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ETKİNLİK 1: ( İhtiyaç ve İstekler – Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler) 

Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

(……) 1) Oyun oynamak temel bir ihtiyaçtır. 

(……) 2) Tatil yapmak sosyal bir ihtiyaçtır. 

(……) 3) Temel ihtiyaçlar yaşamımızı sürdürebilmemiz için zorunlu olmayan ihtiyaçlardır. 

(……) 4) İstekler hayatımızın devam etmesi için zorunlu değildir. 

(……) 5) Beslenme ve barınma sosyal bir ihtiyaçtır. 

(……) 6) Giyinme temel ihtiyaçlarımızdan biridir. 

(……) 7) İhtiyaçlar temel ve sosyal ihtiyaçlar olmak üzere ikiye ayrılır. 

(……) 8) Yaşamsal önemi olmayan, insanların mutlu olmasına sebep olan madde veya koşullara istek 

denir. 

(……) 9) İhtiyaçlardan önce istekler karşılanmalıdır. 

(……) 10) İnsanların üretilen ürünleri satın alıp kullanmasına üretim denir. 

(……) 11) Üretilen ürünlerin insanlara ulaşabilmesi için satış yerlerine gönderilmesine dağıtım denir. 

(……) 12) İhtiyaçları karşılamak için mal veya hizmet meydana getirilmesine üretim denir. 

(……) 13) İnsanların ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan işlerin tümüne ekonomik faaliyet denir. 

(……) 14) Meslekler ihtiyaçlardan doğar. 

(……) 15) Üretilen ve tüketilen ürünler arasında herhangi bir ilişki yoktur. 

(……) 16) Alışverişte fiş veya fatura almaya gerek yoktur. 

(……) 17) Dayanıklı tüketim malları alınırken garanti belgesi olmayanlar öncelikle tercih edilmelidir. 

(……) 18) Terzilik mesleği giyinme ihtiyacından dolayı ortaya çıkmıştır. 

(……) 19) Barınma ihtiyacını gidermede mimarlık mesleği önemli bir yer tutar. 
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   ETKİNLİK 2: ( İhtiyaç ve İstekler – Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler)  

 Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayalım. 

Fındık Malatya Antalya taş kömürü 

istek dağıtım Temel ihtiyaçlar giyinme 

tüketim Sinemaya sermaye sosyal 

temel ham madde Eğitim ekonomik faaliyet 

istek beslenme üretim spor 

barınma İstekler ihtiyaç  

 

1) Yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan madde ve durumlara …………………… denir. 

2) İhtiyaçları …………………… ve …………………… ihtiyaçlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 

3) Temel ihtiyaçları ……………………, …………………… ve …………………… olarak üçe ayırabiliriz. 

4) …………………… gitmek sosyal bir ihtiyaçtır. 

5) …………………… almak sosyal bir ihtiyaçtır. 

6) Çantamız varken ikinci çantayı almak ……………………tir. 

7) …………………… …………………… yaşamımızı sürdürebilmemiz için zorunlu olan ihtiyaçlardır. 

8) …………………… yapmak sosyal bir ihtiyaçtır. 

9) …………………… yaşamımızı sürdürebilmemiz için zorunlu değildir. 

10) Yaşamsal önemi olmayan ama insanların mutlu olmasına sebep olan madde ve koşullara …………………… 

denir. 

11) İhtiyaçların karşılanması için yapılan işlerin tümüne …………………… …………………… denir. 

12) Mal veya hizmet meydana getirilmesine …………………… denir. 

13) Üretilen mal veya hizmetlerin insanlara ulaştırılabilmesi için satış yerlerine gönderilmesine 

…………………… denir. 

14) Üretilen şeyleri satın alarak kullanmaya …………………… denir. 

15) Zonguldak denince akla …………………… …………………… madenciliği gelir. 

16) …………………… Karadeniz Bölgesinde en çok yetiştirilen üründür. 

17) Turizm denince akla ilk gelen şehirlerimizden biri de ……………………’dır. 

18) Üretim için gerekli maddelere …………………… …………………… denir. 

19) Üretim için gereken para miktarına …………………… denir. 

20) Kayısı denince ilk aklımıza gelen şehrimiz ……………………’dır.  3 



ETKİNLİK 3: (Bilinçli Tüketici Olalım, Belgemizi Alalım)  

Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

(……) 1) Aldığımız ürünlerde sorun yaşarsak kaymakamlıklarda bulunan Tüketici Hakem Heyeti’ne 

başvurabiliriz.  

(……) 2) Ürünlerin standartlarını belirlemek amacıyla 2021 yılında Türk Standartları Enstitüsü 

kurulmuştur. 

(……) 3) Bilinçli tüketici alışveriş öncesi alışveriş listesi hazırlar. 

