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ÜNİTE

5 5
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

1ETKİNLİK

SB. 5. 5. 1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz 
eder.

Ükemizin ekonomik faaliyetleri ile ilgili görselleri altta verilen cümlelerle ilişkilendirip 
görsel numaralarını örnekte olduğu gibi yazınız.  
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A. Yaz mevsiminin uzun ve sıcak geçmesi bu ekonomik faaliyet için önemlidir. (……)

B. Geniş düzlüklerin ve çayırların olduğu yerlerde yapılan ekonomik faaliyettir. (……)

C. Toprağın işlenmesi yoluyla yapılan ekonomik faaliyettir. (……)

D. İnsanların ham maddeleri işlenmiş veya yarı işlenmiş ürün hâline getirmesidir. (……)

E. Yer altında oluşan ve ekonomik değeri olan minerallerin işlenmesidir. (……)

F. Kâğıt ve mobilya ürünlerinin ham maddesi ile ilgili ekonomik faaliyettir. (……)

G. Topluma hizmet sunan eğitim, sağlık ve güvenlik gibi sektörlerde çalışan insanların 

oluşturduğu ekonomik faaliyettir. (……)

H. İnsanların seyahat etme süresini kısaltan faaliyetlerdir. (……)
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ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

SB. 5. 5. 1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz 
eder.

Turizm

Görsellerin altına hangi ekonomik faaliyetle ilişkili olduğunu yazınız. Ekonomik faali-
yetleri haritadaki şehirlerle örnekte olduğu gibi eşleştiriniz.

İstanbul

Ankara

Konya

Antalya

İzmir

Trabzon

Kars

Batman

Turizm
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3ETKİNLİK

SB. 5. 5. 1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz 
eder.
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1. Üretim, tüketim ve dağıtım ile ilgili her türlü çalışmadır.

2. Yaşadığımız çevredeki kaynakları kullanarak yeni ürünler elde etmedir.

3. Üretilen ürünlerin ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılmasıdır.

4. Tarımsal üretim yapanlara verilen genel addır.

5. Alım satım işidir.

6. Bir ülkenin başka bir ülkeye ürün satmasıdır.

7. Eğlenmek, dinlenmek, doğal güzellikleri ve tarihî eserleri görmek için gezen insanlardır.

8. Yer altında bulunan ve ekonomik değeri olan minerallerdir.

9. Buhar gücüyle çalışan elektrik üretim tesisleridir.

10. Ham petrolün işlendiği tesistir.

Ekonomik faaliyetlerle ilgili soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz.
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SB. 5. 5. 1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz 
eder.

Ekonomik faaliyet alanlarının ilişkili olduğu kavramları bulup işaretleyiniz.

EKONOMİK
FAALİYET
ALANLARI Ta
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Arıcılık

Petrol

Okul

Müze

Alışveriş

Tren

Şeker pancarı

Fabrika

Hastane

Kereste
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SB. 5. 5. 1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz 
eder.

Aşağıdaki kavram haritasında verilen hayvancılık faaliyetlerinin yaygın 
olarak yapıldığı şehirlerden birer tanesini, boşluklara yazınız. 

EKONOMİK
FAALİYET

Hayvancılık

Küçükbaş Hayvancılık

Yapıldığı Şehir Yapıldığı Şehir Yapıldığı Şehir

Büyükbaş Hayvancılık Arıcılık

Bu şehirlerin özelliklerini aşağıdaki kutuların içerisine yazınız.

Şehir: .........................

Yer şekilleri: ………….

İklimi: …………………..

Bitki örtüsü: ……….......

Şehir: .........................

Yer şekilleri: ………….

İklimi: …………………..

Bitki örtüsü: ……….......

Şehir: .........................

Yer şekilleri: ………….

İklimi: …………………..

Bitki örtüsü: ……….......
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SB. 5. 5. 1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz 
eder.

Aşağıdaki haber metnini okuyup altta verilen soruları cevaplayınız.

Yangınlara Karşı Bor Madeninden 
“Jel” Ürettiler

Sakarya Üniversitesi Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi 
ile Yangın Güvenliği Bölümünce yangına maruz kalan bölge-
lerdeki direnci artırmak amacıyla bor madeninden jel üretildi. 
Merkez Müdürü, AA muhabirine yaptığı açıklamada yangınla 
ilgili yerli teknolojilerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürüt-
tüklerini söyledi.
Çalışmalardaki temel prensibin Türkiye’de var olan kaynakla-
rın kullanılması olduğunu vurgulayan Merkez Müdürü, şunları 
belirtti:

“Ülkemizde bor madeninin bulunduğu alanların değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması 
için bor bazlı yangın söndürücüler ve bor bazlı yangın geciktiriciler üzerine çalışıyoruz. Bor 
bazlı yangın geciktirici ürünlerin yüzeylere kaplanmasıyla yangına olan direnç artıyor. İçin-
de bor bulunan formülleri yüzeylere uyguladığımızda yüzeylerin yanmaya olan direncinde 
önemli bir artış görüyoruz. Amacımız 30, 60 ve 90 dakika direnç sağlayan, insan sağlığına 
zarar vermeyen bor bazlı bir kimyasal ürünün geliştirilmesi.” 
Merkez Müdürü, bu ürün sayesinde yangın sektöründe dışa bağımlılığın azalacağını ve 
hastanelerde, askeriyede ve savunma sanayisinde kullanılabilecek ürünün hayatımızda 
bulunduğumuz tüm ortamlarda kullanılabileceğini söyledi. (Genel ağ üzerinden düzenlen-
miştir.)

1. Habere göre bor madeninden elde edilecek yeni ürünün kullanılacağı yerler 
nerelerdir? Yazınız.

2. Habere göre bor madeninin insan yaşamına etkileriyle ilgili neler söylenebi-
lir? Yazınız.

6ETKİNLİK
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SB. 5. 5. 1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz 
eder.

Türkiye haritası üzerinde bazı alanlar renklendirilerek verilmiştir. İpuçlarını 
da dikkate alarak renklendirilmiş alanları orman varlığı en fazla olandan en 
az olana doğru sıralayınız.

Yukarıdaki haritadan hareketle numara ve renklerle belirtilen yerlerden 
hangisi orman ürünleri fabrikası açmaya daha uygundur? 
Nedeniyle yazınız.

İpucu 1: Yağış, orman varlığını olumlu etkilemektedir.

