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Türkiye’de Hayvancılık
4. Ülkemizde tarımla geçimini sağlayan insanların büyük
çoğunluğu hayvancılık faaliyetleri ile de uğraşmaktadır.
Hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ise birçok sanayi dalında hammadde olarak kullanılmaktadır.

1. Türkiye’deki hayvancılık faaliyetleri içerisinde en yaygın olarak yapılanı küçükbaş hayvancılıktır.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin hammadde ihtiyacının karşılanmasında büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin katkısı bulunmaktadır?

A) İç piyasada küçükbaş hayvancılığa dayalı ürünlerin
tüketiminin fazla olması
B) Küçükbaş hayvancılıktan elde edilen gelirin diğerlerinden daha fazla olması
C) Büyükbaş hayvancılığın daha fazla emek gerektirmesi
D) Ülkemizin İkliminin ve yer şekillerinin küçükbaş hayvancılık için daha uygun olması
E) Küçükbaş hayvancılıktan elde edilen ürünlerin dış
pazarlarda daha fazla talep görmesi

Bu durum sanayi tesislerinin yer seçiminde etkili
olan faktörlerden hangisinin etkisine örnek olarak
gösterilebilir?
A) Ham maddeye yakınlık
B) Yer şekillerinin etkisi
C) Pazar alanlarına yakınık
D) İklim şartlarının uygun olması
E) İş gücüne yakınlık
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2. Tavuk çiftlikleri ülkemizin hemen hemen her yöresinde
bulunmaktadır. Ancak nüfusu fazla olan şehirlerin çevrelerinde daha yoğundur.

A) Yünlü dokuma
B) Enerji üretimi
C) Deri sanayisi
D) Pamuklu dokuma
E) Cam sanayisi

5. I. Balıkçı teknelerinin açık deniz balıkçılığı için uygun
donanıma sahip olmaması
II. Balık işleyen tesislerin teknik donanımları ve kapasitelerinin yetersiz olması
III. Denizlerimizde balık çeşitliliği ve popülasyonunun
yetersiz olması
Türkiye’de balıkçılık sektörü için elverişli şartların
bulunmasına rağmen balıkçılığın yeterince gelişmemiş olmasında yukarıdakilerden hangileri etkili
olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I. ve II.
E) II. ve III.
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Haritada üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde ipek böcekçiliği faaliyetleri yaygındır?
A) I

B) II

C) III

Î

D) IV

E) V

IV

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerden
hangisinde büyükbaş hayvancılık faaliyetleri daha
yaygındır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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10. Aşağıda bazı hayvancılık faaliyetleri ile bu hayvancılık
faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı yerlerin bitki örtüsü
özellikleri eşleştirilmiştir.

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hayvancılıkta
verimin artırılması için alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A) Erken kesimlerin önüne geçilmesi

I. Koyun yetiştiriciliği - bozkır bitki örtüsü
II. Kıl keçisi yetiştiriciliği - orman bitki örtüsü
III. Büyükbaş hayvancılık - çayır bitki örtüsü

B) Hayvan soylarının ıslah edilmesi
C) Meraların ıslah edilmesi
D) İthal et tüketiminin yaygınlaştırılması
E) Ahır hayvancılığının teşvik edilmesi

Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

8. Ülkemizde doğal bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi
arıcılık faaliyetlerini olumlu etkilemiştir. Bu çeşitliliğe
bağlı larak çam balı , çiçek balı, kestane balı, narenciye balı, kekik balı gibi birçok bal türü bulunmaktadır.
Bu bilgiye bakıldığında aşağıda verilen yerlerden
hangisinde bal üretiminin daha fazla olması beklenir?
A) Muğla ve çevresi
B) Niğde ve çevresi
C) Afyon ve çevresi
D) Uşak ve çevresi
E) Konya ve çevresi

9. Türkiye’de hayvansal üretimde yıldan yıla büyük
dalgalanmaların görülmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
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A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I. ve II.
E) II. ve III.

11. I. Hayvancılıktan elde edilen verimin yıldan yıla değişmesi
II. Tesislerin küçük ve bir ailenin geçimini sağlayacak
kapasitede olması
III. Dağılışında coğrafi koşulların etkili olmaması
Yukarıda verilen ifadelerin hangileri mera hayvancılığının özellikleri olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I

D) I. ve II.

A) Bal tüketiminin insan sağlığı için gerekli olduğu
B) Arıların insanlardan daha uzun yaşadığı
C) Ekosistemlerin işleyişi üzerinde arıların çok önemli
bir görevi olduğu
D) Bal üretiminin biyomlara göre değişiklik gösterdiği
E) Hayvansal ürünler içerisinde bal tüketiminin daha
fazla olduğu

C) Ürünlerin dış piyasada talep görmemesi
D) Hayvan soylarının ıslah edilemeyişi
E) Ürünlere olan talebin yıldan yıla değişiklik
göstermesi		
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E) I. ve III.

Albert Einstein bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

B) Ahır hayvancılığının yaygın olmaması

:.............................................

C) Yalnız III

12. ‘‘Arılar öldüğünde insanlar en fazla dört yıl yaşayabilir’’
			
Albert Einstein

A) İç tüketimin fazla olması
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B) Yalnız II
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