
TYT TARİH SORULARI ANALİZİ 

SON ÜÇ YILIN TYT TARİH SORU DAĞILIMI 
 Sınıf Konu Soru 

Adedi 

2018 Tarih 9 Asya Hun Devleti 

Gazneliler 

2 

 Tarih 10 Osmanlı Devleti Beylik Dönemi 1 

 İnkılap 

Tarihi 

12 

Mondros Mütarekesi 

Tevhid-i Tedrisat 

2 

2019 Tarih 9 Asya Hun Devleti 1 

  Gazneliler 1 

 Tarih 10 Divan-ı Hümayun 1 

 İnkılap 

Tarihi 

12 

TBMM 

Atatürk Milliyetçiliği 

 

2 

2020 Tarih 9 Uygurlar 1 

 Tarih 10 Anadolu (Türkiye) Selçuklu 

Devleti 

1 

 Tarih 11 Tanzimat Dönemi 1 

 İnkılap 

Tarihi 

12 

Mondros Mütarekesi 

Lozan Antlaşması 

 

2 

2018-TYT 

 

2019-TYT 

 

2020-TYT 

 

 

 TYT Sorularının yoruma dayalı olduğu şeklinde bir 

kanaat var öğrencilerde. Bu kanaat tam doğru değil. Bir 

söz var; “ Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. 

Sorular aslında bu sözü doğrular nitelikte. Yani bilgilerini 

kullanmanı isteyen sorular ağırlıkta. Ağırlıkta deyince 5 

tane sorunun ne ağırlığı olabilir. Yani 5 soru içerisinde 

hangilerinin ağırlıkta olduğunu çıkarmak biraz zordur. 

Zaten tarih sorularının kapsam geçerliliği yoktur. Dört yıl 

tarih okuyorsun, 5 tane soru çıkıyor. Neredeyse bir yıla 

bir soru düşüyor. Ölçme değerlendirme açısından bir 

sorun aslında. Neyse konumuz bu olmadığı için bu faslı 

geçiyorum. 

    Geçelim şimdi son üç yılda TYT’de sorulan soruların 

analizine. Yan tarafta örnekte gördüğünüz gibi üç yılda 

da çıkan, yukarıda paragrafta bilgi verip, oradan 

çıkarılabilecek ulaşılabilecek sonuçlar sorulmuş. 

Cevaplarda Yalnız I, Yalnız II, Yalnız III, I-I, II-III gibi 

şıklar olan sorular. İlk soru tipimiz bu. 2012-2017 YGS 

soruları da dahil YGS ve TYT’de genelde olumlu sonuçlar 

sorulmuş, yani ulaşabilir tarzında sorulmuş. 2012-2017 

YGS’de çok nadirde olsa, ulaşılamaz tarzında soru da 

vardı.İlginçtir onlarca soru içinde bu şekilde tek bir soru 

var. O da 2015 YGS’de sorulmuş. İşte o soru:  

2015-YGS 

 

 

 

  Yandaki üç soruda da yukarıda konuyla ilgili bir 

paragraf verilmiş ve o açıklamalardan çıkartılabilecek 

sonuçlar istenmiş. Bu tip sorularda doğrudan bilgi 

istenmeyip, paragraftaki bilgileri analiz etmemiz, 

yorumlamamız ve muhakeme etmemiz isteniyor. Bu 

sorularda öğrenciler genel olarak zorlanmamaktadırlar. 

Çünkü değerlendireceğimiz bilgiler bize verilmiştir. 
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2018-TYT 

 

2019-TYT 

 

2020-TYT 

 

2018-TYT 

 

İkinci soru tipi tarihi özellikler verip ya da paragrafta 

konuyla ilgili bilgiler verip ulaşılabilecek veya 

ulaşılamayacak sonuçlar isteyen sorular. Son üç yılda 

yapılan TYT’lerde bu soru örneği var. YGS’de de bu tip 

sorular vardı. 2018 TYT’de 3. Soru olarak çıkmış ilk 

örneğimizde Osmanlı Beyliği haritası verilmiş ve 

buradan çıkarılamayacak sonuç işlenmiş. Burada harita 

yorumlama becerisi öne çıkmaktadır. Bunun yanında az 

da olsa bilgi içermektedir. Çünkü Saruhanoğulları, 

Germiyanoğulları, Karamanoğulları gibi siyasi 

oluşumların beylik olduğu, harita renklendirmesi konusu 

ve Rumelinin neresi olduğu gibi ön bilgileri bilmemiz 

gerekiyor. 

 

 

 İkinci soruda da (2019-TYT) paragrafta verilen 

bilgilerden hareketle ulaşılamayacak sonuçlar olmasına 

rağmen Kavimler Göçü’nün sonuçaları paragraftan 

bağımsız olarak istenmektedir. Yani Kavimler Göçü’nün 

açıklanması bu paragraftan sonuç çıkarmamıza yeterli 

değildir. Dolayısyla bu konuda bilgi sahibi olmamız 

gerekmektedir. Çünkü paragraftan etnik yapı, kültürel, 

bilimsel ve teknik sonuçlar çıkmamaktadır. Dolayısıyla 

Kavimler Göçü’nün sonuçlarını hatırlayarak paragraftaki 

bilgilerle bağlantı kurmamız istenmektedr.  

