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1-Genellikle doğrudan tüketilmeyen, sanayi tesislerinde hammadde 
olarak kullanılan ürünlere sanayi bitkileri denir. Buna göre 
aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi bu genellemeye uymaz? 
A) Ay çiçeği       B) Soya fasulyesi      C) Pirinç   
            D) Şekerpancarı       E) Pamuk 
 
2. Türkiye'de seracılığın gelişmesi ve yaygınlaşmasının  
aşağıdaki sanayi kollarından hangisine olumsuz etki yaptığı 
savunulabilir?  
A) Konservecilik         B)Tütün ve içki          C) Şekerli gıda  
      D) Süt ve süt ürünleri       E)Bitkisel yağ ve sabun 
 
3. Türkiye’de ekilebilir toprakların büyük kısmında tahıl tarımının 
yapılmasını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? 
A) Ekonomik değerinin yüksek olması 
B) Gübreleme ihtiyacının olmaması 
C) Devlet kontrolü ve desteğinin olması 
D) Karasal iklim şartlarının yaygın olması 
E) Yaz ve kış ekilebilir olması 
 
4. Türkiye’de balıkçılığın yeterince gelişmemesinde aşağıdaki-
lerden hangisinin payı en azdır? 
A) Soğuk denizlere ve okyanuslara uzak olması 
B) Su ürünlerini değerlendirme tesislerinin yetersiz oluşu 
C) Kıyılarımızın temizliğine yeterince özen gösterilmemesi 
D) Bazı kıyılarımızın deniz turizmine ayrılmış olması 
E) Yanlış balık avlama yöntemlerinin yapılıyor olması 
 
5. Ülkemizde tarımı sınırlandıran faktörlerden birisi 
de yükseltidir. Aşağıdaki örneklerden hangisi bu durumla ilgilidir? 
A) Aydın’da fındığın yetiştirilememesi 
B) Trabzon’da pamuğun yetiştirilememesi 
C) Mersin’de çayın yetiştirilememesi 
D) İzmir’de muzun yetiştirilememesi 
E) Denizli’de zeytinin yetiştirilememesi 
 
6. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde ahır hayvancılığı ve 
besicilik daha fazla yapılmaktadır? 
A) İç Anadolu      B) Marmara       C) Doğu Anadolu 
              D) Karadeniz         E) Akdeniz 
 
7. GAP projesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir 
çok sanayi alanında gelişme göstermesi beklenmektedir. 
GAP ve bölgenin diğer özellikleri düşünüldüğünde, bu 
Bölgemizde aşağıdaki sanayi dallarından hangisinde daha çok 
gelişme beklenir? 
A) Kağıt     B) Besin    C) Dokuma  D) Çimento  E) Petro-Kimya 
 
8. Ülkemizde büyük baş hayvancılığa en elverişli yerler doğu 
Karadeniz yaylaları ile Erzurum- Kars ve Ardahan platolarıdır. 
Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yaz yağışlarının fazla olması 
B) Sulama imkanlarının gelişmiş olması 
C) Geniş düzlüklerin olması 
D) Yükseltinin ve eğimin fazla olması 
E) Tarım topraklarının verimli olması 
 
9. Türkiye'de seracılığın Akdeniz ve Ege bölgelerinde 
daha yaygın olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? (ÖSS) 
A) Sulama olanaklarının gelişmiş olması 
B) Kış mevsiminin yağışlı geçmesi 
C) Toprağın verimli olması 
D) Tarımsal nüfusun fazla olması 
E) Güneşli gün sayısının fazla olması 
 
10. İç Anadolu Bölgesi ikliminin hangi özelliği, sebze 
türü bitkiler üzerinde olumsuz etki yapar? (ÖSS) 
A) Sonbaharın uzun sürmesi     B) Kışın az kar yağmaması 
C) Yaz kuraklığının olması        D) Kışın çok soğuk geçmesi 
E) İlkbaharın uzun sürmesi 

11. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangi ikisinin aynı doğal şartlarda 
yetişmesi zordur? 
A) Tütün – Şekerpancarı       B) Buğday – Arpa    C) Çay – Fındık 
                  D) Buğday – Haşhaş      E) Buğday – Fındık 
 
12. Aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde arıcılık faaliyeti ve 
bal üretimi yaygın değildir? 
A) Hakkari    B) Sakarya    C) Rize     D) Kars    E) Ordu 
 
13. Aşağıda Türkiye'nin bazı bölümleri ve bu bölümlerde yetiştirilen 
en önemli tarım ürünleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmeden hangisi 
yanlıştır?  
A) Konya Bölümü → Buğday          B) Ergene Bölümü → Ayçiçeği  
C) Kıyı Ege Bölümü → Zeytin         D) Doğu Karadeniz → Çay  
                        E) Batı Karadeniz → Üzüm  
 
14. Aşağıda verilen hayvan türlerinden hangisi yüksek 
yerlerde, yaylalarda ve dağ çayırlarının fazla olduğu yerlerde 
daha yaygın olarak yetiştirilir?  
A) Kıl keçisi    B) Sığır   C) Tiftik keçisi   D) At   E) İpek böceği 
 