İpucu: Ham maddeye yakınlık sanayi tesisi açmada çok önemlidir.

İpucu 2: Türkiye’nin iç ve doğu kesimleri kıyı kesimlerine göre daha az 
yağış almaktadır.

7ETKİNLİK
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SB. 5. 5. 1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz 
eder.

Haritada Türkiye’de çıkarılan bazı madenlerin çıkarıldığı yerler gösterilmiştir. Bu ma-
denlerin çıkarıldıkları şehirlerin adlarını boşluklara yazınız. (Birden fazla yazabilirsi-
niz.)

Bor Bor Krom Bakır Demir Bakır

KromBoksitBoksitKrom

Bor

Antalya

Sivas

Konya

Bursa

Kütahya

Elazığ

Balıkesir

Artvin

Eskişehir

Muğla

Kastamonu

8ETKİNLİK
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SB. 5. 5. 1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz 
eder.

Aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerle ilgili cümleleri ve bu faaliyetlerin ortaya çık-
masına neden olan özellikleri örnekte olduğu gibi işaretleyiniz. Birden fazla işaretle-
me yapabilirsiniz.

Rize ve çevresinin bol yağış alması nedeniyle çay 
tarımının yapılması

Türkiye’nin doğusundaki akarsuların akış gücünün 
yüksek olması nedeniyle üzerine barajlar yapılması

İstanbul,  İzmir ve Bursa gibi şehirlerde sanayi ve 
ticaretin gelişmesi

Akdeniz kıyılarında seracılığın yaygın olarak yapıl-
ması

Erzurum ve Kars çevresinde büyükbaş hayvancılı-
ğın yaygın olması

Karadeniz kıyılarında orman ürünleri üretiminin bol 
olması

Konya ve çevresinde yağışların az olması nedeniy-
le buğday tarımının yaygın olması

Türkiye’nin batısında dağların denize dik uzanma-
sı sonucu İzmir ve Konya arasında ulaşımın kolay 
olması
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SB. 5. 5. 1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz 
eder.

Resfebeleri kullanarak Türkiye’deki petrol rafinerilerini bulunuz. Haritadan yararla-
narak bu rafinerilerin hangi şehirlerde olduğunu tespit edip örnekteki gibi şehir ve 
rafinerilerin isimlerini yazınız.

İzmir

Aliağa

10ETKİNLİK
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SB. 5. 5. 1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz 
eder.

Kavram haritasındaki ekonomik faaliyet alanlarını ve bu alanlara ait alt dalları bularak 
örneklerde olduğu gibi boşluklara yazınız. 

Ekonomik 
Faaliyetler

Sanayi.....................Tarım

Ormancılık

Ticaret

TurizmHayvancılık......................

Meyve sebze tarımı

Kâğıt

Tarıma dayalı sanayi

Tarih turizmiBüyükbaş hayvancılıkEğitim

Ulaşım

Kümes hayvancılığı

Yaz turizmi

İthalat

İç ticaret
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SB. 5. 5. 1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz 
eder.

Aşağıda yer alan kavram karikatüründe seracılık hakkında bilgiler verilmektedir. Bil-
gilerden yola çıkarak altta yer alan boşlukları doldurunuz.

Arkadaşlar, seracılık nedir? Bu 
konuda bilgi verebilir misiniz?

Seracılık, bitkilerin yaşayabi-
leceği uygun hava ve çevre 
şartlarını oluşturmak amacıyla 
cam ve plastik gibi malzeme-
lerden yapılan örtülü yapılarda 
gerçekleştirilen faaliyettir.

Özellikle kış aylarında istenilen 
ürün, uygun ortam sağlanarak 
yetiştirilebilmektedir. Böylece 
iklime bağımlılık azalmaktadır.

Seracılık fa-
aliyeti için en uygun iklim 

……………………………………… ik-
limidir. Seracılığın gelişme gösterdiği bir 

yerde …………………………………………
…………………………………………. gibi eko-
nomik faaliyetler yapılabilir. Seracılığın ülke 
ekonomisine ……………………………………
………………………………………………… 

gibi katkıları olur.

12ETKİNLİK
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SB. 5. 5. 1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz 
eder.

Aşağıda bir yerin ekonomik faaliyetlerini etkileyen doğal ve beşerî faktörlerle ilgili 
görseller verilmiştir. Görselin altına hangi faktör ile ilgili olduğunu örneklerdeki gibi 
yazınız.

EKONOMİK FAALİYETLERİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DOĞAL FAKTÖRLER BEŞERÎ FAKTÖRLER

İklim Tarım

Yaşadığınız çevredeki ekonomik faaliyetleri etkileyen doğal ve beşerî faktörler 
nelerdir? Kısaca yazınız. 

13ETKİNLİK
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Tabloda verilen boşlukları açıklama ve görsellerden yararlanarak örnekte olduğu gibi 
doldurunuz.

SB. 5. 5. 2. Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı 
olarak gelişen meslekleri tanır.

GÖRSEL AÇIKLAMA İLGİLİ OLDUĞU
FAALİYET

Bitki hastalıkları ve bunlarla 
mücadele konularında çiftçi-
leri bilgilendirirler.

Hastalanan hayvanları tedavi 
eder, hayvan hastalıkları 
konusunda önleyici tedbirler 
alırlar.

Orman zararlılarıyla ilgili 
çalışmalara katılır ve or-
manların korunmasıyla ilgili 
faaliyetleri yürütürler.

Motorlu taşıtların bakım ve 
onarımını yaparlar.

Tur faaliyetlerinde gezilecek 
alanlarla ilgili tura katılanlara 
eşlik edip onlara bilgi verirler.

Turizm

Ülkemizin eğitim hedefle-
ri doğrultusunda bireylere 
eğitim ve öğretim hizmeti 
sunmakla görevlidirler.

Yer altı kaynaklarının güvenli 
ve verimli bir şekilde çıkarıl-
masını sağlamaktadırlar.

Ziraat mühendisi

Orman muhafaza
 memuru

Maden mühendisi

1ETKİNLİK
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Aşağıdaki cümlelerden yola çıkarak anagramda harfleri karışık olarak verilen kelime-
leri yazınız.

SB. 5. 5. 2. Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı 
olarak gelişen meslekleri tanır.

