
 

 

  

1- Aşağıdakilerden hangisi, iki ülke arasındaki 
ticaretin gelişmesine daha çok katkı sağlar? 
A) Benzer ürünlerin yetiştirilmesi 
B) Aynı yarım kürede bulunmaları 
C) Gelişmişlik seviyelerinin aynı olması 
D) Benzer kültür özelliklerinin görülmesi 
E) Ulaşım ve iletişim olanaklarının fazla olması 
 
 
 
2- Aşağıdaki ülkelerin hangisi, Dünya genelinde 
hayvancılık üretim alanları arasında yer almaz? 
A) Arjantin  B) Meksika  C) İngiltere 
D) Mısır  E) Avustralya 
 
 
 
 
3- - Kuzey Amerika 
- Batı Avrupa 
- Güney Asya 
- Doğu Asya 
Yukarıdaki bölgelerin ortak özellikleri arasında, 
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
A) Büyük pazar alanı olmaları 
B) Üretim miktarının fazla olması 
C) Enerji tüketiminin fazla olması 
D) Yatırım faaliyetlerinin yoğun olması 
E) Teknoloji kullanımının yetersiz olması 
 
 
 
4- Aşağıdakilerden hangisi, üretimin ve 
ekonominin temelini oluşturmaktadır? 
A) Ham madde  B) Enerji 
C) Ulaşım   D) İş gücü 
E) Yer şekilleri 
 
 
 
5- Yeryüzündeki önemli sanayi üretim alanları 
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 
A) Batı Avrupa  B) Çin 
C) Kuzey Amerika  D) Japonya 
E) Orta Doğu 
 

6- Ham madde üretim alanları ile pazar (tüketim) 
alanları arasında güçlü bir ilişki vardır. Ham madde 
ile pazar alanları arasındaki karşılıklı etkileşim 
giderek artış göstermiştir. 
Bu artışta; 
I. Ulaşım sistemlerinin hızlı bir gelişme göstermesi 
II. Ham madde üretim alanları ile Pazar alanlarının 
birbirine uzak olması 
III. Üretim teknolojilerinin ve iletişimin gelişmiş 
olması 
durumlarından hangilerinin etkili olduğu 
söylenebilir? 
A) Yalnız I  B) Yanız III  C) I ve II 
D) I ve III  E) II ve III 
 
 
 
7- Küresel ticaret günümüzde çok hızlı bir gelişme 
göstermiştir. Aynı zamanda ticaret alanları ile 
üretim alanları birbirine çok fazla girmiş 
görünmektedir. 
Buna göre; 
I. İnternet üzerinden kredi kartıyla alışveriş 
yapılabilmesi 
II. Tren, uçak, gemi gibi ulaşım araçlarının daha hızlı 
teknolojilerle donanmış olması 
III. Doğal kaynaklara olan ihtiyacın giderek artması 
gibi durumlardan hangileri küresel ticaretin 
gelişmesine etki etmektedir? 
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III 
D) I ve II  E) II ve III 
 
 
8- Küresel ticarette bir bölgede ortaya çıkan 
olumsuz bir gelişme ona bağımlı olan diğer bölgeleri 
de etkilemektedir. Örneğin, 1970'li yıllarda Orta 
Doğu'da çıkan olaylara bağlı olarak petrol üretimi 
azalmış ve bu durum tüm dünyayı etkilemiştir. 
Buna göre doğal gaz üretiminde sıkıntıların 
yaşanması ya da ülkeler arası sorunlardan dolayı 
gaz akışının durma noktasına gelmesi halinde, 
enerji ihtiyacı açısından aşağıdaki bölgelerden 
hangisinde etkilenme en az olur? 
A) Türkiye  B) İtalya  C) Almanya 
D) Rusya  E) Japonya 
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9- Uluslararası ilişkilerde ticaret ve yatırım ağlarının 
etkisi gittikçe önem kazanmaktadır. Bu nedenle 
birçok üretici kurum ve kuruluş kendi ülkesi 
dışındaki ülkelere yatırımlar yaparak üretim ve 
kazançlarını artırma gayreti içerisine girmiştir. 
Buna göre üretici konumdaki ülkelerin aşağıdaki 
ülkelerin hangisinde fabrika ve imalathane açma 
girişimlerinin fazla olduğu söylenebilir? 
A) Türkiye  B) Mısır 
C) Çin   D) Avustralya 
E) Brezilya 
 
 
 
 
 
10- Bankacılık, sigortacılık, ulaştırma, haberleşme 
ve aracılık hizmetleri gibi hizmet üretim alanlarının 
aşağıdaki yerlerden hangisinde daha az gelişme 
gösterdiği söylenebilir? 
A) Batı Afrika   B) Avrupa 
C) Japonya   D) ABD 
E) Güneydoğu Asya 
 
 
 
 
 
 
11- Ülkeler ve bölgeler arası ticaret "Küresel ticaret" 
olarak adlandırılmıştır. Küresel ticarette bazı ham 
maddeler ülkeler arasında önemli bir ticarî meta 
olarak değerlendirilir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi küresel ticaret 
açısından değerlendirildiğinde yanlış bir akış 
olduğu söylenebilir? 
A) Brezilya'dan kalkan muz yüklü bir geminin 
İngiltere'ye hareket etmesi 
B) Hazar petrolünün Bakü - Tiflis – Ceyhan boru 
hattıyla Adana'ya ulaşması 
C) Güney Afrika limanından yola çıkan taşkömürü 
yüklü bir geminin Japonya'ya gitmesi 
D) Özbekistan'dan yola çıkan bir pamuk yüklü tırın 
Almanya'ya gitmesi 
E) Norveç'ten yola çıkan pirinç yüklü geminin Çin'e 
hareket etmesi 
 

 
12- Küresel ticaretin üç unsurundan her biri, 
diğerinin varlık nedenidir. 
Buna göre 
I. ham madde, 
II. üretim, 
III. pazar 
unsurlarından hangileri ekonominin temel 
kaynağıdır? 
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III 
D) I ve II  E) II ve III 
 
 
 
13- Günümüzde ham madde ihtiyacını; 
I. imalat sanayi dallarının çeşidinin ve kapasitenin 
artması, 
II. teknik buluşlar ve bunların ekonomik şekilde 
değerlendirilmesi, 
III. büyük sermaye ve farklı niteliklerdeki iş gücüne 
dayanan modern üretim sisteminin artması 
faktörlerinden hangilerinin artırdığı söylenebilir? 
A) Yalnız I  B) Yalnız III  C) I ve II 
D) II ve III  E) I, II ve III 
 
 
 
 
14- Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır? 
A) Pazar alanları - ABD 
B) Balıkçılık üretim alanları - Kızıldeniz çevresi 
C) Toprak ürünleri üretim alanları - Rusya 
D) Sanayi üretim alanları - Batı Avrupa 
E) Orman ürünleri üretim alanları - Kuzey Amerika 
 
 
 
 
15- Aşağıdaki ülke ve sahip olduğu ham madde 
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
A) Çin - Taş kömürü 
B) Venezuella Petrol 
C) Özbekistan - Pamuk 
D) Almanya - Orman ürünleri 
E) Rusya - Doğal gaz 
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