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iKTisAT TARiHi A 
2009 VS 4401-A 

1. iktisat tarihini "Yazılı tarih boyunca 
insanoğlunun içinde bulunduğu iktisadi 
şartları araştıran" bir bilim olarak 
aşağıdakilerden hangisi tanımlamıştır? 

A) John R. Hicks 
B) G. Unwin 
C) N.S.B. Gras 
D) Eli Heckser 
E) John Clapham 

2. Tarıma geçişi açıklamada Lewis R. Binford'un 
hareket noktası aşağıdakilerden hangsidir? 

A) Nüfus artışı 
B) Çevre değişikliği 
C) Verleşik hayat 
D) Ekonomik organizasyon 
E) Mülkiyet 

3. i. Childe 
ii. Braidwood 
iii. Binford 

Yukarıdakilerden hangileri yerleşik tarımın 

başlangıcını açıklamada !!..!!. fazla tanınan 
teorilerdir? 

A) Valnız II 
B) Valnız III 
C) i ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

4. Aşağıdakilerden hangisi M.Ö 6000 ve 3000 
yılları arasında ortaya çıkan !!..!!. önemli teknik 
ilerlemelerden biri değildir? 

A) Bakırın eritilmesi ve dökülmesi 
B) Hayvan gucunun saban ve tekerlekli 

araçlara koşulması 
C) Velkenli gemilerin bulunması 
D) Vazının icat edilmesi 
E) Gümüş paranın yapılması 
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5. i. 
ii. 
iii. 

Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölge 
Mısır'ın Nil vadisi 
Meriç deltası 

Yukarıdakilerden hangileri sürekl i tarım 

yapma imkanı olan ve tarımın ilk geliştiği 
bölgelerdir? 

A) Valnız i 
B) Valnız II 
c) i ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

6. Neolitik köyün basit organizasyonunun ilk 
şehirlerin sosyal hiyerarşisine 

dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili 
olmuştur? 

A) Mezopotamya vadisinin ekimi için zorunlu 
olan sulama sistemlerinin büyük ölçekli bir 
sosyal dayanışma olmadan 
gerçekleştirilememesi 

B) Zengin şehirlere dağlık bölgelerde ve 
çöllerde yaşayan yarı göçebelerin sürekli 
saldırılarda bulunması 

c) imparatorlukların merkezi bir yönetim ve 
kontrol özelliği taşımaması 

D) Fethedilen şehirlerin işgalcilerin egemenlik 
haklarını kabul ederek haraç ödemesi 

E) Barbar istilacıların kısa sürede şehir 
uygarlığını benimsemesi 

7. ilkçağ Yunan tarımı ile ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Elverişli bütün topraklarda ekim yapıldığı 
halde, pek çok şehir, sakinlerine yeterli 
hububat arzını gerçekleştiremiyordu. 

B) Toprakların büyük bir bölümü bağcılık ve 
zeytinciliğe ayrıımıştı. 

c) Su baskınları kontrol altına alınabiliyor ve 
onunla tarlalar sulanabiliyordu. 

D) Başlangıçta çiftçilik ve hayvancılık, toprak 
kullanımının ana şekilleriydi. 

E) Toprak kıt bir faktör haline gelince, verimli 
otlaklar ekilmeye başlandı. 
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8. Temel unsuru, senyör tarafından bağışlanan 
toprak üzerindeki hakların, vassal tarafından 
sağlanan askeri ve diğer hizmetler 
karşılığında değiştirilmesine ne ad verilir? 

A) Commenda 
B) Kumpanya 
C) Feodal sözleşme 
D) Fief 
E) Vassal 

9. i. Eğitimin tek merkezi olması 
ii. Önemli tarı m üretim merkezleri olması 
iii. Önemli ölçüde maddi servete sahip olması 
ıv. Roma imparatorluğu'nun son 

zamanlarındaki yüksek bürokrasiyi temsil 
etmesi 

Yukarıdakilerden hangileri Ortaçağ 

Avrupa'sında sosyal ve siyasal müessese 
olarak kilisenin özellikleridir? 

