
1. Ünite 1, sayfa 4’deki “Ekonomik Etkinlik Art›fl›” isimli konu metninin ikinci paragraf›n›n ilk cümlesinden
sonra afla¤›daki üç cümle eklenmifltir.

Analizi basitlefltirmek amac›yla ekonomide zevk ve tercihlerin, di¤er mallar›n fiyatlar›n›n ve gelirin de¤iflmedi¤i
varsay›lacak; teknolojik geliflme, d›flsall›klar ve maliyetleri etkileyen di¤er faktörler yok say›lacakt›r. Ayr›ca ticaret
yapan iki ülkenin döviz kurlar› da eflit kabul edilecektir. Bundan sonra gerçeklefltirece¤imiz di¤er k›smi ve genel
denge analizlerinde de bu varsay›mlar geçerli olacakt›r. 

2. Ünite 1, sayfa 14’teki “‹hracat Sübvansiyonlar›” isimli konu metninin ikinci paragraf› afla¤›daki gibi de¤ifltirilmifltir.

fiekil 1.6’da görüldü¤ü gibi küçük ülke olan A ülkesi, serbest ticaret koflullar› alt›nda 130 birim X mal› üretmekte, 100
birim X mal› tüketmekte ve 30 birim X mal› ihraç etmektedir. fiekil’de Dw, küçük ülkenin karfl› karfl›ya oldu¤u dünya
X mal› talep e¤risidir. Dw e¤risi, küçük ülkenin serbest ticaret durumunda dünya fiyat›ndan diledi¤i kadar X mal› satma
olana¤›na sahip oldu¤unu göstermektedir. Hükümetin X mal› ihracat›na birim bafl›na 1 dolar ihracat sübvansiyonu
uygulad›¤›n› varsayd›¤›m›zda, sübvansiyon dünya talep e¤risinin birim bafl›na uygulanan sübvansiyon kadar yukar› kay-
mas›na ve Dw+s halini almas›na neden olmaktad›r. Dünya talep e¤risinin Dw+s halini almas›n›n nedeni, ihracatç›lar›n ihra-
cat birimi bafl›na dünya fiyat› ile sübvansiyon toplam› kadar gelir elde etmeleridir. Sübvansiyon uygulamas› sonras›nda
yerli üreticilerin iç piyasada karfl›laflt›klar› fiyat 3 dolardan 4 dolara yükselmektedir. Yerli üreticiler fiyat art›fl› karfl›s›nda
üretimlerini 130 birimden 160 birime artt›rmakta, tüketiciler ise tüketimlerini 100 birimden 50 birime azaltmaktad›r.
‹hracat ise 30 birimden 110 birime yükselmektedir. Tüketici art›¤› ABCD alan› kadar azalmakta, üretici art›¤› ise
AKMD alan› kadar artmaktad›r. ELMC alan› hükûmet müdahalesini yani ihracat sübvansiyonunu göstermektedir. EBC
alan› ile KLM alan› X mal› ihracat›n› ihracat sübvansiyonu ile koruman›n maliyetidir. Hükûmet ihracat sübvansiyonu ile
X mal› ihracatç›lar›n›n refah›n› artt›r›rken, toplumun refah›n› EBC ve KLM alanlar›n›n toplam› kadar azaltm›flt›r. 

3. Ünite 3, sayfa 56’daki “Dünya Ticaret Örgütü Süreci” isimli konu metninin sonuna afla¤›daki paragraflar
eklenmifltir.

