
 

 

1. Bir yerleşim yerinin hem kendi sınırları içinde 

hem de diğer yerleşim yerleri ile olan bağlantısı-

nı sağlayan en önemli hizmet sektörü ulaşımdır. 

Ulaşım sektörü, yerleşim merkezlerinin ekono-

mik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde 

önemli göstergelerden biridir. 

Gelişmişlik düzeyleri göz önüne alındığında, 

aşağıdaki yerleşim merkezlerinden hangisin-
de ulaşım sektörünün daha fazla geliştiği söy-
lenebilir? 

A) İzmir B) Muğla C) Çanakkale 

D) Gümüşhane E) Sinop 

5. Aşağıdaki haritada, Selçuklu Dönemi'nde tarihi 

İpek Yolu güzergahları, bunların üzerindeki ker-

vansaraylar ile dağların genel uzanışı gösteril-

miştir. 

 
• Kervansaray/— Dağlar .—- 

Ticaret Yolu 
 

2. Anadolu'da, Selçuklular ve Osmanlılar devrinde 

birçok yollar, köprüler, yol boylarında sıra sıra 

kervansaraylar ve hanlar yapılmıştır. 

Bu durum, geçmişten günümüze ulaşımla 

aşa-ğıdakilerden hangisinin iç içe olduğunu 

gösterir? 

A) Kültür B) Ticaret C) Tarım 

D) Medeniyet E) Eğitim 

3. Kastamonu, Antalya ve Hakkâri gibi yerleşim 

merkezlerinde demir yolu ulaşımının gelişme-

mesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangi-

sidir? 

A) iklim özelliklerinin olumsuz etkisi 

B) Ekonomik faaliyetlerin gelişmemesi 

C) Yeryüzü şekillerinin engebeli olması 

D) Coğrafi konumlarının elverişsiz olması 

E) Büyük boyutlu pazarların bulunmaması 

Haritadaki bilgilere göre, aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılamaz? 

A) Kervansarayların en fazla olduğu yer İç Ana-
dolu'dur. 

B) Kervansaraylar ticaret yollan üzerinde bulun-

maktadır. 

C) İpek Yolu, Batı Anadolu'daki limanlarda son 
bulmaktadır. 

D) Ticaret yolu kuzeyden ve güneyden limanla-
ra ulaşmaktadır. 

E) Ticaret yolu genel olarak dağların uzanışına 

paralellik göstermektedir. 

6. Türkiye'de, ulaşım üzerinde etkili olan beşerî 

faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi 

gösterilemez? 

A) Sermaye        B) Sanayileşme        C) 

İnsan 

D) İklim E) Teknolojik gelişme 
 

4. Ulaşım; insanın, eşyanın, bilginin ya da herhangi 

bir şeyin bir yerden başka bir yere gitmesi, taşın-

masıdır. 

Ülkemizdeki kara ve demir yolu ulaşımı üze-

rinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha 
fazladır? 

A)  İnsan B)  İklim 

C) Coğrafi konum D) Yüzey şekilleri 

E) Bitki örtüsü 

7. Türkiye'de yer şekillerinin engebeli ve dağlık ol-

duğu bölgelerde ve yörelerde demir yolu ulaşımı 

fazla gelişmemiştir. 

Buna göre, aşağıda verilen bölüm veya yöre-
lerden hangisinde demir yolu ulaşımının ge-
lişmesi beklenmez? 

A) Taşeli Yöresi 

B) Ergene Bölümü 

C) Aydın - izmir Yöresi 

D) Yukarı Sakarya Bölümü 

E) Güney Marmara Bölümü 

 