(……) 4) Bilinçli tüketici öncelikle isteklerini karşılar. 

(……) 5) Bilinçli tüketici reklamların etkisinde kalmaz. 

(……) 6) Bilinçli tüketici pahalı ürünleri öncelikle tercih eder. 

(……) 7) Bilinçli tüketici aynı kalitede iki ürün arasında seçim yaparken fiyatı uygun olanı tercih eder. 

(……) 8)Bilinçli tüketici dayanıklı tüketim mallarını alırken garanti belgesini imzalı ve mühürlü olarak 

talep eder. 

(……) 9) Tamir ve değiştirme hakkı sağlayan belgeye garanti belgesi denir. 

(……) 10) Aldığımız ürün bozuk çıkarsa polise şikâyet etmek gerekir. 

 

ETKİNLİK 4: (Bilinçli Tüketici Olalım, Belgemizi Alalım)  

 Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayalım. 

Son kullanma 

tarihine 

temel 

ihtiyaçlarımıza 

Türk Standartları 

Enstitüsü 

kullanma 

klavuzuna 

fatura fiyatını 868 TSE 

garanti belgesi 869 kalitesini fiş 

CE etiketlerine   

 

1) Barkod numarası ………………… ve …………………  ile başlayan ürünler Türkiye’de üretilmiştir. 

2) Alışverişlerimizden sonra ………………… veya ………………… istemeliyiz. 

3) 1960 yılında ………………… ………………… ………………… kurulmuştur. 

4) Üzerinde ………………… kısaltması bulunan ürün Avrupa Birliği’nin koyduğu standartlara uygundur. 

5) Bilinçli tüketici aldığı ürünün ilk ve ………………… ………………… ………………… bakar. 

6) Bilinçli tüketici aldığı üründe ………………… damgasının olup olmadığını kontrol eder. 

7) Alacağımız ürünün ………………… ve ………………… araştırmalıyız.  4 



8) Bilinçli tüketici ………………… ………………… bakmadan yeni almış olduğu bir elektronik ürünü kullanmaz. 

9) Kıyafetleri ………………… uygun olarak kullanmalıyız. 

10) Ürün satın alırken ………………… ………………… öncelik vermeliyiz.  

11) Tamir ve değiştirme hakkı sağlayan belgeye ………………… ………………… denir. 

 

ETKİNLİK 5: (Ayağımızı Yorganımıza Göre Uzatalım. Tüketime Evet İsrafa Hayır) 

Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

(……) 1) Bütçe hazırlanırken temel ihtiyaçlara öncelik verilmelidir.  

(……) 2) Bozuk muslukları tamir etmek su israfını önler. 

(……) 3) Artan ekmekleri çöpe atarım. 

(……) 4) İzlemesek de televizyonu açık bırakmalıyız. 

(……) 5) Bütçemizi hazırlarken gelir ve giderlerimize dikkat etmeliyiz. 

(……) 6) Çocuklar aile bütçesine katkı sağlamak için bir işte çalışmalıdır. 

(……) 7) Doğadaki kaynakların hepsi sınırsızdır. 

(……) 8) Dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmamalıyız. 

(……) 9) Kullanmadığımız kıyafetleri yardım kuruluşları tarafından bırakılmış olan giysi toplama 

kutularına atmalıyız. 

(……) 10) Zamanımızın çoğunu televizyon seyrederek geçirmeliyiz. 

(……) 11) Denk bütçeyi sağlamak için ihtiyaç listesi hazırlamak gerekir. 

(……) 12) Bütçemizden fazla para harcamak ailede ekonomik sıkıntıya neden olmaz. 

 

ETKİNLİK 6: (Ayağımızı Yorganımıza Göre Uzatalım. Tüketime Evet İsrafa Hayır) 

 Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayalım. 

Gelir ışıkları denk bütçe gelirimizi bütçemize 

Bilgisayar tasarruf İsraf geri dönüşüm Tasarruf 

 

1) Kullanılmış kâğıtları ………………… ………………… kutusuna atmalıyız. 

2) Gereksiz yanan ………………… kapatmak gerekir. 

3) ………………… başında fazla zaman geçirmemeliyiz.  5 



4) Aile ………………… göre harcama yapmalıyız. 

5) …………………; gelirimizi, zamanımızı ve emeğimizi boş yere harcamaktır.  

6) …………………; bir kişiye veya aileye bir yerden belli bir zamanda gelen paraya denir. 

7) …………………; birikim yapmaya verilen addır. 

8) Gelir ve giderlerin eşit olduğu bütçeye ………………… ………………… denir. 

9) Gelirimiz giderimizden fazla ise ………………… yapmak gerekir. 

10) İhtiyaç listesi hazırlanırken ………………… dikkate almalıyız. 

