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1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide uzun 
dönemde ortaya çıkan değişmelerin kaynağı 

olamaz? 

A) Fiyatlar genel seviyesi 
B) Nüfus 
C) Teknoloji 
D) Mülkiyet hakları 
E) Ekonomik kaynaklar üzerinde devlet 

kontrol ünün derecesi 

2. Klasik iktisat Okulu'nun savunduğu temel 
görüş aşağıdakilerden hangisidir? 

A) iktisat politikaları toplumun gelişme 
düzeyine göre belirlenmelidir. 

B) Gözleme dayandırılmalıdır. 
C) Tümevarım yöntemi kullanılmalıdır. 
D) iktisadi davranış kuralları evrenseldir. 
E) Tarihsel gelişimin incelenmesine önem 

verilmelidir. 

3. i. Çevre değişiklikleri daha önceki iklim 
kötüleşmelerinde niçin ortaya çıkmamıştır? 

ii. Tarihi meteoroloji araştırmaları, iklim 
değişmeleri ve tarımın ortaya çıkış yeri ve 
zamanı arasında bir paralellik olduğu 

görüşünü doğrulayamamaktaydı. 

iii. Evcilleştirmeye hazır çok sayıda vahşi 

hayvan ve yetiştirilmeye uygun çok sayıda 
bitki bulunmuyordu. 

Yukarıdakilerden hangileri Gordon Childe'ın 

teorisinin tenkit edildiği unsurlardır? 

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

4. Aşağıdakilerden hangisi MÖ 6000 ve 3000 
yılları arasında ortaya çıkan teknik 
ilerlemelerden biri değildir? 

A) Kürekli gemilerin bulunması 
B) Yazının icat edilmesi 
C) Bakırın eritilmesi ve dökülmesi 
D) Hayvan gucunun saban ve 

araçlara koşulması 
E) Çömlekçi tekerleğin in bulunması 

A 

tekerlekli 

9 

5. Mezopotamya'da MÖ 6000 ve 3000 yılları 
arasında neolitik köyün basit organizasyonu 
aşağıdakilerden hangisine dönüşmüştür? 

A) Barbar istilacıların şehir uygarlığını 

ben imsemesine 
B) Verimli topraklarda bağımsız şehirlerin 

doğmasına 

C) Sosyal dayanışmanın ortaya çıkmasına 
D) Merkezi bir yönetimin gerçekleşmesine 
E) ilk şehirlerin sosyal hiyerarşisine 

6. Yunanistan'da denizin ana ulaşım yolu olma 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Girinti ve koyların liman olmaya çok elverişli 
olması 

B) Geniş düzlüklerin bulunması 
C) Nehir ve ırmakların yataklarının çok geniş 

olması 

D) Vadilerin sık ve dik olması 
E) Toprağın dağlık olması 

7. Aşağıdakilerden hangisi demir ve kömür gibi 
iki önemli madenin bulunduğu başlıca 

kaynaklardan biri değildir? 

A) Orta Ren 
B) Belçika 
C) Kuzey Fransa 
D) ingiliz adalarının merkezi 
E) Japon adaları 

8. Aşağıdakilerden hangisi ileri 
Avrupası'nda yaygınlaşan 

yenilikler arasında ~ almaz? 

A) Yeni at koşum sistemi 
B) ikili tarla rostasyonu 
C) Dikey tezgah 
D) Ağır saban 
E) Çivili at naiı 

Ortaçağ 

teknolojik 
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9. Kuzey Avrupa'nın iklim şartları, Ortaçağ 

çiftçisinin tarım sisteminin Akdeniz'in daha eski 
olan sistemiyle karşılaştırıldığında bazı önemli 
farklılıklar göstermesine yol açmıştır. 

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Kuzey Avrupa'da zeytin ağaçları 

dayanamadığından beslenmede 
yağlara ağırlık veriliyordu. 

soğuğa 

hayvani 

B) Bağcılık Kuzey Avrupa'nın bazı 
birlikte 
önem 

bölgelerinde uygulanmakla 
Akdeniz'de olduğu gibi 
kazanamamıştı. 

C) Bol yağmurlar nedeniyle yeşil bitki örtüsü ne 
sahip Kuzey Avrupa'da tarım hayvanları 

atlar ve sığırlarken, Akdeniz'de ağırlık 

eşekler, koyunlar ve keçilerdeydi. 
D) Kuzey Avrupa'da nem ve iklimin 

soğukluğuna rağmen, kötü hava şartlarına 

dayanıklı çavdar ve yulaf yetiştiriliyordu. 
E) Hububat üretimi içinde nohut, Kuzey 

Avrupa'da büyük önem taşıyordu. 