Doha Kalk›nma Gündemi müzakerelerindeki t›kanman›n ard›ndan Aral›k 2013’de Endonezya’n›n Bali kentinde, Ba-
li Bakanlar Konferans› olarak adland›r›lan DTÖ Bakanlar Konferans› gerçeklefltirilmifltir. Bali Bakanlar Konferans›
sonucunda, afla¤›da belirtilmifl olan konularda toplam on adet Bakanlar Konferans› Karar› kabul edilmifltir:

• Ticaretin Kolaylaflt›r›lmas› Anlaflmas›

• Tar›m bafll›¤› alt›nda genel hizmetler, g›da güvenli¤i amaçl› kamu stoklar› programlar›, ihracatta rekabet ve tar›m
ürünlerinde tarife kota yönetimi

• Pamuk

• Kalk›nma ve Azgeliflmifl Ülkeler bafll›¤› alt›nda, azgeliflmifl ülkeler için tercihli menfle kurallar›, azgeliflmifl ülkeler kay-
nakl› hizmet ve hizmet tedarikçilerine tercihli muameleye iliflkin istisnan›n uygulanmas›, azgeliflmifl ülkeler için ver-
gisiz ve kotas›z pazara girifl ve DTÖ içerisindeki özel ve lehte muamele hükümlerine yönelik izleme mekanizmas›.

Bali Bakanlar Konferans›’nda Bakanlar Deklarasyonu uyar›nca, bir Çal›flma Program› da kabul edilerek DTÖ’nün
uluslararas› ticaret aç›s›ndan önemi vurgulanm›flt›r. Bali Bakanlar Konferans›’nda al›nan kararlar›n  Doha Kalk›nma
Gündemi’nin tamamlanmas› aç›s›ndan önemli bir alt yap› oluflturaca¤› belirtilmifltir. Ayr›ca  Doha Kalk›nma Turu’nun
sürdürülmesine iliflkin Ticaret Müzakereleri Komitesi’nin 2014 y›l› içinde di¤er konular› tamamlamak üzere  bir
Çal›flma Program› üzerine yo¤unlaflmas› kararlaflt›r›lm›flt›r (www.ekonomi.gov.tr/upload/.../Web%20için%20Bali%
20BN%20TR.doc Eriflim tarihi: 5 Haziran 2014).  

4. Ünite 3, sayfa 67’deki “Avrupa Birli¤i” isimli konu metninin sondan bir önceki paragraf› afla¤›daki gibi
de¤ifltirilmifltir.

AB’de EPB, 1 Ocak 2002 tarihinde oluflturulmufl; bu tarihte AB’nin ortak para birimi olan euro tedavüle girmifltir.
Euro, AB’ye üye ülkelerin tümü taraf›ndan de¤il, 2014 y›l› itibariyle yirmi sekiz üye ülkenin on sekizi taraf›ndan kul-
lan›lmaktad›r. Bunun nedeni, Birleflik Krall›k ve Danimarka’n›n Euro uygulamas›n›n d›fl›nda kalmay› seçme hakk› (opt-
out) bulunmas›; Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya Bulgaristan, Romanya, Litvanya, ‹sveç ve H›rvatistan’›n ise
euroya geçifl için sa¤lanmas› gereken Maastricht Kriterleri’ni sa¤layamam›fl olmas›d›r. 

5. Ünite 3, sayfa 72’deki “Kendimizi S›nayal›m” sorular›ndan 3. Sorunun (b) fl›kk› afla¤›daki gibi de¤ifltirilmifltir.

(b) Sermaye hareketlerinin serbestlefltirilmesi

6. Ünite 5, sayfa 111’deki “Futures Sözleflmeler” isimli konu metninin ilk paragraf›n›n sonuna afla¤›daki iki
cümle eklenmifltir.

Ülkemizde bu ifllemler 2005 y›l›ndan A¤ustos 2013 tarihine kadar ‹zmir’de aç›lm›fl olan Vadeli ‹fllemler ve Opsiyon
Borsas›’nda yürütülmüfltür. Bu tarihten itibaren ise Borsa ‹stanbul (B‹ST) bünyesine al›nm›flt›r.

7. Ünite 5, sayfa 121’in dördüncü sat›r›na afla¤›daki cümle eklenmifltir.

ex, ihraç mal› d›fl talep esnekli¤ini; em, ithal mal› yurt içi talep esnekli¤ini göstermektedir. 

KASIM 2013 VE ÖNCES‹ TAR‹H BASKILI ULUSLARARASI ‹KT‹SAT POL‹T‹KASI
DERS K‹TABINA ‹L‹fiK‹N DÜZELTME CETVEL‹


