
 

 

  

1- Turizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Turizm faaliyetlerine katılan kişiye turist denir. 
B) Turizm faaliyetleri sadece fiziki özellikleri kapsar. 
C) İnsanları turizm faaliyetlerine yönelten nedenler 
farklılık gösterir. 
D) İnsanların ilgisini çeken yerler turizm yönüyle 
elverişli koşullara sahiptir. 
E) Turizm, bazı ülkelerin dış ticaret açıklarını 
kapatmada kullandığı bir faaliyet alanıdır. 
 
 
 
 
2- Aşağıdakilerden hangisi, turizmin ekonomik 
etkilerine örnek olarak gösterilemez? 
A) Döviz girdisi sağlaması 
B) İstihdam kaynağı olması 
C) Kültürler arasında iletişim sağlaması 
D) Ödemeler dengesine katkı sağlaması 
E) Alt yapı ve üst yapının gelişmesine katkı 
sağlaması 
 
 
 
 
3- Aşağıdakilerden hangisi, insanları turizm 
faaliyetlerine yönelten durumlardan biri değildir? 
A) Kongre ve toplantılara katılma 
B) Aile, dost ve akraba ziyaretleri 
C) Doğal güzellikleri görme isteği 
D) Kültürel değerleri görme ve tanıma arzusu 
E) İş olanakları fazla olan yerlere yerleşme isteği 
 
 
 
 
4- İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye gibi 
ülkelerde deniz turizminin gelişmesinin nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yer şekillerinin engebeli olması 
B) Doğal güzelliklerinin fazla olması 
C) Karstik arazinin geniş yer kaplaması 
D) Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması 
E) Akdeniz iklimi özelliklerinin görülmesi 
 
 

5- Ulusal park terimi, aşağıdakilerden hangisini 
ifade etmektedir? 
A) Sanayi faaliyetlerini geliştirmek amacıyla 
hazırlanan bölgeleri 
B) Ticareti geliştirmek amacıyla oluşturulan serbest 
ticaret bölgelerini 
C) Enerji üretmek amacıyla oluşturulan ve koruma 
altına alınan yöreleri 
D) Tarım ve hayvancılıkta yeni türler geliştirmek ve 
yetiştirmek amacıyla kurulan tarım bölgelerini 
E) Ender bulunan doğal ve kültürel kaynakları 
korumak amacıyla belirlenen dinlenme ve turizm 
alanlarını 
 
 
6- Aşağıdakilerden hangisi, turizmin olumsuz 
etkilerine örnek olarak verilemez? 
A) Çevre kirliliğinin artması 
B) Gürültü kirliliğinin artması 
C) Yeni iş sahalarının açılması 
D) Doğal çevrenin tahrip edilmesi 
E) Hayvan türlerinin azalmasına ve ekosistemin 
bozulmasına neden olması 
 
 
 
7- Bazı ülkelerin tarihi geçmişleri çok eski 
olmamasına rağmen turizm gelirleri bakımından 
dünyada ilk sıralarda yer alırlar. 
Yukarıdaki açıklamaya verilebilecek en uygun 
örnek aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İspanya  B) Fransa  C) ABD 
D) İngiltere  E) Çin 
 
 
 
8- Turizmin etkileri ekonomik, politik, sosyo- 
kültürel ya da çevresel etkiler olarak ayrılabilir. 
Aşağıdakilerden hangisi turizmin ekonomik 
etkilerine verilebilecek bir örnektir? 
A) İstihdamı artırması 
B) Uluslararası barışa katkı sağlaması 
C) Farklı kültürlerin birbirini tanıması 
D) Çevre koruma bilincini artırması 
E) Ulusların birbirini tanımasına öncülük etmesi 
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9- İnsanları turizme yönelten çok değişik faktörler 
vardır. Bunlar; doğa güzelliklerini görme isteği, 
sağlık, inanç, aile - dost ziyaretleri, eğitim - öğretim, 
sportif aktiviteler, kongre ve toplantılara katılma 
gibi birçok faaliyetten oluşabilir. 
Buna göre aşağıdaki faaliyetler ve bunların hangi 
faktöre ait olduğuyla ilgili eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır? 
A) Türkiye'de yaşayan bir grup insanın Ramazan 
Ayı'nda Umre ziyaretine gitmesi → Dinî (inanç) 
B) Japonya'dan bir grup turistin Euro – 2016 
maçlarını izlemek için Fransa'ya gitmesi → Sportif 
C) Alman turistlerin Ağustos ayında Antalya – Side 
kıyılarında bir hafta denize girip güneşlenmesi → 
Dinlenme Eğlence 
D) Bir grup İngiliz Turistin dünyanın yedi 
harikasından biri seçilen Petra Antik şehrini gezmek 
için Ürdün'e gitmesi → Eğitim - Öğretim 
E) Rusya'dan gelen romatizma hastası insanların 
Kızılcahamam'daki kaplıcaları ziyaret etmesi → 
Sağlık 
 