KESLEM1

LOCİMYAKIBIL4

NAYASİ7

LUCUMYUKUK10

FTİÇİÇ2

KAMRLCINIO5

UZRİTM8

KLAEDCİİNM11

RATIM3

KİRGAYEKLİM6

ALÇIŞIK9

KMLKAÇILIE12

1. İnsanların geçimlerini sağlamak için yaptıkları sürekli iştir.
2. Tarımsal üretime katkıda bulunan insanlara verilen genel isimdir.
3. Toprağın işlenmesine yönelik yapılan ekonomik faaliyettir.
4. Ahşap malzemeden eşya yapma işidir.
5. Ormanların korunması ve işletilmesiyle ilgili ekonomik faaliyettir.
6. Maddeyi inceleyen, araştıran, mesleğiyle ilgili işletme ve laboratuvarlarda çalışan gö-

revlilere verilen isimdir.
7. Fabrika ve atölyelerde üretim yapmaya dönük ekonomik faaliyettir.
8. Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan faaliyetlerin bütünü-

dür.
9. Besinlerin farklı şekillerde yemeye hazır hâle getirilmesiyle ilgili iştir.

10. Altın, gümüş gibi değerli madenlerin işlenmesi ve pazarlanması işidir.
11. Yer altı kaynaklarının çıkarılmasına yönelik yapılan ekonomik faaliyettir.
12. Ev, arsa vb. alım-satım işidir.

2ETKİNLİK
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SB. 5. 5. 2. Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı 
olarak gelişen meslekleri tanır.

Diyagramdaki ekonomik faaliyet alanlarıyla ilişkili meslekleri bularak örneklerde ol-
duğu gibi boşluklara yazınız. 

Ekonomik 
Faaliyetler ve Meslekler

Sanayi.....................Tarım

Ormancılık

......................
Orman mühendisliği

Tüccarlık

Turizm

Otel işletmeciliği

......................

Veterinerlik

Hizmet

Öğretmenlik

Maden mühendisliği

3ETKİNLİK
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Karasal iklim koşulları hâkimdir, bundan dolayı küçük-
baş hayvancılık ve tahıl tarımı yaygındır.

Ülkemizde orman varlığı bakımından zengin olan Ak-
deniz kıyılarında yangın riski fazladır.

Kış mevsiminin ılık geçmesi seracılık faaliyetlerini yay-
gınlaştırmıştır. 

Petrole dayalı iş kolları gelişmiştir.

Yükselti ve engebenin fazla olması akarsular üzerinden 
elektrik enerjisi üretimini sağlamıştır. 

İzmir Limanı önemli bir ticaret merkezidir.

Ulaşım koşullarının gelişmesi ticareti de geliştirmiştir. 

Tarihî ve doğal güzelliklerin varlığı ülke ekonomisine 
katkı sunmaktadır.

Çayır ve meraların geniş yer kaplaması büyükbaş hay-
vancılık ve arıcılığı geliştirmiştir. 

Nüfusun kalabalık olması eğitim kurumlarına ihtiyacı 
artırmıştır.

SB. 5. 5. 2. Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı 
olarak gelişen meslekleri tanır.

Aşağıdaki tabloda verilen ekonomik faaliyetlerden yola çıkarak ilgili oldukları mes-
lekleri işaretleyiniz. (Ekonomik faaliyetler birden fazla meslekle bağlantılı olabilir.)

4ETKİNLİK
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1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

7 G

6 F

8 H

SB. 5. 5. 2. Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı 
olarak gelişen meslekleri tanır.

Tabloda bilmece şeklinde verilen bazı meslekleri örnekteki gibi eşleştirerek hangi 
ekonomik faaliyetle ilgili olduklarını yanlarına yazınız.

1-D / TARIM
Domates, biber, patlıcan;
üzüm, kiraz, elma, nar
ne ararsan bende var.

Hem anneyim hem baba.
Yorulmam öğretmekten.
Sevgimi herkese gösteri-
rim ben.

Kumaşları seçerler,
makas ile keserler.
Boyumun ölçüsünü alıp
sonra giysi dikerler.

Yaraları sarar, hastalara 
bakarım. Bembeyaz giyi-
nirim, bilin bakalım ben 
kimim.                         

Kazma, kürek elimde.
Güzel duvar yaparım, 
sağlam bina kurarım.

Diyar diyar gezdiririm, 
uzaklara da götürürüm.
Gece gündüz yorulma-
dan, taşırım sizi bıkma-
dan.

Polistir suçluyu arayıp 
bulan,
Güveliğimizi sağlayan.

Bir elinde oklava,
Bir elinde hamur…
Yoğur yoğur ekmek yap.

5ETKİNLİK
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 İnsanlar geçimlerini sağlamak için meslek sahibi olurlar.

Karadeniz kıyıları ormanlık olduğu için kerestecilik yaygın bir meslektir.

Madenciliğin geliştiği yerlerde yapılabilecek en uygun mesleklerden biri 
de kuyumculuktur.

Yapılan ekonomik faaliyetlerin çeşitli olması bir şehirde nüfus artışını 
çok az etkiler.

Kars yöresinde büyükbaş hayvancılık yaygın olduğu için ziraat mühen-
disliği yaygın bir meslektir.

Mesleği aşçılık olan bir vatandaşın Antalya’da iş bulma imkânı daha 
yüksektir.

Yeni yatırımların yapıldığı bir yerleşim yeri dışarıya göç verir.

Zonguldak’ta taş kömürü bolca çıkarıldığı için madenciliğe bağlı mes-
leklerin iş imkânı yüksektir.

Makineleşmeyle birlikte sanayide insan gücüne ihtiyaç bitmiştir.

Tarımsal üretimin ekonominin temelini oluşturduğu dönemlerde nüfu-
sun çoğu kırsal kesimde yaşamaktaydı ve geniş aile modeli yaygındı.

Aşağıdaki cümleleri doğru ya da yanlış olma durumlarına göre işaretleyiniz.

SB. 5. 5. 3. Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal ha-
yatlarına etkisini analiz eder.

Gümüşhane’de insanlar önceleri genellikle çiftçilik ve hayvancılıkla geçimlerini sağlamak-
taydı. Şehrin birçok yerinde maden sahalarının özellikle altın ve gümüş madenlerinin işle-
tilmeye başlanması, doğal ve tarihî alanların turizme kazandırılması Gümüşhane’nin çeh-
resini değiştirmiştir. Ulaşım, sağlık ve eğitim gibi hizmetler hızla gelişmiş; yeni iş alanları 
açılmaya başlamıştır. Bununla beraber sosyal ve kültürel faaliyetlerde de artış yaşanmıştır. 
Bu gelişmeler sonrasında dışarıya yapılan göç azalmıştır.

