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1. 

Toplumsal varlık olan insanları bir arada 
yaşamanın gereği olarak birbirleriyle etki-
leşim hâlindedirler. Bu etkileşimi ise ileti-
şim kurarak sağlarlar.

Buna göre iletişim hakkında aşağıdaki 
yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) İletişim en az beş kişi arasında gerçekleşir.

B) İnsanın olduğu her yerde iletişim söz konu-
sudur.

C) İki insan birbirinin farkına vardığı anda ileti-
şim başlar.

D) İletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin çe-
şitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır. 

2. İletişim kurmanın bir diğer yolu ise beden 
dilidir. Beden dili, duygu ve düşüncelerin 
yüz ifadesi, beden duruşu, el, kol ve baş ha-
reketleri vb. yollarla anlatıldığı iletişim biçi-
midir. Örneğin, selam veren bir insanın se-
lamını başımızı sallayarak almamız beden 
diliyle yaptığımız bir iletişim şeklidir.

Buna göre, beden dili;

I. sözlü,

II. sözsüz,

III. yazılı 
iletişim türlerinden hangilerine dahil edi-
lebilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II

C) I ve II  D) II ve III

3. 
"Aynı dili konuşanlar
değil, aynı duyguları

paylaşanlar anlaşabilir."
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi

Ünlü Türk düşünürü Mevlana bu sözleriy-
le aşağıdakilerden hangisine dikkat çek-
miş olabilir?

A) Sözlü iletişim sözsüz iletişimden önemlidir.

B) Beden dili, kültürden kültüre farklılık göste-
rir.

C) İletişim kurmanın birden çok yolu vardır.

D) İletişim sırasında, içinde bulunulan duygu-
lar iletişimin kalitesini etkiler.

4. 
Sorununu ifade eden birine sorular sor-
maktan, öğüt vermekten, takma kafanı de-
yip sorunu önemsememekten daha doğru 
olan, kendini onun yerine koyarak sorunu  
anladığını ifade eden cümleler kurmaktır. 

Metne göre yapılan aşağıdaki yorumlar-
dan hangisi yanlış olur?

A) Empati kuran insanlar iletişimde bulunduk-
ları kişileri yargılar.

B) Günlük yaşamda insanların birbirini anlaya-
bilmesi için empati kurmaları gerekir.

C) Empati kuran insanlar, diğer insanları daha 
iyi anlar ve onlarla olumlu ilişkiler kurarlar.

D) Empati ile kişilerin karşısındaki insanın bu-
lunduğu durumu daha iyi anlamaya çalış-
ması gerekir.

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
İLETİŞİM KURARAK ANLAŞIRIZ 01
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5. 
Bireyin kabul edilemeyen davranışları karşısında suçlayıcı, yargılayıcı, değerlendirici, eleştirici 
mesajlar içeren dile “sen dili” denir. Karşımızdaki kişinin kabul edilmeyen davranışları karşısında 
yaşadığımız duyguları dile getiren, suçlayıcı ve değerlendirici olmayan mesajları içeren dile ise 
“ben dili” denir.

Yukarıda verilen açıklamadan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) “Sen”li cümleler suçlama içerir. 

B) Sen dilini kullandığımızda karşımızdaki kişi, doğal olarak savunmaya geçer.

C) Sözel iletişimde “sen dili” yerine “ben dili”ni kullanmak etkili iletişim açısından önemlidir.

D) Duygu ve düşüncelerimizi “sen”li cümlelerle anlattığımı zaman karşımızdakini incitmeden kendi 
mesajlarımızı vermiş oluruz.

6. 
(I) Empati, kendimizi karşıdaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakmaktır. (II) 

Empatinin gerçekleşebilmesi için o kişinin bakış açısını, dünyasını, düşüncelerini doğru anlama-

mız, yüz ifadelerini ve beden dilini kullanarak onu anladığımızı ifade etmemiz gerekir. (III) İleti-

şimin en önemli ögesi olan empati bir anlamda, dış dünyayı karşımızdaki kişinin penceresinden 

görmeye çalışmaktır. (IV) Kurulan bu duygu ortaklığı, iletişimi zayıf kılar.

Yukarıdaki metinde numaralandırılan cümlelerin hangisinde bir hata yapılmıştır?

A) I B) II C) III  D) IV

7. Bazen yaptığımız hatalar, iletişimi kesintiye uğratır.

Buna göre,

I. Suçlayıcı cümleler kullanıyor muyum?

II. Konuşurken alaycı cümleler kuruyor muyum?

III. İnsanlara hoşlanmayacakları isimler takıyor muyum?
sorularından hangilerine “evet” cevabı verdiğimizde tutum 
ve davranışlarımızı gözden geçirmemiz gerekir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II

C) I ve III   D) I, II ve III
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1. Etkili iletişim, kişinin gelişimine katkı sağ-

ladığı gibi topluma uyumunu da etkiler. Bu 
yüzden konuşmacı veya dinleyici olduğu-
muz durumlarda, etkili iletişime engel ola-
cak tutum ve davranışlardan kaçınmalıyız.

Aşağıda etkili iletişimi olumsuz etkileyen 
bazı sorunlar yer almaktadır;

I. ön yargılı dinleme,

II. iyi hazırlanmamış konuşma metni,

III. aynı ses tonu ile sıkıcı konuşma,

IV. dinleyicinin seviyesine uygun konuşmama.
Bunlardan hangisi dinleyiciden kaynak-
lanan sorunlardandır?

A) I                B) II                 C) III                 D) IV

2. 
Belirli bir sosyal çevre içinde yaşayan insan-
lar, farkında olsunlar veya olmasınlar birbir-
leriyle iletişim hâlindedirler. Sağlıklı iletişim 
becerilerinin geliştirilmediği toplumlarda 
sorunları çözümlemek için başlatılan iletişim 
çabaları çatışmaya bile dönüşebilir.

Bu konu ile ilgili atasözleri ve deyimler 
arasında aşağıdakilerden hangisi yer al-
maz?

A) Bir söyle on dinle

B) Ağzından bal damlamak

C) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır

D) Ak akçe kara gün içindir

3. Toplum içinde yaşayan bireyler birbirleri ile 
etkileşim içindedir. Bu nedenle her davranı-
şımızın çevremizde bir etkisi vardır. Günlük 
hayatımızda çok küçük gibi görünen olum-
lu iletişim davranışları büyük etkiler meyda-
na getirebilir. Günlük yaşamımızda ortaya 
koyacağımız olumlu davranışlar belki de 
birçok olumsuz durumların önüne geçebilir. 
Bunun için atmamız gereken ilk adım aile-
mizle ve çevremizle olan iletişimimizi artır-
mak olmalıdır. Örneğin…………  ne kadar 
büyük ve olumlu bir etkiye sahip olduğunu 
göreceksiniz. 

Yukarıda verilen metinde boş bırakılan 
yere aşağıdaki ifadelerden hangisinin 
getirilmesi uygun değildir?

A) küçük bir gülümsemenin

B) ağzımızdan çıkacak güzel bir sözün

C) tanıdığımız kişileri görmezden gelmemizin

D) karşılaştığımız bir kişiyle selamlaşmamızın

4. Örneğin, geç kalan bir arkadaşımıza “Her za-
man geç kalıyorsun!” demek yerine “Seni gör-
meyince meraklandım.” demek gerekir.

Bu açıklamayı yapan bir kişi;

I. empati kurmak

II. olumlu iletişim kurmak,

III. “Ben Dili” ile konuşmak
konularından hangilerine dikkat çekmek 
istemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
İLETİŞİM KURARAK ANLAŞIRIZ 02
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5. Etkili iletişim kurmak çevremizdeki insanlarla ilişkilerimiz açısından çok önemlidir.

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi etkili iletişime bir örnek değildir?

A) 

Empati kurarım.

     B) 

“Ben dili” ni kullanmayı 
tercih ederim.

C) 

Konuşmalarımla beden di-
lim uyumludur.

     D) 

İletişim esnasında kar-
şımdaki kişiyle göz tema-
sı kurmaktan kaçınırım.

6. 

Ünlü halk şairi Yunus Emre, yukarıda verilen dizelerinde aşağıdakilerden hangisinin yaşa-
mımızdaki önemini dile getirmiştir?

A) Empati yapmak  B) Pozitif ayrımcılık

C) Olumlu iletişim  D) Yazılı iletişim

7. Bir babanın “Tamam bundan sonra sürekli kitap oku diye baskı yap-
mayacağım.” demesine karşın oyun oynayan çocuğuna sinirli sinirli 
bakması bir iletişim sorunudur.

Parçaya göre,aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Yazı yoluyla da iletişim kurabiliriz.

B) Beden dili, kültürden kültüre farklılık gösterir.

C) Etkili iletişim, kişinin gelişimine katkı sağladığı gibi topluma uyu-
munu da etkiler.

D) İletişimi etkin bir şekilde sürdürmek için sözel ve sözel olmayan 
mesajlar uyum içinde olmalıdır.
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1. Günümüzde cep telefonu ve tablet gibi tek-

nolojik araçlarla da mekân sınırlaması olma-
dan genel ağa bağlanılabilmektedir. İşte bu 
gelişmeler “sosyal medya” diye adlandırılan 
medya türünü ortaya çıkarmıştır.

Bu medya türü hakkında aşağıdaki açık-
lamalardan hangisi yanlıştır?
A) Sosyal medya, bireylere, ağ üzerinden me-

saj göndermeye imkan vermektedir.

B) Sosyal medyada bireyler birbirleriyle soh-
bet edebilir, paylaşımlarda bulunabilirler.

C) Sosyal medya ve uygulamaları tamamen 
zararsız olup çok faydalı amaçlara hizmet 
etmektedir.

D) Sosyal medyada karşılıklı uzun görüşmeler 
yerine o günkü etkinliklerle ilgili kısa, anlık 
paylaşımlar, duyurular ön plana çıkarılmakta-
dır.

2. 
Genel Ağ teknolojilerinin gelişmesi insanların 
birbiriyle olan iletişimini kolaylaştırırken, birçok 
yenilikleri de beraberinde getirmiştir. Genel 
Ağ; haberleşmeden bilgi paylaşımına, haberci-
likten medyaya, tanıtım ve reklamdan seyahat 
ve tatile, kamu hizmetlerinden bankacılık ve 
ticarete, eğlenceden sosyal ilişkiler ve kültür-
ler arası etkileşime, çevre ve sağlıktan eğitime 
ve günlük yaşamı ilgilendiren pek çok alanda 
olumlu yenilikleri hayatımıza getirmiştir.

Parçada açıklanan konuya aşağıdakiler-
den hangisi örnek olarak gösterilemez?
A) Sosyal medya kullanımında çok fazla za-

man israfı yapılmaktadır.

B) Genel Ağ, bilgiye ve habere ulaşmamızda 
kolaylık sağlamaktadır.

