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1. 

Osmanlı Divan Teşkilatı

Sadrazam: Pad�şahtan 
sonra devlet�n en yetk�l� 
k�ş�s�d�r. Pad�şahın vek�l� 
olarak hareket ederd�.

Re�sülküttap: Devlet�n 
d�ğer ülkelerle olan �l�şk�le-

r�nden sorumludur. 

Kazaskerler: Büyük hukuk� 
davalara bakan devlet 

görevl�s�d�r. Kadı ve müder-
r�s atamalarını yapardı.

N�şancı: Pad�şahın tuğrası-
nı alınan kararlara çekerd�. 

Kaptan-ı Derya:
Osmanlı donanmasının 

komutanıdır. 

Defterdar: 
Devlet bütçes�n�n

hazırlanması
defterdarın

sorumluluğundadır. 

Şeyhül�slam: D�vana 
�ht�yaç olduğu zamanlarda 
çağrılırdı. D�n� konularda 

f�k�rler� alınırdı. Bu kararlara 
“fetva” den�lmekted�r.

Vez�rler: Devlet �şler�nde 
vez�r�azamın

yardımcılarıdır.

D�van Teşk�latı Orhan Bey zamanında kurulmuştur. D�van Teşk�latı’nda öneml� devlet meseleler� görüşü-
lür, karara bağlanırdı. Yönet�mde son kararı pad�şah ver�rd� ancak d�van bu konuda pad�şaha yardımcı 
olurdu. Üyeler�n�n heps�n�n farklı görev ve sorumlulukları vardı. Sayıları devlet gen�şled�kçe artmıştır.

DİVAN

	 Divan	Teşkilatı	hakkında	yukarıdaki	görselde	verilen	bilgiler	incelendiği	zaman	hangi	sonuca	varı-
lamaz?

A)	Dış	işlerinden	sorumlu	Divan	üyesi	Reisülküttaptır.

B)	Devlet	maliyesinden	sorumlu	Divanın	sürekli	üyesi	Defterdardır.

C)	Din	işlerinden	sorumlu	Şeyhülislam	Divanın	daimi	üyesidir.

D)	Adalet	ve	eğitim	işlerinden	sorumlu	Divan	üyesi	Kazaskerdir.
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2. 

- Ertuğrul Gaz�’n�n yer�ne tahta geçen pad�şahtır.
- B�zans �le Koyunh�sar Savaşı’nı yapmıştır.
- İlk kez bakır parayı bastırmıştır
- B�zans sınır şeh�rler�ne akınlar düzenlem�şt�r.
- İnegöl ve Karacah�sar’ı almıştır.
- Bursa’yı kuşatmış ancak alamamıştır.

	 Döneminin	bazı	özellikleri	verilen	Osmanlı	padişahı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A)	Ertuğrul	Bey	 B)	Osman	Bey	 C)	Orhan	Bey	 D)	I.	Murat

4. 

“Osmanlı Ordusu’nun en kalabalık grubunu oluşturan asker� 
sınıfıyız. Devlete yararlılık gösteren k�ş�lere ver�len d�rl�k 
araz�ler�n�n gel�rler� �le �ht�yaçlarımız karşılanır. Savaş zama-
nında pad�şahın ordusuna katılır, barış zamanı bulunduğu-
muz yer�n güvenl�ğ�n� sağlarız. “ 

	 Yukarıdaki	metinde	kendisi	hakkında	bazı	bilgiler	veren	Osmanlı	askerinin	ismi	nedir?

A)	Tımarlı	Sipahi	 B)	Yeniçeri	 C)	Akıncı	 D)	Müsellem

3. 
Başlayacak olan b�r telev�zyon programı yayınının önces�nde ekranda yandak� 
görselde ver�len akıllı �şaret görülmekted�r. Ekranda görülen bu akıllı �şaret, �zlen�le-
cek programda, olumsuz örnek oluşturab�lecek davranışlar olduğu anlamını 
taşımaktadır. 

