Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ünitesi Etkinlik ve Çalışma Kağıdı
A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi yazınız.
( ) Coğrafi yapı, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin belirlenmesinde önemli etkendir.
( ) Arıcılık, ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerden birisidir.
( ) Balıkçılığın en çok geliştiği bölge Güneydoğu Anadolu’dur.
( ) Akdeniz kıyılarında turizm sektörü gelişmiştir.
( ) Ülkemizde ormanlar ve ormanla ilgili meslekler en çok iç Anadolu Bölgesi’nde yaygındır.
( ) Üretim yapabilmek için sermaye, insan gücü, enerji ve ham madde gereklidir.
( ) Linyit, demir, krom ülkemizde çıkarılan en önemli madenlerdendir.
( ) Turizm; dinlenmek, gezmek, görmek amacıyla yapılan gezilerdir.
( ) Bir kişinin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı işe meslek denir.
( ) Yetenekler, meslek seçimini etkilemez.
( ) Turizmin geliştiği yerlerde en yaygın meslek veterinerliktir.
( ) Yurdumuzun iç bölgelerinde yaygın olarak turunçgil yetiştirilir.
( ) Fabrikalar, pek çok meslek sahibine iş imkânı sağlar.
( ) Ekonominin faaliyet alanlarından biri üretimdir.
( ) Marmara Bölgesi sanayi sektörü ile ekonomiye katkı sağlar.
( ) Ülkemizde ürünler, sadece vatandaşların ihtiyaçları kadar üretilir.
( ) Üretimde insan gücünden çok, teknoloji önemlidir.
( ) İnsanlar maddi olanaklarıyla üretime katkı sağlar.
( ) Üretimin yapılabilmesi için ham maddeye ihtiyaç vardır.
( ) İnsanlar için üretimde iş birliği yapmak faydalıdır.

B) Aşağıda verilen kavramlardan uygun olanları açıklamanın bulunduğu kelimedeki boşluğa yazınız.
Et ve Balık Kurumu – Ekonomi – Tarım – üretim, dağıtım ve tüketim – rezervinin
ithalat – tüketim – maden – dağıtım – turizm – üretim - ihracat
- İnsanların toprağı işleyerek ekip biçmesi ve ondan ürün elde etmesine ………………. denir.
- Devletimiz yurdumuzda balıkçılığın gelişmesi için …………………………kurmuştur.
- Bir maden yatağının işletilebilmesi için yeraltındaki maden cevheri içindeki metal oranının yüksek olması, ayrıca
yataktaki maden cevheri miktarının ……………………. çok olması gerekir.
- Yer altından çıkarılan zenginlik kaynaklarına …………………… denir.
- Dinlenmek, gezmek, görmek ve bilgilenmek amacıyla yapılan gezilere ……………….. denir.
- ……………… bir ürünün üretimden tüketiciye ulaşmasına kadar olan ilişkiler bütünüdür.
- Ekonomide üç temel faaliyet alanı vardır. Bunlar …………….…………….………………………... dir.
- …………………………… ürünlerin tüketiciye ulaşması için üretildiği yerden malın alınıp satılacağı yere taşınması
olayıdır.
- İnsanların ihtiyaçları olan ürünleri satın alarak kullanması …………………………. adı verilir.
- İnsanların ihtiyaç duyduğu mal ya da hizmetin meydana getirilmesine…………………… denir.
- Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satmasına ……………………… tır.
- ………………………. başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma işidir.

