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DiKKATI 
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. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret 
modellerinde kullanılan varsayımlardan biri 
değildir? 

A) tıAodefde hükümet kesimine yer verilmez 
B) Fırsat maliyeti ku llanılır 
C) Ekonomi tam çalışma durumundadır 
D) Uluslararası ticarette para kullanılmaz 
E) Iki ülke ve iki mali analiz modeli kullanılır 

2, Adam Smith'in, uluslararası uzmanlaşma ve 
serbest ticaretin yararları". açıklamak için 
geliştirdiği teori aşağıdakilerden hangisidir? 

3. 

A) Faktör Donatımı Teorisi 
B) Nitelikli işgücü Teorisi 
C) Mutlak Üstünlükler Teorisi 
D) Faktör Yoğun luğu Teorisi 
E) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi 

Kumas Sarao 
(metre) (litre) 

Ingiltere 120 80 
Portekiz 20 40 

Yukor,ctoki t.obloclo birim =,..,..,.:ınd.:> i ngi lter<&> ~ 

P on.ekiz'de üretilen kun->"." V<IJ ş.orop "'ik1.:ır, 

ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A ) 1 b irim kUn->3Ş : 1/2 birin-> ~ ... ..-eıpt,r. 

B) 1 birim kUn->3Ş : 1 birim .ş.oropllr. 

C) 1 b iri,..,.., kUn->3Ş : ;2 b irim .şoropt ı r. 

D) 1 b i..-; ,.,., kurno;p: :.3 bı..-Im .şoropt ı r. 

E) 1 b i..-i,.,., k U n->3lf : 4 birim ~=-.. :opt ı r 
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4. Karşılaştırmalı Üstünlükler Modeli 

5. 

uluslararası ticaretin nedenini 
aşağıdakilerden hangisine göre açıklar? 

A) Fiyat faridılıklanna 
B) işgücünün uluslararası verim far1dıhklanna 
c) Mal niıeliklerine 
O) Yurtiçi talebine 
E) Tam uzmanlaşmaya 

Sanayi 
ürünü 

O K 1000_ ...... 
Tarım urunu 

Yukarıdaki şekle göre BA doğrusu neyi ifade 
eder? 

A) Oönüşüm eğrisini 
B) Fırsat maliyetini 
C) içsel tasarrufları 
D) Uluslararası fıyat oranını 
E) Tüketim eğrisini 

6, Aşağıdakilerden hangisi arz modeline göre 
karlı dış ticaret alanını ifade eder? 

A) Ülkelerin iç fiyat oranı üzerindeki noktalar 
arasındaki alan 

B) Ülkenin iç maliyet dOğrusu ile malın 
gösterildiği eksen arasındaki alan 

C) Teklif eğrilerinin kesiştiği nokta 
O) Teklif eğrilerinin d ı şındaki bir alan 
E) Ülkelerin iç maliyet doğrulan arasında ka lan 

alan 

Izleyen sayfaya geçiniz. 

ferhat
acikogretimx.com



2010 AS 1301-A 

7, John Stuart MiII'in dış ticaret 
oluş umuyla ilgili açıklamaları 

kilerden hangis ine dayanır? 

Al Optimizasyon kuralina 
Bl Arz modeline 
cı Karşılıklı Talep Kanununa 
OL Faktör donatımına 
El Dış ticaret üçgenine 

hadlerinin 
aşağıda-

8, Uluslararası ticarette dange nasıl sağlanır? 

Al Ülkelerin iç maliyet doğrulan üzerindeki 
herhangi bir noktada 

Bl Her maldan teklif edilen miktar, o ma Idan 
talep edilen miktara eşitlendiği noktada 

cı Dış ticaret haddinin altındaki bir noktada 
OL Ülkelerin teklif eğrisi üzerindeki herhangi bir 

noktada 
El Dış ticaret haddinin üstündeki bir noktada 

9, Teklif eğrisindaki bir kaymanın dış ticaret 
hacmini değiştirmes i durumuna ne ad verilir? 