A) i ve II 
B) II ve III 
C) III ve LV 
D) I, II ve III 
E) I, II, III ve LV 

10. Bir derebeyinin himayesinde ve ona bağlı 

kişiye ne ad verilir? 

A) Şövalye 
B) Fief 
C) Köle 
D) Vassal 
E) Serf 

11. Aşağıdakilerden hangisi üçlü tarla 
rotasyonunun avantajlarından biri değildir? 

A) Üretimi artırması 
B) Çapraz sürüm ihtiyacını ortadan kaldırması 
C) Daha zengin bir beslenme rejimi sağlaması 
D) Sürüm işlemlerinin yıl içinde daha düzenli 

dağılması 

E) Kıtlık riskini azaltması 

A 11 

A 
12. Avrupa'nın ileri Ortaçağ'da gerçekleştirdiği 

ekonomik büyüme !ll ~ hangi bölgede 
kendisini göstermiştir? 

A) isveç 
B) Fransa 
c) italya 
D) ispanya 
E) ingiltere 

13. Ortaçağ Avrupa'sı nda nüfusa ilişkin 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bekarlık yerilmek yerine övülmüştür. 
B) Hiç evlenmemiş insanların oranı düşüktü. 
c) Evlilik yaşı oldukça ileriydi. 
D) Evlilikten ekonomik nedenlerden dolayı 

kaçınılmaklaydı. 

E) Aile işletmesinin bütünlüğünü korumak için 
evlilik engelleniyordu. 

14. Aşağıdakilerden hangisi Geç Ortaçağ'da 

ortaya çıkan ekonomik değişmelerden biri 
değildir? 

A) Putling-out sisteminin yaygınlaşması 
B) Nüfusun düşmesi 
c) Likiditenin bollaşması 
D) Salgın hastalıkların artması 
E) Sanayinin kırsal bölgelere taşınması 

15. Aşağıdakilerden hangisi Geç 
tarımında ortaya çıkan 

değişmelerden biri değildir? 

A) Verimliliğin düşmesi 

Ortaçağ 
ekonomik 

B) Ortalama köylü işletmesinin büyümesi 
C) Üretimin düşmesi 
D) Ekili alanların daralması 
E) Talebin daralması 

16. Geç Ortaçağ Avrupa'sı nda büyüme dönemi 
kaçıncı yüzyılda sona ermiştir? 

A) 14. yy. başlarında 
B) 14.yy. sonlarında 
c) 13.yy. sonlarında 
D) 12.yy. başlarında 
E) 12.yy. ortalarında 
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17. Aşağıdakilerden hangisi 1350'lerden sonra 
geçimlik üretim yapan köylü nüfusun sahip 
olduğu şartlardan biri değildir? 

A) Daha verimli topraklarda üretim yapması 
B) Beslenme rejiminin eskisine göre daha fazla 

protein içermesi 
C) Değişim yaptıkları malların hacminin önemli 

ölçüde miktarının azalması 
D) Eskisine oranla daha büyük bir işletmeye 

sahip olması 
E) Daha fazla yiyecek üretmesi 

18. "Kalkış" kavramını geliştiren Amerikalı 

iktisat tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Rostow 
B) Hicks 
C) Unwin 
D) Clapham 
E) Heckser 

19. 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupalıların balı 

yarımküresini ele geçirmedeki başarı aracı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Okyanus geçebilen, silahlı ve manevra 
gücü yüksek ilk demir tabanlı gemiler 

B) Okyanus geçebilen ve silahla donatılmış 
yelkenli gemiler 

C) Okyanus geçebilen ahşap ağır gemiler 
D) Ağır silahlarla donatılmış ve çok sayıda 

asker taşıyabilen hafif gemiler 
E) Ağır silahlarla donatılmış h ızlı kürekli gemiler 