15. Aşağıdakilerden hangisinin, Türkiye ekonomisine olumlu 
katkısı en azdır? 
A) Çeşitli toprak türlerinin bulunması 
B) Avrupa ve Asya kıtaların birbirine bağlayan önemli ticaret 
yolları üzerinde olması 
C) Ortalama yükseltisinin fazla olması 
D) Kıyılarda iç kesimlerdekinden farklı tarım ürünlerinin yetişmesi 
E) Enerji potansiyeli yüksek akarsuların bulunması 
 
16. Bazı ürünler hasattan hemen sonra işlenmek zorundadır. Bu 
nedenle fabrikalar ürünlerin yetişme alanlarının yakınlarına kurulur. 
Aşağıda verilenlerden hangisi bu genellemeye uymaz? 
A) Amasya– Şeker sanayisi    B) Isparta – Gül sanayisi 
C) Rize – Çay sanayisi            D) Bursa – Dokuma sanayisi 
                 E) Balıkesir – Salça işletmeleri 
 
17. 1990 sayımına göre Türkiye’de kent nüfusu kır nüfusundan 
fazladır. Bu farklılık en belirgin olarak Marmara Bölgesi’nde görülür. 
Bu durum Marmara Bölgesi’nin öncelikle hangi özelliğine 
bağlanabilir? (ÖSS) 
A) Endüstrinin gelişmiş olmasına 
B) Boğazların bulunmasına 
C) Tarım alanlarının dar olmasına 
D) Geçiş iklimine sahip olmasına 
E) Ekonomik değeri yüksek ürün çeşidinin az olmasına 
 
18. Aşağıdaki özelliklerden hangisi endüstride ileri ülkelerin 
özellikleri arasında yer almaz? 
A) Kentleşme oranı yüksektir 
B) Milli gelir içinde tarımın payı önemlidir 
C) Enerjisi tüketimi fazladır  
D) Dışardan hammadde satın alır 
E) Nüfus artış hızı azdır  
 
19. Kastamonu, Konya, Afyon, Elazığ, Erzincan, Ağrı, Eskişehir gibi 
birçok ilimizde şeker fabrikası bulunmaktadır. Şeker fabrikalarının, 
Türkiye'nin her yerine yayılmasının temel sebebi ne olabilir?  
A) Pancar tarımının kolay olması 
B) Şeker ihtiyacının fazla olması 
C) Şeker fabrikasının ucuza mal olması  
D) Pancarın birçok yerde yetiştirilebilmesi 
E) Pancardan elde edilen gelirin yüksek olması  
 
20. “Yaz aylarında akarsularımızın debilerindeki azalma, tarımda 
sulama için gerekli suyu sağlamayı güçleştirir.” Bu durumda, 
tarımda üretimin artması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? ÖSS 
A) Baraj sayısının çoğaltılmasına 
B) Tarım alanlarının daraltılmasına 
C) Tarımsal nüfus yoğunluğunun azaltılmasına 
D) Tarımsal faaliyetlerin yağışlı bölgelere kaydırılmasına 
E) Tarım alanlarının otlak haline getirilmesine 
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Aşağıdaki sorular toplam 20 puandır. 

 

1. Buğday ülkemizde ilk önce …………… bölgesinde olgunlaşır. 
Bunun sebebi……………………………………. 

 

2. Ege ve Akdeniz kıyılarında şekerpancarı, buğday gibi ürünler 
yetişebildiği  halde yetiştirilmez. Bunun sebebi: ………………… 
………………………………………………………………………… 

 

3. Arıcılık daha çok …………………… gibi yerlerde gelişmiştir. 
Bunun sebebi: …………………………………….. 

 

4. Mısır’ın en çok yetiştirildiği bölge …………….. dır. Bunun 
sebebi: …………………………………………………….. 

 

5. Kümes hayvancılığı ülkemizde …………………… bölgede 
gelişmiştir. Bunun sebebi: ………………………………………. 

 

6. Zeytin ülkemizde en çok ………………ve …………………… gibi 
yerlerde yetişir. 

 

7. Ülkemizde sanayinin en geliştiği bölge: …………………….dır. 
Bunun sebebi: …………………………………………………….. 

 

8. Birim alandan alınabilecek en yüksek ürüne………….. denir. 
Bunu artırmak için …………………………………………….. … 
……………………………………………………. Gibi şeyler 
yapılabilir.  

 

9. Doğal yetişme alanı  ………………, …………………. Gibi 
ürünlerin oldukça sınırlıdır.  Bunun sebebi: 
…………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………… 

 

10. Nadas ne demektir? Ülkemizde nerelerde yaygındır? 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

 
AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYIN (20 Puan) 

 

1. “Besi (Ahır) Hayvancılığı” hakkında bilgi verin.  

2. Balıkçılık ülkemizde nerelerde yapılır? Neden? 

3. Makineli tarımın olumlu ve olumsuz sonuçlarını yazın. 

4. Üretim, dağıtım ve tüketim ne demektir? Kısaca Yazın.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


