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B2 SINAVI
A KİTAPÇIĞI
ORGANİK TURİZM
Son zamanlara kadar tatil denince akla beş yıldızlı oteller geliyordu. Bu otellerin nerede olduğuna,
denize yakınlığına, konforuna, yemeklerine kısacası yıldızlarına bakılıyordu. Ancak şimdi turizmde yeni
bir moda başladı. Artık insanlar otellerin kaç yıldızlı olduğuna ya da imkânlarına değil, doğal yaşama
uygunluğuna bakıyor. Bu durum yeni bir turizm anlayışını beraberinde getirdi: Organik turizm. Bu
turizm Avrupa’da eko veya bio turizm olarak da ……………………….(1). Genel anlamıyla bu turizm türü
‘tabiata yakın turizm’ olarak da açıklanabilir.
Dünyada organik otel ve organik tatil köylerinin sayısı ……………………….(2) arttı. Sadece İtalya’da
200′den fazla organik otel var. İsviçre ve Almanya Alpleri organik otel cenneti oldu. Bu otellerin özelliği
5 yıldızlı otel konforuna sahip olmaları. Diğer otellerden farkı ise otellerin yiyeceğinden içeceğine,
……………………….(3) eşyalardan, çevreye gösterdiği duyarlılığa kadar pek çok özelliğe sahip olması.
Mesela bu otellerde plastik eşyalar çok az kullanılıyor. Şampuanlar plastik şişede değil, cam şişede
sunuluyor. Odalardaki kağıt mendiller plastik poşete değil, bir kâğıda sarılıyor ve iple bağlanıyor. Yatak
çarşaflarının, perdelerin vs. organik ipliklerden yapılmış olmasına özen gösteriliyor. ……………………….(4)
su ve enerji kullanımına da dikkat ediliyor, israftan kaçınılıyor.
Organik turizmin gelecekte çok fazla talep göreceğini fark eden işadamları, bu alana yatırım yapmaya
çoktan başladı. Ege ve Akdeniz’den birçok otel, sertifikası olmamasına rağmen tanıtımlarında
otellerinde insanların organik turizm yapabileceklerini söylüyor. Avrupa’da bio oteller için özel kanunlar
ve bu otelleri kontrol eden kurumlar var. Türkiye’de ise bu turizm türü çok yeni olduğu için Avrupa’daki
kurumların temsilcileri bu otelleri kontrol ediyor. Avrupa’da Etik ve Çevresel Sertifikasyon Enstitüsü
(ICEA) bio otellerin kontrolünü yapıyor. Enstitünün Türkiye temsilciliğini yapan Ramazan Aydın, organik
turizmin geleceğinin parlak olduğunu, Türkiye’de bu otellerin sayısı ……………………….(5) bu tarz bir
kuruma ihtiyaç olacağını söylüyor.
Türkiye’de yalnızca bir tesisin Avrupa’da organik otellere verilen ‘bio otel’ sertifikası bulunuyor. Bu otel
yeşil yaprak şeklinde amblemi olan Yalova Armutlu’daki Thuya Otel. Sahibi sosyolog Tülay Andiç,
İstanbul‘a yakın ……………………….(6) 15 yıl önce aldığı çiftliği şimdi otel olarak işletiyor. Önceden ailecek
organik beslenmek amacıyla yetiştirdikleri sebze ve meyveleri şimdi müşterileriyle yiyorlar. İsteyen
bahçe veya tarladan yiyeceklerini kendi elleriyle toplayabiliyor. Ata binebiliyor, doğa yürüyüşleri ve
gezileri yapabiliyor. Andiç, Yalova ve Armutlu’nun organik tarım yapılan özel bir bölge olduğunu ve
burada organik otellerin sayısının ……………………….(7) söylüyor. Bu konuda istekli olanlara yerel
yönetimlerin de yoğun desteği var.
Günümüzde organik turizm ile ‘kırsal turizm ve agro-eko turizm’ kavramları birbirine karıştırılıyor. Doğal
veya organik kelimeleri turizmle bir araya gelince, akla köy evinde veya bir çiftlikte geçirilecek tatil
geliyor. ……………………….(8) organik turizm bunlardan tamamen bağımsız bir kavram. Tarlada çalışmak,
bahçeden sebze meyve toplamak isteyenler için agro-eko turizm (tarla-çiftlik turizmi), köyde veya
dağda vaktini geçirmek isteyenler için kırsal turizm anlayışı gelişti. Organik turizmde ise bildiğimiz lüks
otel hizmeti veriliyor. Ama bu otellerde menüden otellerde kullanılan eşyalara kadar her şey organik.
Uluslararası turizm şirketi Skal’ın Dünya Başkanı Hülya Aslantaş, organik turizm ile ilgili şunları
söylüyor: “Organik turizmi, tabiata yakın turizm olarak tanımlayabiliriz. Dünya Turizm Örgütü (DTÖ)
bu turizme ‘sorumlu turizm’ diyor. İklim değişikliklerinin yaşandığı, hastalıkların ve çevre kirliliğinin
arttığı bu dönemde insanlar daha bilinçlendi. Sağlığına dikkat ……………………….(9) insanlar doğal
beslenmek ve doğal bir ortamda tatil yapmak istiyor. Çevreye duyarlı yerlere gitmek istiyorlar.
Şimdilerde bu çok yaygın bir istek. Kongreler için bile şirketler tarafından bio oteller tercih
……………………….(10). Organik tatil anlayışı aslında turizmcilerin işine geliyor. Çünkü çevreye karşı
duyarlı davranmak aynı zamanda tasarruf etmelerini ve daha çok para kazanmalarını sağlayacak.”

