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1.  Aşağıdakilerden hangisi doğal koşulların üretim fa-
aliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir?

A)  Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde zeytin tarımının ya-
pılması

B)  Zeytin tüketiminin artması sebebiyle zeytin tarımının 
yaygınlaşması

C)  Nüfusun kalabalık olduğu yerlerde gıda tüketiminin 
fazla olması

D)  Sanayi üretiminin fazla olduğu yerlerde işgücü ihtiya-
cının fazla olması

E)  Üretim tesislerinin yer seçiminde işgücünün temin 
edildiği yerlerin tercih edilmesi

2.  (I) Türkiye’de ilkbahar yağışlarının gerçekleştiği dönem-
de süt üretiminde artış görülmektedir. (II) Yaz aylarında 
ise yağışların azalması ve sıcaklığın artmasına bağlı ola-
rak süt üretimi azalmaktadır. (III) Sütün çabuk bozulabilir 
olması, tüketim alanlarına hızlı ulaştırılmasını gerektir-
mektedir. (IV) Bu sebeple süt üretiminin tüketim alanları-
na yakın yerlerde yapılması daha uygundur.

Numaralandırılarak verilen cümlelerden hangileri da-
ğıtım faaliyetleri ile ilgilidir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve IV. E) III ve IV.

3. I. Güneydoğu Asya ülkelerinin iklim özellikleri çeltik 
tarımı için elverişlidir. Bu yüzden pirinç tüketimi faz-
ladır.

II. Rize ve çevresinde iklim koşulları buğday üretimi 
için uygun değildir. Bu bölgede buğday yerine daha 
çok mısır tüketilmektedir.

III. Çukurova üzerinde ekonomik değeri yüksek tarım-
sal ürünlerin üretilmesi sebebiyle buğday üretim 
alanları dardır.

Yukarıda verilenlerden hangileri doğal koşulların 
tüketim faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak 
gösterilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.
D) I ve III. E) II ve III.

4.  Aşağıdakilerden hangisi üretim, tüketim ve dağıtımı 
etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

A) Yer şekilleri B) Su kaynakları

C) İklim koşulları D) Bitki örtüsü

E) Nüfus miktarı

5.  Aşağıdakilerin hangisi beşeri faaliyetlerin üretim fa-
aliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir?

A)  Tropikal İklim Bölgesi içerisinde muz tarımının yaygın 
olması

B)  Sanayi Devrimi’nin zengin kömür ve demir yatakları 
çevresinde gerçekleşmesi

C)  Kağıt sanayisinin orman alanları çevresinde gelişme 
göstermesi

D)  İş gücünün ucuz olduğu ülkelerde sanayi üretiminin 
artış göstermesi

E)  Güneşli gün sayısının fazla olduğu deniz kıyılarında 
turizm faaliyetlerinin gelişmesi

6. I. Teknolojik gelişmeler sayesinde birim alandan alı-
nan ürün miktarının artış göstermesi

II. Reklam ve pazarlama sektörlerinin gelişme göster-
mesi

III. Okyanus aşırı olarak yapılan ticari faaliyetlerde de-
niz yolu ulaşımının ekonomik olması

Verilenlerin hangileri dağıtım faaliyetleri ile ilgili bir 
durum değildir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.
D) I ve III. E) II ve III.



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  Aşağıdakilerden hangisi üzerinde insan etkisinden 
söz edilemez?

A)  Seracılık faaliyetleri ile kış aylarında sebze üretiminin 
yapılması

B)  Tarımsal üretim üzerinde tüketim faaliyetlerinin belir-
leyici olması

C)  Balıkların göç yolları üzerinde bulunan boğazlarda 
balık çeşidinin fazla olması

D)  Mısır ve pamuk üretiminin sulama imkânları ile artış 
göstermesi

E)  Gıda tüketiminde reklamcılık faaliyetlerinin etkili ol-
ması

8.  Aşağıda verilenlerin hangisinin ülkemizde iç ticaretin 
gelişmesi üzerinde olumlu katkı yaptığı söylenemez?

A)  Sanayi üretiminin artış göstermesi
B)  Ulaşım sistemlerinin gelişmesi
C)  Ekonomik gelişmişliğin sağlanması
D)  Hammadde ihracatı yapılması
E)  Hızlı nüfus artışı

9.  Ülkemizde yaz turizmi faaliyetlerinin gelişmesi üze-
rinde aşağıdakilerin hangisinin etkisi daha fazladır?

A)  Ulaşım sistemlerinin gelişmesi
B)  Tarım ürünlerine olan talebin artış göstermesi
C)  Madencilik faaliyetlerinin artış göstermesi
D)  İnşaat sektörünün gelişmesi
E)  Ekonomik çeşitliliğin sağlanması

10.  Aşağıdakilerden hangisi tüketim faaliyetlerinin üretim 
faaliyetlerine olan etkisine örnek olarak gösterilir?

A)  Hazar Denizi’nden elde edilen doğalgazın Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması

B)  Kuş gribinin yaşandığı dönemlerde beyaz et üretimi-
nin azalması

C)  Sebze üretiminin fazla olduğu yıllarda sebze fiyatları-
nın düşürülmesi

D)  Kış aylarının uzun ve soğuk geçtiği yıllarda doğalgaz 
ithalatının artması

E)  Kırmızı et üretiminin yetersiz olduğu yıllarda canlı 
hayvan ithalatının artması

11. I. İletişim sitemlerinin gelişmesi dağıtım üzerinde et-
kili olmaktadır.

II. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi üretim faaliyetleri 
üzerinde olumsuz etki yapmıştır.

III. Günümüzde ulaşım faaliyetleri üzerinde doğal çev-
re koşulları etkili olmamaktadır.

Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri ile ilgili olarak 
yukarıda verilenlerin hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.
D) I ve III. E) II ve III.

12.  Aşağıda verilen yerlerin hangisinde gıda tüketiminin 
diğerlerine göre daha fazla olduğu söylenir?

A)  Güneydoğu Asya
B)  İskandinavya Yarımadası
C)  Avustralya
D)  Orta Asya
E)  Kuzey Afrika