	 Öyleyse	yayınlanacak	olan	televizyon	programı	ile	ilgili	olarak	ikinci	bir	akıllı	işaret	sembolü	daha	
kullanılacak	olsaydı	aşağıdaki	işaretlerden	hangisi	kesinlikle	kullanılamazdı?

A) B) C) D)
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6. Sanayi	Devrimi,	kol	gücünün	yerine	buhar	gücü	
ile	çalışan	makinelerin	gelmesidir.	Böylelikle	ma-
kineli	üretimin	gerçekleştiği	fabrikalar	kurulmuş,	
fabrikaların	 kurulduğu	 yerlere	 de	 büyük	 göçler	
yaşanmıştır.	Sanayileşen	ülkelerde	hızla	sosyal	
yapı	değişmiş	ve	dönüşmüştür.	Üretimin	artma-
sıyla	birlikte	ham	madde	ihtiyacını	karşılayabil-
mek	için	sömürgecilik	başlamıştır.	Sömürge	ya-
pılan	ülkelerin	kaynakları	ise	hızla	Avrupa’ya	ak-
tarılmaya	başlanmıştır.	

	 Sanayi	Devrimi	ile	ilgili	verilen	bilgiler	dikka-
te	alındığında	hangisine	ulaşılamaz?

A)	Küçük	atölyeler	kapanma	noktasına	gelmiştir.

B)	Ham	maddeye	duyulan	ihtiyaç	artmıştır.

C)	Kilisenin	okullar	üzerindeki	etkisi	ortadan	kalk-
mıştır.

D)	Şehirlerde	yaşayan	nüfus	artmaya	başlamıştır.

7. 
“Ben�m ne ded�ğ�m� anlamaya çalışmadı-
ğın sürece başarılı olamazsın” 
“Ben�m ne ded�ğ�m� anlamaya çalışmadı-
ğın sürece başarılı olamazsın” 

	 Yukarıda	verilen	cümle	ile	ilgili	olarak	;

	 I.	Sen	dili	ile	kurulmuştur.

	II.	Empati	yapılmaktadır.

	III.	Suçlayıcı	bir	dil	kullanılmıştır.

	 yargılarından	hangilerine	ulaşabiliriz?

A)	I	ve	II	 	 B)	II	ve	III

C)	I	ve	III	 	 D)	I,	II	ve	III

5. 

Zonguldak, Batı Karaden�z’de yer alan b�r şehr�m�zd�r. Genell�kle her mevs�m� 
yağışlı olmakla b�rl�kte en çok yağışı sonbahar ve kışın almaktadır. Nüfus daha 
çok kıyı kes�mlerde yoğunlaşmıştır. Engebel� b�r araz� yapısına sah�p olan şeh�r-
de orman varlığı zeng�nd�r. Ülkem�z�n taş kömürü rezervler� burada yer almakta-
dır. Ayrıca dem�r çel�k üret�m� bakımından öneml� b�r yere sah�p olan Ereğl� Dem�r 
ve Çel�k Fabr�kaları burada yer almaktadır. 

	 Verilen	bilgilere	göre	Zonguldak’ta	;

	 I.	Turizm

	II.	Madencilik

	III.	Sanayi

	 gibi	ekonomik	faaliyetlerden	hangilerinin	önemli	oranda	gelişmiş	olması	beklenir?

A)	I	ve	II	 B)	II	ve	III	 C)	I	ve	III	 D)	I,	II	ve	III	
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8. Etkili	bir	iletişim	kurabilmek	için	hem	konuşmacı	

hem	de	dinleyicinin	sahip	olması	gereken	bazı	
özellikler	 vardır.	Eğer	 konuşmacı	 bu	niteliklere	
sahip	değilse	iletişimin	sağlıklı	bir	şekilde	kurul-
ması	mümkün	olmaz.	Konuşmacıda	bu	özellik-
ler	mevcutken	dinleyicide	olmaması	durumunda	
yine	etkili	iletişim	kurulamamış	olur.	

