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1. Aşağıda ülkemizde tarımı destekleyen iki kurumun kuruluş amaçları verilmiştir.

Kuruluş Amacı: Üreticilerin ürünlerini 
değerlendirmek ve fiyat düşüşlerine karşı 
üreticilerin zarar görmesini önlemek

Kuruluş Amacı: Tahıl fiyatlarının üreticiler 
yönünden normalin altına düşmesini ve tü-
ketici aleyhine anormal derecede yüksel-
mesini önlemek

Verilen bilgilere göre bu kurumların kuruluş amaçları ile ilgili olarak ulaşılabilecek ortak yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece üreticilerin haklarının korunması amaçlanmıştır.

B)  Üreticiler arasındaki rekabetin artırılması amaçlanmıştır.

C)  Üreticilerin menfaatine göre fiyat listesi oluşturulması amaçlanmıştır.

D)  Üreticinin de tüketicinin de  menfaatlerinin korunması amaçlanmıştır.

2. 
Toprak, en önemli üretim aracıdır. Tarih 
boyunca toprak, devletlerin en önemli 
güç kaynaklarından biri olmuştur. Üre-
timi kontrol altında tutmak için devletler 
ellerinden geleni yapmışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarımın 
üretimdeki önemine örnek olarak gösterile-
mez? 

A) Urartuların, sulama kanalları yaparak top-
rağı sulaması 

B) Hititlerin, tarım ürünlerini saray ve tapınak 
ambarlarında saklaması

C) Friglerin, tarımı koruyan kanunlar çıkarması

D) Lidyalıların Kral Yolu’nu inşa etmesi

3. İlk Çağ’da kurulan Mezopotamya uygarlıkları 
Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgeyi, Ana-
dolu uygarlıkları ise yerleşim alanı olarak su 
kaynaklarına yakın yerleri seçmiştir.

Buna göre İlk Çağ uygarlıklarının su kenar-
larını tercih etmesinde; 

IV. Sanayi

II. Ormancılık

I. Madencilik

III. Tarım

ekonomik faaliyet alanlarından hangilerinin 
etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız III B) I ve II

C) II ve III D) II ve IV

Toprak, tarih boyunca üre-
timdeki önemini korumuştur. 
Topraktan elde edilen ürünler 
insanların temel ihtiyaçlarını 
karşılamıştır.

Toprağın başlıca üretim ve 
geçim kaynağı olması geniş 
topraklara sahip devletleri 
güçlü hâle getirmiştir. 

Toprağın yönetimde bir güç 
olarak görülmesi devletler 
arası mücadelelere neden 
olmuştur.
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4. 

Frigler çiftçilik ve hayvancılıkla uğraş-
mışlar, tarımı korumak ve geliştirmek 
için özel kanunlar ve kurallar koymuşlar-
dır. Yapılan kanunlarda tarımla ilgili ağır 
cezalar öngörülmüştür. Bu kanunlara 
göre öküz kesenin ya da saban kıranın 
cezası ölümdür. 

Babil Hükümdarı Hammurabi tarımı korumak 
için sert kanunlar çıkarmıştır. Bu kanunla-
ra göre eğer bir kişi işlemek üzere bir tarlayı 
teslim alır ve o tarladan hiçbir mahsul elde 
edemezse bu onun tarlada çalışmadığını is-
patlamaktadır. Bu kişi, komşusunun yetiştirdiği 
kadar tahılı tarla sahibine teslim etmelidir.

Verilen bilgilerden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Devletlerin tek geçim kaynağı tarım olduğundan verdikleri cezalar ağır olmuştur.

B)  Devletler tarımsal üretimin devamı ve düzeni için hukuki tedbirler almıştır.

C)  Devletler üreticilerin haklarını korumak için kanunlar hazırlamıştır.

D)  Devletler tarımı özendirecek çalışmalar yapmıştır.

5. 

Büyük Selçuklu Devleti’nde topraklar dev-
lete aitti. Büyük Selçuklu Devleti, toprak-
larını iktalara ayırarak devlet memuru ve 
askerlere maaş karşılığı vermiştir. Devlet 
memuruna maaş vermek yerine toprağı 
işletme hakkı verilmiştir. Böylece toprağın 
işlenmesiyle üretimde süreklilik sağlan-
mıştır.

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki çıka-
rımların hangisine ulaşılamaz?

A) Büyük Selçuklu Devleti uyguladığı sistem-
le hem üretim hem de yönetimde etkili ol-
muştur. 

B) Devlet görevlilerinin maaşları devlete yük 
olmadan karşılanmıştır. 

C) İkta sistemi ile özel mülkiyet gelişmiştir. 

D) Tarımsal üretimde devamlılık sağlanmıştır.

6. Osmanlı Devleti’nde uygulanan tımar sistemin-
de üretim yapan çiftçi, toprağını sebepsiz yere 
ekip biçmezse toprağı elinden alınırdı. Toprağı 
üç yıl ekip biçmeyen çiftçiden “çift bozan” adı 
verilen bir vergi alınırdı.

Osmanlı Devleti bu uygulamayla;

II. Gıda fiyatlarını kontrol altında tutmak

I. Üretimde devamlılığı sağlamak

III. Üretimde düzeni ve denetimi sağlamak

amaçlarından hangisine ulaşmak istemiş 
olabilir?

A) Yalnız II B) I ve II 

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

Türk devletleri toprağa büyük 
önem vermişlerdir.

Büyük Selçuklu Devleti, top-
raklarını iktalara  ayırarak 
devlet memuru ve askerlere 
maaş karşılığı vermiştir. Dev-
let, memura doğrudan maaş 
vermek yerine toprağı işlet-
me hakkı tanımıştır. Böylece 
toprak işlenmiş ve üretimde 
süreklilik sağlanmıştır.

Osmanlı Devleti, toprak yö-
netiminde tımar sistemi adı 
verilen sistemi uygulamıştır. 
Fethedilen bölgelerdeki top-
raklar, devlete yararlılık gös-
teren asker ve memurlara 
hizmetleri karşılığında veril-
miştir. Bu kişiler toprağı işlet-
me ve vergi toplama hakkına 
sahip olmuştur.
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