
 

 

  

1. I. Ekim alanlarının genişletilmesi 
II. Sulama olanaklarının artırılması 
III. Destekleme alımlarının kaldırılması 
IV. Çiftçiye verilen kredi olanaklarının artırılması 
Türkiye’de, yıllara göre tarım ürünlerinin 
miktarlarında görülen dalgalanmaları azaltmak 
için, yukarıda verilenlerden hangilerine öncelik 
verilmelidir? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
2. Türkiye’nin gelişmemiş yörelerinde yapılacak 
yatırımları özendirmek ve dengeli kalkınmayı 
sağlamak için teşvik uygulamaları yapılmaktadır. 
Buna göre, Türkiye’de teşvik uygulamasına alınan 
bir yörede aşağıdaki değişikliklerden hangisinin 
oluşması beklenmez? 
A) İşsizlik oranının azalması 
B) Yöre dışına olan göçlerin azalması 
C) Kişi başına düşen millî gelirin azalması 
D) Sanayi faaliyetlerindeki yatırımların artması 
E) Vergi indirimi, ucuz enerji, arsa temini gibi 
kolaylıkların sağlanması 
 
 
3. Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Erzurum – Kars 
Yöresi’nin gelişmesi için devletin aşağıdaki 
ekonomik faaliyetlerden hangisine teşvik 
uygulaması sağlaması daha uygun olur? 
A) Transit taşımacılığa 
B) Sanayi faaliyetlerine 
C) Büyükbaş hayvancılığa 
D) Kara yolu taşımacılığına 
E) Sebze ve meyve yetiştiriciliğine 
 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye ekonomisinde 
tarımın önemli olduğunun kanıtları arasında 
gösterilemez? 
A) Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi  
B) Tarımda çalışan nüfusun fazla olması  
C) Tarım alanlarının geniş yer kaplaması  
D) Endüstrinin tarıma dayalı olarak gelişmesi  
E) İhracatta tarım ve tarıma dayalı sanayi 
ürünlerinin fazla olması 

5. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de büyükbaş 
hayvancılığın mera hayvancılığı şeklinde yapıldığı 
yörelerin genel özellikleri arasında gösterilebilir? 
A) Bozkırların geniş yer kaplaması 
B) Yer şekillerinin sade ve düz olması 
C) Ova ve platoların geniş yer tutması 
D) Tarım alanlarının geniş yer kaplaması 
E) Çayır ve otlakların geniş yer kaplaması 
 
 
 
 
 
 
6. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin, 
Türkiye’nin ihracatındaki yeri daha azdır? 
A) İncir  B) Buğday  C) Fındık 
D) Tütün  E) Pamuk 
 
 
 
 
 
 
7. Türkiye’deki balıkçılığın gelişmemesinde, 
aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? 
A) Açık deniz balıkçılığının yapılmaması 
B) Kıyılarda ve göllerde su kirliliğinin artması 
C) Kişi başına tüketilen balık miktarının az olması 
D) Büyük ve donanımlı balıkçı teknelerinin az olması 
E) Balıkları depolayacak soğuk hava tesislerinin 
yetersiz olması 
 
 
 
 
 
8. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin 
Türkiye’deki doğal yetişme alanı daha dardır? 
A) Çay  
B) Buğday  
C) Patates 
D) Şeker pancarı  
E) Pamuk  
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9. I. Şeker pancarı 
II. Buğday 
III. Pirinç 
IV. Arpa 
Türkiye’de yetiştirilen yukarıdaki ürünlerden 
hangilerinin yıllar içindeki dalgalanma oram 
diğerlerine göre daha fazladır? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
10. I. Şeker pancarı 
II. Turunçgiller 
III. Mercimek 
IV. İncir 
Türkiye’de yetişme koşulları düşünüldüğünde, 
yukarıda verilen tarım ürünlerinden hangilerinin 
yetişme alanları daha geniştir? 
A) I ve II  B) l ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
11. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye tarımında 
sulama sorununun çözülmesi durumunda 
meydana gelecek gelişmelerden biri değildir? 
A) Çayır ve mera alanların artış göstermesi 
B) Pamuk ekim alanlarının artış göstermesi 
C) Birim alandan alınan ürün miktarının artması 
D) Sebze ve meyve yetiştirilen alanların artış 
göstermesi 
E) Tarım ürünlerinin yıllar arasındaki ürün 
miktarlarında meydana gelecek dalgalanmaların 
azalması 
 
 
12. Türkiye’de, Karadeniz kıyıları hariç genellikle yaz 
mevsimi kurak geçmektedir. 
Bu durum, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili 
değildir? 
A) Akarsuların rejimlerinin düzensiz olmasında 
B) Hidroelektrik üretimin yaz aylarında azalmasında 
C) Orman yangınlarının yaz aylarında artış 
göstermesinde 
D) Tarım alanlarında daha fazla sulamaya ihtiyaç 
duyulmasında 
E) Akdeniz ikliminin daha çok kıyı bölgelerde etkili 
olmasında 

 
13. Türkiye’de daha çok çayır ve mera hayvancılığı 
gelişmiştir. 
Buna göre, Türkiye’de beslenen hayvanların 
dağılışı ile; 
I. iklim, 
II. yer şekilleri, 
III. toprak türü, 
IV. jeolojik yapı, 
V. doğal bitki örtüsü 
özelliklerinden hangileri arasında ilişki yoktur? 
A) I ve II  B) II ve I C) II ve IV 
D) III ve IV E) III ve V 
 
 
 
 
 
14. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin 
üretimi, düşük sıcaklıktan dolayı kıyı kesimleriyle 
sınırlı değildir? 
A) Zeytin  B) İncir  C) Turunçgiller 
D) Muz  E) Üzüm 
 
 
 
 
 
15. Doğal koşullara dayanıklıdır. Dağlık yerlerde 
rahat dolaşır ve beslenir. Yarı kurak bölgelerde 
yetişir. Engebeli arazilere uyumludur. 
Yukarıda, Türkiye’de yetişme koşulları verilen 
hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Koyun       B) Sığır       C) Manda 
D) Tiftik keçisi      E) Kıl keçisi 
 
 
 
 
 
16. Türkiye’de yağışın bol ve sıcaklığın yüksek 
olduğu yerlerde, aşağıdaki tarım ürünlerinden 
hangisinin doğal olarak yetiştirilmesi daha zordur? 
A) Çay   B) Pirinç C) Haşhaş 
D) Buğday E) Mısır 
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