20. i. Zengin bir sermaye ile işletme ve teşebbüs 
yeteneği 

ii. Önemli ticaret yollarına sahip olma 
iii. Gelişmiş ekonomik kurumlara sahip olma 

Yukarıdakilerden hangisi 17. 
italya'nın ani bir ekonomik 
göstermemesinin nedenleridir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız ii 
C) Yalnız iii 
D) i ve ii 
E) i ve iii 

A 

yüzyılda 

düşüş 

12 

A 
21. ispanya'nın tahıl üreticisi bir ülke olmaktan 

çıkarak, tahıl ithalatçısı bir ülkeye 
dönüşmesinin en önemli sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gümüş para bolluğu 
B) Savaş ekonomisi 
c) Toprakların verimsizliği 

D) Nüfusun artması 
E) Tahıl fiyatlarına narh koyması 

22. italyan mallarının rakiplerine göre rekabet 
eksikliğinin en önemli nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Maliyetlerinyüksekliği 

B) Mali yükümlülüklerin ağırlığı 
C) Ham madde sağlanmasındaki darboğazlar 
Dl işgücünün niteliksizliği 
E) Teknolcjik gerilik 

23. Aşağıdaki ülkelerden hangisi 17. yüzyılda 

imalat sanayiinde kitle üretimi ne geçmiştir? 

A) Almanya 
B) Hollanda 
CL ingiltere 
D) italya 
E) Fransa 

24. ingiltere'nin 17. yüzyılda ekonomik olarak 
büyümesinin in önemli nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sanayinin gelişmesi 
B) Sömürgelerden gelen kıymetli madenler 
CL Kömür ve demir madenierinin zenginliği 
Dl Dış ticaretin genişlemesi 
E) Tarımsal alanların verimliliği 

25. Avrupa'da modern dönemlerde ekonomik 
büyürneyi in önce başaran ülke 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) italya 
B) Hollanda 
C) Almanya 
D) Fransa 
E) ingiltere 
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26. i. Malikane tekniklerinin verimsizliği 
ii. Tarlaları çizgiler halinde bölmenin yol açtığı 

güçlükler 
iii. Toprakların çayır olarak ayrılması 
iV, Şehir pazarlarının yarattığı yeni imkanlar 

Yukarıdakilerden hangisi 17. ve 18. 
yüzyıllarda geleneksel şekilde tarım yapılan 
toprakların azalmasına yol açmıştır? 

A) Yalnız III 
B) i ve II 
CL ii ve III 
DlI,llvelV 
El II, III ve LV 

27. Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabını 

hazırlayan faktörler olarak ileri sürülen 
nedenlerden biri değildir? 

A) Sermaye teşkili oranında artış olması 
Bl Dünya ticaretinde modern zamanlarda artış 

meydana gelmesi 
C) Teknolojinin değişmesi 
Dl Serbest ekonominin gelişmesi 
El Kıymetli madenierin girmesi 

28. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde 19. yüzyılda 
i h racat ın mi ili geli re olan oranı en düşüktür? 

Al Almanya 
Bl Hollanda 
CL ingiltere 
D) Rusya 
El Fransa 

29. Ondokuzuncu yüzyılda Avrupa hükümetleri 
daha liberal iktisat politikaları izlediler, 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu 
nitelikte bir uygulama sayılamaz? 

A) Denizcilik Yasası'nın kaldırılması 
Bl Gümrük tarifelerinin indirilmesi 
CL Hükümet harcamalarının azaltılması 
D) Demiryollarının devlet tarafından inşa 

edilmesi 
El Belediye hizmetlerinin özel teşebbüse 

bırakılması 
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A 
30. Aşağıdakilerden hangisi i. Dünya 

Savaşı 'ndan sonra ortaya çıkan ekonomik 
problemlerden biri değildir? 

A) Savaş tazminatı meselesi 
B) Ekonomik milliyetçilik 
cı Uluslararası ekonomik rekabetin artması 
D) Kamu harcamalarının artması 
E) Savaş borçlanmalarının geri ödenmesi 
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