DEĞERLENDİRME TESTİ 

1) Yaşamımızı sürdürebilmek için gerekli olan 

madde ve durumlara ne ad verilir? 

A) istek   B) ihtiyaç 

C) üretim    D) dağıtım 

2) Aşağıdakilerden hangisi temel 

ihtiyaçlarımızdan biri değildir? 

A) ev    B) kaban 

C) çorba    D) tablet 

3) Aşağıdakilerden hangisi sosyal 

ihtiyaçlarımızdan biri değildir? 

A) sinemaya gitmek B) eğitim almak 

C) su içmek   D) oyun oynamak 

4) Yaşamsal önemi olmasa da insanların mutlu 

olmasına sebep olan madde veya koşullara ne ad 

verilir? 

A) tüketim   B) istek 

C) ihtiyaç    D) üretim 

5) İnsanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 

çalışan kişiler tarafından mal ve hizmet 

meydana getirilmesine ne denir? 

A) ekonomik faaliyet B) üretim  

C) dağıtım   D) tüketim 

6) İhtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin meydana 

getirilmesine ne ad verilir? 

A) tüketim   B) dağıtım 

C) üretim   D) ekonomik faaliyet 

7) Üretilen mal ve hizmetlerin insanlara 

ulaşabilmesi için market vb. gibi satış yerlerine 

gönderilmesine ne denir? 

A) tüketim   B) dağıtım 

C) üretim   D) ekonomik faaliyet 

8) İnsanların üretilen her şeyi satın alarak 

kullanmasına ne denir? 

A) ekonomik faaliyet B) üretim 

C) dağıtım   D) tüketim 

9) Aldığımız bir ürün sorunluysa nereye 

başvurmak gerekir? 

A) okulumuza   

B) karakola 

C) Milli Eğitim Bakanlığına 

D) Tüketici Hakem Heyetine 

10) Aşağıdaki ürünlerden hangisinin garanti 

belgesi olur? 

A) defterlerimizin  B) kitaplarımızın 

C) bilgisayarımızın  D) kalemlerimizin 
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11) Üretim yapabilmek için kaynaklara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden 

hangisi bu kaynaklardan olamaz? 

A) pazarlama  B) insan gücü 

C) doğal kaynaklar  D) maddi kaynaklar 

12) Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynak 

değildir? 

A) su    B) çalışanlar 

C) bitkiler   D) toprak 

13) Doğal kaynakların alımı ve çalışanlara 

çalışmalarının karşılığı olarak ödenecek paraya 

ne ad verilir? 

A) maddi kaynak  B) insan gücü 

D) doğal kaynak  D) tüketici 

14) İnsanlar ihtiyaçlarını çevrelerinde bulunan 

kaynakları kullanarak üretirler. Buna göre 

aşağıdakilerden hangisi bir kaynaktır? 

A) çanta   B) bardak 

C) demir   D) tencere 

15) Ürünlerin fabrikalarda işlenmeden önceki 

hallerine ham madde denir. Buna göre 

aşağıdakilerden hangisi bir hammadde değildir? 

A) buğday   B) pamuk 

C) su    D) zeytinyağı 

16) Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir 

tüketicinin özelliği olamaz? 

A) Tüketici olarak haklarını bilir veya öğrenir. 

B) İsteklerine öncelik verir. 

C) Alışveriş öncesi liste hazırlar. 

D) Ürünlerden TSE damgasını kontrol eder. 

 

17) Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir 

tüketicinin özelliğidir? 

A) Reklamlara göre alışverişini yapar.  

B) Ambalajsız ürünleri tercih eder. 

C) İhtiyacından fazlasını almaya dikkat eder. 

D) Aldığı üründe sorun çıkarsa Tüketici Hakem 

Heyetine başvurur. 

18) Ülkemizde besin maddeleri hangi bakanlığın 

izni ile üretilir? 

A) Tarım ve Köy işleri Bakanlığı 

B) İçişleri Bakanlığı 

C) Maliye Bakanlığı 

D) Milli Eğitim Bakanlığı 

19) Tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara 

yönelik çözüm yolları sunan ve başvurmaları 

gereken makamlara yönlendiren çağrı 

merkezinin adı Tüketici danışma hattıdır. Bu 

hatta ait telefon numarası aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 155  B) 165  C) 175  D) 185 

20) “Belli dönemlerde bir kişiye veya aileye 

gelen veya kazanılan paraya …………… denir.” 

yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisine 

aittir? 

A) gider   B) bütçe 

C) gelir   D) maaş 

21) İhtiyaçlar ve istekler için harcanan paraya 

ne ad verilir? 

A) maaş   B) bütçe 

C) gelir   D) gider 
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22) Belli dönem içerisinde gelir ve giderlerin 

planlanmasına ne denir? 

