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1. Merkantilistlere göre, ekonomik faaliyetlerin en 
önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Altın ve değerli maden birikimini artırmak
B) Mal satın almak
C) Devletin gücünü artırmak
D) Ekonomiyi canlandırmak
E) Serbest dış ticaret politikası

2. Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı üstünlük-
ler teorisinin eksikliklerinden biri değildir?
A) Emek değer teorisine dayanır.
B) İş gücü ülke içinde tam hareketli, ülkeler arasında 

tam hareketsizdir.
C) Emek homojendir.
D) Analizler sabit maliyetler varsayımına dayanır.
E) Analizler eksik uzmanlaşma varsayımına dayanır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin Teorisi 
testlerinden biri değildir?
A) Leontief testi
B) Tatemoto ve Ichimura testi
C) Bharadwaj testi
D) Stolper ve Roskamp testi
E) Yoğunlaşma oranı testi

4. Faktör fiyatı tanımı aşağıdaki hangi iktisatçılar ta-
rafından yapılmıştır?
A) Leontief-Ohlin
B) Heckscher-Ohlin
C) Rybczynski
D) Lancaster
E) Adam Smith

5. Teknolojik Açık Modeli’nin (teorisinin) varsayımları 
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Teknoloji, dış ticareti belirleyen en önemli faktör-

dür.
B) Üretim fonksiyonu ülkeler arasında farklıdır.
C) Ticaret faktör donatımını belirler.
D) Emek homojendir.
E) Faktörler ülkeler arasında mobildir.

6. Aşağıdakilerden hangisi endüstri-içi ticaretin orta-
ya çıkmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Dinamik ölçek ekonomileri
B) Ürün kümelenme
C) Farklılaşan ulusal gelir dağılımı
D) Farklılaşan faktör donatımı
E) Ölçeğe göre sabit getiri

7. İki veya daha fazla ülke arasında seçilmiş ürünlerin 
(malların) dış ticaretinde tarife ve tarife dışı engel-
lerin kaldırılarak veya hafifletilerek taraflar arasın-
da ticaretin serbestleştirildiği ve üçüncü ülkelere 
karşı herhangi bir ortak ticaret politikası izlenmedi-
ği ekonomik bütünleşme şekline ne ad verilir?
A) Tercihli Ticaret Anlaşması
B) Serbest Ticaret Bölgesi
C) Parasal Birlik
D) Gümrük Birliği
E) Ortak Pazar

8. Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arasında başarılı 
bir ekonomik birleşmenin sağlanabilmesi için te-
mel şartlardan biri değildir?
A) Coğrafi yakınlık
B) Ortak tarihsel, sosyal ve kültürel bağa sahip olmak
C) Farklı ekonomik düzeyde bulunmak
D) Ekonomik, siyasal ve askerî konularda yakın iş bir-

liği içinde olmak
E) Benzer kalkınma seviyesi, üretim yapısı ve kaynak 

donatımına sahip olmak

9. Malın değerinin belirli bir yüzdesi şeklinde alınan 
tarife aşağıdakilerden hangisidir?
A) Spesifik
B) Ad valorem
C) Karma
D) Bileşik
E) Yasaklayıcı

10. Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergilerinin kısmi 
denge etkilerinden biri değildir?
A) Üretim etkisi
B) Tüketim etkisi
C) Gelir etkisi
D) Bölüşüm etkisi
E) Ulusal gelir artışı etkisi
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11. Aşağıdakilerden hangisi ithalat yasaklarının ne-
denleri arasında yer almaz?
A) Ekonomi için önemsiz veya lüks sayılan malların 

ithaline izin verilmeyerek kıt döviz kaynaklarından 
tasarruf sağlamak

B) Yerli sanayiyi dış rekabetten eksiksiz tam olarak 
korumak

C) Dış açıkların kapanmasına katkı sağlamak
D) Halk sağlığına, genel ahlak kurallarına ve kamu dü-

zenine zararlı malların ülkeye girişini önlemek
E) Lüks malların ithaline izin vermek

12. Aşağıdakilerden hangisi döviz talebine etki eden 
faktörlerden biri değildir?
A) Ülkenin ihracatına olan talebin fiyat esnekliği
B) Ülkenin ithal mallarına olan talebin fiyat esnekliği
C) Ülkede ithalata rakip malların arzının fiyat esnekliği
D) İthal malları arzının fiyat esnekliği
E) Ülkenin ithal etmiş olduğu mallara yönelen diğer 

ülke taleplerinin fiyat esnekliği

13. Doğrudan yerli para ile ölçülen ve fiilî para değişi-
mine yol açan ödemelerden oluşan likidite riskine 
ne ad verilir?
A) Çevirme riski
B) Ekonomik risk
C) İşlem riski
D) Para riski
E) Kur riski

14. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede yerleşik olan ya 
da gerçek ve tüzel kişilerin, o ülkenin parası veya 
diğer yabancı paralar ile olan alacaklarını serbest 
bir şekilde iktisap etmesi ve diğer yabancı paralar 
ile değiştirmesini ifade eder?
A) Tam konvertibilite
B) Yarı konvertibilite
C) Kambiyo
D) Kısmı konvertibilite
E) Açık piyasa işlemleri

15. Bir ülke yerleşiklerinin diğer ülkeler yerleşikleriyle 
belirli bir zaman diliminde, genellikle bir yıl içinde 
gerçekleştirdikleri bütün işlemleri içeren rapora ne 
ad verilir?
A) Ödemeler dengesi
B) Gelir-gider akımı
C) Altın para standardı
D) Cari işlemler hesabı
E) Sermaye hesabı

16. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesi açıkla-
rının nedenlerinden biri değildir?
A) Hızlı büyüme sürecine girilmesi
B) Harcama genişletici politikalar uygulanması
C) Ulusal paranın değer kaybetmesi
D) Ekonomideki dalgalanmalar
E) İthal girdi fiyatlarındaki artış

17. Sabit döviz kuru sisteminde döviz kurunun yüksel-
tilmesi sonucunda ulusal paranın değer kaybetme-
sine ne ad verilir?
A) Devalüasyon
B) Revalüasyon
C) Enflasyon
D) Deflasyon
E) Tam istihdam

18. Aşağıdakilerden hangisi dış borç sorunlarının ola-
sı çözüm yollarından biri değildir?
A) Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan ekonomi 

programlarının değiştirilmesi
B) Borçların hafifletilmesi
C) Borçların yeni bir takvime bağlanması
D) Borç-sermaye takası
E) Borçların tamamen ortadan kaldırılması

19. Toplam çıktıda, gelirde istihdamda ve ticarette 
önemli azalmaların olduğu, genellikle altı ay veya 
bir yıl süren ve ekonominin birçok sektöründeki 
daralmalarla kendini gösteren döneme ne ad veri-
lir?
A) Resesyon
B) Büyüme
C) Kalkınma
D) Gerileme
E) Enflasyon

20. Dış borcun faiz ve anapara ödemelerine ne ad ve-
rilir?
A) Borç servis oranı
B) Borç servisi
C) Alacak oranı
D) Deflasyon
E) Sterilizasyon
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CEVAP ANAHTARI

1 A 11 E

2 E 12 A

3 E 13 C

4 B 14 A

5 D 15 A

6 E 16 C

7 A 17 A

8 C 18 E

9 B 19 A

10 E 20 B