 Buna göre,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

I. Gümüşhane halkının iş bulma imkânı artmıştır.
II. Şehrin nüfusundaki azalma yavaşlamıştır.
III. İnsanların yaşam koşullarında iyileşme yaşanmıştır.
IV. Tarımsal üretimde artış olmuştur.
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ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı 
Kuyucak köyü, Türkiye’deki lavanta 
üretiminin yüzde 90’ını karşılıyor. Bu 
yıl lavanta tarlalarını görmek için ge-
len ziyaretçi sayısının rekor artışla 
750 bin kişiye ulaştığı belirtildi. Özel 
eğitimlerden geçen köy halkı bölgede 
yaklaşık 40 yıldır sürdürülen lavanta 
tarımında birer ustaya dönüştü. Bölge 
ekonomisine ciddi bir girdi sağlayan 
lavanta bahçeleri, mis kokusunun yanı 

sıra mor rengiyle de görsel bir şölen sunuyor. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında mis 
kokulu güzelliği görmek isteyen yüz binlerce yerli ve yabancı turist köyü ziyaret ediyor. Is-
parta Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, sona eren lavanta sezonunun kente ve 
lavanta tarlalarıyla ünlü Kuyucak köyüne büyük katkı sağladığı kaydedildi. Köyün son dö-
nemlerde lavantanın merkezi hâline geldiği ve yüz binlerce insanın ilgisini çektiği aktarılan 
açıklamada “Geçen yıl 250 bin olan ziyaretçi sayısı bu yıl neredeyse 3 katına çıkarak 750 
bin kişiye ulaştı.” ifadeleri kullanıldı. (Genel ağ üzerinden düzenlenmiştir.)

Haber metninden yola çıkarak soruları cevaplayınız.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız.

SB. 5. 5. 3. Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal ha-
yatlarına etkisini analiz eder.

Lavanta Tarlaları Ziyaretçi Rekoru Kırdı

1. Lavanta üretimi Kuyucak köyü sakinlerinin hayatını nasıl değiştirmiştir? Yazı-
nız.

2. Kuyucak köyünde başlıca hangi ekonomik faaliyetler yapılmaktadır? Yazınız.

3. Kuyucak köyünde hangi meslekler gelişmiş olabilir? Yazınız.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü, Türkiye’de lavanta üretiminde 
1. sıradadır.

Lavanta tarlalarını görmek için gelen ziyaretçi sayısı her yıl artmıştır.

Köy halkı yaklaşık 40 yıldır sürdürülen lavanta tarımını ailelerinden öğrenerek 
birer ustaya dönüştü.
Sadece haziran, temmuz ve ağustos aylarında yerli ve yabancı turistler köyü 
ziyaret etmektedir.
Köyü ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre 3 katına çıkarak 750 bin kişiye 
ulaşmıştır. 
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ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

SB. 5. 5. 4. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, da-
ğıtım ve tüketim ağını analiz eder.

Aşağıda aşamaları verilen buğday tanesinin yolculuğuna ait görsellerin üretim, dağı-
tım ve tüketim basamaklarından hangilerine uygun olduklarını örneklerdeki gibi ku-
tucuklara yazınız.

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

ÜRETİM DAĞITIM TÜKETİM

2 1
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ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

SB. 5. 5. 4. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, da-
ğıtım ve tüketim ağını analiz eder.

Tanım ve açıklamaları okuyup, karışık şekilde verilen örnekleri doğru olarak sınıflan-
dırarak ilgili kutulara yazınız.

Ham madde: Üretimde kullanılmak üzere 
doğadan elde edilen maddelerin ilk hâlidir. 
Ham madde doğada saf hâldedir.

Mamul madde: İşlenmiş, satışa ve tüke-
time hazır olan ürünlerdir. Mamul madde 
sanayi ortamında belirli işlemlerden geç-
miş hâldedir.

Kereste

Meyve suyu

Kâğıt

Buğday

Mobilya

Meyve

Demlik

Kek

HAM MADDE MAMUL MADDE
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ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

HAM MADDE MAMUL (İŞLENMİŞ) MADDE

SB. 5. 5. 4. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, da-
ğıtım ve tüketim ağını analiz eder.

Şemadaki ham madde ve mamul madde eşleştirmelerinde yer alan boşlukları örnek-
lerde olduğu gibi doldurunuz.

Kalker (kireç taşı) Çimento

Süt ...............................

............................... Pastırma

Petrol ...............................

............................... Bulgur

Zeytin ...............................

............................... Mobilya

Altın ...............................
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SB. 5. 5. 4. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, da-
ğıtım ve tüketim ağını analiz eder.

Cümlelerde yer alan boşlukları uygun kelime ya da kelime grupları ile doldurunuz. 

üretim

Yaşamımızı sürdürebilmek için karşılamamız gereken beslenme, barınma ve gi-
yinme gibi …………………………….. vardır.

Bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarında ……………………… ekono-
mik faaliyetler yer alır.

Ekonomik faaliyetler sonucunda yeni bir ürün ortaya koyma  işine ………………… 
denir.

Üretilen malın insanlara satılacağı yerlere ulaştırılmasına ………….…………. adı 
verilmektedir.

Atık maddelerin tekrar üretime konulmasına ……………………………………….. 
denir.

Bir insanın pazardan ıspanak alması ……….........……….………. örneğidir.

Şeker pancarının sulanması ve hasat edilmesi …………...............…….. ile ilgilidir.

Dağıtım aşamasında sürenin kısalması .......................... araçlarının modernleş-
mesi ile ilgilidir.

Üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarının hepsinde …………………………… eme-
ği ve rolü vardır.

temel ihtiyaçlar

üretim aşaması

dağıtım

geri dönüşüm

ulaşım

birbirlerini tamamlayıcı

tüketim

insan
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SB. 5. 5. 4. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, da-
ğıtım ve tüketim ağını analiz eder.

Diyagramda yer alan üretim, dağıtım ve tüketime ait bilgilerden yola çıkarak tablodaki 
ifadelerin hangi alanla ilgili olduğunu örnekte olduğu gibi işaretleyiniz. (İfadeler bir-
den fazla alanla ilgili olabilir.)

