
 
S–1- Türkiye Selçuklu Devletinin ticareti 
geliştirmek için aldığı önlemleri yazınız.  
(10 Puan) 
 
 Türkiye Selçuklu sultanları Karadeniz ve 

Akdeniz limanlarını fethetmiş, buralara Türk 

tüccar ve sermayedarlarını naklederek ithalat 

ve ihracat müesseseleri kurmuştur. 

 Latinlerle ticaret anlaşmaları imzalamış ve çok 

düşük gümrük tarifesi uygulamışlardır. 

 Saldırıya uğrayan tüccarın zararlarını hazineden 

tazmin eden uygulamanın, bir nevi "devlet 

sigortasının gerçekleştirilmesi dünya ticaret 

tarihi bakımından da çok önemlidir. 

 Anadolu'nun kervan yolları üzerinde inşa edilen 

kervansaraylar bulunuyordu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S–2- Ticaret yollarının ilk Türk Devletlerinin dış 
politikaları üzerindeki etkilerini yazınız. (10 
Puan) 
 
Ticaret yolları ilk Türk Devletlerinde savaş ve 
ittifaklara neden olmuştur. İpek Yolu’na hakim 
olmak isteyen Hunlar Çinliler ile mücadele ederken 
Göktürkler Sasani ve Bizans ile ittifak yapmışlardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S–3- Sanayi İnkılâbının Osmanlı Devletine 
etkileri nelerdir? (10 Puan) 
 

 Sanayileşen Avrupa devletlerinin 
sömürgecilik yarışına hız vermeleri Osmanlı 
İmparatorluğu’nu negatif etkiledi. Zira 
öncesinde verilen kapitülasyonlar yü-
zünden devletin, iktisadi olarak Avrupalı 
devletlerle rekabet girecek gücü yoktu. 

 Osmanlı Devleti’nin dış ticaret dengesi 
bozuldu. İthalat artarken, ihracat azaldı. 

  Osmanlı ülkesi 19. asrın ortalarından 
itibaren Avrupa mallarının istilasına uğradı. 
Osmanlı coğrafyası Avrupalı devletlerinin 
pazarı haline geldi. 

 Dışarıdan bol ve uygun fiyatlı sanayi ürünü 
Osmanlı piyasasına girdi. (Fakat bu maliyeyi 
büsbütün berbat vaziyete soktu.) 

 Düşük fiyatlı Avrupa malları karşısında 
küçük atölyeler, el tezgahları rekabet 
edemeyerek kapanmaya başlaması neticesi 
işsizlik arttı. 

  Lonca teşkilatı zayıflayarak ortadan kalktı. 
  İşsiz kalanların sayısındaki artış ülkeyi 

toplumsal taraftan; iktisadi alandaki 
zayıflama ise, devletin siyasi açıdan 
çöküşünün hızlanmasına sebebiyet verdi. 

 
 
 
 
S–4- Osmanlı merkez maliyesi hakkında bilgi 
veriniz. (10 Puan) 
 
 Merkez maliyesinin başında sadrazama 

karşı sorumlu başdefterdar bulunmakta idi. 
  Ülkede mali yargı ve hazine işleri 

Rumeli Defterdarı olan başdefterdar etrafında 
örgütlenmişti. Bu sistem merkezde hazinenin 
çeşitli gelir ve gider hesaplarının tutulduğu 
ve koordinasyonun sağlandığı bürolardan 
oluşmakta idi. Rumeli ve Anadolu 
eyaletlerinin dışında kalan diğer eyaletlerde baş 
defterdara bağlı taşra defterdarlıkları 
bulunmaktaydı. 

 Merkez maliyesi daire ve bürolarında 
çalışan memurlar maaşlarını hazineden 
almayıp, geçimlerini kayıt ve tescillerden tahsil 
ettikleri vergi ve harçlardan karşılamakta idiler. 

 
 

 
ADI: 
SOYADI: 
SINIFI: 
NUMARASI: 

 
DEĞERLENDİRME 

RAKAM YAZI 

SEÇMELİ TARİH DERSİ 11-A SINIFI 
  

II.DÖNEM –I.YAZILI YOKLAMASI 



S–5-  Kervansarayların işlevi hakkında bilgi 
veriniz. (10 Puan) 
 
Anadolu'nun kervan yolları üzerinde inşa edilen 

kervansaraylarda yolcular, hayvanları ile birlikte 3 

gün ücretsiz kalıyor, yemek yeme imkânına sahip 

bulunuyor, hastalar tedavi ediliyor ve fakir 

yolculara ayakkabı dâhi veriliyordu. 

 
 
 
 

S–6- Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız. (10 
Puan) 
 
Türk sularında taşımacılık hakkı hangi kanunla 
sadece Türklere verilmiştir? 
 
Kabotaj Kanunu 
 
Dirlik toprakların bölümlerini yazınız. 
 
Has, Zeamet, Tımar

 
S-7- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncülerden biri ile tamamlayınız. (10 Puan) 
 
Duyun-u Umumiye idaresi, lonca, gedik, tahrir, Balta Limanı Ticaret Anlaşması, ahi, narh, 
                                            Fiskalizm, Türkiye İktisat  Kongresi 
 
1.Türk İslam devletinde esnaflar ahi geleneğine göre yetiştirildi. 
 
2.Aşağıdakilerden hangisi. Xıx. Yüzyıl sonlarında bazı Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’nden alacaklarını             
tahsil etmek için Duyun-u Umumiye idaresi,  kurmuşlardır. 
 
3.Osmanlı Devleti’nin bağımsız dış ticaret politikası uygulaması Balta Limanı Ticaret Anlaşması 
engellenmiştir. 
  
4.Osmanlı iktisadi hayatında dükkan açma hakkında gedik denilirdi. 
 
5.Cumhuriyet Döneminde milli ekonomi ile ilgili kararlar ilk olarak Türkiye İktisat  Kongresi (İzmir) 
toplantısında alınmıştır. 
 
S–8- Aşağıdaki kavramları açıklayınız?  
(3  şer puan) 
 
a  Cizye : Gayrimüslim halktan alınan güvenlik vergisi. 

 
b  Ağnam Vergisi: Hayvancılıkla uğraşanlardan alınan vergi 

 
c  Öşür: Müslüman çiftçiden alınan 1/10 ürün vergisi 

 
d  Avarız: olağanüstü durumlarda toplanan vergi 

 
e  İpek Yolu: Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü 

ticaret yoludur. 
 

f  Müsadere:  İşlenen bir suç ile ilgili belirli bazı eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete aktarılması  
g  Kethüda: Lonca ile hükümet arasındaki ilişkileri düzenleyen görevli 

 
h  Yiğitbaşı: Loncanın güvenlik amiri 

 
ı  Muhtesip: Çarşı ve pazarı denetleyen görevli 

 
i İaşecilik: Osmanlı’da piyasada temel tüketim mallarının yeterince ve uygun fiyatta bulunması 

 
 
 
 