Al Ticaret hacmi etkisi 
Bl Ticaret haddi etkisi 
cı Denge fiyatı etkisi 
Dl Karlı dı~ ticaret etkisi 
El Karşılıklı talep etkisi 

10. Aç ık ekonomilerde , uluslararası fiyat oranı 
doğrusunun üretim olanakları eğrisine teğet 
olduğu noktaya ne ad verilir? 

Al Piyasa dengesi 
Bl Üretici dengesi 
CL Tüketici dengesi 
Dl Optimal fiyat dengesi 
El Dış ticaret dengesi 

11. Aşağıdakilerden hangis i faktör donatımı 

teoris ini tanımlar? 

Al Yurtiçi üretim maliyetleri ülkelerin 
karşılaştırmalı üstünlüğünü belirler. 

Bl Emek zengini ülkeler emek yoğun mallan , 
sermaye zengini ülkeler sermaye yoğun 

mallan daha ucuza üretirler. 
CL Ülkelerin talep ko~ullan birbirlerinden 

farklıdır. 

OL Üretim maliyetlerini emek maliyeti belirler. 
El Yurtiçi üretim maliyetleri farldı olduğu sürece 

ülkeler karlı dış ticaret yaparlar. 

A 7 

A 
12. Faktör donatımı teorisinde yer alan , ülkelerin 

talep koşullannın benzer olması varsayımı 
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? 

Al Kayıtsızllk eğrisi uluslararası fiyat oranını 

temsil eder. 
Bl Kayıtsızlık egrisi iki ülke için de farklıdır. 
cı Kayıtsızlık eğrisi iki ülke için de ortaktır. 
OL Kayıtsızllk eğrisi üretim fonksiyonu ile 

benzerdir. 
El Kayıtsızl ık eğrisi orijne içbükeydir. 

13. Hecksc her-Ohlin teoris ini Amerikan 
ekonomis i üzerinde ilk kez test eden iktisatçı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Ai Leontief 
Bi Tatemoto 
cı Ichimura 
Di Bharadwaj 
Ei Stolper 

14. Sanayiteşmiş ülkelerin yeni icat ettikleri 
malları zamanla daha az gelişmiş ülkelerin 
taklit yoluyla bu mallan daha uc uza üretmesi 
ve ihraç etmelerini savunan teori 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Nitelikli işgücü teoremi 
Bl Ölçek ekonomileri teoremi 
cı Monopolcü rekabet teoremi 
OL Tercihlerde benzerlik teoremi 
El Teknoloji açığı teoremi 

15. Orün dönemlerı teoremlnin hangi aşamasında 
icatçı ülke icat ettiği malı taklitçi ülkeden 
ithal etmeye başlar? 

Al i. 
Bi ii. 
CL iii. 
OL iV. 
Ei v. 

16. Aşağıdakile rden hangisi dış ticaret 
politikasının amaçlarından biri değildir? 

Al Hazineye gelir sağlamak 
Gl Piyasa ak!oakhklannı gidermek 
cı Dış ödeme dengesizliklerini gidermek 
OL Üretim maliyetlerini eşitlemek 
El iç ekonomik istikran sağlamak 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Bir ülkenin ekonomik yönden kendi kendine 
yetmesini öngören politikalara verilen genel 
ad aşağıdakilerden hangis idir? 

Al Monarşi 

Bl Otarşi 

cı Monopol 
OL Düopol 
El Oligopol 

18. Gümrük tarifeler i gibi ithala tı pa ha lıla ştırıp 

yerli üretimin karlılığını artıran, yani fiyat 
mekanizmas ı yoluyla serbest ticarete 
müdahale niteliğinde olan dı ş ticaret 
politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Görünmez engeller 
Bl Gönüllü ihracat kısıtlamalan 
cı Miktar kısıtlamalan 
OL Tarife benzeri araçlar 
El Tarife dışı araçlar 

19. Hükümetlerin doğrudan dı ş ticaret akımlarını 
sınırla ndırmak , özendirmek veya bu 
i ~lemlerin yapılı~ yöntemlerini düzenlemek 
amacıyla almış oldukları sistematik ekonomi 
politikalarına ne ad verilir? 

Al Ambargo 
Bl Uluslararası iktisat politikası 
CL Korumacılık 
OL Genel ekonomi politikası 
El Dış ticaret politikalan 

20. Aşağıdaki uygulamalardan hangis i 
Merkantilist dönem sonra s ı dünya ticaretinin 
serbestteşmesinde etkili olmuştur? 