ÜRETİM

DAĞITIM

TÜKETİM

Üreticiler tarafından üretilen malların üretildiği yerden tü-
keticiler tarafından satın alınacağı yere çeşitli araçlarla ta-
şınmasına dağıtım denir. Fabrikada üretilen peynirin kam-
yonlarla marketlere taşınması dağıtıma örnektir.

Üretilen malların ihtiyacı olan insan-
lar tarafından satın alınması ve kul-
lanılıp harcanmasına tüketim denir. 
Satın aldığımız peynir, yumurta ve 
kıyafet gibi ürünleri kullanmak tüke-
time örnektir. 

Ekonomik faaliyetler sonucunda yeni bir 
mal elde edilmesine üretim denir. Tavuk-
tan yumurta elde edilmesi üretime örnek-
tir. 

Ü
R

ET
İM

D
A

Ğ
IT

IM

TÜ
K

ET
İM

Fabrikada paketlenmiş şekerin marketlere ulaştırılarak, ihtiyacı olan insanlar 
tarafından satın alınması

Fabrikada işlenen buğdaydan makarna elde edilmesi, araçlarla marketlere ta-
şınması

Ege’de halkın temel geçim kaynaklarından olan zeytinden zeytinyağı elde 
edilmesi

Ahmet’e karne hediyesi olarak annesi tarafından takım elbise alınması

Pamuğun, dokunarak kazak hâline getirilmesi, mağazalara ulaştırılması ve 
insanlarca satın alınması

Çay bitkisinin işlenerek paketlenmesi, araçlarla marketlere ulaştırılması

Zonguldak’ta çıkartılan taş kömürünün satın alınarak evlerde kullanılması

Erzurum’da mandıracılık yapan Ali’nin ineklerini sağarak süt elde etmesi

Rize’nin Ayder Yaylası’nda bitki çeşidinin çok olmasından dolayı arıcılık yapıl-
ması

İstanbul’da insanların taze yumurta ve tavuk etini marketlerden satın alması
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SB. 5. 5. 4. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, da-
ğıtım ve tüketim ağını analiz eder.

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını ilgili yerlere örneklerde olduğu gibi yazınız.

gömlek

eğitim

şeker
pancarı

ayakkabı

tuğla

ulaşım

buğday

deterjan

sağlık

süt

HAM MADDE

..................

petrol

deri

..................

toprak

ağaç

bor madeni

..................

haşhaş

pamuk

un

akaryakıt

..................

..................

..................

ilaç

şeker

kâğıt

peynir

..................

gıda

..................

giyim

barınma

temizlik

..................

gıda

..................

gıda

giyim

ÜRÜN KULLANIM ALANI
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Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı İhsaniye köyünde halkın temel geçim kaynaklarının başında 
ipek kumaş üreticiliği geliyor. İpeğin üretim aşamaları ise şu şekildedir:

1. Tırtıl yumurtaları kutu hâlinde üreticilere verilir. Bir kutuda toplam 20 bin tırtıl bulunmak-
tadır.

2. İpek böceği üreticiler tarafından 25-30 metrekarelik alanda dut yaprağı ile beslenir. 
3. Dört uyku dönemi geçiren ipek böceği beş yaş almış olur. 
4. Büyümesini tamamlayan tırtıl bu kez kendisini içine hapsedeceği kozasını örmeye 

başlar.
5. Ağzından ipek sıvısı dediğimiz maddeyi salgılayan ipek böceği kozasını 4-5 günde örer.
6. İpek böceğinin içinde bulunduğu kozalar üreticiler tarafından toplanır.
7. İpeğe dönüştürülecek kozalar mancınık makinesinde sıcak su içerisine bırakılarak yu-

muşatılır.
8. Yumuşayan kozalardan iplik elde edilerek sarılır.
9. “Devere” adı verilen dokuma tezgâhlarında ipek kumaşlar dokunur.

10. Dokunan ham kumaşlar ambalajlanır ve giysilere dönüştürülür.
11. Elde edilen ürünler satış yerlerine ulaştırılır.
12. İnsanlar satış yerlerinden ihtiyaçlarına göre üretilen ürünleri satın alır.
(Genel ağ üzerinden düzenlenmiştir.)

SB. 5. 5. 4. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, da-
ğıtım ve tüketim ağını analiz eder.

İpeğin üretim, dağıtım ve tüketim aşamaları ile ilgili verilen bilgilerden yola çıkarak 
soruları cevaplayınız.

İpek böceği üretim aşamalarını ifade eden yukarıdaki cümlelere ait numaraları üretim, 
dağıtım ve tüketim basamaklarına uygun olarak örnekteki gibi yazınız.

1. İpek böceğinden elde edilen kumaşlar hangi ihtiyacımızı karşılamaya yö-
neliktir? Yazınız.

2. İpek böcekçiliği hangi ekonomik faaliyet alanına girmektedir? Yazınız.

Üretim Dağıtım Tüketim

1,
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SB. 5. 5. 4. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, da-
ğıtım ve tüketim ağını analiz eder.

Buna göre aşağıda karışık hâlde verilen ürünleri ilgili kutucuklara yazınız. Kutucukla-
ra yazdığınız kelimeleri örnekteki gibi petekler içerisine yerleştiriniz.

“Kullandığımız ürünlerden bazıları hiç işlem görmeden doğrudan tüketilirken, bazı 
ürünler işlem gördükten sonra tüketilir.”

süt domates

buğday

ıspanak

zeytinyağı

elma

salça

üzüm

şeker

şeker 
pancarı

H
iç

 İş
le

m
 

G
ör

m
ed

en
 T

ük
et

ile
n 

Ü
rü
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İş
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m
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SB. 5. 5. 4. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, da-
ğıtım ve tüketim ağını analiz eder.

Görselde verilen bilgilere göre,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

I. Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkı sağladığı

II. Ambalaj atıkların geri dönüşümünün çevreye ve insanlara olumlu etkilerinin olduğu

III. Geri dönüşüme kazandırılan ambalaj atık miktarında artış yaşanmış olduğu

SORU 1



ÜNİTE

5 5
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

SB. 5. 5. 5. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni 
fikirler geliştirir.

Haberi okuyup soruları cevaplayınız.

