
KASIM 2012 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI
TURİZM ULAŞTIRMASI

DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

Düzeltmeler daire (                         ) içinde gösterilmiştir.

YANLIŞ

 Ünite 3, Sayfa 76, “Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı”;

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

1. a Yanıtınız yanlış ise “Dünyada Demiryolu Ulaştırma-
sı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yanıtınız yanlış ise “Dünyada Demiryolu Ulaştırma-
sı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı’da ve Türkiye’de De-
miryolunun Kullanımı” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz.

4. d Yanıtınız yanlış ise “Hicaz Demiryolu” başlıklı konu-
yu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yanıtınız yanlış ise “Cumhuriyet Sonrası Demiryolla-
rı Dönemi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yanıtınız yanlış ise “Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demir Yolları (TCDD)” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Cumhuriyet Sonrası Demiryolla-
rı Dönemi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yanıtınız yanlış ise “Orient Express” başlıklı konuyu 
yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “Yüksek Hızlı Trenin Avantajları” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Demiryolu Sektörünün Serbest-
leşmesi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

DOĞRU

 Ünite 3, Sayfa 76, “Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı” 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

1. a Yanıtınız yanlış ise “Dünyada Demiryolu Ulaştırma-
sı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise “Dünyada Demiryolu Ulaştırma-
sı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı’da ve Türkiye’de De-
miryolunun Kullanımı” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz.

4. a Yanıtınız yanlış ise “Hicaz Demiryolu” başlıklı konu-
yu yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise “Cumhuriyet Sonrası Demiryolla-
rı Dönemi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yanıtınız yanlış ise “Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demir Yolları (TCDD)” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Cumhuriyet Sonrası Demiryolla-
rı Dönemi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Orient Express” başlıklı konuyu 
yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Yüksek Hızlı Trenin Avantajları” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yanıtınız yanlış ise “Demiryolu Sektörünün Serbest-
leşmesi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.