10. Aşağıdakilerden hangisi hafif sabandan 
bıçaklı ağır sabana geçiş nedenlerinden biri 
değildir? 

A) Kuzey Avrupa'da tarlaların ekim 
zamanından önce kurutulmasının gerekli 
olması 

B) Hafif sabanın Kuzey Avrupa'nın toprak ve 
iklim şartlarına uygun düşmemesi 

C) Kuzey'in en verimli tarlalarının bile 
geleneksel sabanın ancak güçlükle 
işleyebileceği sert ve yoğun toprakıı bataklık 
olması 

D) Bıçaklı ağır sabanın, hafif sabana göre 
daha fazla sürtünmeye yol açarak toprağı 
alt üst etmesi 

E) Toprağın ikinci defa çapraz olarak 
sürülmesinin gerekli olması 

11. Ortaçağ Avrupa nüfus tarihi ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Ortaçağ'da Avrupa dünyanın en yoğun nüfuslu 
bölgesiydi. 

B) Onuncu yüzyıldan 14. yüzyılın başlarına kadar 
nüfus sürekl i arttı. 

C) 1348'de başlayan büyük veba salgını 25 milyon 
insanın ölümüne yol açtı. 

D) Bin yıllarında tüm Avrupa'da 30 ile 35 milyon 
arasında nüfus yaşamaktaydı. 

E) 1340'larda Avrupa nüfusu en azından 80 
milyondu. 
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12. Ortaçağın sonlarında gemicilikle ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Gemilerin kısa seyahatlere güvenle çıkması 
mümkün oldu. 

B) Gemilerde yelkenler ve sabit dümenler 
küreklerin yerini aldı. 

C) Gemilerde büyük manevra ve doğrudan 

kontrol kolaylaştı. 
D) Gemiler büyüdü, yönetilmeye daha elverişli 

ve denize daha dayanıklı hale geldi. 
E) Gemilerin savaş kapasiteleri yükseldi. 

13. Aşağıdakilerden hangisi Geç Ortaçağ 

Avrupa'sında şiddetlenen rekabet sonucunda 
üretimde ve ticaretteki bölgesel kaymaların 
ortaya çıkmasının sonuçlarından biri 
değildir? 

A) Cenova panayırının 14. yüzyılda 

Champagne panayırının yerini alması 
B) Alman Hansa'sının 1367'de rakiplerine 

imtiyazlarını kaptırmamak için resmi bir örgüt 
haline gelmesi 

C) Cenova Panayırının 15. yüzyılda Lyon 
panayırının rekabetiyle karşılaşması 

D) Kuzey'de Antwerp'in, Bruj'un yerini alması 
E) Kuzey italya liman bölgesinin kapatılması 

14. 13. yüzyıl boyunca Avrupa ekonomisinde 
demografik baskı sonucu daha düşük verimli 
toprakların üretime açılması aşağıdakilerden 
hangisini ortaya çıkarmıştır? 

A) Akrabalarının erken ölümü ile kalan mirasla 
köylüler toprak satın alarak işletmelerini 

gen işletmiştir. 
B) Angarya sağlayabilen lordlar, yüksek ücret 

ödemekten kurtulmuştur. 
C) Toprağın ve işgucunun marjinal 

prodüktivitesi azalmıştır. 
D) Toplam talep, nüfustaki azalmaya paralel bir 

şekilde düşmüştür. 

E) Angaryaların nakdi ödemeye çevrilmesi 
talep edilmiştir. 

15. 15. yüzyılın başında tüccarlar daralan iş 

hacmi karşısında işlemlerini 

rasyonelleştirmek ıçın aşağıdakilerden 

hangisini benimsemiştir? 

A) Putting-out 
B) Serbest ticaret 
C) Külçecilik 
D) Çift girişli muhasebe sistemi 
E) Dış ticarette tekelcilik 
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16. Aşağıdakilerden hangisi merkantilizmle II 
anlamlı olarak kullanılmıştır? 

A) Liberalizm 
B) Otarşizm 

C) Pluralizm 
D) Colbertizm 
E) Zollverein 

17. Modern çağ'ın başlarında özellikle kağıt ve 
dokuma sanayinde Avrupa' nın başarısının 

temel nedenlerinden biri aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Su gücünden istifade ederek üretimi 
mekanikleştirmesi 

B) Hızlı bir şekilde istila ettikleri bölgelerin 
imkanlarından yararlanması 

C) Büyük endüstriyel kapasite ve yeteneklerine 
sahip olması 

D) Teknik alanda üstünlük sağlaması 
E) Denizaşırı yeni keşiflerden elde ettikleri 

hammaddeleri kolaylıkla işlemesi 

18. Aşağıdakilerden hangisi modern çağın ilk 
yüzyılında Avrupai genişlemenin tekelini 
elinde tutan ispanya'nın Batı yarımküresine 
getirdiklerinden biri değildir? 