C) Genel Ağ üzerinden ticaret imkânı, bireyle-
rin alışveriş yapmasını kolaylaştırmıştır.

D) Artık pek çok sınav başvurusu, yazışma ya 
da devlet kurumlarıyla ilgili işlemler Genel 
Ağ ortamında yapılabilmektedir.

3. AKILLI TELEFON AKTİVİTELERİ
AKILLI TELEFON KULLANAN TOPLAM NÜFUSUN TERCİHLERİNE

GÖRE FARKLI KULLANIM ALANLARI (ANKETE DAYALI)

ALARMLI SAAT
FONKSİYONU KULLANAN

FOTOĞRAF VEYA VİDEO
ÇEKME

HABER OKUMA KİTAP VEYA
MAGAZİN OKUMA

LİSTELERİ YÖNETME (ALIŞVERİŞ vs.)

GÜNLÜK PROGRAMI
YÖNETME

HAVA DURUMUNU
KONTROL ETME

KİŞİ SAĞLIĞI DİYET VEYA DİĞER
FAALİYETLER

%38 %7 %23 %5

%44 %25 %7 %9

Yukarıdaki görselde akıllı telefonların kullanım 
amaçları gösterilmiştir.

Bu görselden yararlanarak aşağıdaki yar-
gılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Akıllı telefon günlük hayatımızın vazgeçil-
mezleri arasına girmiştir.

B) Alışveriş uygulamalarını kadınlar daha çok 
tercih etmektedir.

C) Çocukların akıllı telefon kullanma yaşı gide-
rek düşmektedir.

D) En fazla akıllı telefon kullanıcıları orta yaş 
insanlardır.

4. Günümüzde adı dillerden düşmeyen bu kav-
ram; gazete, dergi, radyo, televizyon, genel ağ 
gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan 
genel bir terimdir.

Yukarıda verilen açıklamada aşağıdaki 
kavramlardan hangisi tanımlanmıştır?

A) Basın  B) Medya

C) Yerel medya D) Genel Ağ

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
MEDYANIN HAYATIMIZDAKİ YERİ 03
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5. 

NÜFUSA ORANIKENTLEŞME NÜFUSA ORANINÜFUSA ORANINÜFUSA ORANI

OCAK
2017 TÜRKİYE

Türkiye’nin temel dijital istatistik göstergeleri

TOPLAM
NÜFUS

80.02
Milyon

%74 %60 %60 %89 %52

48. 00
Milyon

48. 00
Milyon

70.91
Milyon

42.00
Milyon

İNTERNET
KULLANICILARI

MOBİL
ABONELİKLER

AKTİF
SOSYAL MEDYA
KULLANICILARI

AKTİF
MOBİL CİHAZ

KULLANICILARI

Yukarıdaki görselden yararlanarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru olur?

A) Türkiye nüfusunun yarıdan fazlası Genel Ağ (internet) kullanıcısıdır.

B) Nüfusun önemli bir kısmı Genel Ağ’ı bilgiye ulaşmak için kullanmaktadır.

C) Ülkemizde Genel Ağ (internet) en az oranda sosyal medya amaçlı kullanılmaktadır.

D) Ülkemizde akıllı telefon kullanan insanların büyük çoğunluğu Genel Ağ kullanmamaktadır.

6. 

     

Yukarıdaki görsel sosyal medya üzerinden yapılan bir kan bağışı 
kampanyası ile ilgilidir.

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi sosyal medyanın bu yönü 
ile ilgili değildir?

A) Sosyal medyanın çok önemli ve faydalı kullanım alanları vardır.

B) Sosyal medya, daha fazla ziyaretçiye kısa zamanda ve zahmetsiz-
ce ulaşmayı sağlamaktadır.

C) Merak edilen ve ihtiyaç duyulan konularda, sosyal medya çok hız-
lı bir şekilde bilgiler elde edilmesine imkân tanımaktadır.

D) Beğenilme ve ilgi görme ihtiyaçlarını karşılamak için insanlar sos-
yal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşabilirler.

4962
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1. 

Madde 26 – Herkes düşünce ve kanaatlerini 
söz, yazı, resim veya başka yollarla tek ba-
şına veya toplu olarak açıklama ve yayma 
hakkına sahiptir.

Yukarıda verilen anayasa maddesi ile il-
gili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Düşüncelerimizi açıklamak, hak ve özgür-
lüklerimiz arasındadır.

B) Başkalarını incitici ifadeler de düşünce öz-
gürlüğü kapsamında değerlendirilmekte-
dir.

C) İnsanlara yalnızca özgür düşünme olanağı 
değil, aynı zamanda düşüncelerini özgürce 
açıklama ve iletme olanağının da tanınmış 
olması gerekir.

D) Düşünce özgürlüğü; kişinin serbestçe dü-
şünce edinebilmesi, edindiği düşünce ve 
kanaatleri özgürce açıklayabilmesi ve yaya-
bilmesi, düşüncelerinden ötürü kınanma 
endişesi taşımadan bu hakları kullanabil-
mesidir.

2. 
Medya yayınları çocukların yaşına uygun dil, 
müzik, mizah, karakterler ve öyküler kullan-
malıdır. Medya yayınları çocukların gelişi-
mine ve aile yaşamına zarar verecek olursa 
medya yayınına sansür getirilebilir.

Yukarıda verilen açıklamadaki altı çizili 
olan sözcüğün anlamı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Düzeltme

B) Yayın yasağı

C) Destekleme

D) Erteleme

3. 

Ünlü bir film yıldızının evinin bahçesinde 
eğlendiği sırada gizlice çekilen fotoğrafları 
haber yapılır. Ünlü kişi, izinsiz olarak fotoğ-
raflarını çeken ve kendisi hakkında haber 
yapan kuruluşlara dava açar. Mahkeme 
şikâyetçi olan vatandaşı haklı, haberi yapan 
ve yayınlayan kişileri haksız bulur. Mahke-
me, haberi yapan kişi ve kuruluşa ünlü ki-
şiden kamu önünde özür dileme şartı ve 
ünlü kişiye tazminat ödeme cezası verir.

Bu durum;

I. özel yaşamın gizliliği,

II. haberleşme özgürlüğü,

III. kişinin dokunulmazlığı
haklarından hangilerinin ihlal edilmesiy-
le ilgilidir?

A) Yalnız II  B) Yalnız III

C) I ve II  D) I ve III

4. Günüzde sosyal medya, kullanımın artmasıyla 
birlikte bazı sorunları da beraberinde getir-
miştir.

Bu tür sorunlara, aşağıdakilerden hangi-
si örnek olarak gösterilemez?

A) Bilgi kirliliği

B) Vakit israfı

C) Dil tahribatı

D) Zamandan tasarruf
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5. 

Veri paylaşımına izin veren akıllı cihazların yaygınlaşması kötü amaçlı yazılımları da beraberinde 
getiriyor. Kullandığınız programlar ve uygulamalar sürekli bizimle ilgili veriler topluyor. Toplanan 
veriler önemsiz görülebilir. Ancak bütün akıllı cihazlarınızdan elde edilen veriler bir araya geldiğin-
de hayatımızla ilgili detaylı bir resim sunuyor. Bu veriler kötü amaçlı kişilerin ellerine geçtiğinde ise 
yaşayabileceğimiz gizlilik ve güvenlik sorunları bizleri zor durumda bırakabilir. (basından 2017.)

Yukarıdaki haber metninde geçen durumla ilgili olarak alınabilecek tedbirler arasında aşa-
ğıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Tüm cihazlarınız için zararlı yazılımları, kimlik avı ve saldırı girişimlerini tespit edip engelleyecek ya-
sal bir antivirüs programı kullanılmalıdır.

B) Cihazla birlikte gelen varsayılan şifreleri, güçlü bir şifre ile değiştirmek gerekir.

C)  İnternete bağlı bir cihazı satın almadan önce cihazın güvenilirliğinden emin olunmalıdır. 

D) Genel Ağdan yüklenen her uygulamanın kamera ve mikrofona erişim sağlamasına izin verilmelidir.

6. Zeynep; kullanmadığı bir eşyasını Genel Ağ’da ilan vererek sat-
mıştır.

Kemal; Genel Ağ kullanarak bir lüks bir otelde tatil yaptığını arka-
daşlarına duyurmuştur.

Selim; Genel Ağ’da bir kan anonsu görmüş ve kan bağışı yapmış-
tır.

Fatih; sokakta bulduğu yavru kedilerin resmini sosyal medyada 
paylaşarak sahiplenilmesini sağlamıştır.

Yukarıda verilenlerden hangisi Genel Ağ ve sosyal medyanın 
doğru kullanılmasına bir örnek değildir?

A) Zeynep   B) Kemal

C) Selim   D) Fatih
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1. Kitle iletişim araçlarını kullanırken bize ait 

yazı, resim, bilgi ve verilerin izinsiz olarak 
başkalarının eline geçmesi tehlikesi vardır. 
Örneğin sosyal medyada paylaştığınız gör-
sellerin kötü amaçlı yazılımlarla ele geçirilip 
sizin isteğiniz dışında kullanılması bilişim 
suçları kapsamına girer. Bilişim suçu, Genel 
Ağ ve bilgisayar teknolojileri aracılığıyla kişi 
haklarının ihlal edilmesidir. Bu durum aynı 
zamanda özel hayatın gizliliğinin ihlal edil-
mesi suçu kapsamına girer. Böyle bir olayla 
karşılaştığınız zaman yasal haklarınızı kullan-
malısınız. Bunun için …………. kurumuna 
ebeveynlerinizle birlikte başvurabilirsiniz.

Açıklamada boş bırakılan yere;

I. Emniyet güçleri,

II. Cumhuriyet Başsavcılığı,

III. Kızılay Genel Müdürlüğü
kurumlarından hangileri getirilmelidir?

A) Yalnız II  B) Yalnız III

C) I ve II  D) II ve III

2. Artık özel günlerde insanlar birbirlerini bir-
birlerini ziyaret etmek yerine,  gelen bildiri-
minin altına bir not yazmakta, sayfasından 
konu ile ilgili bir mesaj yayınlamakta ya da 
yayınlanan bir gönderinin altına yorum yap-
maktadır. 

Yukarıda verilen açıklamada sosyal med-
yayla ilgili aşağıdakilerden hangisi eleş-
tirilmektedir?

A) Gelenek ve göreneklerin unutulmaya baş-
lanması

B) İnsanlar arasında iletişim duygusunun art-
ması

C) İnsanların özentili hareketler yapması

D) Kişilerin kendilerini ekonomik sıkıntılara 
sokmaları

3. 