B2 SINAVI
A KİTAPÇIĞI
1. Metne göre uygun seçeneği işaretleyiniz. (10 Puan)
1. a. bildiriyor

b. biliniyor

c. bilinen

d. bilindiği

2. a. olduğu sırada

b. oldukça

c. olarak

d. olduğu için

3. a. kullanacak

b. kullanan

c. kullanır

d. kullandığı

4. a. ne var ki

b. neyse ki

c. ayrıca

d. meğerse

5. a. arttıkça

b. artarak

c. artıp

d. artık

6. a. olduğu zaman

b. olduğu sürece

c. olduğu için

d. olana kadar

7. a. çoğalanı

b. çoğalmayacağını

c. çoğalacağını

d. çoğalmayanı

8. a. hatta

b. ne var ki

c. ne yazık ki

d. üstelik

9. a. eden

b. etmiş

c. ettiği

d. eder

10. a. ediyor

b. ettiriyor

c. ediniyor

d. ediliyor

2. Metinde organik oteller ile ilgili hangi konulardan bahsedilmiştir? İşaretleyiniz. (10 Puan)
Var
Yok
1. Bu otelleri kontrol eden kurumlar
( )
( )
2. Bu otellerde kullanılan malzemeler

(

)

(

)

3. Bu otellerin konaklama ücretleri

(

)

(

)

4. Bu otellerde kalan insanların otel hakkındaki düşünceleri

(

)

(

)

5. Bu otelleri tercih eden insanların özellikleri

(

)

(

)

6. Bu otellere ulaşımın nasıl sağlandığı

(

)

(

)

7. Bu otellerde çalışan insanların özellikleri

(

)

(

)

8. Bu otellerin diğer otellerden farkı

(

)

(

)

9. Bu otellerde yenilen yemekler

(

)

(

)

10. Bu otellerde kalmak için en uygun zaman

(

)

(

)

3. Metne göre aşağıdaki cümleler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız. (5 Puan)
1. Organik turizm doğal kaynakların korunmasını destekleyerek yapılan turizm çeşididir. (
2. Organik turizm ve kırsal turizm birbirlerine her yönden benzemektedir. (
3. Organik turizm turizmciler için kârlı bir sektör değil. (

)

4. İnsanların organik turizme olan ilgileri gelecekte daha çok artacak. (
5. Günümüzde Türkiye’de organik turizm tesislerinin sayısı azdır. (

)

)

)

)
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A KİTAPÇIĞI
DİNLEME 1

/KİŞİLİK TİPLERİ

Metni dinleyiniz ve uygun seçeneği işaretleyiniz. (15 Puan)
1. Metne göre uzmanlar aşağıdakilerden
hangisine göre kişilik tiplerini
belirlemişlerdir?
a. Kişilerin fiziksel özellikleri
b. Kişilerin doğum günleri
c. Kişilerin davranışları
d. Kişilere uygulanan bir test

2. Metne göre A tipi kişiliğe sahip insanlar
neye önem verir?
a. Sosyal değerlere
b. İnsan ilişkilerine
c. İş hayatlarına
d. Özgürlüklerine
3. Metne göre A tipi kişiliğe sahip insanların
diğer kişiler tarafından sevilmeme nedeni
hangisidir?
a. İnsanların hayatlarına müdahale etmeleri.
b. İş hayatında diğer kişilerden hırslı olmaları.
c. İnsanlara saldırganca davranmaları.
d. Bencil bir karaktere sahip olmaları.
4. Metne göre A tipi kişiliğe sahip insanlarda
hangi özellik bulunmaz?
a. Saldırganlık
b. Rekabetçilik
c. Bencillik
d. Özgürlüğe düşkünlük
5. Metne göre B tipi kişilik tipinin A tipi
kişilikten farkı nedir?
a. İşlerini yavaşça, acele etmeden yapmaları.
b. Hayatlarını diğer insanlarla paylaşmaları.
c. Farklı çalışma biçimlerini tercih etmeleri.
d. Bencil bir karaktere sahip olmaları.

