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1. cince-mrkce ceviri Cevap Anahtart 
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Son bir kaç yildir seyahat etmek bir tUr rnodaya döntltU. Insanlarin; yeme içme, 

kullanma, giyim kuam gibi maddesel ihtiyaçlari doyuma u1atiktan sonra yaptikiari 

turizm arnacli ttlketim gUnden gOne arti gostermeye baladi. Bir arattrina sonucu 

gosterlyor ki; §u anda, Pekin ye angay'da yaayanIarin turizrn ye elence harearnalari, 

toplam harcarnalanmn% 10 ve% iPini oluturmaktadir. Bu oran yaarn ye u1aim 

harcamalannin kat kat UstUnde olmakia kalmayip, ayni zarnanda giyim kuarn 

harcamalarina da yak1aan bir hal almitir. Diger tarafian; geçtigimiz yil ternniuz 

ayindan bu yana, Pekin'de 4 milyondan fazia insan Pekin-Tianjin-Hebei bölgesinde 

bir turizm faaliyeti gerçekIetirmitir. Ister ulaim ister turizm amaçli olsun, yapiIarer 

seyahat çok para harcamayi ye bu da belirli bir gelir dtlzeyine sahip olmayi 

gerektirmektedir. Insanlarin yaain standardi yUkseldikçe, turizm tOketimi do o kadar 

artacak ye turizm endUstrisinin ge!iimi hizlanacaktir. Bu; dttnya tilkelerinin 

uygulamalari sayesinde kanitIanmitir. Ayni zanianda, turizmin ge1iimi sadece 

insantarin ttlketici taleplerini karilamakla kalmayip, ayni zamanda ekonomik 

kalkrnmayi, istihdam ye dOviz gelirlerini artlrrnayi, uIaim, posta ye 

telekornunikasyon, kentsel inaat ye ticaret gibi pek cok ilgili sektörttn geIiimini do 

tevik etmektir. 
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2, Turkce-çjnce ceviri Cevap Anabtara 

KUrese1ieme He birlikte hemen her §ey ge1iti ye deiti. Bu degiimlerin bazisi iyi 

olarak tanimlanabilirken bazisi ise hem dUnyamiz hem de insanlar ye kUittirler 19m 

olumsuz etkilere yol açti. Insanlar da tarihte hiç o1madii kadar kolaylikia sinirlilari 

aamaya ye serbest do1amaya baladi, Yaam tarzimiz, zevk ye ahkanliklarimiz, 

hatta deger yargtlarimiz ye küItUrel faaliyetleritniz bile bu kUresel etkileimden 

nasibini aliyor. Farkli kUltUrleri ye degiik Ulkeleri tanima arzusuna sahip insanlarin 

yaptii her hareket, bir turizm faaliyetidir. Turizm endflstrisi de bu arzulara hizmet 

eden ticari faaliyetler anlamina geliyor. Ya olumu talebi deerlendiriliyor ya da talep 

yarattyor. Burada elbette talebi yaratan merakli ye gezmeyi seven insanlar olUyor. 

Insanlar tatillerini veya seyahatlerini secerken global trendlere uyuyor, uymasalar da 

bir trendin yaratilmasinin parçasi oluyor. 
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ciNcE DIL SINAVI 

1-3 Sorular: Her cflmlenin altinda verilmi§ olan 'tirnak iareti' içerisindeki 
kelimeyi, cümlede en uygun olan yere getiriniz. 
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4-7 Sorular: Aagidaki cflmlelerde yer alan boluklari doldurmak için, ABCDE 
seçeneklerinde yer alan en uygun keiineyi seçiniz. 
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18-10 Sorular: Aagidaki sorularda kariik olarak verilen kelimeleri, anlamli bir 
ctimle o1uturacak §ekilde siralayiniz. 
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A) 213698475 

B) 278463915 

C) 652798413 

D) 127368495 
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B) 389425167 
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A) 123596874 
B) 698732154 

C) 687213549 
OD 659184723 

E) 968547213 

1143 Sorular: Aagidaki cümlelerde alti çizii olan kelimenin yerine 
kullanilabilecek en uygun kelimeyi seçiniz. 
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14-47 Sorular: Her cümlenin altrnda veri1mi olan soruyu, cümlenin içerigine 
uygun olarak cevaplayiniz. 
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1820. Sorulari aagidaki metine gore cevaplayirnz. 
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