13 Kasım 2017’de,  Seyhan ilçesi kent mer-
kezindeki İnönü Parkı’nda bulunan otobüs 
durağında cep telefonuyla otobüs bekleyen 
lise öğrencileri G.S. ve M.Z’nin fotoğraflarını 
çeken F.O hakkında öğrencilerin şikayeti üze-
rine dava açıldı. Anadolu Ajansı’nın haberine 
göre, sanık F.O. dün görülen duruşmada yap-
tığından dolayı pişman olduğunu söyledi. 
Yeni aldığı cep telefonu ile otobüs durakların-
da gördüğü 2 kişinin fotoğrafını çektiğini be-
lirten F.O, “Bayanlar benim fotoğraf çektiğimi 
fark edip bağırdılar. Bunun üzerine etraftaki 
insanlar gelip fotoğrafları zorla silmemi iste-
di. Ben de sildim. Pişmanım” dedi. Mahkeme 
heyeti, sanık F.O’ya “özel hayatın gizliliğini 
ihlal” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. 
(Genel Ağ’dan düzenlenmiştir. 2017)

Yukarıda verilen Genel Ağ haberindeki 
kişinin işlediği suç, anayasamızdaki;

I. Madde 20: Herkes, özel hayatına saygı 
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

II. Madde 22: Herkes, haberleşme hürriyeti-
ne sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

III. Madde 26: Herkes, düşünce ve kanaat-
lerini söz, yazı, resim veya başka yollarla 
tek başına veya toplu olarak açıklama ve 
yayma hakkına sahiptir.

maddelerden hangilerinde belirtilen hak 
ve özgürlüklerimiz ile ilgilidir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II

C) I ve II  D) II ve III
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4. Bugün ajans kaynaklı olarak ÖSYM sınavlarında öğrencilere şeker yerine üzüm dağıtılacağı yönün-
de haberler yayımlanmış ise de Merkezimiz Başkanlığının bu konuda bir çalışması bulunmamakta-
dır. Bilgi edinilmesi ve gerekli düzeltmenin yapılmasını talep ederiz.

ÖSYM Başkanlığı

Yukarıda bir tekzip metni gösterilmiştir.
Buna göre ‘’ tekzip’’ kavramının anlamı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Özel hayatımızın gizliliğine müdahale edilmesidir.

B) Gerçeğe aykırı bir yayınının düzeltilmesidir.

C) Medyanın kitle iletişiminde aktif olmasıdır.

D) Tarafsız olmak ve özel hayata saygılı olmak gibi basın yayın kuruluşlarının uyması gereken ilkelerdir.

5. Dünyanın öbür ucunda yaşanan bir olaydan birkaç saniye içinde haberdar olmak, üstelik olayı 
görmek, gerçekten “dünya küçükmüş” dedirtecek bir durumdur. Kitle iletişim araçları kurdukları 
haberleşme ağıyla, dünyayı küresel bir köye dönüştürmüştür. 

Yukarıdaki metinde aşağıdaki konulardan hangisine dikkat çekilmek istendiği söylene-
mez?
A) Kitle iletişim araçları, iletişime hız ve kolaylık sağlamakla kalmamış; aynı zamanda iletişimi, kitle ile-

tişimine çevirmiştir. 

B) Kitle iletişim araçlarıyla iletişimde ses, söz, yazı, beden dili, jest-mimik, giyim-kuşam gibi unsurlar 
ön plana çıkmaz.

C) Dünyada kitle iletişim araçları ve sosyal medya araçlarının kullanımı oldukça yaygındır.

D) Günümüzde  kitle iletişim araçları hem çok çeşitlenmiş hem de hızlanmış, iletişimde zaman ve 
mekân sınırı da kalmamıştır.

6. İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güven-
ce altına alınmıştır.
Madde 20: Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir...
Madde 22: Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin 
gizliliği esastır...
Madde 26: Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya 
başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hak-
kına sahiptir...
Yukarıda verilen anayasa maddelerinin;

I. haberleşme hürriyeti,

II. özel hayatın gizliliği,

III. düşünce özgürlüğü
hak ve özgürlüklerimizden hangileri ile ilgili olduğu söylene-
bilir?
A) Yalnız I               B) Yalnız II               C) I ve III                D) I, II ve III

4964



TEST

14

7
1. Bir mahallede yan yana dükkânları olan iki 

balcı varmış. Sinirli, asık suratlı olan balcı, 
dükkâna girip balın fiyatını soran müşteri-
lerin yüzlerine bile bakmadan “Görmüyor 
musunuz, üzerinde yazıyor.” dermiş. Bu du-
rumdan rahatsız olan müşteriler yandaki 
dükkâna giderlermiş. Komşu balcı, güler 
yüzlü bir adammış. Bu balcının dükkânına 
gelen müşteriler eli boş çıkmazmış. Çünkü 
balcı müşterilerle yumuşak bir ses tonuyla 
konuşur, balın özelliklerini, faydalarını ve 
nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini bir çır-
pıda anlatırmış. Asık suratlı balcı, en ucuz ve 
en iyi ballar kendisinde olmasına rağmen 
günde bir kavanoz bile bal satamazmış. 
Zamanla bu durumdan rahatsız olmaya 
başlamış ve sebebini araştırmaya karar ver-
miş. Bir bilge kişiye gitmiş. Bilgeye durumu 
anlatmış ve ona “Bunun sebebi nedir?” diye 
sormuş. Bilge kişi de “Sen dükkânda bal satı-
yorsun ama suratın sirke satıyor. Yüzün gül-
sün dilinden güzel sözler dökülsün.” demiş.

Fahreddin Yüksel, Deyimler ve İlginç Hikâ-
yeleri, s. 52

Bu hikayenin ana fikri ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir iletişim sürecinde karşı tarafın beden di-
lini gözlemlemek iletişimin etkinliğini azal-
tır.

B) Kişilerin ne söyledikleri önemlidir ama bunu 
nasıl söyledikleri daha da önemlidir.

C) İletişimi etkin bir şekilde sürdürmek için sö-
zel ve sözel olmayan mesajlar uyum içinde 
olmalıdır. 

D) İletişimdeki sorunların birçoğu, sözlerimizin 
davranışlarımızla ters düşmesi sonucunda 
ortaya çıkar.

2. Günümüzde artık hemen hemen her aile bire-
yinde akıllı telefon ve Genel Ağ var. Bireyler 
arasındaki iletişim akıllı telefon ve Genel Ağ 
kullanımının artmasıyla olumsuz yönde birçok 
değişime uğramıştır.

Örneğin;

- Önceleri aile büyüklerine bayram ziyaret-
leri yapılırken; şimdi birçok akrabamıza 
bir bayram mesajı yazmakla yetiniyoruz.

Yukarıda verilen açıklamayı tamamlayan 
diğer örnekler arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz?

A) Sosyal medyada geçirilen fazla zaman, aile-
lerin sohbet etme, birbirleri ile paylaşımlar-
da bulunma kültürlerini de yok etmektedir.

B) Günlük konuşmadaki kelimelerin yerine 
sosyal medyada kısaltmalarının kullanılma-
sı dilde yozlaşma ve bozulmayı beraberinde 
getirmiştir.

C) Sosyal medyadaki özentili hareketler, insan-
ların hem kimliklerini kaybetmelerine hem 
de kendilerini ekonomik sıkıntılara sokma-
larına sebep olmaktadır.

D)  Sokak hayvanlarının sahiplenilmesinden 
kayıp bir çocuğun bulunmasına kadar  bir-
çok konuda sosyal medya ile  hızlı bir biçim-
de bilinçlenme ve kenetlenme sağlanır. çok 
kısa sürede sonuca ulaşılmaktadır.

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
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3. İletişim sürecinde insanlar %7 oranında konuşulan sözleri, %38 oranında ses tonunu ve %55 oranın-
da beden dilini dikkate alıyorlar. (Yusuf Özbilen, “Sözel Olmayan İletişim”)

Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İletişim yalnızca sözel iletişimden ibaret değildir.

B) Konuşmacının bıraktığı ilk izlenim önemli değildir.

C) Bedenin duruş biçimi, jest, mimik, göz teması gibi sözel olmayan iletişim kanallarını doğru kullan-
mak etkili iletişim için gereklidir.

D) İletişime geçtiğimiz anda beden dilimiz karşımızdaki kişiyi olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir.

4. 

Televizyon programlarında uyarı amacıyla görseldeki “akıllı işaretler” kullanılmaktadır. Bu işaretler te-
levizyon programlarının yaş grubumuza uygunluğu konusunda bize programı izlemeden önce uyarı 
verir ve bize bir sorumluluk yükler. Bu sorumluluk gelişimimize ve yaşımıza uygun olmayan program-
ları izlememektir.

Metinde geçen akıllı işaretler aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından hazırlanmıştır?

A) Kızılay Genel Müdürlüğü

B) Milli Savunma Bakanlığı

C) TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu)

D) RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu)

5. Sosyal medyada paylaştığınız görsellerin kötü amaçlı yazılımlarla 
ele geçirilip sizin isteğiniz dışında kullanılması bu kapsama girer. 
Bu durum Genel Ağ ve bilgisayar teknolojileri aracılığıyla kişi hak-
larının ihlal edilmesidir. Aynı zamanda özel hayatın gizliliğinin ih-
lal edilmesi suçu kapsamına girer. Böyle bir olayla karşılaştığınız 
zaman yasal haklarınızı kullanmalısınız. Bunun için Cumhuriyet 
Başsavcılığına veya kolluk kuvvetlerine ebeveynlerinizle birlikte 
başvurabilirsiniz.

Yukarıdaki metinde aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklan-
maktadır?

A) Bilişim suçları  B) Düşünce özgürlüğü

C) Haberleşme hürriyeti  D) Kitle iletişim özgürlüğü
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1. 

Görselde Osmanlı Beyliği’nin kuruluş dönemin-
deki konargöçer Türkmenler gösterilmiştir.

Bu insanlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Daha çok tarımla uğraşırlardı.

B) Savaş zamanı orduya destek verirlerdi.

C) Bağlı oldukları beyliklere vergi öderlerdi.

D) Halı, kilim ve yünlü dokumacılıkla uğraşır-
lardı.

2. 1324’te Osman Bey vefat ettikten sonra 
oğlu Orhan Bey devletin başına geçti. Or-
han Bey döneminde Osmanlı Devleti, Ana-
dolu ve Rumeli’de (Balkanlar) güçlü bir dev-
let hâline geldi.

Bu dönem Osmanlı’da yaşanan gelişme-
ler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan 
hangisinde bir hata yapılmıştır?

A) Bursa fethedilerek başkent yapıldı.

B) Çimpe Kalesi alınarak Anadolu’ya geçiş sağ-
landı.

C) Maltepe (Palekanon) Zaferi ile İznik ve İzmit 
alındı.

D) Karesioğulları Beyliği alınarak ilk deniz kuv-
vetine sahip olundu.

3. 

Yukarıdaki haritada XIV. yüzyıl başları Osmanlı 
ve bazı Anadolu Beyliklerinin sınırları gösteril-
miştir.

Bu haritadaki Osmanlı Beyliği’nin konu-
mu ile ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Moğol tehlikesi çok yakınındadır.