Al Yeni korumacılık kuralı 
Bl Bağlı ticaret uygulaması 
cı Genç endüstri tezi 
OL En fazla kaynlan ülke kuralı 
El ihracatın özendirilmesi 
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21. Gümrük tarifeleri ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangis i yanlıstır? 

Al Uygulama esnasında koruma ve gelir etkisi 
beklenmez. 

Bl Mallann sınırdan geçişi sırasında alınırlar. 
cı Genellikle ithalata uygulanırlar. 
OL Tek taraflı olarak hükümet koyarsa otonom 

tarife adını alır. 
El Uluslararası anlaşmalarla belirlenip konursa 

sözleşmeli tarife adını alır. 

22. Bir malın ithalinden o malın yüksek yurtiçi 
fiyatı ile ondan düş ük dünya fiyatı arasındaki 
fark tutarında veya daha yüksek ölç üde 
alınan vergilere ne ad verilir? 

Al Etken tarife 
BlOptimum tarife 
cı Bilimsel tarife 
OL Yasaklayıcı tarife 
El Gümrük larife kolası 

23. Otomobil başına 1000 $ ya da petrolün 
va rilinden 20 $ şeklinde uygulanan gümrük 
vergis i a~ağıdakilerden hangisine bir 
örnektir? 

Al Advalorem vergilere 
Bl Yasaklayıcı vergilere 
CL Spesifik vergilere 
OL Sözle~meli vergilere 
El Bilimsel vergilere 

24. Gümrük vergilerinin ithal malının iç fiyatını 
yükseltmesi, ithalata rakip üreticil eri dış 

piyasa rekabetinden koruyarak yerli üretimin 
oırtmOlsınOl yol açması durumuna ne ad 
verilir? 

Al Tüketim etkisi 
Bl Gelir dağılımı etkisi 
CL Gelir etkisi 
OL Üretim etkisi 
El Dış ticaret etkisi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Bir malın üretiminde kullanılan ithal girdi 
oranı "050, ithal girdi üzerindeki tarife oranı 
"020 ve malın ithali sırasında geçerli tarife 
oranı "040 olduğuna göre bu malın etken 
koruma oranı yüzde kaçbr? 

Al 30 
Bi 40 
c} 50 
Dj 60 
Ei 80 

26. Aşağıdakilerden hangis i ithalat kotalarının 

sakıncalarından biri değildir? 

Al Kotalann ithalatı kısıcı etkisinin tam olarak 
be lli olmaması 

Bl Kotalann larifelere göre daha katı 
uygulamalar olması 

c} Kotalann saydam olmaması 
Dl Reel kaynak israfına neden olması 
El Gelir dağılımını bozması 

27. Aşağıdakilerden hangisi yeni korumacılık 
akımı çerçevesinde kullanılan tarifa dıŞı 

araç lardan biri değildir? 

Al Miktar kısıtlamalan 
Bl Gönüllü ihracat kısıtlamalan 
c} Teknik standartlar 
Dl Kamu ihaleleri 
El Idari düzenlemeler 

28. Ithal mallarının kıtlığından ortaya çıkan kota 
karlarına ne ad verilir? 

Al Gelir ranlı 
B) Tarife ranlı 
CL Kaçakçılık ranlı 
D) Gümrük ranlı 
E) Kıtlık ranlı 
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29. Büyük bir firmanın , dış piyasadaki rakiplerini 

ortadan kaldırmak için fiyatlarını onların 

dayanamayacağı kadar düş ürüp, rakipleri 
endüstriden çıktıktan sonra da fiyatlarını 

yükselttiği damping türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Sürekli damping 
Bl Arada bir yapılan damping 
c} Ters damping 
OL Yıkıcı damping 
El Anti-damping 

30. Aşa ğıdakilerden ha ngi si döviz kontrol 
sisteminin sonuç larından biridir? 

Al Serbest belirlenen kur sistemi 
Bl Konvertibilite 
c} Ödemeler bilançosu fazlası 
OL Serbest döviz piyasası 

El Döviz karaborsası 

izleyen sayfaya geçini z. 


