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1-3 Sorular: Cümlelerdeki bo1uk1ara gelebilecek en uygun kelimeyi seçiniz. 
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7-43 Sorular: Verilen kisa metinlere gore sorulara cevap veriniz. 
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14-16 Sorular: Verilen kisa metinlerde dilbilgisi yönunden hatah olan cumleyi 
bulunuz. 
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17-20 Sorular: Verilen cümleleri anlamli bir kisa metin oIuturacak eki1de 
siralayrniz. 
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cINCE cEviRi SINAVI 
CE YAP ANAHTARI 

1. cince-Turkce ceviri 
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Modern turizmin ortaya çiki, ge1iim ye yUkse1i tarihinden gorUyoruz ki, ge1imekte 

olan bir endUstri olan turizm endüstrisi sanayi1eme, kurese11eme ye bi1iim sureciyle 

birlikte kesintisiz bir bUyumeye sahip. Bu buytime sadece ekonomik ye sosyal 

ge1irne ye ilerlemenin bir UrUnü degil, ayni zamanda gostergesidir. Ekonominin ye 

toplumun ge1iimi, bilim ye teknolojinin ilerlemesi, halkin maddi gelirinin ye bireysel 

kontrolündeki bo§ vakitlerinin artmasi, insanlarin yenilikiere ilgilerinin artmasi, yeni 

fikir ye bilgi arayii, eglence ye saglik bilincinin o1umasi gibi faktörler modern 

turizmin gelimesinin itici gucunU oluturmaktadir. Sosyologlar; hayatta kalma, 

hayatin tadim cikarma ye gelime gereksinimlerinin üç temel insani ihtiyaç 

kategorisini o1uturdugunu düünmektedir. Hayatta kalma ihtiyaclari temelde tatmin 

edildiginde, insanlar talep ye kalkrnma ihtiyaçlarini gundeme alabilmektedirler. 

Turizm faaliyetleri ise talebin tadmi cikarma ye talebi ge1itirme olarak gorUlebilir. 

Minya ekonomisinin ye toplumun gelimesi ye ilerlemesiyle birlikte, gittikçe daha 

fazia insan hayatta kalma gereksinimlerinin prangasindan kurtuldu ye turizm 

aktiviteleri modern toplum yaam tarzimn vazgeçilrnez bir parçasi haline geldi. 



2. Turkce-cince ceviri 

Turizm sosyal ye ekonomik bir olaydir. tnsanlarin seyahat etmek, eglenmek, dost ye 

akrabalarini ziyaret etmek gibi faaliyetlerde bulunmalari turizmin sosyal yönunü 

ortaya koyar. Turizmin temelinde seyahat etmek vardir. Seyahat etmek öncelikle para 

hareamayi gerektirir. Gidilen yerde geçici de olsa bir sure kalmak soz konusudur. 

Turist bunun için otel, motel gibi bir konakiama yeri tercih edecektir. Turist ayni 

zamanda gormek istedigi yerlere giderken u1aim araclarirn kullanacak, yeme, icme 

ye eglence yer1erini ziyaret edecek, hediyelik eya satin alacak ye ali~veri§ yapacaktir 

ye bu faaliyetler için para harcayacaktir. Bu da turizmin ekonomik yonünU ortaya 

koyar Kisacasi turizm; devamli olarak yaanan yer diinda tUketici olarak tatil, 

dinlenme, eglenme, kultürel vb. ihtiyaclarin giderilmesi amaciyla yapilan seyahat ye 

geçici konakiama hareketidir. 
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