B) Önemli ticaret yolları ve pazar alanlarının 
dışındadır.

C) Anadolu’da ve Balkanlarda hakim olan güç-
lü bir devlet vardır.

D) Bizans İmparatorluğu‘nun büyük kent ve 
kasabaları ile komşudur.

4. Malazgirt zaferinden sonra yurt edinmek 
için Anadolu’ya gelen boylardan biri de Ka-
yılardı. Türkiye Selçuklu Sultanı, eski gücü-
nü yitirmiş olan, taht kavgaları ile uğraşan 
Bizans Devleti sınırına uç beyleri yerleştiri-
yordu. Selçuklu Sultanı, Ertuğrul Bey ida-
resindeki Kayıları ilk olarak Ankara yakınla-
rındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi. Daha 
sonra Kayılara Söğüt ve Domaniç yörelerini 
yaylak ve kışlak olarak verdi.

Metinde geçen Türkiye Selçuklu Sultanı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çağrı Bey 

B) Sultan Alparslan

C) I. Alaeddin Keykubat

D) Gazneli Sultan Mahmut

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
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5. Osman Bey’in kurucusu olduğu Osmanlı Devleti zaman içinde sınırlarını genişleterek Asya, Avrupa ve 
Afrika’nın önemli bir bölümünü hâkimiyeti altına aldı. Altı yüzyılı aşkın ömrü ile dünyanın en uzun 
süre yaşayan devletlerinden biri oldu. 

Devletin kuruluş döneminde Orhan Bey’den sonra başa geçen;

   

             I) I. Murat     II) Yıldırım Bayezid             III) Çelebi Mehmet

Padişahların en baştan sona doğru sıralanışı nasıldır?

A) I-II-III B) III-II-I C) II-III-I D) I-III-II

6. 
Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle komşuydu. Bundan dolayı topraklarını genişle-
tebilmek için birbirleriyle mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Osmanlı Devleti ise bulunduğu 
konumun sağladığı avantaj ile mücadelesinin çoğunu komşusu olan Bizans Devleti ile yapmış-
tır. Cihat olarak nitelendirilen bu mücadele diğer beylikler arasında Osmanlıya olan sempatinin 
artmasını sağlamıştır. Bu durum doğudan yeni gelen konargöçer Türklerin Osmanlı topraklarını 
tercih etmelerine neden olmuştur.

Buna göre, Osman Bey Dönemi’nde beyliğin ve kurulduğu coğrafyanın özellikleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Denize kıyısı yer almaktadır.

B) Bir uç beyliği olarak kurulmuştur.

C) Kurulduğu bölgede Hristiyan halk çoğunluktadır.

D) Bizans İmparatorluğu’na bağlı tekfurlarla komşudur.

7. Osman Bey, Anadolu’daki diğer Türkmen beyleriyle mücadeleye 
girişmeyerek akıllıca bir yol izlemiştir. Bu davranışının olumlu neti-
cesini bir savaş sırasında görmüştür. Osman Bey, Bizans kuvvetleri-
ne karşı çevresindeki Türkmen beylerinden yardım istediği zaman 
Türkmen beyleri yardım isteğine olumlu cevap vermişler ve yardım 
göndermişlerdi. Bir İmparatorluk ordusuna karşı kazanılan bu sa-
vaş Osman Bey’in şöhretini arttırmıştır. Civar beyliklerin gazileri za-
fer sonrası onun bayrağı altında toplanmaya başlamıştır.

Metinde geçen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Malazgirt Savaşı (1071)  B) Kösedağ Savaşı (1243)

C) Koyunhisar Savaşı (1302) D) I. Kosova Savaşı (1389)
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1. Orhan Bey’den sonra Osmanlı tahtına geçen 

I. Murat, Rumeli’de gaza ve cihat yapmayı 
sürdürdü. Bu dönemde Rumeli’de Bulgaris-
tan ve Sırbistan içlerine seferler düzenlenir-
ken Anadolu’da da Osmanlı Devleti toprakla-
rı genişlemeye devam etti.

I. Murat ve onun döneminde yaşanan ge-
lişmeler ile ilgili aşağıdaki açıklamalar-
dan hangisi yanlıştır?
A) İstanbul’u alarak 1363 yılında alarak baş-

kent yaptı.

B) Haçlılar ile yapılan ilk savaş olan Sırpsındığı 
Savaşı’nı kazandı.

C) Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütah-
ya’yı, Hamitoğullarından parayla Isparta ve 
çevresini aldı.

D) I. Kosova Savaşı’nda haçlıları yendi (1389). 
Ancak savaş alanını gezerken bir Sırp askeri 
tarafından şehit edildi.

2. 

Görseldeki Divan Teşkilatı, devlet işlerinin gö-
rüşüldüğü ve karara bağlandığı en önemli yö-
netim organıdır.
Bu teşkilat ile ilgili aşağıdaki açıklama-
lardan hangisi yanlıştır?
A) Alanında uzman kişilerden oluşurdu.

B) Padişaha devlet idaresinde yardımcı olurdu. 

C) Padişahın önerisini değerlendirir ve son ka-
rarı verirdi.

D) Çözülemeyen şeri ve hukuki davaların kara-
ra bağlandığı en yüksek mahkeme ve idari 
makamdı.

3. 

Görselde Kapıkulu Ocağı için toplanan ço-
cuklar temsil edilmiştir.  I. Murat Dönemi’n-
de, Rumeli’deki fetihlerin artmasıyla ordu 
yetersiz kaldı. Bunun üzerine asker olarak 
yetiştirmek üzere savaş esirlerinden ve Hris-
tiyan ailelerin erkek çocuklarından seçilen-
ler önce Türk ailelere verildi. Bu çocukların 
kaldıkları aileler yanında Türk âdet ve ge-
lenekleri ile İslam dininin esaslarını öğren-
meleri sağlandı. Daha sonra da bunları Ka-
pıkulu Ocağına alarak asker ihtiyacının bir 
bölümü karşılandı.

I. Murat’ın (Hüdevandigar) kurduğu bu 
askeri düzen;

I. devşirme sistemi,

II. yeniçeri ocağı,

III. tımarlı sipahi,

IV. yaya ve müsellem
ordu sistemlerinden hangileridir?

A) Yalnız III  B) Yalnız IV

C) I ve II  D) III ve IV
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4. Osmanlı Devleti’nin siyasi bir güç olarak ortaya çıkmasında devlet yönetim 
yapısının da büyük payı vardır. Devlet yönetiminde padişahın vekili ve 
yardımcısıdır. Padişahın mührünü taşırdı. Fatih Sultan Mehmed Dönemi’nden 
itibaren divan toplantılarına başkanlık etmeye başladı. Padişah sefere 
katılmadığı zaman orduyu komuta ederdi.

Metinde açıklanan devlet adamının unvanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazasker

B) Nişancı

C) Defterdar

D) Sadrazam (veziriazam)

5. Osmanlı Devleti, kuruluş sürecinde, siyasi birlikten yoksun küçük devletlerin olduğu Rumeli’de fetih-
ler yapmaya ağırlık verdi. Fethedilen Rumeli’ye Anadolu’dan getirilen Türkler iskân edildi yani yer-
leştirildi. Osmanlı Devleti, “iskân politikası” adı verilen bu yöntemle fethettiği yerlerde Türk nüfusun 
artmasını sağladı. Ancak buralarda yaşayan gayrimüslim halkın geleneklerine, diline, inancına mü-
dahale etmedi.

Bu politikanın sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Fetihlerin kalıcı olmasını sağladı ve yeni fetihlere zemin hazırladı. 

B) Rumeli’deki verimli ve boş araziler Türklerin yerleşmesiyle ekilip biçilen tarlalar hâline geldi ve dev-
letin vergi gelirleri arttı.

C) Gayrimüslimler Osmanlı idaresi altında düzensiz ve adil olmayan bir yönetimle idare edildi.

D) Issız ve terk edilmiş yerlere cami, medrese, zaviye, han, hamam gibi yapılar inşa edilerek buraların 
Türk şehirleri hâline gelmesi sağlandı. 

6. I. İznik’te ilk medreseyi açtı.

II. İlk kez divan teşkilatını kurdu.

III. Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kurdu.
Yukarıda verilen açıklamalar hangi Osmanlı yöneticisi ile il-
gilidir?

A) Osman Bey  B) Orhan Bey

C) I. Murat   D) Yıldırım Bayezid
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1. I. Murat’ın I. Kosova Savaşı’nda şehit edilme-

sinden sonra yerine oğlu Yıldırım Bayezid geç-
ti. 

Bayezid'in, “yıldırım” lakabını aşağıdaki-
lerden hangisiyle aldığı söylenebilir?

A) Anadolu’da Osmanlı siyasi birliğini sağla-
masıyla

B) Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Sava-
şı’nı kaybetmesiyle

C) İstanbul kuşatmasını kaldırarak Haçlıları    
Niğbolu Savaşı’nda (1396) yenmesiyle

D) Kendisinden sonra Osmanlı Devleti’nde 11 
yıl süren Fetret (duraklama) Devri başlama-
sıyla

2. Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti 
parçalanmanın eşiğine geldi. Yıldırım Baye-
zid’in oğulları arasında “Fetret Devri” denilen 
ve 11 yıl devam eden taht mücadelesi baş-
ladı. Anadolu’daki Türk beyliklerinin birçoğu 
yeniden kurulurken Rumeli’de bazı yerler 
kaybedilmekle birlikte önemli bir kayıp ya-
şanmadı.

Daha sonra Fetret Devri’ne son verip dev-
leti toparlayan ve aynı zamanda Yıldırım 
Bayezid’in oğullarından olan kişi aşağı-
daki Osmanlı padişahlarından hangisi-
dir?

A) II. Murat

B) II. Mehmet

C) I.Murat (Hüdevandigar)

D) I. Mehmet (Çelebi Mehmet)

3. ‘’Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak 
ve birliğini korumak için kardeşlerimle müca-
dele etmek zorunda kaldım. Tahta çıktığımda 
Anadolu’daki Türk beylikleri ve Rumeli’deki 
krallıklarla mücadele ettim. Karamanoğulları 
bu beylikler içinde devletimi en çok uğraş-
tıran beylik oldu. Akdeniz’de önemli bir do-
nanmaya sahip olan Venedik ile ilk deniz sa-
vaşımızı yaptık. Yeni güçlenen donanmamız 
bu savaşta başarılı olamadı. Devleti yeniden 
eski sınırlarına ulaştırmaya çalıştım. Devletim 
için yaptıklarım nedeniyle Osmanlı Devle-
ti’nin ikinci kurucusu olarak kabul edildim.’’

Açıklamada bulunan kişi aşağıdaki Os-
manlı padişahlarından hangisidir?

