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Ünite 8, sayfa 209 da yer alan Kendimizi Sınayalım soruları düzenlenmiştir.

1- Modern anlamda seyahat kavramı aşağıda verilen olaylar-
dan hangisi ile başlamıştır?

a. 1841 yılında Thomas Cook’un ilk seyahat acentesini 
kurması ile
b. Sanayi Devrimi ile
c. Fransız İhtilali ile
d. Büyük Tur (Grand Tour) ile
e. Tekerleğin bulunması ile

2- Aşağıdakilerden hangisi tur operatörlerinin yaptığı işlerden 
biri değildir?

a. Paket tur satmak
b. Paket tur hazırlamak
c. Komisyon karşılığı aracılık yapmak 
d. Turistlerin ürün ve hizmet seçiminde danışmanlık hiz-
meti vermek
e. Turistik ürün stoğu yapmak

3- Farklı işletmeler tarafından üretilen ürün ve hizmetleri satın 
alıp, bunların bileşiminden paket turlar üretip, ardından bu 
ürünleri doğrudan ya da seyahat acenteleri aracılığı ile halka 
satan kişi ya da işletmelere ne denir?

a. Otel
b. Seyahat acentesi
c. Aracı
d. Tur operatörü
e. Ulaştırma işletmesi

4-Aşağıdakilerden hangisi tur operatörlerinin özelliklerinden 
biri olamaz?

a. Üreticidir
b. Aracıdır
c. Stok yapar
d. Satış riski vardır
e. Talep oluşmadan ürün hazırlar

5-Aşağıdakilerden hangisi tur operatörlerinin tüketicilere sağ-
ladığı avantajlardan biri değildir?

a. Gezinin yönetilmesi
b. Tasarruf 
c. Uygunluk ve daha az endişe
d. Refakat ve paylaşılan kazançlar
e. Maliyetlerin bilinmemesi

6- Uçağın tüm koltuklarının tek bir tur operatörüne kiralan-
ması aşağıda verilen charter kiralama yöntemlerinden han-
gisidir?

a. Koltuk charterı
b. Kısmi (part) charter
c. Tam (full) charter
d. Bütünleşik charter
e. Tarifeli charter

7- Değişik tatil unsurlarının bir araya getirilmesi ile oluşturu-
lan ve tüketicilere tek bir fiyat ile satılan ürün ve hizmetlerin 
birleşimine ne ad verilir?

a. Seyahat acentesi
b. Toptan ürün
c. Charter hizmet 
d. Bütünleşme
e. Paket tur

8- Temel olarak belirli bir noktaya gidip orada tatil süresini ta-
mamlayıp geri dönme esasına dayanan ve kültürel etkinlik-
lerden ziyade dinlenceyi tercih eden turistlere yönelik olarak 
hazırlanan turlara ne ad verilir?

a. Eşlikli Turlar
b. Bağımsız Turlar
c. Yönetilen Turlar
d. Gözetimli Turlar
e. Rehberli Turlar

9-Tur operatörlerinin paket turlarında charter havayollarını 
tercih etmelerine neden olan charter havayollarının avantaj-
larından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a. Kiralama kolaylıkları
b. Uçaklarda yolcu sınıf sisteminin olması
c. Ödeme kolaylıkları
d. Planlama avantajları
e. Fiyat avantajı

10- Aşağıdakilerden hangisi tur operatörlerinin hazırladığı pa-
ket turlar içinde, turist veren ülkedeki maliyet kalemlerin-
den biri olamaz?

a. Konaklama giderleri
b. Personel maliyetleri
c. Tanıtım maliyetleri
d. Tanıtım-pazarlama ve satış maliyetleri
e. Transfer maliyetleri


