TÜRKİYE’DE TARIM ve HAYVANCILIK

1) Aşağıdaki merkezlerden hangisinde tarımda makine
kullanımı daha kolaydır?
A) Rize ve çevresi
B) Hakkâri ve çevresi
C) Muğla ve çevresi
D) Konya ve çevresi
E) Kastamonu ve çevresi

2) Türkiye'de tarım ürünlerinde görülen çeşitlilik
aşağıda verilenlerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Sanayi türü
B) Girişimci varlığı
C) İklim koşulları
D) Tohum ıslahı
E) Ekstansif tarım

3) Türkiye'de tarımı etkileyen faktörler
düşünüldüğünde hangisinin nüfusun dağılışına da etki
ettiği söylenebilir?
A) Pazarlama
B) Gübreleme
C) Tohum ıslahı
D) Toprak bakımı
E) Makineleşme

4) Zeytin Akdeniz ikliminin karakteristik bir bitkisidir.

Buna göre harita üzerinde gösterilen merkezlerden
hangilerinde yapılan zeytin tarımının Türkiye
ekonomisine katkısı daha fazladır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
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5) Aşağıdaki merkezlerden hangileri doğal yetişme
alanı olmamasına rağmen mısır üretiminde birinci
sırada yer alır?
A) Ordu - Giresun - Trabzon çevresi
B) Adana - Mardin - Şanlıurfa çevresi
C) Edirne - Tekirdağ - Kırklareli çevresi
D) Gaziantep - Şanlıurfa - Diyarbakır çevresi
E) Manisa - İzmir - Aydın çevresi

6) Türkiye'nin güneydoğusunda daha çok tahıl üretimi
yapılırken son yıllarda sebze tarımı da yapılmaya
başlanmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin değişimi ile
ilgilidir?
A) Tarım alanlarının fazla olmasıyla
B) Tarımda teknolojinin kullanılmasıyla
C) Halkın gelir kaynağının artmasıyla
D) Sebze tüketiminin artmasıyla
E) Sulanabilen toprakların genişlemesiyle

7) Türkiye tarımıyla ilgili aşağıda verilen özelliklerden
hangisi yanlıştır?
A) Tarımda sulama sorunları fazladır.
B) Tarımda iklime bağlılık fazladır.
C) Batıdan doğuya doğru ürünlerin olgunlaşma süresi
kısalır.
D) Türkiye bazı tarım ürünlerinin yetiştiriciliğinde
dünyada ön planda yer alır.
E) Devlet bazı ürünlerin taban fiyatını belirleyerek
çiftçiye destek olur.

8) Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi yağ
sanayisinde kullanılmaz?
A) Yulaf
B) Ayçiçeği
C) Soya fasulyesi
D) Fındık
E) Zeytin
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9) – Lifleri dokuma endüstrisinin ham maddesidir.
– Özünden yağ elde edilir.
– Değerli kâğıt üretiminde kullanılır.
Yukarıdaki özellikleri sıralanan endüstri bitkisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Keten
B) Çavdar
C) Haşhaş
D) Kenevir
E) Pirinç

10) I. Elma
II. Buğday
III. Pamuk
IV. Mısır
Türkiye'nin iklim özellikleri düşünüldüğünde yukarıdaki
tarım ürünlerinden hangilerinin iç bölgelerde
yetiştirilmesi daha zordur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

11) I. Nohut, fasulye ve mercimek gibi tarım ürünleri
baklagiller grubundadır.
II. Zeytin en çok Akdeniz kıyılarında yetiştirilir.
III. Fındık, üzüm, incir önemli ithalat ürünlerindendir.
IV. Kayısı Türkiye'de en fazla Malatya ve çevresinde
yetiştirilir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

12) Türkiye'de hayvancılıktan alınan verimin
arttırılması ve geliştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi
gerekli çözüm olamaz?
A) Besi hayvancılığının geliştirilmesi
B) Çiftçilerin bilinçlendirilmesi
C) Çiftçilere kredi ve destek verilmesi
D) Hayvan sayısının artırılması
E) Kaliteli ve ucuz yem verilmesi

13) Türkiye'de balık avcılığının büyük bir kısmı
Karadeniz'de yapılır. Bunu Marmara, Ege ve Akdeniz
takip eder. Ayrıca göl ve akarsulardan da az da olsa balık
avlanır.
Buna göre Türkiye'de balıkçılığın ve su ürünlerinin
durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkiye'de en fazla balıkçılık Karadeniz'de
yapılmaktadır.
B) Akarsu ve tatlı su göllerinden de balık
avlanabilmektedir.
C) Türkiye Avrupa'da en yüksek balık potansiyeline sahip
ülkedir.
D) Su ürünleri çeşitlilik göstermektedir.
E) Denizlerimizdeki balıkçılık potansiyeli farklılık
göstermektedir.

14) Türkiye'de büyükbaş hayvancılığın büyük bir bölümü
mera hayvancılığı olarak gerçekleştirilmektedir.
Buna göre mera hayvancılığı ile ilgili aşağıda
verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Yağışa göre et ve süt verimi etkilenir.
B) Alınan verim besiciliğe göre yüksektir.
C) Bitki örtüsünün niteliği büyük bir etkendir.
D) Tarım alanı kısıtlı olan yerlerde önemli geçim
kaynağıdır.
E) Aşılama, veteriner kontrolü yeterli değildir.

15) Türkiye'de hayvancılıkla ilgili bir sunum hazırlayan
Rabia, şu bilgileri vermiştir;
– Küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye Avrupa'da
ilk sırada yer alır.
– Et ve süt verimi yönünden Avrupa da ilk sırada yer
alınmaktadır.
– Karadeniz kıyılarından sonra balıkçılığın en çok geliştiği
yer Ege kıyılarıdır.
– İpek böcekçiliği güney Marmara'da yoğunlaşmıştır.
– Mera hayvancılığının en yoğun yapıldığı yer Türkiye'nin
kuzeydoğusudur.
Buna göre Rabia’nın sunumunda yer alan bu bilgilerden
kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
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