 

 

2020-(1) TYT, 2018-(2), 2019 (4)TYT TYT’de çıkan 

sorularda ise analiz, yorum ve muhakeme edeceğimiz 

bilgiler paragrafta verilmiş. Dolayısyla bazı kavramların 

anlamlarını iyi bildiğimizde rahatlıkla yapabileceğimiz 

bir soru tipi karşımızda yer almaktadır. 

 

2019-TYT

 

2019-TYT 
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2020-TYT 

 

2018-TYT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu soru tipinde bilgi altyapımız ölçülmektedir. Bu 

konularla ilgi asgari bilgiye sahip olmamız ve buna 

dayalı olarak paragraftaki bilgileri analiz etmemiz, 

muhakeme etmemiz istenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

2020 (3) TYT sorusunda Osmanlıcılığın ne olduğunu 

bilmemiz gerekmektedir. Bu kavramı bildiğimizde 

soruyu yapmamız kolaylaşmaktadır. Ancak 

Osmanlıcılığın ne olduğunu bilmek yeterli değildir. 

Ayrıca Meşrutiyet’in ne olduğunu bilmemiz de önemlidir. 

Bu da şunu göstermektedir ki, tarihi kavramlara hakim 

olmamız işimizi kolaylaştırmaktadır. 

 

 

 

2018- (5) TYT sorusunda da yine kavramlar öne 

çıkmaktadır. Tevhid-i Tedrisat kavramını bildiğimizde 

soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Tedrisatın ders 

kelimesinden türediğini ve eğitim-öğretim anlamına 

geldiğini bildiğimizde bağlantıyı hemen kurabiliriz. 
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2018-TYT 

 

 

 

2019-TYT 

 

2020-TYT 

 

2020-TYT 

 

 

 

 

Bu soru tipinde doğrudan bilgi istenmektedir. 

Paragrafta bahsedilen konuyla ilgili olarak azami 

bilgiye sahip olmamız gerekmektedir. Bu bilgiye dayalı 

olarak ayırt edici özelliği ya da konunun özellikleri 

istenmektedir. 

2018- (4) TYT sorusunda Mondros Mütarekesi ön bilgisi 

verildikten sonra Milli Cemiyetlerin özellikleri 

sorulmaktadır. Bu soruda Mondros Mütarekesi ile Milli 

Cemiyetler arasındaki ilişkiyi kurman istenmektedir. Bu 

konuda ön bir bilgiye sahipsen bu soruyu yapman 

kolaylaşacaktır. 

 

2019- (3) TYT sorusunda ise doğrudan Divan-ı Hümayun 

özelliklerini ve görevlerini bilmemiz gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

2020- (5) TYT sorusunda ise Lloyd George’nin sözünün 

ne anlama geldiğinin analizi istenmektedir. Dolayısıyla 

şıklarda yer alan tarihi olayların en azından temel 

özelliklerini bilmemiz gerekmektedir. Ancak bu şekilde 

şıklarla bağlantı kurabiliriz. 

 

 

 

2020 (4) TYT sorusunda ise kronolojik bilgiye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Yani İzmir’in Yunanlılar tarafından 

işgalinin Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışından hemen 

önce 15 Mayıs 1919’da olduğunu, Amasya Genelgesi’nin 

de Haziran 1919’da olduğunu bilmemiz gerekmektedir. 

Bunları bildiğimizde soruyu cevaplamamız 

kolaylaşmaktadır. 
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Sonuç olarak son üç yılda çıkan TYT sorularında bilgiye 

dayalı, paragraftaki bilgilerden hareketle 

muhakemeye, analize dayalı, kavram bilgisine dayalı, 

asgari bilgiyle bağlantı kurmaya dayalı ve kronolojiye 

dayalı sorular sorulmuştur. Kronoloji deyince sadece 

olayların tarihini bilmek anlaşılmamalı. Olayların oluş 

sırasını bilirsek de bu sorunu büyük oranda çözmüş 

oluruz. Ama Osmanlı tarihi gibi uzun dönemi kapsayan 

kronolojilerde belli başlı tarihi olayların kronolojilerini 

bilmek işimizi kolaylaştıracaktır. Diğer olayları da o 

kronolojilerin arasına yerleştirebiliriz. Kronolojiyi 

bilmek niçin önemlidir? Çünkü her dönemin kendine 

ait özellikleri vardır. İlkçağın özellikleri ile ortaçağın 

özellikleri bir değildir. Çağ başlangıçları muhakkak 

bilinmelidir. 

   Osmanlı Tarihini örnek alırsak belli başlı kronolojileri 

ve bunların arasında yer alabilecek olayları şu şekilde 

oluşturabiliriz. 

Osmanlı’nın Kuruluşu-1299 

Rumeli’ye Geçiş 

Birinci Kosova Savaşı 

Ankara Savaşı 

 

İstanbul’un Fethi-1453 

Mohaç Meydan Savaşı 

Preveze Deniz Savaşı 

İnebahtı Deniz Savaşı 

 

Zitvatorok Antlaşması-1606 

Bucaş Antlaşması 

İkinci Viyana Kuşatması 

 

Karlofça Antlaşması-1699 

Pasarofça Antlaşması 

Lale Devri 

 

Küçük Kaynarca Antlaşması-1774 

Ziştovi Antlaşması 

Yaş Antlaşması 

Edirne Antlaşması 

Tanzimat Fermanı-1839 

Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması 

 

 

1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı ve Berlin Antlaşması 

(1878) 

İkinci Meşrutiyet’in İlanı 

Balkan Savaşı 

 

Birinci Dünya Savaşı-1914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