Adıyamanlı Kadın Girişimci Örnek Oldu
Kadın girişimci, AA muhabirine yaptığı açıklamada iş hayatına 1998’de İstanbul’da kurum-
sal bir şirkette işçi olarak başladığını belirtti. Girişimci şöyle konuştu: “Uzun yıllar İstanbul’da 
özel şirketlerde çalıştıktan sonra ailemin hasretine dayanamayıp memleketim Adıyaman’a 
döndüm. Burada bir markette satın alma müdürlüğü, bir giyim mağazasında da mağaza 
müdürlüğü yaptım ama kendime ait bir işletmem olmasını çok istiyordum. Allah nasip etti, 
bir iş yeri açtım. Hayalim olan bir kafeteryanın sahibi olduğum için çok mutluyum.” Kent 
merkezindeki tarihî kale eteğinde harika manzarası olan kafeteryasını işlettiğini dile geti-
rerek, müşterileri ile aile ortamı oluşturduğunu ve bundan da çok mutlu olduğunu kaydetti.
Kafeterya çevresinde birden fazla çay ocağı olduğunu aktaran kadın girişimci “Kafeteryanın 
bulunduğu sokağa sadece erkekler değil kadınlar da gelsin, tarihî mekâna sahip çıkalım 
istedim. Önceleri işletmecisi kadın olan bir kafeteryanın bu kadar çay ocağı arasında bu-
lunması biraz tuhaf karşılandı. Tabii aradan bir yıl geçti, onlar da alıştılar. Artık herkes hoş 
karşılıyor.” diye konuştu. Kafeteryaya ilk defa gelen müşterilerin de kadın işletmeci gördük-
lerinde şaşırdıklarını aktararak şöyle devam etti:
“Müşteriler işletmenin sahibinin kadın olduğunu görünce şaşırıyorlar. Şu anda iki çalışanı-
mız var ama inşallah ileride daha fazla olur. Hedefim daha çok insana istihdam sağlamak.” 
(Genel ağ üzerinden düzenlenmiştir.)

A) Habere konu olan kadın girişimcinin ülke ekonomisine yapmış olduğu katkılar 
nelerdir? Yazınız.

B) Verilen haberden bir girişimciyle ilgili özelliklerden hangileri çıkarılabilir? Yazınız.

C) Girişimcinin yapmış olduğu çalışma hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yazınız.
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SB. 5. 5. 5. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni 
fikirler geliştirir.

Cümleleri doğru ya da yanlış olma durumlarına göre işaretleyiniz.

Girişimci insanlar ülke ekonomisine katkı sağlar.

İhtiyaç duyulandan fazla üretilen ürünler ülke dışına satılarak 
ülkemize para girişi sağlanır.

Yatırım alanları çeşitlendikçe iş bulma imkânı artar.

Dağıtım alanında yapılan yeni buluşlar dağıtımda insana du-
yulan ihtiyacı ortadan kaldırmıştır.

Girişimciler başkalarının düşüncelerine de önem verirler.

Girişimciler, insanlara iş imkânları sağlayarak işsizliğin azal-
masına katkıda bulunur.

Yatırım yapacak insanlar girişimci kişilerdir.

Girişimciler kendi düşüncelerine önem verirler.

Girişimci insanlar yatırımlarını sadece memleketlerine yapar-
lar.

Ham maddeye yakınlık girişimcinin harcamalarını artırır.

D y
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SB. 5. 5. 5. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni 
fikirler geliştirir.

Aşağıda bir girişimcinin iş fikrini uygulama aşamaları ve bu aşamalara ait örnekler 
karışık olarak verilmiştir. Bu örnek ve aşamaları örnekte olduğu gibi doğru şekilde 
eşleştiriniz.

Ahmet Bey, organik tarım ürünlerinin 
insanlar tarafından tercih edildiğini 

fark eder ve bu konuda yatırım yapma-
ya karar verir.

1 A

  Memleketine gider ve çevreyi inceler. 
Burada iklimin uygun, yer şekillerinin 

de düz olduğunu fark eder. Ayrıca 
üretimde kullanacağı arazinin şehirler 
arası yolun çok yakınında olduğunu 

görür. 

2 B

      Tarımı destekleyen kuruluşlardan 
sulama sistemleri ve tohum desteği 

alır ve çalışmalarına başlar. Ürünlerin 
yetiştirilmesi ve hasadı için bölge insa-
nından ücret karşılığında yardım alır.

İş fikrini hayata geçirmek için ön 
hazırlıklar yapar.

3 C

    Tarla ekim zamanı geldiğinde to-
humları toprakla buluşturur ve düzenli 

olarak sular. Büyüme ve olgunlaşma 
aşamasında hayvansal gübre kullanır. 

Ürünler olgunlaştıktan sonra yine böl-
ge insanının desteğiyle hasat yapar.

Ne üreteceğine veya insanlara hangi 
hizmeti sunacağına karar verir.

4 D

   Hasadı yapılan ürünlerin tanıtım 
ve pazarlamasını yapabilmek için bir 
genel ağ sayfası kurar. Bu sayfa üze-
rinden siparişleri alarak ürünlerin 

hem toptan hem de perakende olarak 
satışını yapar.

Üretimi yapılan ürünlerin dağıtımını 
yapar.

5 E

1-D

3ETKİNLİK

Üretim yapacağı veya hizmet su-
nacağı yeri tespit eder.

Üretim yapar veya hizmet sunar.
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SB. 5. 5. 5. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni 
fikirler geliştirir.

Haberden yola çıkarak, siz de benzer bir proje tasarlayıp boş kutuya yazınız.

Ortaokul Öğrencileri Hurdadan Teknoloji Üretiyor

Gebze Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, teknoloji ve tasarım dersin-
de öğretmenlerinin önderliğinde hurda malzemelerden teknolojik ürün tasarlıyor. 
Güneş enerjisiyle çalışan bisiklet, kuluçka makinesi, rüzgâr türbini ve görme engelliler için 
sensörlü baston gibi 25 farklı tasarımı çalışır hâle getiren öğrenciler çeşitli yarışmalara ka-
tılarak projelerine destek arıyor. 
Öğrencilerin günlük yaşamlarındaki sorunlardan yola çıkarak teknolojik ürünler tasarladığı-
na işaret eden bir öğrenci “Arkadaşlarımız hayatlarında karşılaştıkları güçlükleri çözmeye 
yönelik tasarımlar geliştiriyorlar. Bazıları da evlerinde olmayan bir ürüne yönelik tasarım 
yapıyor.” diye konuştu. Ayrıca yapılan ürünlerin çoğunun piyasada pahalı bulunan ya da 
bulunamayan tasarımlardan oluştuğunu belirterek öğrencilerin ekonomik anlamda zorluk 
yaşamamaları için hurda parçalar kullandıklarını ve çalışmayan teknolojik ürünleri çöpe at-
madıklarını kaydetti. (Genel ağ üzerinden düzenlenmiştir.)  

