TÜRKİYE’DE SANAYİ -I
1- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’deki
sanayileşme hızının fazla olduğunun göstergeleri
arasında yer almaz?
A) Kalkınma hızının sürekli artış göstermesi
B) Sanayide tüketilen enerji miktarının artması
C) Ham madde ithalatının sürekli artış göstermesi
D) İhracattaki sanayi ürünlerinin payının artış
göstermesi
E) İhracatta, tarım ürünlerinden elde edilen gelirin
azalması

2- Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinde Türkiye,
Dünya ülkeleri arasında diğerlerine göre daha fazla
gelişmiştir?
A) Tekstil
B) Petro - kimya
C) Kâğıt
D) Elektronik E) Otomotiv

3- Doğu Anadolu Bölgesi, aşağıdaki sektörlerden
hangisindeki gelirleriyle Türkiye ekonomisine daha
az katkı sağlar?
A) Madencilik
B) Enerji üretimi
C) Turizm
D) Hayvancılık
E) Tahıl tarımı

4- I. Gübre fabrikası
II. Çimento fabrikası
III. Demir- çelik fabrikası
IV. Kâğıt fabrikası
V. Bakır işleme tesisi
Yukarıda verilen işletmelerden hangileri Mersin’de
bulunmaz?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
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5- Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede sanayi
kuruluşlarının sayısının artmasıyla meydana
gelecek değişiklikler arasında gösterilemez?
A) Çevreden göç alması
B) İşsizlik oranının azalması
C) Enerji tüketiminin artması
D) Tarımda çalışan insan sayısının azalması
E) Bölgenin ülke ekonomisine olan katkısının
artması

6- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de organize
sanayi bölgelerinin kuruluş amaçları arasında
gösterilemez?
A) Çevre sorunlarının önlenmesi
B) Düzenli kentleşmenin sağlanması
C) Sanayinin uygun görülen alanlarda
yapılandırılması
D) Sanayinin iklim ve yer şekillerinin elverişli olduğu
yörelere kaydırılması
E) İmalat sanayii türlerinin belirli bir plan dahilinde
yerleştirilmesi ve geliştirilmesi

7- Aşağıdaki illerin hangisinde şeker fabrikası
bulunmaz?
A) Kars
B) Kayseri
C) Gaziantep
D) Yozgat
E) Eskişehir

8- Aşağıdakilerden hangisi, 1923’te toplanan I.
İzmir İktisat Kongresi’nde Türk sanayisini
geliştirmek için alınan kararlardan biri değildir?
A) Devletin ekonomiyi özendirici ve düzenleyici
olarak etkili olması
B) Ekonomide devletin etkisinin azaltılıp, özel
sektörün teşvik edilmesi
C) Tarım ve sanayi alanındaki gelişmeleri
destekleyecek politikalar izlenmesi
D) Sanayiye yönelik yatırımlara kredi sağlanması için
bir sanayi bankasının kurulması
E) Sanayi yatırımı amaçlı ithal makine, araç ve
gereçlerin gümrük vergisinden muaf tutulması
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9- Sanayileşmenin planlı ve programlı bir şekilde
sürdürülebilmesi için 1933 yılından itibaren beş
yıllık kalkınma planları uygulamaya konulmuştur. Bu
planlamayla birlikte çeşitli fabrikalar kurulmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu dönemde
kurulmuş fabrikalardan biri olarak gösterilemez?
A) İzmit kâğıt fabrikası
B) Turhal şeker fabrikası
C) Nazilli kumaş fabrikası
D) Batman petrol rafinerisi
E) İstanbul şişe ve cam fabrikası

10-

Yukarıdaki haritada taranarak numaralandırılan
alanlardan hangileri, sanayinin yoğunlaştığı
yöreler arasında gösterilemez?
A) I
B) II C) III D) IV E) V

11- Ülkemizde bazı yerleşmeler bulundukları yerde
var olan ham maddeden dolayı belirli sanayi
kollarıyla özdeşleşerek ön plana çıkmaktadır.
Buna göre, aşağıdaki illerden hangisinde verilen
sanayi kolu, o ilde ön plana çıkmamıştır?
A) Bursa- İpekli dokuma
B) Kars- Et ve süt üretimi
C) Eskişehir- Unlu mamuller
D) İstanbul- Konserve ve içecek sanayii
E) Trabzon- Halı, kilim ve battaniye dokumacılığı

12- - İskenderun demir çelik fabrikası
- Samsun bakır işletmeleri
- İzmit, İzmir ve Mersin’de petrol rafinerileri
Yukarıda verilen yerlerdeki fabrikaların kuruluş
aşamasında, aşağıdakilerden hangisi öncelikle göz
önünde bulundurulmuştur?
A) İklim koşullarının elverişliliği
B) Pazarlama koşullarının bulunması
C) Ulaşım koşullarının elverişli olması
D) Ham madde temininin kolay olması
E) Enerji kaynaklarının yakınında bulunması

13- Türkiye’de, sanayi faaliyetlerinin daha çok kıyı
ve batı bölgelerde yoğunlaşması aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanamaz?
A) İş gücünün ucuza gelmesi
B) Su kaynaklarının bol olması
C) İklim koşullarının elverişli olması
D) Pazarlama koşullarının elverişliliği
E) Ulaşım koşullarının elverişli olması

14- Türkiye’de tarım ve hayvancılık ürünlerini
işleyen fabrikalar genellikle bu ürünlerin üretim
alanlarına yakın bölgelerde kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu genellemeye örnek
olarak gösterilemez?
A) Şeker fabrikalarının daha çok iç bölgelerde yer
alması
B) Bisküvi ve makarna fabrikalarının daha çok İç
Anadolu’da yer alması
C) Dokuma ve tekstil fabrikalarının Güney Marmara
ve İstanbul’da yoğunlaşması
D) Bitkisel yağ fabrikalarının Trakya, Güney
Marmara ve Ege kıyılarında yer alması
E) Süt ürünlerini işleyen fabrikaların Trakya ve
Kuzeydoğu Anadolu’da yoğunlaşması
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