
 

 

  

1- Türkiye’de bazı yerleşmeler bulundukları yerde 
var olan ham maddeden dolayı belli bir sanayi 
koluyla özdeşleşerek ön plana çıkmaktadır. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
duruma örnek olmaz? 
A) Pamuklu dokuma- Adana, Denizli 
B) Tütün sanayi- Samsun, İzmir 
C) Konserve ve içecek- İstanbul, Balıkesir 
D) Unlu mamuller- Konya, Eskişehir 
E) İpekli dokuma- Hereke, Bünyan 
 
 
 
 
2- Karabük ve Ereğli demir-çelik fabrikalarının 
kuruluş yeri seçiminde aşağıdaki etmenlerden 
hangisi daha çok belirleyici olmuştur? 
A) Ham madde  B) Enerji  C) İş gücü 
D) Ulaşım   E) Pazar 
 
 
 
 
 
3- Türkiye'de bitkisel yağ sanayinin geliştiği yerler 
göz önüne alındığında aşağıdaki eşleştirmelerden 
hangisi yanlış olur? 
A) Zeytinyağı- Edremit 
B) Ayçiçek yağı- Edirne 
C) Soya yağı- Adana 
D) Mısır yağı- Kastamonu 
E) Fındık yağı- Ordu 
 
 
 
 
4- Marmara Bölgesi'nde sanayi faaliyetleri çok 
gelişmiştir. 
Sanayinin kuruluş koşulları dikkate alındığında 
aşağıdakilerin hangisi bakımından bölgenin 
avantajlı bir konumu yoktur? 
A) Ham madde kaynakları 
B) Enerji üretimi 
C) iş gücü potansiyeli 
D) Sermaye kaynakları 
E) Pazar kapasitesi 

5- Sanayi tesislerinin yapımı, gerekli araç-gereç ve 
makinelerin donatılması, işlenecek ham maddenin 
satın alınması, işçi ücretlerinin ödenmesi gibi 
ihtiyaçları karşılaması için belli bir sermayeye ihtiyaç 
vardır. 
Bu bakımdan en avantajlı bölge aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) İç Anadolu 
B) Marmara 
C) Güneydoğu Anadolu 
D) Akdeniz 
E) Ege 
 
 
6- Türkiye'de çay sanayi tesisleri Doğu Karadeniz 
kıyı kesiminde toplanmıştır. 
Bu dağılışın temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Ulaşım koşullarının uygun olması 
B) Ham maddenin kısa sürede işlenmesi gerekliliği 
C) Fabrikaların su ihtiyacının fazla olması 
D) Devletin o yöreye teşvik vermesi 
E) Pazara yakınlık 
 
 
7- Metal madenleri işleme faaliyetine metalürji 
sanayi denir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu sanayi kolu içinde yer 
almaz? 
A) Bor işletmesi 
B) Demir-çelik fabrikası 
C) Ferrokrom tesisleri 
D) Bakır işletmesi 
E) Alüminyum işletmesi 
 
 
8- Türkiye'de sanayileşmenin hızlı gerçekleşmesine 
bağlı olarak, 
I. Enerji tüketimi artar 
II. Kent nüfusu artar. 
III. Kalifiye eleman ihtiyacı artar. 
IV. İşsizlik azalır. 
V. Dış ticaret açığı artar 
verilenlerden hangisi ortaya çıkmaz? 
A) Yalnız I  B) Yalnız V  C) I ve II 
D) II ve III  E) III ve IV 
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9- Türkiye'de süt ve süt ürünleri sanayi daha çok 
İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Bursa, Balıkesir ve 
Ankara, İzmir çevresinde gelişmiştir. 
Bu dağılışın temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Hayvancılığın gelişimi için otlak ve meraların 
alanının uygun olması 
B) Yüzey şekillerinin sade olmasının ulaşım 
şartlarının gelişmesini sağlaması 
C) Nüfus yoğunluğunun fazla, nüfus sayısının yüksek 
olması 
D) Sanayinin gelişmiş olması 
E) Halkın geleneksel hayvancılık faaliyetlerini 
sürdürmesi 
 