A) Orhan Bey

B) II. Mehmet

C) I. Murat (Hüdevandigar)

D) I. Mehmet (Çelebi Mehmet)

4. 
Osmanlı’da fetihler sadece silah yoluyla ger-
çekleşmemiştir. Askerlerden önce fethedi-
lecek bölgeye gidip insanların gönüllerini 
kazanmaya çalışan kişilerin de fetihlerde 
büyük rolü vardır. Derviş denilen bu kişile-
rin faaliyetleri Anadolu’da İslâmiyet’in ya-
yılmasını sağladı. Şehir ve kasabalara yerle-
şen dervişler, toplumun bütün kesimleriyle 
yakın temas kurdu. Halk arasında gaza ve 
cihad anlayışını yaydılar. Bu durumun Os-
manlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya 
çıkmasında önemli katkısı oldu.

Metinde geçen gönüllü insanlara derviş 
ile aynı anlama gelen hangi isim verilmiş-
tir?

A) Abdâl   B) Gazi

C) Yeniçeri  D) Sipahi
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5. - Anadolu’da düzeni sağladıktan sonra Macarlarla 1444 yılında Edirne-Segedin Antlaşması’nı im-
zalayarak tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed’e bıraktı.

- Avrupalı devletler anlaşmayı bozunca oğlunun da ısrarı ile tekrar tahta geçti.

- 1444 yılında Varna Savaşı’nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.

- 1448 II. Kosova Savaşı’nda intikam isteyen Haçlıları tekrar yendi. Bu savaş ile Avrupalıların Türk-
leri Balkanlardan çıkarma ümidi kalmadı.

Yukarıda verilen açıklamaların aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisine ait olduğu 
söylenebilir?

A) II. Murat   B) II. Mehmet

C) I. Murat (Hüdevandigar)  D) I. Mehmet (Çelebi Mehmet)

6. ………. döneminde fetihlerin artması ve sınırların genişlemesiyle düzenli bir orduya ihtiyaç duyuldu 
ve “Yaya ve Müsellem” adıyla bir ordu kuruldu. Yayalar piyade, müsellemler ise atlı askerlerden oluşu-
yordu. Ancak bu ordunun da asker ihtiyacını karşılayamaması üzerine ………… döneminde Kapıku-
lu Ocakları kuruldu. Daha sonraki dönemlerde orduya yeni sınıflar katıldı ve Osmanlı ordusu dünya-
nın en önemli askerî güçlerinden biri hâline geldi. ………. döneminde oluşturulan donanma devletin 
kuruluş döneminde kara kuvvetlerine göre ikinci planda kaldı…………’den itibaren yeni tersanelerin 
yapılmasıyla Osmanlı donanması gelişmeye başladı.

Yukarıda verilen açıklamada boş bırakılan alanlardan herhangi birine aşağıdaki Osmanlı 
padişahlarından hangisi yazılamaz?

A) Orhan Bey B) I. Murat C) Yıldırım Bayezid D) II. Mehmet (Fatih)

7. 

Bir ülke alındıktan sonra padişah kâtibi o yöreye gelir ve erkek 
çocukları yeniçeri olarak askere alır. Her biri için beş altın öder ve 
onları Anadolu’ya yetiştirilecekleri yere gönderir. Şayet buradan 
aldığı çocuk yeterli gelmezse kendi ülkesindeki erkek çocukla-
ra sahip Hristiyanlara gider. Onlardan her şehrin payına düşen 
miktarda çocuğu toplar. Çocuklar kime emanet edildiyse o kişi 
çocukları yetiştirmekle ve sonra kendisine söylenen yere yolla-
makla mükelleftir. Geri alınan çocuklar savaş talimi yapmaya 
başlar. Padişah onlara ulufeleri öder. En iyilerini sarayına seçer 
ve ulufelerini arttırır. Konstantin Mihailoviç (Sırp), Bir Yeniçerinin 
Hatıraları, s.115-116 (Düzenlenmiştir.)

Yukarıda verilen metinde geçen asker alma sistemine ne ad 
verilir?

A) Yaya             B) Akıncı              C) Devşirme              D) Eyalet askeri
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1. 

Mimar Sinan tarafından Balkanlarda inşa 
edilen tarihi Sokollu Mehmed Paşa (Drina) 
Köprüsü’nün Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı’nca (TİKA) gerçekleştirilen 
restorasyonu tamamlandı. UNESCO tarafın-
dan 2007’de Dünya Kültür Mirası Listesi’ne 
de alınan köprü, aynı zamanda dünya kül-
tür mirası içinde yer alan 6 köprüden biri 
olarak biliniyor.

(03 Nisan 2019 https://www.arkeolojikhaber.com) 

Görseldeki Genel Ağ haberinde geçen ta-
rihi köprü günümüzdeki hangi ülke sınır-
ları içinde yer almaktadır?

A) İran  B) Irak

C) Suriye  D) Bosna Hersek

2. Osmanlı ekonomisinde, üretim önceleri 
“Ahiler” ve daha sonra“Lonca” adı verilen 
esnaf teşkilatları tarafından kontrol edilirdi. 
Tüccarların konaklaması için kervansaraylar 
ve mallarını satabilmesi için çok sayıda han-
lar yapılmıştır.

Yukarıda verilen açıklamaların daha çok 
hangi ekonomik sektör ile ilgili olduğu 
söylenebilir?

A) Tarım  B) Ticaret 

C) Hayvancılık D) Madencililk

3. Osmanlı devletinin başkentleri;

I. Orhan Bey’in fethetmesiyle birlikte Os-
manlı devletinin başkenti olmuştur. 1326 - 
1365 yılları arasında yani yaklaşık 39 sene 
Osmanlı devletine başkentlik yapmıştır.

II. 1365-1453 yılları arasında yani İstanbul 
Fethine kadar Edirne, Osmanlı devletinin 
başkenti olmuştur. Yaklaşık 88 sene Os-
manlı devletine başkentlik yapan şehir, 
Murat Hüdavendigar zamanında başkent 
olmuştur.

III. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u 1453’te 
fethettikten sonra, Osmanlı devletinin 
başkenti olmuştur. Şehir, 470 yıl Osmanlı 
devletine başkentlik yapmıştır.

Yukarıda verilen açıklamalardaki şehirler 
sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

            I                   II                      III       

A)   Bursa          İstanbul           Edirne

B) İstanbul        Edirne               Bursa

C)  Edirne           Bursa              İstanbul

D)   Bursa           Edirne             İstanbul

4. Osmanlı Devleti daha kuruluşundan itibaren 
birçok hayır kurumu ve sosyal müesseseler 
inşa etmiştir. Bunlardan bir tanesi de ihtiyaç 
sahiplerinin yemek yediği yer olup bugünkü 
karşılığı aşevidir.

Açıklamada geçen hayır kurumu aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İmarethane  B) Bedesten 

C) Kervansaray  D) Darüşşifa
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5. 

        Bakır para (Osman Bey)            Gümüş para  (Orhan Bey)       Altın para  (Fatih Sultan M.)

Yukarıdaki görsellerde Osmanlı’da kullanılan ilk paralar ve ait oldukları dönemler verilmiştir.

Para basımında kullanılan madenlerin farklılaşmasına bağlı olarak aşağıdaki yorumlardan 
hangisi yapılabilir?

A) Dış devletlerden borç alınmaya başlanmıştır.

B) Ekonomide tarımsal faaliyetler ön plandadır.

C) Devletin ekonomisi zamanla güç kazanmıştır.

D) Savaşlardan elde edilen gelirler halka dağıtılmıştır.

6. 

5

        Müslümanlara ait bir cami           Hristiyanlara ait bir kilise     Yahudilere ait bir sinagog

Farklı dinlere ait görseldeki ibadethaneler Osmanlı Devleti sınırları içerisinde bir arada bulunmakta 
idi.

Bu durum Osmanlı yönetim anlayışı ile ilgili aşağıdaki yargı-
lardan hangisini kanıtlar? 

A) Merkeziyetçi bir yapıya sahiptir. 

B) Ülke toprakları hazineye aittir.

C) Başka dinlere hoşgörülü yaklaşılmıştır. 

D) Anadolu Türk Birliği sağlanmak istenmiştir.
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1. 

Osmanlının Asya ve Avrupa toprakları 
arasındaki bütünlüğünü engelleyen İs-
tanbul’un alınması gerekiyordu. İstanbul 
önemli ticaret yollarının üzerinde bu-
lunması nedeniyle ekonomik açıdan da 
önemliydi. Hz. Muhammed’in “Konstanti-
nopolis (İstanbul) bir gün mutlaka fethe-
dilecektir. Onu fetheden asker ne güzel 
asker, onu fetheden komutan ne büyük 
komutandır.” hadisi de tüm Müslümanla-
rın hayalini süslüyordu. Ayrıca Bizans, haç-
lıları Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu.

Bu amaçlarla İstanbul’u Fatih’ten önceki;

I. II. Murat

II. I. Mehmet (Çelebi Mehmet)

III. I.Beyazid  (Yıldırım)
Osmanlı padişahlarından hangileri ku-
şatmıştır?

A) Yalnız II  B) I ve II

C) I ve III  D) II ve III

2. 

Küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim almıştır. 
“Avni” lakabıyla şiirler yazacak kadar edebiyat 
bilgisine, topların tasarımını yapacak kadar 
matematik ve mühendislik bilgisine sahiptir. 
Ayrıca çeşitli ilimler tahsil etmiş çok sayıda ya-
bancı dil bilmektedir.
Yukarıdaki metinde, hakkında bazı bilgi-
ler verilen görseldeki Osmanlı padişahı 
hangisidir?
A) II. Bayezid   B) I. Murat

C) Yıldırım Bayezid D) II. Mehmet

3. Osmanlı fetih siyasetinin başarılı olmasında  
önemli bir yeri vardır. Müsamaha ve tolerans 
göstererek fethedilen yerlerdeki gayrimüs-
lim (Müslüman olmayan) halkı Osmanlı yö-
netimine ısındırmak anlamındadır. Nitekim 
fethedilen yerde yaşayan halka karşı müsa-
maha ile yaklaşılmış, din ve ırk ayrımı yapıl-
maksızın herkese adil ve eşit davranılmıştır. 
Osmanlı yönetimi onları Müslüman olmaları 
için zorlamamış dil, din ve yaşam biçimlerine 
karışmamıştır. Böylece fethedilen yerlerde 
yaşayan halkın Osmanlı yönetimini kabu-
lü kolaylaşmıştır. Örneğin, Fetret Devri’nde 
Osmanlı Devleti, Anadolu’daki topraklarını 
büyük ölçüde yitirirken Rumeli’de büyük 
toprak kaybı yaşanmaması bu politikanın 
sonucudur.

Yukarıda verilen metinde hangi kavram 
açıklanmıştır?

A) Dirlik sistemi

B) Devşirme sistemi

C) İstimâlet politikası

D) Gaza ve cihat anlayışı

4. Kuruluşundan İstanbul'un Fethine kadar 
Osmanlı Devleti'nin Siyasi hayatında aşa-
ğıdaki padişahlardan hangisi yer alma-
mıştır?

