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Belirli çalışmalar ve 

işlemler sonucu yeni 

bir mal veya hizmet 

meydana getirmeye 

üretim denir. 

İnsanların ihtiyaçlarını 

karşılamak için pek çok alanda 

üretim faaliyetleri yapılır. 

Başlıca üretim faaliyetleri: 

tarım, hayvancılık ve sanayidir. 

 

TARIM 

*Toprağa ekilen veya dikilen 

bitkileri yetiştirme ve bu 

bitkilerin ürünlerini toplama 

işidir. 

*Genellikle köylerde ve geniş 

arazilerde yapılır. 

*Sebze, meyve, bakliyat, tahıl 

gibi birçok ürün üretilir. 

*Sebze ve meyvelerin 

yetiştirildiği ve hava 

şartlarına karşı korunduğu 

cam ve naylonla kaplı 

yerlere sera denir. 

 

 

HAYVANCILIK 

*Evcil hayvanlara bakma 

ve yetiştirme işidir. 

*Genlilikle köylerin 

etrafındaki geniş 

arazilerde ve denizin 

kıyısındaki yerleşim 

yerlerinde yapılır. 

*Büyükbaş ve küçükbaş 

hayvancılık, kümes 

hayvancılığı, arıcılık ve 

balıkçılık bu üretim 

faaliyetine örnektir. 

*Tavuk çiftliklerinde: 

yumurta ve tavuk eti. 

*Mandıralarda: süt, 

peynir, yoğurt, ayran, 

tereyağı 

*Arıcılık: bal 

 

 

 

 

SANAYİ 

*Tarım ve hayvancılıktan 

elde edilen ürünlerin 

işlenerek yeni ürünlere 

dönüştürülmesi işidir. 

*Genellikle büyük 

şehirlerde ve ulaşımın 

kolay olduğu yerlerdeki 

fabrikalarda yapılır. 

*Otomobil, sucuk, un, 

beyaz eşya(çamaşır 

makinesi, bulaşık 

makinesi, ütü vb.) 

ayakkabı gibi birçok ürün 

üretilir. 
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Aşağıda verilen görseller ile üretim faaliyetlerini eşleştiriniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORMANCILIK 

*Ormanlardan kereste, 

odun elde edilmesi işidir. 

*Ormanlık alanların 

çevresindeki yerleşim 

yerlerinde yapılır. 

 

MADENCİLİK 

*Yer altındaki madenlerin 

araştırılması, çıkarılması ve 

işletilmesi işidir. 

*Maden yatakları çevresindeki 

yerleşim yerlerinde yapılır. 

 

TARIM 

HAYVANCILIK 

ORMANCILIK 

MADENCİLİK 

SANAYİ 
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Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların yanındaki kutucuğu yeşile, yanlış 
olanların yanındaki kutucuğu kırmızıya boyayınız. 

 Bal, tarım alanındaki üretim sonucu oluşur. 

 Tablet bilgisayar, tarım alanındaki üretim sonucu oluşur. 

 Hamsi balığı, hayvancılık faaliyetleri sonucu soframıza ulaşır. 

 Seralar her mevsim bitkileri hava şartlarına karşı korur. 

 Sanayi faaliyetleri genellikle köylerde yapılır. 

 

Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru yanıtları bulup işaretleyeniz. 

1) Bisiklet hangi üretim faaliyeti sonucunda 

oluşur? 

  A) Sanayi 

  B) Madencilik 

  C) Hayvancılık 

 

 

2) Aşağıdaki üretim faaliyetlerinden hangisi 

genellikle köylerde yapılmaz? 

  A) Tarım 

  B) Sanayi 

  C) Hayvancılık 

 

 

3) Aşağıdakilerden hangisi mandıralarda 

üretilmez? 

  A) Bal 

  B) Süt 

  C) Peynir 

4) Kereste hangi üretim faaliyeti sonucunda 

oluşur? 

A) Madencilik 

B) Tarım 

C) Ormancılık 

 

 