A) bütçe   B) gider  

C) maaş   D) gelir 

23) Kaynakların gereksiz yere kullanılmasına 

veya tüketilmesine ne denir? 

A) tasarruf   B) israf 

C) bütçe   D) gider 

24) Bütçe hazırlanırken dikkat edilmesi 

gerekenler vardır. Buna göre aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Gelirimize dikkat ederiz. 

B) Giderlerimizin gelirimizden yüksek olması 

gerekir. 

C) Zorunlu ihtiyaçlar dışında tasarruf etmeliyiz. 

D) Sonradan çıkabilecek durumlar için birikim 

yapmalıyız. 

25) Ali ve ailesi pişmaniyesi ile meşhur bir 

şehrimizde yaşamaktadır. Babası da bu şehirde 

petrol rafinerisinde çalıştığına göre Ali ve 

ailesinin yaşadığı şehir aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Elazığ   B) Antalya 

C) Trabzon   D) Kocaeli 

26) Aşağıda verilen hammadde ürün 

sıralamalarından hangisi yanlıştır? 

A) Pamuk – iplik – elbise 

B) ağaç – kereste – masa 

C) şeker – çay – kahve 

D) buğday – un – ekmek 

 

27) Türkiye sebze ve meyve çeşitliliği 

bakımından Dünya’nın önde gelen ülkelerinden 

biridir. Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Farklı iklim çeşidine sahip olması 

B) Dünyaya ihracın fazla olması 

C) Topraklarımızın verimli olması 

D) Tarım yapan kişi sayısının fazla olması 

28) Ülkemizde üretilen bir ürünün kalitesini 

ölçmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? 

A) Belediyelerin 

B) Bakanlıkların 

C) Türk Standartları Enstitüsü’nün 

D) Tüketici Hakem Heyeti’nin 

29) Hatalı olan bir ürünü iade ederken 

aşağıdakilerden hangisini göstermeye gerek 

yoktur? 

A) Fiş    B) Kullanım Kılavuzu 

C) Fatura   D) Garanti belgesi 

30) Bir tarım ürünü için gerekli olan su ve 

toprak aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 

A) doğal kaynak  B) iş gücü 

C) ürün   D) pazarlama 

 

DEĞERLENDİRME TESTİ CEVAP ANAHTARI 

1) B    2) D    3) C    4) B    5) A    6)C    7) B 

8) D   9) D    10) C    11) A    12) B    13) A 

14) C   15) D   16) B   17) D   18) A   19) C 

20) C   21) D   22) A   23) B   24) B     25) D   

26) C   27) A  28) C    29) B   30) A 
8 



CEVAP ANAHTARLARI 

ETKİNLİK 1: ( İhtiyaç ve İstekler – Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler) 

1) Y     2) D     3) Y     4) D     5) Y     6) D     7) D     8) D     9) Y     10) Y     11) D     12) D     13) D     

 14) D     15) Y     16) Y     17) Y     18) D     19) D 

 

ETKİNLİK 2: ( İhtiyaç ve İstekler – Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler) 

1) ihtiyaç     2) temel – sosyal     3) beslenme – giyinme – barınma     4) Sinemaya    5) Eğitim 

6) istek     7) Temel ihtiyaçlar     8) Spor     9) İstekler     10) istek     11) ekonomik faaliyet 

12) üretim     13) dağıtım     14) tüketim     15) taş kömürü     16) Fındık     17) Antalya 

18) ham madde     19) sermaye     20) Malatya 

 

ETKİNLİK 3: (Bilinçli Tüketici Olalım, Belgemizi Alalım) 

1) D     2) Y     3) D     4) Y     5) D     6) Y     7) D     8) D     9) D     10) Y      

 

ETKİNLİK 4: (Bilinçli Tüketici Olalım, Belgemizi Alalım) 

1) 868 – 869     2) fiş – fatura     3) Türk Standartları Enstitüsü     4) CE     5) son kullanma tarihine 

6) TSE     7) fiyatını – kalitesini     8) kullanma kılavuzuna     9) etiketlerine      

10) temel ihtiyaçlarımıza     11) garanti belgesi 

 

ETKİNLİK 5: (Ayağımızı Yorganımıza Göre Uzatalım. Tüketime Evet İsrafa Hayır) 

1) D     2) D     3) Y     4) Y     5) D     6) Y     7) Y     8) D     9) D     10) Y     11) D     12) Y      

 

ETKİNLİK 6: (Ayağımızı Yorganımıza Göre Uzatalım. Tüketime Evet İsrafa Hayır) 

1) geri dönüşüm     2) ışıkları     3) Bilgisayar     4) bütçemize     5) İsraf     6) Gelir     7) Tasarruf 

8) denk bütçe     9) tasarruf     10) gelirimizi 
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