
UNIT 7 - TOURISM DICTIONARY 

NOUNS (İSİMLER) 

abroad: yurtdışı 

accomodation: konaklama 

amphitheatre: amfi tiyatro 

ancient city: tarihi(antik) şehir,  

architecture: mimari, yapı 

artificial waterway: yapay suyolu 

autumn: sonbahar 

average temperature: ortalama sıcaklık 

beach: sahil, kumsal 

bed and breakfast hotels: kahvaltı dâhil otel 

beverage: içecek, meşrubat 

black sea region: karadeniz bölgesi 

border: sınır 

bridge: köprü 

budget: bütçe 

bull fighting: boğa güreşi 

capital: başkent 

cathedral: büyük kilise 

century: yüzyıl 

city sightseeing: şehir gezisi 

climate: iklim 

conquest: fetih 

construction: inşa 

cooperation: işbirliği 

countryside: kırsal bölge 

cruise holiday: gemi tatili 

cuisine: mutfak, yemek kültürü 

cultural diversity: kültürel farklılık 

determination: kararlılık 

dish: yemek 

east: doğu 

emperor: imparator 

equality: eşitlik 

example: örnek 

experience: deneyim 

extreme sports: aşırı (uç) sporlar 

folk dance: halk dansı 

foreign food: yabancı yiyecekler 

gift: hediye 

golden sand beach: altın kum sahili 

handcrafts: el sanatı 

highlands: dağlık bölge 

historic sites: tarihi yerler 

historical architecture: tarihi yapı 

history: tarih 

holiday: tatil 

honesty: dürüstlük 

hospitality: misafirperverlik 

hour: saat 

invasion: istila 

justice: adalet 

landmark: kentin simgesi 

location: konum 

meal: öğün, yemek 

meatball: köfte 

mercifulness: merhametlilik 

monument: anıt 

mosque: cami 

natural heritage: doğal miras 

nature: doğa 

north: kuzey 

opinion: fikir 

other: diğer 

palace: saray 

patience: sabır 

place to stay: kalacak yer 

plateaus: platolar 

population: nüfus 

price: ücret 

prophet: peygamber 

province: il, bölge 

reason: sebep 

respect: saygı 

rich tradition: zengin gelenek 

river: ırmak 

rock structure: taş yapı 

scenery: manzara 

seaside: deniz kenarı 

season: mevsim 

self confidence: özgüven 

south: güney 

souvenir: hediyelik eşya 

spectator: seyirci 

spring: ilkbahar 

square: meydan 

state guest house: misafirhane, pansiyon 

temple: tapınak 

tomb: türbe, mezar 

tourist attraction: turistik merkez, cazibe merkezi 

tourist attraction: turizm merkezi 

trade route: ticaret yolu 

train station: tren istasyonu 

transportation: ulaşım 

trip: gezi 
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Kelimeleri Öğrendikten 

Sonra Kendinizi Kelime 

Quiziyle Test Edin 

Kelime Kartlarıyla Daha 

Kolay Ezberlemek İçin  

QR Kodu Okutun 

type: tür 

vacation: tatil 

village: köy 

visitor: ziyaretçi 

weather: hava 

west: batı 

 

VERBS (FİİLLER)  

attract visitor: ziyaretçi çekmek 

believe: inanmak 

build: inşa etmek 

buy gift/souvenir: hediye satın almak 

choose: seçmek 

compare: karşılaştırmak 

conquer: fethetmek 

contain: içermek 

date back: geçmişe dayanmak 

end: sonlandırmak, bitmek 

get lost: kaybolmak 

go abroad: yurt dışına gitmek 

guide visitors: ziyaretçilere rehberlik etmek 

learn: öğrenmek 

leave: ayrılmak, çıkmak, bırakmak 

located: yer almak 

offer: önermek, teklif etmek 

pass: geçmek 

prefer: tercih etmek 

rediscover: yeniden keşfetmek 

search: araştırmak 

stay: kalmak 

taste: tatmak 

vary: değişmek, çeşitli olmak 

visit: gezmek 

weigh: (kilo) gelmek 

would rather: tercih etmek 

 

ADJECTIVES (SIFATLAR) 

abandoned: terk edilmiş 

adventurous: maceracı 

all inclusive: her şey dahil 

ancient: eski 

artificial: yapay 

attractive: çekici 

boring: sıkıcı 

charming: büyüleyici 

cheap: ucuz 

comfortable: rahat 

delicious: lezzetli 

different: farklı 

enormous: kocaman 

exotic: tuhaf, garip 

expensive: pahalı 

famous: ünlü 

fascinating: büyüleyici 

fun: eğlenceli 

great: harika 

important: önemli 

incredible: inanılmaz 

interesting: ilgi çekici 

magnificent: muhteşem 

natural: doğal 

public: halka açık 

relaxing: rahatlatıcı 

religious: dini, dinle ilgili 

remarkable: dikkat çekici, göze çarpan 

rural: kırsal 

same: aynı 

special: özel 

traditional: geleneksel 

understanding: anlayışlı 

urban: şehir, şehirle ilgili 

various: çeşitli 

worldwide: dünya çapında 

 

IMPORTANT EXPRESSIONS 

above sea level: deniz seviyesinin üstünde 

above: üzerinde 

almost: neredeyse 

also: ayrıca 

else: başka 

have you ever …? : sen hiç …? 

have you ever been to … : hiç …’da bulundunmu? 

I guess: tahmin ederim 

I have been to … : …’da bulundum. 

I suppose: umarım 

in my opinion: bana göre 

like: gibi 

most of: çoğu 

per year: yılda 

the most: en çok 

to me: bana göre 

until: -e kadar 

what else: başka  

what kind of: ne tür 

what type of: ne tür 

while:- iken 
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