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ÖĞRENCİ 



 

 

ÇALIŞMA  KİTABI 

 
Giriş 

Merhaba, çevrimiçi birimdeki yolculuğunuzu 

desteklemek için tasarlanmış öğrenci çalışma kitabına 

hoş geldiniz. Projenin temel amacı gençlere Turizm ve 

Ağırlama sektörünü tanıtmak ve onlara sektöre olası 

kariyer ve eğitim yolları hakkında bilgi vermektir. Birinci 

bölümde size sektör hakkında bilginizi artırmayı ve 

sektörü olası bir kariyer olarak görmenizi teşvik edecek 

arka plan bilgileri ve rakamlar sunmaya başlıyoruz.   

Buna dayanarak birinci ünite için öğrenme çıktıları: 

1. Turizm istatistikleri için bazı bilgi kaynaklarına 

aşinalık geliştirmek 

2. Yabancı  turistlerin ekonomiye kattığı önemi 

takdir etmek 

3. Turistlerin katıldığı faaliyetlerin çeşitliliğini 

tanımlamak 

4. Bölgenizin sahip olduğu turistik cazibe 

merkezlerinin neler olduğunu tanımlamanıza 

teşvik etmek. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Çevrimiçi kaynak ve Çalışma Kitabını 

Kullanma 

Bu ünite, çevrimiçi kaynakların ve bu çalışma kitabının 

bir kombinasyonu kullanılarak çalışacak şekilde 

tasarlanmıştır. Ünite boyunca öğrenmenizi 

desteklemeye yönelik bir dizi etkinlik olacaktır bundan 

dolayı  bu faaliyetlere aktif olarak katılmanız teşvik 

edilmektedir. 

Çevrimiçi Bölümünde  Gezinme 

sağ alt köşede, sonraki düğmeyi tıklayarak ileri  ‘>’ ve 

önceki düğmeye tıklayarak geri gidebilirsiniz ‘<’  

Ayrıca sağ üst köşede bir 'Menü' seçeneği var. Bunu 

tıkladığınızda, istediğiniz sayfalardan birini seçmenizi 

sağlayan bir açılır menü görüntülenir. 

Gerektiğinde bu çalışma kitabındaki bir etkinliğe 

yönlendirileceksiniz.   

 

 

 

 

1. Etkinlik 

 



 

 

Farklı Pazarlar 

Turistleri cezbetmek söz konusu olduğunda, 

GENELLEME' yaklaşımının uygun olmadığını hatırlamak 

önemlidir. Slaytta “Onlara Ne vaat ettik?” Adlı 

videolara bakın. – ve iki video için kendinize 

tanıtımların  kimi hedeflediğini bulmaya çalışın? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Etkinlik  

VİDYO 1 

VİDYO  2 



 

 

Hikaye panosu (Film Şeritleri) 

Slaytta 'Onlara ne vaat ettik' başlıklı önceki videoları 

izledikten sonra, yerel işletmelere yardımcı olmak için 

turistleri bölgenize çekecek bir video yapmak için 

görevlendirildiğinizi hayal edin. Bölgenizde videoda 

yer alacak en az dört ilgi çekici yerden bir hikaye 

panosu oluşturun – hangi mesajı iletmeye çalıştığını 

düşün? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

3.Etkinlik  



 

 

Bölgeniz 

Bilgilere linklerden eriştikten sonra, bir turizm danışma 

bürosunda çalıştığınızı hayal edin. Aşağıdaki 

güzergahları planlayın: 

Genç bir yetişkin için günlük gezi 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Bir aile için hafta sonu gezisi 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Emekli bir çift için Bir öğleden sonra etkinliği 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

4.Etkinlik 



 

 

Ziyaretçi turistik cazibe yerlerinin Bilgi 

Düzeyi 

Çevrimiçi birimdeki soruları yanıtlamak için, her bir soru 

slaydında ‘GEREKLİ BAĞLANTILAR’ adlı bir kutudaki 

bağlantıları tıklamanız gerekir.  Web sitelerine gidene 

kadar lütfen olası cevabı tıklamayın. Etkinliğin temel 

amacı, sizi 'test etmek' için değil, cazibe merkezleriyle 

tanıştırmaktır.

 

Not: Sınav boyunca ses yoktur. 

 

 

 

 

“Aferin bu programın 1. Ünitesini tamamladınız; 

lütfen ünite 2'ye geçin. ” 