A) I. Murat

B) Yıldırım Bayezid

C) II. Murat

D) II. Bayezid
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5. 
Fatih Sultan Mehmet ile Trabzon seferinde yanında bulunan Uzun Hasan’ın annesi Sara Hatun 
arasında şu konuşma geçmiştir: Sara Hatun: “Hey oğul! Bir Trabzon için bunca zahmet çekmek 
nedendir?” dedi. Padişah cevap verdi: “Ana! Bu zahmet din yolunadır ki ahirette Allah’ın yanına 
varınca mahcup olmayalım. Zira bizim elimizde İslam kılıcı vardır, eğer bu zahmete katlanmazsak 
bize gazi demek yalan olur.” dedi.

Âşık Paşazâde Derviş Ahmed Âşıkî, Âşık Paşazâde Tarihi, 

Metinden hareketle,Osmanlı padişahları ile ilgili, 

I. Gaza ve cihat anlayışına bağlı hareket ederek fetihler gerçekleştirmişlerdir.

II. İslam dinini korumak ve yaymak amacıyla yapılan savaş anlamına gelen gaza ve cihadı dinî bir 
görev kabul etmişlerdir.

III. Bizans ve Balkanlar’daki Hristiyan devletler yerine  daha çok Anadolu’daki Müslüman Türk beylik-
leri ile mücadele etmişlerdir.

yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I                   B) Yalnız III                   C) I ve II                  D) II ve III

6. 

    

İstanbul’un fethiyle “Fatih” unvanını alan II. Mehmet, korku içinde 
Ayasofya’ya toplanmış halka, canlarına ve hürriyetlerine asla za-
rar verilmeyeceğini, emniyet içerisinde evlerine gidebileceklerini 
söyledi. Ortodoks Hristiyanları korudu ve başlarına yeni bir patrik 
yani din görevlisi tayin etti.

Bu durum Fatih Sultan Mehmet’in aşağıdaki konulardan 
hangisine verdiği önem ile ilgilidir?

A) Eğitim birliği  B) Seyahat hakkı

C) Ulusal egemenlik  D) Din ve vicdan hürriyeti 
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1. (I) İstanbul’un fethiyle Osmanlı Devleti’nin 

Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bü-
tünlük sağlandı. (II) Boğazların kontrolü ta-
mamen kendisine geçen Osmanlı Devleti 
bölge ticaretinde daha etkin bir güç hâline 
geldi. (III) İstanbul’dan ayrılan Bizanslı bilim 
insanları İtalya’ya giderek Rönesans’ın geliş-
mesine destek verdiler. (IV) Akdeniz ticaretinin 
büyük oranda Müslümanların eline geçmesi 
Avrupa’da yeni ticaret yollarının aranmasına ve 
coğrafi gelişmelere neden oldu.

Yukarıda verilen metindeki numaralan-
dırılan cümlelerden hangileri İstanbul’un 
fethinin daha çok dünya tarihi açısından 
sonuçları ile ilgilidir?
A) Yalnız I  B) I ve II
C) I ve IV  D) III ve IV

2. Fatih Sultan Mehmet’in hükümdarlığıyla baş-
layan ve 16. yüzyıl ortalarına kadar devam 
eden dönemde Osmanlı Devleti; siyasi, askerî 
ve ekonomik olarak gücünün zirvesine ulaştı. 
Bu döneme ait;

I. 

    
              II. Bayezid

II. 

    
      Yavuz Sultan Selim

III. 

    
  Kanuni Sultan Süleyman
padişahların tahta geçiş sırası nasıldır?
A) I-II-III  B) III-II-I

C) I-III-II  D) II-I-III

3. 

Fatih Sultan Mehmed’in torunu olan I. Selim 
öncelikli olarak Osmanlı Devleti’nin doğu ve 
güney sınırları ile ilgilenmiştir. Yavuz Sultan 
Selim, ……I……Savaşı’nda (1514) Safevî 
Devleti’nin hükümdarı Şah İsmail’i yenerek 
Safevilerin Anadolu üzerindeki baskısını or-
tadan kaldırmıştır. ……II…….Savaşı (1515) 
ile Dulkadiroğlu Beyliği’ni ortadan kaldır-
mıştır. Böylece Anadolu’da Türk birliği kesin 
olarak sağlanmıştır. ……III…… (1516) ve 
….IV…. Savaşları (1517) ile Memluk Devle-
ti’ni ortadan kaldırarak Osmanlı topraklarını 
Afrika Kıtası’na kadar genişletmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarda boş bırakılan 
yerlere aşağıdaki savaşlardan hangileri 
getirilmelidir?
            I                  II                III                 IV    

A) Çaldıran    Turnadağ   Mercidabık  Ridaniye

B) Turnadağ   Mercidabık  Ridaniye   Çaldıran

C) Mercidabık  Ridaniye   Çaldıran   Turnadağ

D) Ridaniye   Çaldıran  Turnadağ    Mercidabık

4. Yavuz Sultan Selim, Kahire’ye ulaşır. Bura-
da okunan cuma hutbesinde kendisi için 
“Mekke ve Medine’nin hâkimi” anlamına 
gelen “Hâkimü’l Harameyn” unvanının kul-
lanıldığını duyar. Bunun üzerine müdahale 
ederek “Mekke ve Medine’ye hizmet eden” 
anlamına gelen “Hâdimü’l Harameyn” ün-
vanının kullanılmasını ister.

Verilen açıklama aşağıdaki gelişmeler-
den hangisi sırasında yaşanmıştır?
A) Mısır seferi B) İran seferi

C) Çaldıran Savaşı D) İstanbul’un fethi

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
OSMANLI DEVLETİ’NİN FETİH SİYASETİ 12



S.B. Sosyal Bilgiler

27

5. 

Osmanlı Devleti’nde 46 yıl ile en uzun süre tahtta kalan padişahtır. Adaleti 
ve yaptığı kanunlar sayesinde “Kanuni” unvanını almayı hak etti. Dönemin-
de Osmanlı Devleti hem doğuda hem de batıda güçlü bir konuma geldi. 
Ömrünün çoğu seferlerde geçti ve Zigetvar Seferi sırasında vefat etti.

Yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen görseldeki Osmanlı padişahı hangisidir?
A) II. Mehmet B) I. Selim  C) I. Süleyman D) II. Bayezid

6. Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki hakimiyeti ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi Fa-
tih Sultan Mehmet Dönemine aittir?

A) Kıbrıs ve Rodos adalarının fethi

B) Karadeniz’in Türk Gölü hâline gelmesi

C) Akdeniz ticaretinin tamamen güvenlik altına alınması

D) Haçlı donanmasına karşı Preveze Deniz Savaşı’nın kazanılması

7. 

       

Sakalının rengi nedeniyle Avrupalılar “Kızıl Sakallı” anlamına ge-
len “Barbaros” unvanını vermişlerdir. Bir gemi ile başladığı deniz-
cilikte zamanla Akdeniz’de önemli bir deniz gücü hâline geldi ve 
Cezayir’i ele geçirdi. Yavuz Sultan Selim’in Dönemi’nde gönüllü 
olarak Osmanlı’ya katıldı ve Cezayir, Osmanlı toprağı oldu. Kanu-
ni Sultan Süleyman onu İstanbul’a çağırarak donanma komutanı 
(Kaptan-ı Derya) yaptı. En büyük başarısı haçlı donanmasına karşı 
kazandığı Preveze Deniz Zaferi’dir.

Yukarıdaki açıklamada bahsedilen kişi aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) II. Bayezid   B) Hayreddin Paşa

C) Lala Mustafa Paşa  D) Sokullu Mehmet Paşa
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1. 

        

Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Endül-
jans satışının Hristiyanlıkta yeri yoktur. Gü-
nahları ancak Tanrı bağışlar. Fakirlik içinde 
yaşayan halk, Latinceden Almancaya tercü-
me ettiğim İncil’i artık kendisi okuyup anla-
yabilecek ve papazların aracılığından kurtu-
lacak.

Reform hareketlerinin önderi olan gör-
seldeki Alman din adamı aşağıdaki kişi-
lerden hangisidir?

A) Montaigne B) Michelangelo 

C) Martin Luther  D) Gentile Bellini

2. İstanbul’un Türkler tarafından fethedilme-
si ile Avrupa ekonomik ve siyasi olarak zor 
durumda kalmıştı. Avrupalılar Osmanlıya ve 
diğer Müslüman ülkelere vergi ödememek, 
ticaret mallarına daha kolay ve ucuz yoldan 
ulaşabilmek amacıyla Çin ve Hindistan’a gi-
den yeni yollar aradılar. Bu amaçla okyanus-
lara açıldılar, yeni yerler ve yeni ticaret yolları 
keşfettiler. 15. yüzyılda başlayan bu keşiflere 
“coğrafi keşifler” adı verildi. 

Bu keşifler sonucunda;

I. Amerika,

II. Avustralya, 

III. Ümit Burnu,

IV. Cebeli Tarık Boğazı
gibi yerlerden hangisine ilk defa ulaşıl-
mamıştır?

A) I               B) II                C) III                D) IV

3. Şimdi Avrupalılar bütün dünyayı öğrendiler. 
Gemilerini her yere gönderiyorlar ve önemli 
limanları ele geçiriyorlar. Eskiden Hindis-
tan ve Çin malları Süveyş’e (Mısır) gelir ve 
Müslümanlar tarafından bütün dünyaya da-
ğıtılırdı. Fakat şimdi bu mallar Portekiz, Fe-
lemenk (Hollanda) ve İngiliz gemileriyle Av-
rupa’ya taşınıyor ve oradan bütün dünyaya 
dağılıyor. Kendilerinin ihtiyaç duymadıkları 
şeyleri İstanbul’a ve diğer İslam ülkelerine 
getiriyorlar ve fiyatının beş katına satıp çok 
para kazanıyorlar. Bu nedenle İslam ülkele-
rinde altın ve gümüş azalmaktadır. Osmanlı 
Devleti, Yemen kıyılarını ve oradan geçen 
ticareti ele geçirmelidir; aksi hâlde çok geç-
meden, Avrupalılar İslam ülkelerine hükme-
deceklerdir.

Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Ta-
rihi, s. 112-113

Verilen metinden yola çıkarak aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Coğrafi keşifler Osmanlı Devleti’ni olumsuz 
etkilemiştir. 

B) Akdeniz limanları eski önemini kaybetmeye 
başlamıştır.

C) Osmanlı Devleti’nin gelirleri azalmaya baş-
lamıştır.

D) İpek ve Baharat yolları yeniden önem ka-
zanmıştır.

