmak
Hazinenin altın stokunu arttırmak
Ticaretten tüm tarafları kazançlı çıkarmak

6.

iki ülkeli arz modelinde ülkelerin iç maliyet
doğruları
arasında kalan bölge ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
Dl
El

3.

Ticaret her iki taraf için karlıdır.
Ticaret sadece bir ülke için karlıdır.
Ticaret her iki ülke için karlı değildir.
Bu bölgede ticaret yapılmaz.
Ticaret bir ülkenin maliyetlerini karşılar.

Aşağıdakilerden

üstünlük

hangisi,
karşılaştırmalı
teorisinin varsayımlarından biri

değildir?

A)

Uluslararası

7.
ticaret,

mutlak

üstünlüklere

dayandırılmalıdır.

B)
cı

D)
E)

A

Mutlak
üstünlükler,
karşılaştırmalı
üstünlüklerin özel bir durumudur.
Karşılaştırmalı
üstünlüklerin gerçekleştiği
durumda mutlak üstünlük de vardır.
Uluslararası
ticarette
önemli
olan
üstünlüklerin derecesidir.
Ülkeler karşılaştırmalı
üstünlüğe
sahip
oldukları mallarda uzmanlaşmaııdır.

Sanayileşmiş

ülkeler tarafından geliştirilen
bir malın çeşitli aşamalardan geçtikten sonra
az gelişmiş ülkeler tarafından ihraç edilmeye
başlanması
aşağıdakilerden
hangisi
ile
açıklanabilir?

Al
Bl
CL
D)
E)

Dışsal ölçek ekonomileri
Tercihlerde benzerlik teoremi
Ürün dönemleri teoremi
Monopolcü rekabet teoremi
Endüstri içi ticaret
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8.

Aşağıdakilerden

hangisi 1960'lardan sonra
ticareti açıklamak amacıyla ileri
sürülen teorilerden biri değildir?

12. ithal

malının fiziki birimi

miktar olarak
verilir?

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

A) Spesifik vergiler
B) Advalorem vergiler
C) Prelevman
D) Gümrük muamele vergisi
E) Fon kesintisi

13.

alınan

başına sabit bir
gümrük vergilerine ne ad

uluslararası

Aşağıdakilerden

hangisi, gümrük vergilerinin
en yaygın amaçlarından

uygulanmasının

biridir?
9.

Aşağıdakilerden

Teorisinin

hangisi

dayandığı

Faktör

Donatımı

varsayımlardan

A)

biri

değildir?

Al

B)
C)
D)
E)

Ülkeler arasındaki talep koşullarının benzer
olması

Bl

Ülkelerin faktör donatımı bakımından farklı

Ülke
kaynaklarının
dışarıya
çıkmasını
engellemek
Devlet hazinesine gelir sağlamak
Ülkeye, yabancı yatırımları çekmek
Enflasyon oranlarını düşürmek
istihdam yaratmak

olması
cı

Bir

malın

üretim teknolojisinin tüm ülkelerde

aynı olması

Dl
El

Malların faktör yoğunluklarının farklı olması
Maliyetlerin emek faktörü ile ölçülmesi

14. Gümrük

vergilerinin
ithal
ve
tüketimi
sonucunda
toplum
açısından
refahının düşmesine ne ad veril ir?
pahalılaştırması

A)
B)
C)
D)
E)

açıdan
kritik
önem
taşıyan
endüstrilerin koruma altına alınarak bu
endüstrilere ait mamul, hammadde veya
düşman
ülkelere satışının
teknolojilerin
yasaklanmasına ne ad verilir?

10. Askeri

15.

GATT'ın

D)
E)

11.

Aşağıdakilerden

hangisi
biri

politikasının amaçlarından

A)
B)
cı

D)
E)

A

ilkeleri ile

durumunda kota

A)
B)
C)

dış

uyuşmamasına

hangisinin
uygulanmasına

iç ekonomik istikrarı sağlamak
Hazineye gelir sağlamak
Üretim maliyetlerini eşitlemek
Dış ödeme dengesizliklerini gidermek
Piyasa aksaklıklarını gidermek

A)
B)
C)
D)
E)

rağmen

olması

izin verilir?

Kıtlık rantının ithalatçıya

gitmesi
üst sınırının belirsiz olması
ithal malının yurt içi talep esnekliğinin
yüksek olması
Taşıma giderlerinin yüksek olması
Yoğun sermaye çıkışının olması
Satış fiyatının

16. Döviz
piyasasına
yapılan
müdahalelerine ne ad verilir?

ticaret

değildir?

tüketici

Üretim etkisi
Üretici rantı
Toplumsal üretim kaybı
Toplumsal tüketim kaybı
Tüketici rantı

aşağıdakilerden

Al Kota
Bl Ambargo
CL Oligopol
Dl Otarşi
El Damping

malını

kısması

hükümet

ithalat yasakları
Çoklu kur sistemi
Döviz kontrolü
Görünmez engeller
ithalat teminatları
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17. Yurt içinde uygulanan vergi ve diğer
müdahalelerin, yerli ve yabancı mallar
arasında
bir fark gözetilmeden hepsine
yapılmasını ifade eden Dünya Ticaret Örgütü
ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
c)
D)
E)

18.

Küçük ülke

21. Belirli miktarda yabancı paranın, teslim
tarihleri farklı olmak üzere, aynı anda hem
alınması, hem de satılması biçiminde yapılan
işlemlere ne ad verilir?

