
8. Ülkemizin yüksek ve engebeli bir topografyaya sahip 

olması, karayolu ve demiryolu yapım maliyetlerinin 

yüksek olmasına yol açar. 

Buna göre, aşağıda verilen illerden hangisinde 

yerleşim birimleri arasında yapılacak yeni kara 

yolu ve demir yolunun kilometre maliyetinin en 

fazla olması beklenir? 

A) Konya B) Aydın C) Şanlıurfa 

D) Edirne E) Kastamonu 

9. Türkiye'deki kara yolu ve demir yolu ulaşımının 

genellikle doğu - batı doğrultusunda uzanış 

göstermesi, aşağıdakilerden hangisiyle 

açıklanabilir? 

A) Akarsuların derin vadilerden akmasıyla 

B) Sıradağların genel olarak doğu batı yönlü 

uzanmasıyla 

C) İç ticaretin daha çok doğu ile batı arasında 

gelişmiş olmasıyla 

D) Batıdan doğuya doğru gidildikçe ortalama 

yükseltinin artmasıyla 

E) Ticaret yollarının geçmişten günümüze doğu 

batı yönünde uzanmasıyla 

10. Ulaşımla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Gelişmiş ulaşım sistemlerine sahip ülkelerin 

Dünya ile bağlantısı güçlüdür. 

B) İklim koşullarının elverişli olmadığı ülkelerde 

her türlü ulaşım olanakları gelişmemiştir. 

C) Ulaşım; ortak kültür, bölgesel iş bölümü ve 

ülkelerin savunması açısından önemlidir. 

D) Üretim merkezleri ile tüketim merkezleri ara-

sında ticaretin gelişmesini ulaşım sağlar. 

E) Bir ülkenin başka ülkelerle ticari, kültürel ve 

sosyal ilişkilerin kurulmasında ulaşımın rolü 

fazladır. 

11. Arazideki engebeler arttıkça, aynı standarttaki kara 

yollarının kilometre maliyeti artmaktadır. 

 

12. Yurdumuzdaki karasal iklim koşulları, kara yolu, hava 

yolu ve demir yolu ulaşımı üzerinde etkili olan 

doğal coğrafi koşullardan biridir. Ulaşımın 

engellenmesi, inşaat, işletme maliyetlerinin art-

ması, ulaşım hizmetlerinin kesintiye uğraması ile 

ortaya çıkan ekonomik kayıplar bu coğrafi koşul-

ların sonuçlarından bazılarıdır. 

 

Buna göre, yukarıdaki haritada taranarak nu-

maralandırılan yörelerden hangisinde iklim 

koşullarının ulaşım üzerindeki olumsuz etkisi 

daha fazladır? 

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

13. Türkiye'de şehirler arasındaki ekonomik gelişmişlik 

düzeyi ulaşım türlerinin gelişmesi üzerinde etkili 

olmaktadır. Genellikle sanayi, ticaret, tarım, eğitim 

gibi faaliyetlerin geliştiği yerler aynı zamanda 

ulaşımın da geliştiği yerlerdir. 

Buna göre, aşağıdaki şehirlerin ekonomik ge-

lişmişlikleri göz önüne alındığında hangisinde 

ulaşımın daha fazla gelişmesi beklenir? 

A) Ankara B) Malatya C) Erzurum 

D) Trabzon E) İsparta 

14. Aşağıdaki haritada, Türkiye'deki demir yolu ağı 

gösterilmiştir. 

 

Haritadaki  bilgilere göre,  aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılamaz? 

A) Demir yollarıyla daha çok yük ve madenler 

taşınır. 

B) Demir yolu ulaşımı daha çok doğu batı yö-

nünde uzanır. 

C) Bulgaristan, Ermenistan ve İran'la demir yolu 

ulaşımı bulunmaktadır. 

D) Doğu Karadeniz, Hakkâri Yöresi ve Antalya 

kıyılarında demir yolu ulaşımı yoktur. 

E) Karadeniz kıyılarında Samsun ve Zonguldak 

demir yolu ulaşımının olduğu illerdir. 

 
    

Buna göre, yukarıdaki haritada ok yönünde 

numaralandırılarak verilen doğrultuda yapılacak 

yeni kara yolunun kilometre maliyetinin en az 

olması beklenir? 

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