 
10- Dünya'da Milli parkların en fazla olduğu yerler 
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 
A) ABD - Afrika 
B) İngiltere - Belçika 
C) Türkiye - Rusya 
D) Nijerya - Mısır 
E) Peru - Arjantin 
 
 
11- Turizmin en önemli etkilerinden biri de çevresel 
ve ekolojik etkilerdir. Çevre şartlarının temiz ve 
olumlu olması turistler için cazip bir durum olduğu 
için bozulmamış bir çevre turizm için önemli bir 
faktör olarak kabul edilir. Ancak, endüstriyel 
faaliyetler ve araçların egzozlarından çıkan dumanın 
sebep olduğu kirlilik çeşitli ülkelerde çevre 
sorunlarına ve ormanların azalmasına yol açtığı için 
turizme de olumsuz etkilerde bulunur. 
Buna göre söz konusu nedenden dolayı aşağıdaki 
ülkelerden hangisine gelen turist sayısının 
azalacağı söylenemez? 
A) Almanya  B) Avusturya  C) İsviçre 
D) Fransa  E) Endonezya 
 

 
12- Birçok ülke kendi bünyesindeki doğal, tarihi ya 
da kültürel yapıların korunması için, bu özelliğe 
sahip alanları beşerî tehditlerden korumak amacıyla 
kamulaştırmakta ve ulusal park alanı haline 
getirmektedir. 
Buna göre Türkiye'nin koruma altına alınan ilk milli 
parkı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yozgat Çamlığı Milli Parkı - Yozgat 
B) Kuş cenneti Milli Parkı - Balıkesir 
C) Köprülü Kanyon Milli Parkı - Antalya 
D) Başkomutan Tarihi Milli Parkı - Afyonkarahisar 
E) Sultan Sazlığı Milli Parkı - Kayseri 
 
 
13- Dünya'nın Yedi harikası olarak bilinen yapıların 
M.Ö. 400'lü yıllarda Sidon'lu Antipatros tarafından 
bir eserle oluşturulduğu bilinmektedir. Bu yapıların 
tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş, 
olağanüstü antik yapı ve yapıtlardır. Bu yapıların 
tamamına yakını yangın ya da deprem gibi 
nedenlerle yok olmuş, sadece Keops piramidi 
ayakta kalmıştır. 
Buna göre dünyanın yedi harikası olarak bilinen bu 
antik yapılar arasında aşağıdakilerden hangisi 
yoktur? 
A) Kral Mozoles'in Mezarı - Türkiye 
B) İskenderiye Feneri - Mısır 
C) Babil'in Asma Bahçeleri - Irak 
D) Artemis Tapınağı - Türkiye 
E) Özgürlük Heykeli - ABD 
 
 
14- I. Ekolojik ortamın korunması. 
II. Dış ticaret açığının kapanması 
III. Dünya barışının gelişmesine katkı sağlanması 
Yukarıdakilerden hangileri turizmin politik etkileri 
arasında gösterilemez? 
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III 
D) I ve II  E) II ve III 
 
 
 
15- Aşağıdaki ülkelerden hangisinin turizmden 
elde ettiği gelir diğerlerine göre daha azdır? 
A) Türkiye  B) İspanya  C) Romanya 
D) ABD  E) Fransa 
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