A)
B)
C)
D)
E)

avantajı

Uluslararası fiyat farklılaştırması
En fazla kayrılan ülke
Ulusal işlem kuralı
ihracat sübvansiyonu

Aşağıdakilerden

22. Döviz piyasalarında
gelmektedir?

hangisi
iktisadi
avantajlardan biri

birleşmelerin sağlayacağı

A)
B)
c)
D)
E)

değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Gelecek işlemleri
Valör
Swap
Dolaylı kotasyon
Vadeli teslim işlemleri

Dış rekabetteki arttırmak
Ulusal paranın değerini arttırmak
Teknolojik gelişmeyi hızlandırmak
içsel ve dışsal ölçek ekonomileri sağlamak
Kaynak verimliliğini yükseltmek

"efektif"

ne

anlama

Yabancı

para ödeme emirleri
Nakit biçiminde yabancı para
Yabancı para mevduat sertifikaları
Yabancı para bonoları
Yabancı banka havaleieri

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

19.

A)
B)
C)
Dl
El

Aşağıdakilerden

hangisi
1996
yılı
itibaren Türkiye ile Avrupa
Birliği
arasında
gerçekleştirilen
Gümrük
Birliği'nin sonuçlarından biri değildir?

başlangıcından

A)

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden yaptı ğı
ithalatta tarım ürünleri üzerindeki tarifeleri

B)

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden yaptığı
ithalatta sanayi ürünleri üzerindeki tarifeleri

Otonam işlemler
Rezerv hareketlerine ilişkin işlemler
Dengesizlik giderici işlemler
Çizgi altı işlemleri
Denkleştirici işlemler

sıfıra düşürmesi

24. Yabancı
sermaye
yatırımlarının
gelirleri,
ödemeler bilançosunun hangi hesabının alt
kalemlerinden biridir?

sıfıra düşürmesi

c)

Türkiye'nin
Topluluğun

üçüncü
karşı
ülkelere
ortak
tarifesini
yürürlüğe

koyması

D)
E)

20.

A) Resmi rezervler
B) Tek yanlı transferler
C) Mal ticareti
D) Uluslararası hizmetler
El Sermaye hareketleri

Avrupa Birliği'nin Türk sanayi ürünlerinden
gümrük almamaya başlaması
Avrupa Birliği'nin Türkiye kaynaklı tekstil
ürünleri üzerindeki kotaları kaldırması

25. Döviz talebi eğrisi ile döviz
kesiştiği
yerde
oluşan
aşağıdakilerden hangisidir?

Dış ödeme güçlüğü içine düşen AB üyelerine
kredi sağlamayı amaçlayan Avrupa Birliği
fonu aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

A

Avrupa
Avrupa
Avrupa
Avrupa
Avrupa

A)
B)
CL
D)
E)

Sosyal Fonu
Garanti ve Yönlendirme Fonu
Bölgesel Kalkınma Fonu
Kalkınma Fonu
Parasal işbirliği Fonu

arzı

eğrisinin

döviz

kuru

Aşırı değerlenmiş

kur
Karaborsa kuru
Döviz paritesi
Eksik değerlenmiş kur
Denge döviz kuru
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26. 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 veril ir?

29.

Aşağıdakilerden

hangisi
dış
ticaretin
ülkelerde kalkınmanın motoru
engelleyen nedenler arasında ~

azgelişmiş
olmasını

almaz?
Yapay hammaddelerin, doğal hammaddeler
yerine daha çok kullanılır olması
Bl Azgelişmiş ülkelerin geçmişe kıyasla daha az
doğal kaynağa sahip olması
C) Azgelişmiş ülkelerdetarımın ihmal edilmesi
D) Aşırı nüfusa sahip azgelişmiş ülkelerde gıda ve
hammadde üretiminin önemli bir kısmının yurt
içinde tüketilmesi
El Dünya gıda ve hammadde talebinin hızla

A)
Al
Bl
cı

D)
E)

Kullanılabilir

gelir

Milli gelir
safi milli hasıla
Kişisel gelir
Gayrı safi yurtiçi hasıla
Gayrı

artması

i karnesi
politi kasının
karşılaştırmalı
üstünlükler modeline uygun olmayan bir
kaynak dağıtımına yol açması, bu politi kaya
yöneltilen
eleştirilerden
hangisine
bir
örnektir?

30. ithal

27. 1930 Büyük Dünya Depresyonunu izleyen
dönemde
ABD'nin
gümrük
tarifelerini
yükselterek
kendi
işsizlik
sorunlarını
bireyselolarak çözümleme metoduna ne ad
verilir?
Al
B)

Komşuyu

iki

yanlı

zarara sokma politikası
(bilateral) ticaret ve

A)
B)
C)
Dl
E)

Dış borçların artışı

Ülkeye yabancı sanayi yapısı
Dışa bağımlılığı artırma

Kaynak israfına yol açma
ihracat endüstrileri aleyhine doğan çarpıklık

ödeme

anlaşmaları
cı

Dl
E)

28.

Optimum para sahası yaratma
Bretton Woods Sistemi
Kambiyo denetimi

Aşağıdakilerden

kriterlerinden biri
Al
B)
C)

D)
E)

hangisi

Maastricht

değildir?

Bütçe açığının, GSYiH'nın yüzde 3'ünden
fazla olmaması
Dış borçların, ülkenin GSYiH'slnl aşmaması
Enflasyon oranının, en düşük enflasyonlu
üç üye ülkenin oranlarının ortalamasına
göre 1,5 puandan daha yüksek olmaması
Kamu harcamalarının, GSYiH'nın yüzde
60'lndan büyük olmaması
Faiz oranının, en düşük faizli üç üye ülke
ortalamasına göre 2 puandan daha yüksek
olmaması

A
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