A) Koyun 
B) Kahve 
C) Bakır 

D) At 
E) Şeker kamışı 

19. ispanya'nın Amerika'daki topraklarına yönelik 
politikalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Tüm tüccar gemilerinin silahlı konvoylar 
eşliğinde seyretmesi zorunluluğunun 

getirilmesi 
B) 1503'de ticari tekel hakkına sahip Casa de 

Contratacion kurulması 
C) Tüccar gemilerine eşlik eden silahlı 

konvoyların masraflarının az olması ve etkin 
olarak kullanılması 

D) Hükümetin tekelci ve sıkı kontrole dayalı 

politika izlemesi 
E) 1501'de yabancıların yeni 

yerleşme ve ticaret 
yasaklanması 

A 
sömürgelerde 
yapmalarının 
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20. Ekonomik 

herhangi 
politikanın 

örneği 

verilmiştir? 

düşüş döneminde ispanya'da 
bir uzun dönemli ekonomik 
mevcut olmadığının !ın. canlı 

aşağıdakilerden hangisinde 

A) Tahıl üretimi ve kumaş sanayi 
B) Demir-çelik 
C) Baharat ithalatı 
D) imalat ve hizmet sektörü 
E) Ulaşım sektörü 

21. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda iktisadi 
gerilemenin italyan ekonomisinde yol açtığı 
değişmelerden biri değildir? 

A) Deniz taşımacılığının gerilemesi 
B) Emek ve sermayenin sanayi sektörüne 

kayması 

C) ihracatın azalması 
D) Şehirlerin canlılığını yitirmesi 
E) ihracatta tarım ürünlerinin ağırlık kazanması 

22. 18S0'lerde sanayileşmenin yalnızca pamuklu 
dokuma ve demir sanayileri ile sınırlı 

olduğunu; makineleşmenin ve fabrika 
sisteminin diğer alanlara yayılmasıyla genel 
bir sanayileşmenin çok daha ileri tarihlerde 
tamamlandığını aşağıdakilerden hangisi ileri 
sürmüştür? 

A) John U.Nef 
B) J.H. Clapham 
C) Eli Whitney 
D) W.Rostow 
E) Arnold Tonybee 

23. 1793'te mekanik çırçırın icadından sonra 
ingiliz pamuklu sanayine !ın. cok pamuk arz 
eden bölge aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Rusya'n ın doğu bölgeleri 
B) itaiya'nın kuzey bölgeleri 
C) Danimarka'nın yukarı bölgeleri 
D) Birleşik Amerika'nın güney bölgeleri 
E) Fransa'nın aşağı bölgeleri 

24. Sınai teknoloji açısından, madencilik 
alanında !ın. belirgin üretim artışı 

aşağıdakilerden hangisinde olmuştur? 

A) Tarım 

B) Kömür 
C) Odun 
D) Dokuma 
E) Hayvan 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Ondokuzuncu yüzyılda Avrupa hükümetleri 
daha liberal iktisat politikaları izlediler. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu 
nitelikte bir uygulama sayılamaz? 

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

edilmesi 
E) Belediye hizmetlerinin özel teşebbüse 

bırakılması 

26. 19.yy uluslararası ticaret ve Dünya 
ekonomisinin gelişmesine ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) En hızlı büyüme 1840'ların başı ve 1873 
arasında meydana gelmiştir. 

B) Uzak mesafeli ticaretin önemi büyük ölçüde 
azalmıştır. 

C) Bu dönemde Dünya ticareti yılda %6 
oranında büyümüştür. 

D) Avrupa uzak mesafeli ticaretin %60'lna 
hükmetmiştir. 

E) Kişi başına ticaret hacmi 1800'lerde 
olduğunun 25 katına çıkmıştır. 

27. Aşağıdakilerden hangisi 19.yy'da haberleşme 
alanında meydana gelen önemli 
gelişmelerden biri değildir? 

A) 1895'de telsiz haberleşmesinin mümkün 
hale gelmesi 

B) Gazete ve kitap maliyetlerinin artması 
C) 1832'de telgrafın icat edilmesi 
D) Düzenli posta hizmetlerinin kurulması 
E) 1866'da Kuzey Amerika ile Avrupa arasında 

anında haberleşme imkanının doğması 

28. Genelolarak bir toplumun sahip olduğu 

nitelikli işgücüne ne ad verilir? 

A) Ekonomik işbirliği 
B) Net çalışma sermayesi 
C) Kalkınma 

D) Beşeri sermaye 
E) Milli gelir 
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29. Günümüzde devletin, ekonomik canlanmayı 

veya kalkınmayı sağlamak amacıyla ihracatı 
artırmak için dış ticarete müdahale etmesine 
ne ad verilir? 

A) Altın Standardı 

B) Klasik Liberalizm 
C) Yeni Merkantilizm 
D) Döviz Kontrolü 
E) Neo-Liberalizm 

30. Avrupa'da iI. Dünya Savaşından zarar gören 
ülkelerin ekonomilerinin ayağa kalkması için 
tek taraflı olarak yapılan yardımları kapsayan 
programa ne ad verilir? 

A) Dünya bankası mali destekleri 
B) Ekonomik mucize 
c) Marshall Planı 
D) IMF'le stand-by anlaşmaları 
E) Döviz kontrolü 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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