
  

 

1) Mal ve hizmetlerin bireyler tarafından ya da dolaylı 
yollarla kullanımının artmasında aşağıdakilerden 
hangisinin etkisi daha fazladır? 
A) Reklam ve tanıtımın 
B) Teknolojinin 
C) İş gücünün 
D) İklim koşullarının 
E) Yerleşim özelliğinin 
 
 
2) – Ekonomik faaliyetleri belirleyen temel etken 
insanların ihtiyaçlarıdır. 
– Ekonomik faaliyetler üretim, dağıtım ve tüketim olmak 
üzere üç gruba ayrılır. 
– Mal ve hizmetlerin bireyler tarafından doğrudan ya da 
dolaylı yollarla kullanımına tüketim denir. 
– Mal ve hizmetlerin üretim yerlerinden tüketim 
yerlerine ulaştırılmasına dağıtım denir. 
– Üretim, tüketim ve dağıtım sektörleri birbiri ile 
etkileşim hâlindedir. 
Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5 
 
 
3) Mal ve hizmetlerin doğrudan sağlanmasına üretim 
denir. 
I. Besicilikle uğraşmak 
II. Hayvansal ürünler elde etmek 
III. Ürünleri bayilere ulaştırmak 
IV. Bayilerden ürünleri almak 
Buna göre, yukarıdakilerden hangileri üretim 
faaliyetlerinden değildir? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
4) Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim 
faaliyetlerinin yeni bir sektör oluşturmasına örnek 
olarak verilebilir? 
A) Kuş gribi ile tavuk etine olan talebin azalması ve tavuk 
çiftliklerinin kapanması 
B) Dağıtımda özel teknoloji ile donatılmış soğutuculu 
taşımacılığın yapılması 
C) Pirinç fiyatlarının artması sonucu çiftçinin pirinç 
yetiştirmeye karar vermesi 
D) Çernobil faciası ile çay tüketiminin azalması 
E) Dünya tahıl üretiminin %85'inden fazlasını buğday, 
pirinç ve mısırın oluşturması 
 

5) Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleriyle ilgili olarak 
aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? 
A) Temel ihtiyaçlar ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini 
ve gelişmesini sağlamıştır. 
B) Ekonomik faaliyetler beşerî ve doğal faktörler ile sıkı 
bir ilişki içindedir. 
C) Tarım ürünlerinin pazara taşınması dağıtıma örnek 
oluşturur. 
D) Taze sebzelerden konserve elde edilmesi üretime 
örnek oluşturur. 
E) Tüketim, mal ve hizmetlerin doğrudan sağlanmasıdır. 
 
 
 
 
6) I. Dağınık yerleşmenin yaygın olduğu yörelerde ürün 
dağıtımının zorlaşması 
II. Gelir düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde tüketimin 
fazla olması 
III. Tahıl üretiminin bazı bölgelerde iklime paralel 
yapılması 
IV. Soğuk iklimlerde ulaşımın aksaması 
Yukarıdakilerden hangileri doğal koşulların üretim, 
dağıtım ve tüketime etkisine örnek oluşturur? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
 
 
7) Çayın ana vatanı dışında da yetiştirilmeye 
başlanması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? 
A) Modern tarım yöntemlerinin yaygınlaştığını 
B) Yetişme alanının çok geniş olduğunu 
C) Üretim maliyetinin yükseldiğini 
D) Tüketimin üretimi etkilediğini 
E) Sanayileşmenin fazla olduğunu 
 
 
 
 
8) I. Nüfus miktarının artması 
II. Ulaşım olanaklarının gelişmesi 
III. Teknolojinin gelişmesi 
IV. Üretim faaliyetlerinin çeşitlenmesi 
Yukarıdakilerden hangileri, dağıtım faaliyetlerinin 
gelişmesinde ve hızlanmasında daha çok etkili olur? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
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9) I. Tanıtım faaliyetlerinin artması 
II. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi 
III. İnsanların gelir düzeyinin yükselmesi 
Yukarıdakilerden hangilerinin tüketim faaliyetlerinin 
artmasında etkisi vardır? 
A) Yalnız I  B) Yalnız III  C) I ve II 
D) II ve III  E) I, II ve III 
 
 
 
 
10) Üretim, dağıtım ve tüketimle ilgili olarak aşağıda 
verilen yargılardan hangisi yanlıştır? 
A) Yer şekilleri ulaşımı etkilediği için üretim ve tüketimi 
de etkiler. 
B) Ulaşım ve iletişim dağıtımı etkileyen beşerî faktördür. 
C) Güçlü bir pazar sadece üretimle gerçekleşir. 
D) Teknoloji, üretim, dağıtım ve tüketimi etkiler. 
E) Moda tüketimi etkileyen beşerî bir faktördür. 
 
 
 
 
11) Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerinin doğal 
faktörlerden olumsuz yönde etkilenmesini azaltmak için 
birtakım önlemler alınmaktadır. 
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinin bu 
önlemler arasında yer aldığı söylenebilir? 
A) Tüketimin fazla olduğu yerlerde üretimin de 
artırılması 
B) Reklam ve tanıtımla tüketimin artırılması 
C) Ulaşımın geliştiği yerlerde fabrikaların yoğunlaşması 
D) Bazı tarım ürünlerinin doğal ortam dışında 
yetiştirilmesi 
E) Enerji hatlarının yer altına alınması 
 
 
 
 
12) • Temel ihtiyaçlar 
• Tanıtım iletişim araçları 
• Moda 
Yukarıda verilen beşerî faktörler aşağıdaki ekonomik 
faaliyet türlerinden hangisini daha çok etkiler? 
A) Tüketim  
B) Üretim  
C) İmalat 
D) Yetiştirme  
E) Dağıtım 
 

13) Teknolojinin gelişmesi ve yeni sektörlerin ortaya 
çıkmasında aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili 
olmamıştır? 
A) İhtiyaçların çeşitlenmesi 
B) Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması 
C) Tüketimin artması 
D) Doğal kaynakların artması 
E) Gelir seviyesinin artması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14) Aşağıdakilerden hangisi gıda ürünlerindeki 
tüketimin azalması sonucu gerçekleşir? 
A) Sanayi ürünlerindeki tüketimin azalması 
B) İhracatın artması 
C) İthalatın artması 
D) Üretimin azalması 
E) Sermayenin artması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15) I. Ulaşımın gelişmesi 
II. İnsanların gelir düzeyinin artması 
III. Teknolojinin gelişmesi 
IV. Tüketici kitlenin genişlemesi 
Yukarıdakilerden hangileri dağıtım faaliyetlerinin 
gelişmesi üzerinde doğrudan etkilidir? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
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