4ETKİNLİK
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SB. 5. 5. 5. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni 
fikirler geliştirir.

  Buna göre projeyi gerçekleştiren öğrencilerle ilgili,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

I. Başkalarının fikirlerini dikkate alarak çalışmalarını yapmışlardır.

II. Sonuca bazı deneyler yaparak ulaşmışlardır.

III. Bir merak üzerine çalışmalarına başlamışlardır.

Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi, AA muhabirine yaptığı açıklama-
da üzeri kirli olmasına rağmen yumurtaların neden yıkanmadan buzdolabına konulduğunu 
merak ettiğini söyledi. Annesinin yıkanarak saklanan yumurtanın daha çabuk bozulduğunu 
söylemesi üzerine konuyu genel ağdan araştırdığını anlatan öğrenci “Araştırma sonunda 
yıkanan yumurtanın üst katmanındaki zarın zarar görerek gözeneklerin açıldığını böylece 
bakterilerin içeriye daha hızlı girebildiğini ve bozulduğunu öğrendim.” dedi. Daha sonra ar-
kadaşı ile yaptıkları değerlendirmede yumurtanın yıkandıktan sonra üzerinin doğal, sağlıklı 
ve şeffaf bir madde ile kaplanarak saklanabilmesi üzerinde yoğunlaştıklarını dile getirdi. 
Öğrenci, kimya mühendisleri ile yaptıkları görüşme sonrası yumurtanın keçiboynuzu çe-
kirdeğinden elde ettikleri jel ile kaplanmasının bozulmayı engellediğini belirtti. (Genel ağ 
üzerinden düzenlenmiştir.)

Öğrenciler Yumurtanın Raf 
Ömrünü Uzatan Proje Hazırladı

SORU 3

SORU 4

Şemadaki bilgilerin doğru ya da yanlış olma durumlarına göre ilerleyen bir kişi kaç 
numaralı çıkışa ulaşır?

A) I B) II C)  III D) IV

Girişimci yatırım yapacağı bölgenin ulaşım yollarına yakınlığına dikkat eder.

Girişimciliğin artması dışa bağımlığı 
arttırır.

Girişimci insanlar yatırımlarını planla-
yarak hareket ederler.

D

D

I IIIII IV

Y

D YY
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SB. 5. 5. 6. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.

Aşağıdaki cümleleri dikkate alarak anagram bulmacaları çözünüz.

İÜKETİTC

TCKEİİÜT LAKIARH

LKMARE

İYAFT KEİTİET

İARGNTA

ALIPYI MLA

ARUTAF

DİİMİRN

1. Para karşılığı mal ve hizmet alan kişilerdir.
2. Mal ve hizmet satın alan kişilerin sahip olduğu haklardır.
3. Satın alınan bir ürünün yenisiyle değiştirileceğini ya da üretici firma tarafından tamir 
edileceğini taahhüt eden belgedir.
4. Taşıması gereken veya satıcı tarafından vadedilen özellikleri taşımayan üründür.
5. Satıcı firma tarafından alıcı adına düzenlenen, mal veya hizmetin satıldığını gösteren 
belgedir. 
6. Herhangi bir ürünü veya hizmeti insanlara tanıtmaktır.
7. Satışa sunulan ürünle ilgili özelliklerin ve ürünün değerinin yazılı olduğu belgedir.
8. Bir malın veya hizmetin değeri üzerinden yapılan azaltmadır.

1ETKİNLİK

1 3

42

6 5

87
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SB. 5. 5. 6. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.

Aşağıdaki soruları verilen bilgilere uygun olarak cevaplayınız.

Piyasadaki ürünleri kalite ve fiyat 
açısından karşılaştırır.

1

Ürünle ilgili herhangi bir zarara 
uğradığında hakkını nerede ve nasıl 

arayacağını bilir.

7

Taklit, korsan, kaçak ve belgesiz 
ürünleri kullanmaz.

3

Ürünü kullanma kılavuzana dikkat 
ederek kullanır.

9

Satın alacağı ürünün fiyat ve kalite-
sini başka ürünlerle karşılaştırır.

5

Aldığı ürünle ilgili bir sorunla 
karşılaşırsa ücretsiz tamirini, değişi-
mini veya ücretinin geri verilmesini 

talep eder.

11

Aldığı ürünle ilgili fiş, fatura, sözleş-
me vb. belgelerin kendisine verilme-

sine dikkat eder.

2

Ürünün fiyat etiketine ve son tüke-
tim tarihine bakar.

8

Aşırı tüketimden ve israftan uzak 
durur.

4

Piyasa hakkında güncel bilgilere 
dikkat eder.

10

Belgesiz ürünlerde hak aranamaya-
cağını bilir.

6

Hiçbir ürünü görmeden satın almaz.

12

A) Bilinçli bir tüketicinin alışveriş öncesinde dikkat etmesi gereken hususlar 
nelerdir? Numaralarını yazınız.

B) Bilinçli bir tüketicinin alışveriş sırasında dikkat etmesi gereken hususlar ne-
lerdir? Numaralarını yazınız.

C) Bilinçli bir tüketicinin alışveriş sonrasında dikkat etmesi gereken hususlar 
nelerdir? Numaralarını yazınız.

2ETKİNLİK
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SB. 5. 5. 6. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.

Diyagramda yer alan boş yerleri başlıklara uygun ifadelerle örneklerde olduğu gibi 
doldurunuz.

Bilinçli Tüketici

Tüketici Haklarını Koruma 
Altına Alan Kanun

Tüketicinin Haklarını Öğre-
nebileceği ve Şikâyetlerini 

İletebileceği Yerler

Tüketicinin Ürünle İlgili 
Dikkat Etmesi Gereken 

Belgeler

Tüketici Sorunları Ha-
kem Heyetleri

......................................