4. Rönesans Dönemi’nde bilim, kültür ve sa-
nat alanlarında eserler veren çok sayıda-
ki sanatçı ve bilim insanı arasında;

I. Copernicus,

II. Shakespeare,

III. Leonardo Da Vinci
gibi kişilerden hangileri yer alır?

A) Yalnız I  B) Yalnız II

C) I ve III  D) I, II ve III
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5. 
Burjuva sınıfının sanat ve bilimle uğraşanlara destek olmaları sanat, kültür ve bilimde ilerlemelere 
katkı sağladı. Eski uygarlıklara ait eserler Müslümanların kaynaklarından alınarak çevirileri yapıldı. 
Bu eserlerin incelenmesi bilim, kültür ve sanat ile uğraşanların ufkunu açtı. Bütün bu gelişmeler 
Rönesans Hareketi’ni XV. ve XVI. yüzyıllarda başlamasını sağladı.

Metindeki altı çizili olan gelişmenin merkezi olarak hangi Avrupa ülkesi gösterilebilir?
A) Norveç B) İsviçre  C) İtalya D) Bulgaristan

6. Coğrafi keşifler sonucunda kilisenin söylediği gibi dünyanın düz değil yuvarlak olduğu anlaşıldı. Dü-
şünce hayatı giderek özgürleşti. Keşfedilen yerlerde yetişen domates, patates, mısır, kakao gibi ürün-
ler dünyanın farklı yerlerinde de yetiştirilmeye başlandı. Keşfedilen yerlerdeki yer altı ve yer üstü kay-
nakları Avrupa’ya taşındı. Amerika’da Aztek ve İnka imparatorluklarında yaşayan binlerce insan 
İspanyollarca katledildi. Afrika’nın yerli halkı çalıştırılmak üzere zorla Avrupa’ya ve Amerika’ya götürül-
dü. Böylece Avrupa zenginleşti. Ticaretle uğraşan ve zenginleşen Avrupalı aileler kültür ve sanat hare-
ketlerini destekledi. Böylece (yeniden doğuş) olarak isimlendirilen yeni bir dönem başladı.
Metinden hareketle, coğrafi keşiflerin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?
A) Kiliseye duyulan güven azalmıştır.

B) Sömürgecilik yaygınlaşmıştır.

C) Kölecilik anlayışı son bulmuştur.

D) Rönesans hareketlerini başlatmıştır.

7. 

      
Yukarıda başlıca coğrafi keşifler haritası (15. ve 16. yüzyıllar) gösteril-
miştir.
Bu haritaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kristof Colomb Amerika kıtasına ulaştı.

B) Magellan sürekli güneye giderek Afrika kıtasına ulaştı.

C) Bartolomeu Dias Afrika’nın güney ucuna ulaşarak Ümit Burnu’nu 
keşfetti.

D) Vasco da Gama Ümit Burnu’nu dolaşarak Hindistan’a ulaşan ilk 
Avrupalı denizci oldu.
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1. Avrupa’nın siyasi yönden bölünmesine 

sebep oldu. Bu siyasal yapıdaki farklılıklar-
dan da Osmanlı Devleti kazançlı çıktı. Av-
rupa devletleri arasındaki görüş ayrılıkları 
Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerlemesi 
kolaylaştırdı. Osmanlı Devleti Protestan-
ları destekleyerek kendisine karşı yeni bir 
Haçlı birliği kurulmasını engelledi. Osman-
lı hâkimiyeti altında yaşayan Hristiyanların 
ve diğer azınlıkların Avrupada yaşanan bu 
gelişmelerden fazla etkilenmediği görülür. 
Çünkü Avrupa’nın reformlarla ulaşmak iste-
diği seviye Osmanlı Devleti’nde yaşanmak-
taydı. Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere 
geçmişten beri din ve inanç özgürlüğü yö-
nünden geniş haklar tanıması, insanların 
dinine, yaşam standartlarına, örf ve anane-
lerine müdahalede bulunmaması bu hare-
ketlerden olumsuz yönde etkilenmemesini 
sağladı.

Avrupa Kıtası’nda yaşanan bu gelişme 
hangi kavram ile ifade edilir?

A) Coğrafi keşifler B) Fransız İhtilali

C) Reform hareketleri D) Matbaanın icadı

2. Coğrafi keşiflerden elde edilen zenginliğin, 
bilimsel buluş ve icatlarla birleşerek üretime 
dönüştürülmesiyle Avrupa’da sanayi devrimi 
gerçekleşti.

Bu gelişmenin sonuçları arasında aşağı-
dakilerden hangisi yer almaz?

A) Ham madde ve pazar ihtiyacı sömürgecili-
ğin azalmasına neden oldu. 

B) Buharlı gemi ve trenler ile gelişen ulaşım fa-
aliyetleri uluslar arası ticareti artırdı.

C) Kırsal kesimlerden yapılan göçlerin de etki-
siyle şehirlerde nüfus artışı gerçekleşti.

D) Avrupa hızlı bir şekilde modern üretim tek-
niklerine yöneldi ve çok sayıda teknolojik 
gelişmeye sahne oldu.

3. Rönesans ve Reform Hareketleri’nin etkisiy-
le XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da bilim, 
sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişme-
lerin yaşandığı döneme “Aydınlanma Çağı” 
denir.

Bu dönem ile ilgili olarak aşağıdaki açık-
lamalardan hangisi yanlış olur?

A) Özgürlük, eşitlik, laiklik, insan hakları, de-
mokrasi gibi düşünceler yayıldı.

B) Her konuda aklın üstünlüğüne, bilimsel 
araştırmalarda doğayı incelemeye,deney ve 
gözlem yapmaya önem verildi.

C) Galileo, Descartes, Newton, Voltaire, Rous-
seau bu dönemin önemli bilim insanları ve 
düşünürlerindendir.

D) Katolik Kilisesi’nin egemen olduğu toprak-
larda Papa ve din görevlileri eski etkinlikle-
rini ve saygınlıklarını tekrar kazandılar.

4. 

Aydınlanma Çağı’nda gerçekleşen bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler sonucunda kol gücüne 
dayalı üretimden buhar gücüyle çalışan gör-
seldeki gibi makinelere dayalı üretime geçildi.

Sanayi İnkılabı adı verilen bu gelişme 18. 
yüzyıl sonlarında ilk olarak hangi ülkede 
başlamıştır?

A) İngiltere  B) Meksika

C) Yunanistan D) Avustralya
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5. 

1789 yılında Fransız ekonomisi zor durumdaydı. Kral XVI. Louis’in vergileri artırmak istemesine 
karşın halkın temsilcileri parlamento toplantısında bir anayasayla krallığın yetkilerinin sınırlandı-
rılmasını, vergilerin azaltılmasını ve halkın da yönetimde söz sahibi olmasını istediler. Bu taleplerin 
kral tarafından kabul edilmemesi ile başlayan olaylar sokaklara yayıldı. Orta gelir grubundan halk 
monarşi idareye karşı savaş açtı. Fransız ihtilalciler İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi’ ni ilan ettiler. 
Daha sonra bu halk hareketleri Fransa’da monarşi rejiminin yıkılıp yerine cumhuriyetin kurulma-
sına neden oldu.

Fransa’dan yayılan bu fikirlerin dünya siyasi hayatına yönelik etkileri hakkında aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
A) Yeni Çağı bitiren, Yakın Çağ’ı başlatan olay olarak kabul edildi.

B) Dünyaya yayılan milliyetçilik fikri, çok uluslu olan devletleri olumsuz etkiledi.

C) Eşitlik, adalet ve özgürlük fikirleri tüm dünyada demokrasi hareketlerini hızlandırdı.

D) Ekonomik ve siyasi sıkıntılar içinde olan Osmanlı gibi bazı devletlerin merkezi otoritesini güçlendir-
di.

 

6. Fransız İhtilali Osmanlı Devleti’ni de etkiledi. İçinde çok sayıda ulusu 
barındıran Osmanlı Devleti parçalanmaya başladı. Osmanlı Devleti 
içinde yaşayan Rumlar, Sırplar gibi uluslar milliyetçilik düşüncesinin 
etkisiyle kendi devletlerini kurmak için ayaklandılar.
Bunun üzerine Osmanlı; 

I. Tanzimat Fermanı,

II. Islahat Fermanı,

III. Meşrutiyet yönetimi
gelişmelerden hangileri ile ayaklanmaları ve devletin parça-
lanmasını önlemeye çalışmıştır?
A) Yalnız I              B) Yalnız II                C) I ve III                D) I, II ve III
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1. Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti’ni olumsuz 

etkiledi. Avrupa’nın ucuza mal ettiği fabrika 
ürünleri karşısında el tezgâhlarıyla üretim 
yapan Osmanlı üreticisi rekabet edemedi. 
Bu nedenle üretim azalırken atölyeler kapan-
dı, işsizlik arttı. Osmanlı Devleti sanayileşen 
devletlerin açık pazarı hâline geldi. Artan 
harcamalar karşısında Osmanlı Devleti Av-
rupa’dan borç almaya başladı. Anadolu’da 
çıkan ayaklanmalar üretimin daha da azal-
masına neden oldu. Kapıkulu askerleri 
ekonomik durumu bahane ederek isyanlar 
çıkarırken padişah ve devlet görevlilerini de-
ğiştirmeye başladılar. Böylece devlet otorite-
si sarsıntıya uğradı. Disiplini kaybolan ordu, 
özellikle Avrupa orduları karşısında peş peşe 
yenilgiler almaya başladı ve fetihler durdu. 
Padişah ve diğer yöneticiler devleti yeniden 
eski gücüne kavuşturmak amacıyla 17. yüz-
yıldan itibaren devletin yıkılışına kadar pek 
çok alanda yenilik ve düzenlemeler yaptılar.

Bu çabalara genel olarak hangi isim veril-
miştir?

A) Risale  B) Teşkilat 

C) Islahat   D) Sefaretname   

2. (I) Lale Devri’nde birçok yenilik yapılmıştır. 
(II) Bu dönemde ilk kez Avrupa’da geçici 
elçilikler oluşturulmuştur. (III) İlk kez “çiçek 
aşısı” uygulanmıştır. (IV) 1720 yılında tulum-
bacıların yerine kurulan “itfaiye teşkilatı” Os-
manlı tarihinde batı örnek alınarak kurulan 
son teşkilat olmuştur.

Yukarıdaki metinde numaralandırılan 
cümlelerden hangisinde bir hata yapıl-
mıştır?

A) I                B) II                 C) III                 D) IV

3. 
Tüccar, bu döneme kadar mektuplarını çok 
yavaş giden kervanlar ile gönderebiliyordu. 
Fiyatlardaki gelişmelerden ve herhangi bir 
mala ülke içinde nerede ihtiyaç olduğunu 
bilmediğinden müşteriyi ayağına bekliyor-
du. Gerçekten de ülke ekonomisi, 1840’tan 
itibaren postadan ve 1855’ten itibaren de 
telgraftan olumlu yönde ve önemli ölçüde 
faydalanmıştır. 
Nesimi Yazıcı, Tanzimat’ta Haberleşme ve 
Kara Yolu Taşımacılığı, s.345,353

Parçaya göre posta ve telgraf hizmeti 
hangi alanda gelişmeyi sağlamıştır?