 
10- Sanayide enerji ısı üretmek ya da güç elde 
etmek için kullanılmaktadır, ihtiyaç duyulan bu 
enerji de büyük oranda kömür, petrol ve doğal gaz 
gibi yakıtlarla çalışan termik santrallerden ya da 
diğer enerji santrallerinden elde edilmektedir. 
Türkiye'de enerji üretiminin coğrafi dağılışı 
değerlendirilirse hangi bölgede sanayi tesislerinin 
kurulabilmesi için gerekli enerji üretimi fazladır? 
A) Doğu Anadolu  B) İç Anadolu 
C) Marmara  D) Akdeniz  E) Karadeniz 
 
 
11- Türkiye’de dokuma ve giyim sanayi içinde 
aşağıdaki alt kollardan hangisi yer almaz? 
A) Pamuklu dokuma  B) Kâğıt C) Deri  
D) Yünlü dokuma E) İpekli dokuma 
 
 
12- Türkiye’de şeker fabrikalarının dağılışını 
gösteren bir harita incelendiğinde Doğu Karadeniz 
ile Akdeniz ve Ege kıyılarında şeker fabrikasının 
olmadığı görülür. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? 
A) Kıyıların farkı ürünlerin üretimine ayrılmış olması 
B) Şeker pancarının kıyılarda yetişmemesi 
C) Kıyılarda tarım alanlarının dar olması 
D) İç bölgelerde sulama koşullarının daha elverişli 
olması 
E) Şeker fabrikalarının yöresel kalkınma hedeflerine 
göre dağılış göstermesi 
 

 
13- Türkiye'de doğal ipek ipliği ve ipekli kumaş 
üretiminin merkezi eskiden olduğu gibi günümüzde 
de Bursa’dır. 
Bursa’da ipekli dokumacılığın daha çok gelişmesi, 
I. ipek böcekçiliğinin geleneksel olarak yürütüldüğü 
merkez olması, 
II. sebze ve meyve üretiminin fazla olması, 
III. bölgesel ihtiyacın fazla olması, 
IV. bölgeden ihraç koşullarının uygun olması verilen 
koşullardan hangisine bağlanabilir? 
A) Yalnız I  B) Yalnız IV  C) I ve II 
D) II ve III  E) I, III ve IV 
 
 
14- Türkiye'de gelişmiş bir sanayi dalı da gemi 
yapımı olup nükleer gemiler hariç her türlü su altı, 
su üstü sivil ve askeri gemiler yapılabilmektedir. 
Aşağıdakilerden hangisi gemi yapım merkezleri 
(tersane) arasında sayılamaz? 
A) Kartal (İstanbul) 
B) Gölcük (İzmit) 
C) İstinye (İstanbul) 
D) Alaybey (İzmir) 
E) İskenderun (Hatay) 
 
 
15- I. Dokuma 
II. Bitkisel yağ 
III. Seramik 
IV. Kâğıt 
Yukarıda verilen endüstri kollarından hangisinin 
Türkiye'de gelişebilmesi için ham madde 
kaynakları daha sınırlıdır? 
A) Yalnız III  B) Yalnız IV  C) I ve II 
D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
16- Türkiye’de sanayi faaliyetlerinin yeterli düzeyde 
gelişmediğinin, 
I. sanayi yatırımlarına ayrılan kaynakların azlığı, 
II. sanayi ürünleri ithalatının fazla olması. 
III. yabancı sermaye akışının az olması. 
IV. ham madde kaynaklarının sınırlı olması 
göstergeleri arasında hangileri sayılamaz? 
A) Yalnız IV  B) I ve II  C) I ve III 
D) II ve III  E) III ve IV 
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