	 Buna	göre	aşağıda	verilen	iletişim	hataların-
dan	hangisi	konuşmacıdan	kaynaklanmakta-
dır?

A)	Konuşma	öncesi	iyi	bir	hazırlık	yapmak.

B)	Anlatılanları	dinlerken	dikkatini	başka	yerlere	
vermek.

C)	Tepki	vermeden	dinlemek.

D)	Aynı	 ses	 tonu	 ile	bütün	bir	 konuşmayı	 yap-
mak.

10. Osmanlı	Devleti	1402	yılında	yapılan	Ankara	Savaşı’nı	kaybetmiştir.	Yıldırım	Bayezıt	savaşın	sonuna	ka-
dar	direnmiş	ancak	Timur’a	esir	düşmüştür.	Bu	mağlubiyetin	ardından	11	yıl	süren	Fetret	Devri	başlamış-
tır.	Fetret	Devri’nde	kardeşler	arasında	taht	mücadelesi	devam	ederken	Balkanlarda	Osmanlı’ya	karşı	her-
hangi	bir	ayrılma	girişimi	yaşanmamıştır.	Devletin	bu	karışık	günlerinde	Anadolu’da	birçok	beylik	yeniden	
kurulurken	Balkanlarda	herhangi	bir	kayıp	yaşanmamıştır.	Fetret	Devri’nin	sonunda	Çelebi	Mehmet	düze-
ni	sağlayıp	tahta	çıktıktan	sonra	devleti	yeniden	eski	günlerine	döndürmeye	çalışmıştır.

	 Buna	göre	Ankara	Savaşı’nın	ardından	Anadolu’da	kimi	Türk	Beylikleri	yeniden	kurulurken	Balkan-
larda	herhangi	bir	ayrılık	girişimi	olmaması	aşağıdakilerden	hangisi	ile	açıklanabilir?

A)	Ankara	Savaşı’nın	Anadolu’da	olmasıyla

B)	Balkan	Milletlerinin	zaten	Çelebi	Mehmet’i	desteklemiş	olmasıyla

C)	Osmanlı	Devleti’nin	uygulamış	olduğu	hoşgörü	politikasıyla

D)	Balkanlardaki	askerlerimizin	dağılmamış	olmasıyla

9. Osmanlı	Devleti’nde	üretimin	önemli	bir	bölümü	
tarıma	ve	hayvancılığa	bağlı	 idi.	 İnsanların	ço-
ğunluğu	köylerde	yaşar,	 tarım	ve	hayvancılıkla	
geçimlerini	sağlarlardı.	Devlete	ait	olan	toprak-
ları	 köylü	 ekip	 biçer,	 bunun	 sonucu	 elde	 ettiği	
üretimden	ödediği	vergi	ve	yaptığı	diğer	katkılar-
la	önemli	bir	görevi	yerine	getirmiş	olurlardı.	Top-
raktan	geçimini	sağlayan	bu	insanlar	toprakları-
nı	 satamazlardı.	Üç	yıl	 üst	üste	 sebepsiz	 yere	
arazisini	 ekmeyen	 köylüden	 “çiftbozan”	 vergisi	
alınırdı.	Tarlasını	sebepsiz	yere	ekmemekte	ıs-
rar	eden	ya	da	terk	eden	bu	kişilerden	arazileri	
geri	alınırdı.	

	 Buna	 göre	 Osmanlı	 Devleti’nin	 anlatılan 
tarımsal	sistemde	“çiftbozan”	vergisi	uygula-
masının	asıl	sebebi	hangisidir?

A)	Devletin	borçlarını	ödemek

B)	Tarımsal	üretimde	devamlılığı	sağlamak

C)	Doğru	bir	vergi	sistemi	oluşturmak

D)	Devletin	sahip	olduğu	toprakları	genişletmek


