
 

 

  

1. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin sanayileşmesinde, 
zengin demir ve kömür yataklarına sahip olmasının 
büyük rolü olmuştur? 
A) Yunanistan   B) İngiltere  C) Norveç 
D) Azerbaycan  E) İtalya 
 
 
 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi, bir tarım ürününün 
üretim miktarının artmasına daha çok etki eder? 
A) Tüketiminin artması 
B) Ticari değerinin azalması 
C) Ekim alanlarının daralması 
D) Ürüne olan talebin azalması 
E) Dağıtım olanaklarının azalması 
 
 
 
 
3. Tüketim miktarı fazla olan bölgelerin ortak 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ürün çeşidinin az olması 
B) Nüfuslarının fazla olması 
C) Ulaşım olanaklarının az olması 
D) Pazarlama olanaklarının az olması 
E) Dağıtım faaliyetlerinin yetersiz olması 
 
 
 
 
4. Üretim, tüketim ve dağıtım faaliyetleriyle ilgili 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Üretim faaliyetleri yetiştirme ve imalat olmak 
üzere ikiye ayrılır. 
B) Bir çiftçinin tarlasında ürün yetiştirmesi üretim 
faaliyetlerine örnektir. 
C) İmal edilen bir otomobilin kullanılması tüketim 
faaliyetleri içinde yer alır. 
D) Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri 
birbirinden bağımsız olarak yürütülür. 
E) Fabrikalarda üretilen mamullerin tüketiciye 
ulaştırılmasına kadar olan aşamalar dağıtım 
faaliyetlerini ifade eder. 
 
 

5. Bir ürünün Dünya genelindeki yetişme alanının 
dar olması, bu ürünün öncelikle aşağıdaki 
özelliklerinden hangisini etkiler? 
A) Üretim miktarını 
B) Tüketim miktarını 
C) Birim alandan alınan verimini 
D) Uluslararası pazarlardaki fiyatını 
E) Sanayide ham madde olarak kullanımını 
 
 
 
6. Türkiye’de, aşağıdaki fabrikalardan hangisinin 
kuruluş yerinin seçiminde, iklim faktörünün etkisi 
daha az olmuştur? 
A) Çay fabrikalarının 
B) Kâğıt fabrikalarının 
C) Çimento fabrikalarının 
D) Konserve fabrikalarının 
E) Zeytinyağı fabrikalarının 

 
 
 
 
7. Ham maddenin bozulabilir olduğu yerlerde 
fabrikalar, genellikle ham madde kaynağına yakın 
veya kolay ulaşılabilir yerlere kurulur. 
Buna göre, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisini 
ham madde olarak kullanan fabrikaların kuruluş 
yerinin belirlenmesinde, yukarıdaki durum daha 
belirgin olarak gözlenir? 
A) Tütün   B) Pamuk  C) Buğday 
D) Şeker pancarı  E) Fındık 
 
 
 
 
8. Süt ve süt ürünleri fabrikalarının, genellikle 
hayvancılığın yaygın olduğu alanlara yakın 
kurulmasının temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Tüketimin daha fazla olması 
B) İklim koşullarının elverişli olması 
C) Ulaşım olanaklarının fazla olması 
D) Nüfus yoğunluğunun fazla olması 
E) İşlenen ürünün kolay bozulabilir nitelikte olması 
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9. Ekonomik faaliyetlerle ilgili, aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Ekonomik faaliyetlerin ilk zincirini dağıtım 
oluşturmaktadır. 
B) Mal ve hizmetlerin kullanılması faaliyetleri 
üretim terimiyle ifade edilir. 
C) Ekonomik kaynakların işletme şekilleri her 
bölgede benzerlik gösterir. 
D) Ham madde kaynaklarının işlenmeden pazara 
ulaştırılması daha çok gelir getirmektedir. 
E) Mal ve hizmetlerin tüketiciye (pazara) 
ulaştırılması faaliyetleri, dağıtım terimiyle ifade 
edilir. 
 
 
 
10. Et ve süt ürünlerinin pazar olanaklarının 
artmasında, aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili 
olur? 
A) Soğutuculu araçların yaygınlaşması 
B) Hayvansal ürün tüketiminin azalması 
C) Sadece belli dönemlerde üretim yapılması 
D) Üretimde geleneksel metotların kullanılması 
E) Hayvansal ürün üreten fabrikaların belli 
bölgelerde toplanması 
 
 
 
11. Aşağıdakilerden hangisi, üretim faaliyetlerini 
etkileyen beşerî faktörler arasında gösterilemez? 
A) Sermaye birikimi 
B) Sanayi faaliyetleri 
C) İş gücü kaynakları 
D) Tarımsal faaliyetler 
E) Yer şekillerinin etkisi 
 
 
12. Dünya genelinde otomobil, cep telefonu ve 
bilgisayar gibi ürünlere olan talebin artması, bu 
ürünlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisini 
kesinlikle etkiler? 
A) Satış fiyatını 
B) Ürün çeşidini 
C) Ürün kalitesini 
D) Üretim miktarını 
E) Üretildiği ülke sayısını 
 

 
13. Ekonomik faaliyetler üretim, dağıtım ve tüketim 
olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır. 
Buna göre, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden 
hangisinde üretim yapılmaz? 
A) Tarım  
B) Ulaşım  
C) Hayvancılık 
D) Sanayi  
E) Madencilik 
 
 
 
 
14. Kömürün sanayileşme sürecindeki rolü, farklı 
sanayi kollarının kömür havzalarının çevresinde 
toplanmasına neden olmuştur 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kömür 
havzaları çevresinde kurulan sanayi kollarına 
örnek olarak gösterilebilir? 
A) Metal sanayii 
B) Gübre sanayii 
C) Otomotiv sanayii 
D) Besin ve gıda sanayii 
E) Pamuklu dokuma sanayii 
 
 
 
 
 
15. Tüketimin herhangi bir üründen başka bir ürüne 
yönelmesi, o ürünün üretiminin azalmasına neden 
olur. 
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, yukarıdaki 
duruma örnek olarak gösterilebilir? 
A) Sebze ve meyve üretiminin artmasıyla konserve 
üretiminin artması 
B) Soğutuculu araçların yaygınlaşmasıyla balık 
tüketiminin yaygınlaşması 
C) Kahve tüketiminin artmasından dolayı, Dünya 
genelinde üretim alanlarının genişlemesi 
D) Kuş gribi vakalarından dolayı beyaz et 
tüketiminin azalarak, balık ve kırmızı et tüketiminin 
artması 
E) Pirincin, büyük oranda üretildiği ülkelerde 
tüketilmesinden dolayı, Dünya genelindeki 
ticaretinin az olması 
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