Ticaret Bakanlığı  

......................................

Tüketiciyi Koruma Kanunu ......................................
Fatura
 ......................................
......................................
TSE damgası
......................................
.......................................

3ETKİNLİK

Verilen habere göre,

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

I. Tüketici Hakem Heyetleri vatandaşın işini kolaylaştırmıştır.

II. Tüketici her zaman haklıdır.

III. Taraflar farklı yollarla bilgilendirilmektedir.

Ticaret Bakanı, AA muhabirine tüketici hakem heyetlerinin kurulduğu 1995’ten bugüne ka-
dar geçen sürede 14 milyondan fazla başvurunun karara bağlandığını ifade etti. Böylece 
hem yargının üzerinden önemli bir iş yükünün alındığını hem de tüketicilerin haklarını ara-
ma konusunda cesaretlendirildiğini dile getirdi. Bakan, geçen yıl Tüketici Hakem Heyetleri-
ne vatandaşlar tarafından 545 bin 237 başvuru yapıldığını ve 541 bin 770 karar alındığını 
belirtti. Bakan “Bunların yaklaşık yüzde 61’i tüketici lehine sonuçlandı. Tüketici Hakem He-
yetlerimiz toplamda 546 milyon 50 bin 537 lira tutarında uyuşmazlığı değerlendirdi.” dedi. 
Tüketicilerin olası mağduriyetlerini önlemek için hem tüketicileri hem de esnafı tüketici hak-
ları konusunda bilgilendirdiklerini anlatan Bakan “Kamu spotları yayınlıyor, kitapçık, afiş 
ve broşürler basıyor, sektörle ve tüketici örgütleriyle toplantılar, çalıştaylar ve seminerler 
gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu. Ayrıca tüketicilere çağrıda da bulunarak haklarını ararken 
bilinçli ve cesur olmaları ve haklarını aramaktan çekinmemeleri gerektiğini kaydetti.
(Genel ağ üzerinden düzenlenmiştir.)

SORU
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KAPAK

Konya Büyükşehir Belediyesi Tur-
izm Bölümü Arşivi

Kitabın Tasarımcılarına Ait

5.5.1.ETKİNLİK 1

30639369 28.05.2020 19.25

32770950- 28.05.2020 19.32

31455112 28.05.2020 19.40

37036974 28.05.2020 19.48

92998492 28.05.2020 19.52

Konya Büyükşehir Belediyesi Tur-
izm Bölümü Arşivi

Kitabın Tasarımcılarına Ait

5.5.1. ETKİNLİK 2

13591936 28.05.2020 20.03

22652348 28.05.2020 20.24

25749484 28.05.2020 20.35

44803333 28.05.2020 20.35

51080057 28.05.2020 20.42

118790510 28.05.2020 20.55

21570805 28.05.2020 20.58

67130148 28.05.2020 21.17

Kitabın Tasarımcılarına Ait Dilsiz Harita

5.5.1. ETKİNLİK 4

31467595 28.05.2020 21.17

5.5.1. ETKİNLİK 6

https://www.mta.gov.tr/v3.0/
sayfalar/bilgi-merkezi/endustri-
yel-hammaddeler/bor.jpg

03.03.2020 12.30

5.5.1. ETKİNLİK 7

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eği-
tim Programı Sosyal Bilgiler

Folyo Nu: 10 11

5.5.1. ETKİNLİK 8

Kitabın Tasarımcılarına Ait Dilsiz Harita

5.5.1. ETKİNLİK 9

31467595 03.03.2020 12.30

5.5.1. ETKİNLİK 10

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eği-
tim Programı Sosyal Bilgiler

Folyo Nu: 01

5.5.1. ETKİNLİK 12

124732792 03.03.2020 13.48

5.5.1. ETKİNLİK 13 

11060054 28.05.2020 21.28

14441807 28.05.2020 21.36

17543960 28.05.2020 21.44

30322499 28.05.2020 21.50

34284357 28.05.2020 21.55

40968084 28.05.2020 22.05

43031509 28.05.2020 22.15

45713965 28.05.2020 22.30

83011334 29.05.2020 00.30

94136274 29.05.2020 00.42

5.5.2. ETKİNLİK 1

27442854 29.05.2020 00.52

32380536 29.05.2020 01.10

32916998 29.05.2020 01.30

42402511 29.05.2020 01.40

117421441 29.05.2020 01.56

http://www.turktarim.gov.tr/img/
HaberResimleri/229/DetayFo-
tograflari/a48aa6e5-1962-424f-
9b17-144240ba18ac.jpg

04.03.2020 15.45

5.5.2. ETKİNLİK 4

39537080 29.05.2020 08.10

5.5.2. ETKİNLİK 5

27845845 29.05.2020 08.15

30636660 29.05.2020 08.20

37149527 29.05.2020 08.30

52506804 29.05.2020 08.45

43129036 29.05.2020 08.52

52506804 29.05.2020 08.56

61003380 29.05.2020 09.10

76888087 29.05.2020 09.15

33923154 29.05.2020 09.15

5.5.3. ETKİNLİK 2

110914500 29.05.2020 10.15

5.5.4. ETKİNLİK 1

11691941 29.05.2020 10.20

37651614 29.05.2020 10.32

54355219 29.05.2020 10.46

44833967 29.05.2020 10.52

45715618 29.05.2020 10.55

135262709 29.05.2020 10.59

KAYNAKÇA

GÖRSEL KAYNAKÇA
*ID Numaraları verilen görseller www.123rf.com stok fotoğraf ajansıdan alınmıştır.
*Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası ve Mevlana Kalkınma Ajansının  Konya İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğüne eğitim amaçlı faaliyetlerinde kullanılması için izin verdiği görseller yer almaktadır.
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KAYNAKÇA

38632508 29.05.2020 11.06

39156099 29.05.2020 12.15

56168292 29.05.2020 13.30

62101411 29.05.2020 13.45

44296300 29.05.2020 13.50

454369361 07.03.2020 12.45

Konya Büyükşehir Belediyesi Tur-
izm Bölümü Arşivi

5.5.4.SORU

https://www.itohaber.com/
Archive/2016/4/18/202861_re-
source/grafik.jpg

07.03.2020 12.45

5.5.4. ETKİNLİK 2

124732792 07.03.2020 12.45

5.5.4. ETKİNLİK 3

35431936 07.03.2020 12.48
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