A) Ticaret                        B) Askeri haberleşme

C) Tarım ve hayvancılık    D) Eğitim ve kültür

4. 

Osmanlı tarihinde ilk defa Lale Devri ile Batı 
kültürü ve kurumlarına yoğun bir ilgi başla-
mıştır.

Bu dönemde Osmanlı ile Avrupa ülkele-
rinden özellikle hangisi ile iyi ilişkiler ku-
rulmuştur?

A) İsveç  B) Fransa 

C) Belçika   D) İngiltere
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5. 

Osmanlı sınırları içinde Rumca, Ermenice gibi dillerde basım yapan matbaalar olmakla birlikte Türkçe 
eser basan bir matbaa yoktu. 

Lale Devri’nde bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) Said Çelebi ile İbrahim Müteferrika 1727’de ilk Osmanlı matbaasını kurmuştur.

B) Matbaa sayesinde kitap sayısı artmış, fiyatı ucuzlamış, bilginin yayılması kolaylaşmıştır.

C) Açılan matbaada basılan ilk eserler genellikle dinî kitaplar olmuştur.

D) Bu dönemde basılan ilk kitaplar arasında yer alan “Vankulu Lügati’’,  Arapça-Türkçe bir sözlüktür.

6. 

     

Tahta çıktıktan sonra ülkenin ileri gelen devlet adamlarından olu-
şan bir danışma meclisi (Meşveret Meclisi) toplamıştır. Bu meclisin 
hazırladığı raporlar doğrultusunda Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı 
verilen yenilikler yapmıştır. Nizam-ı Cedid adıyla Avrupa tarzında 
bir askerî ocak kurmuş ve bu ocağın masraflarını karşılamak için 
İrad-ı Cedid adıyla yeni bir hazine oluşturmuştur. Avrupa başkent-
lerinde (Paris, Londra, Berlin, Viyana) daimî elçilikler açılmıştır. Batı 
dillerinde yazılmış önemli eserler Türkçeye çevrilerek Batı düşün-
cesinin ülkeye girmesine hız verilmiştir.

Yukarıdaki metinde açıklanan ıslahatları gerçekleştiren gör-
seldeki Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Mehmet      B) III. Selim       C) II. Abdülhamit       D) I. Mahmut

4974



TEST

34

7
1. 

İlk Türk matbaasının kurulmasından yaklaşık 
yüz yıl sonra (1831’de) görselde bir sayısı veri-
len ilk Türkçe resmî gazete Takvim-i Vekayi ya-
yımlanmaya başlandı.
Bu gazete ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?
A) Yaklaşık bir asır boyunca Latin alfabesiyle 

ve yalnızca Türkçe olarak yayımlandı.

B) Padişah II. Mahmut’un emriyle basılmaya 
başlanan gazetenin amacı, haber yayımla-
mak, halkı eğitmek ve devletin uygulamala-
rını duyurmaktı.

C) Gazetede iç ve dış haberler, askerlik işleri, 
bilimler (fenler), tayinler, ticaret ve fiyatlar 
bölümleri bulunmaktaydı.

D) Ülkenin her köşesine gönderilen gazete, yazı-
larıyla halkın hemen her kesimine hitap etti.

2. 
Osmanlı Devleti, 1718’de mağlup olduğu 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile bir 
barış antlaşması imzaladı. Böylece bir barış 
dönemi başladı. Lale yetiştiriciliğinin bir tut-
ku hâlini almasından dolayı bu dönem “Lale 
Devri” olarak isimlendirildi.

Metne göre, Lale Devri’ni başlatan ant-
laşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Moskova Antlaşması     B) Ankara Antlaşması

C) Pasarofça Antlaşması     D) Uşi Antlaşması

3. 

Osmanlı padişahları ve devlet adamları de-
mir yoluna çok büyük ilgi gösterdiler. Sultan 
Abdülmecit (1839-1861), saray duvarına tren 
resmi asıyor ve özel doktoruna bu resmi gös-
tererek “Ülkemde bu trenlerin bulunması en 
büyük arzumdur.” diyordu. Sultan Abdülaziz 
(1861-1876) ise tren yolu hattının saray bah-
çesinden geçmesi söz konusu olduğunda 
“Memleketime demir yolu yapılsın da isterse 
sırtımdan geçsin, razıyım.” demek suretiyle 
demir yoluna verdiği büyük önemi göster-
miş oluyordu. 

Osmanlı Ansiklopedisi, C. 3, s. 463.

Osmanlı padişahlarının demir yolu yapı-
mına verdikleri bu önem neticesinde Ana-
dolu’da ilk olarak hangi iller arasında de-
mir yolu hattının yapımına başlanmıştır?

A) Erzurum ile Kars

B) Aydın ile İzmir

C) Antalya ile Mersin

D) Gaziantep ile Şanlıurfa
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4. 

Osmanlı Devleti’nde ilk buharlı gemi 1828’de bu şehirde kullanılmaya başlandı. Swift (Sivift) adını 
taşıyan İngiliz yapımı bu vapura halk “Buğu” adını verdi. Halk ilk defa yelken veya kürek yerine bu-
har gücüyle hareket eden bir gemi görmekteydi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği bu vapura Padişah II. 
Mahmut da hayran oldu. Kendisi de vapurla seyahat etmeye başladı. Şehiriçi  ulaşımda kullanılan 
bu gemilerin sayıları zamanla arttı. Kayıklar ve yelkenli gemilerle saatler süren yolculuklar kısaldı. 
Seferleri düzenli hâle getirmek için 1851’de Şirket-i Hayriye kuruldu. Günümüzde Şirket-i Hayriye 
“Şehir Hatları” adıyla halen bu şehirde hizmet vermeye devam etmektedir.

Metinde geçen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzmir  B) Samsun C) Antalya  D) İstanbul 

5. 

        
Ayasofya’nın yanına Lale Devri’nde inşa edilen görseldeki III. Ahmet 
Çeşmesi bol çiçekli dış bezemeleriyle geleneksel Türk çini işçiliğinin 
de en güzel örneklerindendir. Bu çeşmenin saray kapısına bakan yö-
nünde III. Ahmed’in şu mısrası yazılıdır:
 “Aç besmeleyle iç suyu, Han Ahmed’e eyle dua.”
Bu eser Lale Devri’nde;

I. sağlık,

II. mimari,

III. siyasi,

IV. eğitim-kültür
alanlarından hangisindeki çalışmalara bir örnektir?
A) I                          B) II                          C) III                          D) IV
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1. 

Görseldeki Osmanlı padişahı tımar siste-
minin bozulmasından sonra asker ve vergi 
toplama işini üstlenen ve zamanla bölge-
lerinde güç kazanan toprak sahibi âyan-
larla Sened-i İttifak’ı imzalamıştır. (1808). 
Bu sözleşme ile Osmanlı tarihinde ilk kez 
bir padişah yönettiği insanlara vergi ve 
askerlik konularında tavizler vermiştir. Bu 
durum padişahın iktidar gücünü kısıtla-
mış olsa da âyanlarla uzlaşı sağlandıktan 
sonra ilk hedefi ıslahatlar yapmak olmuş-
tur. Onun döneminde, bozulan ve devlete 
zarar veren Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. 
Yerine “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” 
adıyla yeni bir ordu kurulmuştur.

Parçada anlatılan Osmanlı padişahı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) III. Ahmet   B) II. Murat

C) II. Mahmut D) Sultan Abdülmecit

2. 

1888’de İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan de-
mir yolu hizmete açıldı. Orient Express (Ori-
yent Ekspires) adını taşıyan tren seferleriyle 
çok sayıda Avrupalı turist İstanbul’u ziyaret 
etmeye başladı. İstanbul’dan Bağdat’a ve 
Medine’ye kadar uzanan demir yolları yapıl-
dı. Ülkenin zengin yer altı ve yer üstü kaynak-
larının işletilmesi ve elde edilen ürünlerin ih-
tiyaç duyulan yerlere ulaştırılması kolaylaştı. 
Demir yolları, tarımsal üretimi ve dolayısıyla 
tarımdan alınan vergileri de arttırdı. Demir 
yollarının sağladığı ucuz ve kolay ulaşım 
sayesinde daha geniş alanlarda tarım yapıl-
maya başlandı. Demir yolunun yapımından 
önce buğday nakliyatı ancak 50.000 ton olan 
Orta Anadolu’da, 1890’dan sonra bu miktar 
altı yılda sekiz katına çıktı. Bunun yanı sıra 
ithalat ve ihracattan alınan gümrük vergileri 
arttı.

Verilen metne göre demir yolu yapımıyla 
Osmanlı’da;

I. tarım,

II. ticaret,

III. turizm,

IV. madencilik 
alanlarından hangilerinde gelişmeler ya-
şanmıştır?
A) Yalnız I  B) Yalnız III

C) II ve IV  D) I, II, III ve IV
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3. 

1840’ta günümüzde PTT adıyla hizmet veren Posta Nezareti (Bakanlığı) kuruldu. Daha sonra telg-
raf hatları kurulmaya başlandı ve 1855’te Telgraf Müdürlüğü oluşturuldu. 1871’de Posta Nezareti 
ile Telgraf Müdürlüğü birleştirildi.

Yukarıda verilen bilgiler, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin hangi alanda Avrupa’daki geliş-
meleri örnek alarak yaptığı  ıslahatlara bir örnektir?

A) Eğitim B) İletişim   C) Bankacılık D) Basın - yayın  

4. 

   

Tulumbacılık hevesi öylesine yayıldı ki zamanımızın futbol kulüpleri ve taraftarları arasındaki rekabet, 
tulumbacı taraftarları arasındaki mücadeleler yanında sönük kalır. Tulumba mahallenin, semtin sem-
bolü hâline geldi. Yangına giderken ve yangın dönüşü koşular, yan-
gını unutturacak kadar iddialı oluyordu. “Yangın var!” cümlesi duyu-
lunca hepsi koğuşlarına giderek esvaplarını, üniformalarını atıyorlar, 
dizliklerini çekip formalarını geçiriyorlar ve yalınayak tulumba sandı-
ğının kolu altına girerek yangına koşuyorlardı. Tulumbacılık şarkılara 
bile konu oldu: Yangın olur biz yangına gideriz Düz ovada keklik gibi 
sekeriz Yokuşlarda şahin gibi uçarız Sandık sandıklar içinde çok şanı-
mız var Hazreti Mevla’ya yalvarmamız var … 

Metinde verilen Lale Devri’ndeki bu ıslahatın günümüzdeki 
karşılı olarak aşağıdaki kurumlardan hangisi gösterilebilir?

A) İtfaiye Teşkilatı          B) Devlet Demir Yolları

C) Kızılay Genel Müdürlüğü       D) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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