
 

 

  

1. Dünya genelinde, sanayi faaliyetlerinin 
limanların çevresinde toplanmasında, 
aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur? 
A) Su kaynaklarının bol olması 
B) İklim koşullarının elverişli olması 
C) Nüfus yoğunluğunun fazla olması 
D) Ulaşım koşullarının elverişli olması 
E) Yer altı kaynakları yönüyle zengin olması 
 
 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi, kullandığı ham madde 
ya da enerji kaynağından uzak bir yere kurulamaz? 
A) Petrol rafinerileri 
B) Hidroelektrik santraller 
C) Demir - çelik fabrikaları 
D) Pamuklu dokuma fabrikaları 
E) Un ve unlu mamul fabrikaları 
 
 
 
3. Aşağıda eşleştirilen tarım ürünlerinden 
hangilerinin, pazarlara kısa sürede ulaştırılma 
zorunluluğu daha fazladır? 
A) Pamuk ve tütün 
B) Buğday ve arpa 
C) Sebze ve meyve 
D) Pirinç ve ayçiçeği 
E) Fındık ve Antep fıstığı 
 
 
4. Günümüzde Norveç ve Japonya gibi ülkelerde 
balıkçı gemilerinde tutulan balıkları muhafaza 
edebilecek soğutucuların ve şoklayıcıların 
bulundurulması, aşağıdakilerden hangisine örnek 
olarak gösterilebilir? 
A) Üretim, tüketim ve dağıtım sektörlerinin 
etkileşimine 
B) Tüketimin fazla olmasının üretimin artmasına 
etkisine 
C) Gelişmişlik düzeyi ile tüketim miktarı arasındaki 
ilişkiye 
D) İklim koşullarının ulaşım olanakları üzerindeki 
etkisine 
E) Üretim, tüketim ve dağıtımın yeni sektörlerin 
ortaya çıkmasına etkisine 
 

5. Aşağıdaki ülkelerin hangisi, endüstri ürünleri 
ihraç ederken ham madde, petrol ve gıda 
maddelerini ithal eder? 
A) Yunanistan   B) Kuveyt  C) Japonya 
D) İran   E) Nijerya 
 
 
 
6. Aşağıdakilerden hangisi üretim, tüketim ve 
dağıtımın yeni sektörlerin ortaya çıkmasına 
etkisine örnek olarak verilebilir? 
A) Tüketimi artan ürünlerin üretiminin artması 
B) Ürünlerin ambalajlanarak pazara sunulması 
C) Maden sahalarının çevresinde sanayi tesislerinin 
kurulması 
D) Nüfusun yoğun olduğu yerlerde besin sanayiinin 
gelişmesi 
E) Ulaşımın geliştiği yerlerde pazarlama 
olanaklarının fazla olması 
 
 
 
7. Aşağıdakilerden hangisi üretim, tüketim ve 
dağıtım faaliyetlerini etkileyen doğal faktörlerden 
biri değildir? 
A) Yer şekilleri  B) Bitki örtüsü 
C) Su kaynakları D) İklim özellikleri 
E) Sermaye birikimi 
 
 
8. Ekonomik kaynakların işletme şekilleri, mal ve 
hizmet etkinlikleri ile bu etkinliklerden doğan 
ilişkilerin bütününe ne ad verilir? 
A) Dağıtım    B) Üretim  C) Finans 
D) Ekonomi   E) Sermaye 
 
 
 
9. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin pazarlara 
ulaştırılmasında, frigorifik (soğutuculu) araçlara 
daha çok ihtiyaç duyulur? 
A) Tekstil ürünlerinin 
B) Et ve et ürünlerinin 
C) Bakliyat ürünlerinin 
D) Petrol mamullerinin 
E) Temizlik maddelerinin 
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10. Dünya genelinde, ülkeler arasındaki ticari 
faaliyetlerin yaygınlaşmasında, aşağıdakilerden 
hangisinin etkisi en azdır? 
A) Ülke nüfuslarının artması 
B) Tanıtım ve reklamcılığın gelişmesi 
C) Küçük boyutlu yerel pazarların kurulması 
D) Ulaşımın ve ulaştırma sektörünün gelişmesi 
E) Sanayi üretiminin ülkeler arasında farklılık 
göstermesi 
 
 
 
11. Aşağıdakilerden hangisi, dağıtım faaliyetlerinin 
gelişmesinde ve hızlanmasında daha çok etkili 
olur? 
A) Tüketimin azalması 
B) Nüfus miktarının artması 
C) Ulaşım olanaklarının gelişmesi 
D) Üretim faaliyetlerinin çeşitlenmesi 
E) Pazarlama olanaklarının azalması 
 
 
 
12. Kahvenin, anavatanı dışındaki ülkelerde 
yetiştirilmeye başlanmasında, aşağıdakilerden 
hangisi daha çok etkili olmuştur? 
A) Tüketiminin artması 
B) Ticari değerinin azalması 
C) Kahve tarımının kolay olması 
D) Farklı tarım metotlarının geliştirilmesi 
E) Dünya genelinde kahveye olan talebin azalması 
 
 
 
 
13. Enerji nakil hatlarının geçtiği yerler fiziki 
koşullara bağlıdır. İklim koşullarının elverişsiz 
olduğu yerlerde nakil hatlarının yer altına alınması 
gerekmektedir. 
Buna göre, iklim koşulları göz önünde 
bulundurulduğunda, aşağıdaki coğrafi bölgelerin 
hangisinde enerji nakil hatlarının yer altına 
alınması daha çok önem taşımaktadır? 
A) İç Anadolu   B) Doğu Anadolu 
C) Karadeniz   D) Marmara 
E) Güneydoğu Anadolu 
 

 
14. Dünya üzerindeki ekonomik faaliyetlerin 
çeşitlilik göstermesinin temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Nüfus dağılışının dengesiz olması 
B) İnsanların ihtiyaçlarının çeşitlilik göstermesi 
C) Yüzey şekillerinin bölgelere göre farklılık 
göstermesi 
D) Kara ve denizlerin yarım kürelere farklı dağılış 
göstermesi 
E) Ulaşım faaliyetlerinin her yerde aynı oranda 
gelişmemesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Aşağıdakilerden hangisinin, tüketim 
faaliyetlerinin artmasında etkisi yoktur? 
A) Tanıtım faaliyetlerinin artması 
B) Pazar olanaklarının daralması 
C) Teknolojik gelişmelerin artması 
D) Kitle iletişim araçlarının gelişmesi 
E) İnsanların gelir düzeyinin yükselmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Sanayi tesislerinin yeryüzüne dağılışı, 
aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilidir? 
A) Ulaşım olanaklarıyla 
B) Ortalama yükseltiyle 
C) Doğal bitki örtüsüyle 
D) Yıllık sıcaklık farklarıyla 
E) Yıllık yağış değerleriyle 
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