6. Metne göre B tipi kişiliğe sahip insanlarda
hangi özellik bulunmaktadır?
a. Toplumun değer yargılarını önemsemezler.
b. Tek başlarına çalışmayı tercih ederler.
c. Her işi mükemmel bir şekilde yaparlar.
d. İçe dönük ve depresiftirler.

7. Metne göre C tipi kişiliğe sahip insanlar
aşağıdakilerden hangisini yapmaktan
hoşlanır?
a. İnsanların karakterlerini incelemekten.
b. Bir eşyanın çalışma düzenini incelemekten.
c. Arkadaşlarının fikirlerini dinlemekten.
d. Hayatta özgürce yaşamaktan.
8. Metne göre C tipi kişiliğe sahip insanlar
neden depresyona girmektedir?
a. Kendilerinden emin olmadıkları için.
b. İşlerini son güne bıraktıkları için.
c. Diğer insanlara baskı kurdukları için.
d. Yalnız yaşamayı tercih ettikleri için.
9. Hangisi C tipi kişiliğe sahip insanların
özelliklerindendir?
a. Özgüvenli olmaları
b. Mükemmeliyetçi olmaları
c. Dakik olmaları
d. Sabırsız olmaları
10. Aşağıdaki kişilik tiplerinden hangisi özel
hayatlarını diğer kişilerle paylaşmaktan
hoşlanmaz?
a. A tipi
b. B tipi
c. C tipi
d. Hiçbiri

B2 SINAVI
A KİTAPÇIĞI
DİNLEME 2

/KAPADOKYA GEZİSİ

1. Metne göre aşağıdaki cümleler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız. (5 Puan)
1. Özge Hanım, Kapadokya’ya turla gidilmesini tavsiye ediyor. (
2. Kapadokya birçok şehri içine alan bir bölgede bulunuyor. (

)
)

3. Günümüzde Kapadokya’da kayalara oyulmuş evlere girmek yasak. (
4. Özge Hanım’a göre bahar ayları bölgeyi gezmek için en ideal zaman. (
5. Kapadokya’da günün her vaktinde balon turu yapabilirsiniz. (

)
)

)

2. Aşağıdaki boşlukları metne uygun olarak doldurunuz. (5 Puan)
1. Kocam, bu seyahatin mutlaka bir tur eşliğinde yapılması ………………………. söylüyordu.
2. Putperestlerden kaçan Hristiyanlar yerleşmiş ve yıllarca burada ………………………..
3. Otel hem yeni hem de temizdi. ………………………. karşımızda muhteşem bir manzara vardı.
4. Balon turu yapmadan en az bir gece önce rezervasyon ………………………. gerekiyor.
5. Tur programı içinde olan ………………………. şeyleri yapmak zorunda kalmazsınız.

B2 SINAVI
A KİTAPÇIĞI
YAZMA
Geçmişten günümüze teknoloji nasıl değişti? 10 sene önceki teknoloji ile günümüzde kullanılan
teknoloji arasında ne gibi farklılıklar bulunuyor? Aşağıdaki konuları göz önünde bulundurarak bir
kompozisyon yazınız. (25 puan / en az 250 kelime)




Teknolojinin hayatımızdaki önemi
Teknolojinin olumlu / olumsuz tarafları
Teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylıklar

B2 SINAVI
A KİTAPÇIĞI
KONUŞMA
1. Aşağıdaki metni okuyup kısaca özetleyiniz. Konu hakkında kendi düşüncelerinizi anlatınız. (12
puan)
Her insan bazı durumlarda yalan söyleme eğilimi gösterir. Çoğu insan doğruyu söylemekten korktuğu
zamanlarda yalan söyler. Peki, insanların yalan söyleme nedenleri nelerdir? Bu sorunun hem karmaşık
hem basit birçok nedeni vardır.
Son araştırmaların sonucu göstermiştir ki; birçoğumuz gündelik hayatta başka insanlarla iletişim
halindeyken % 25’e yakın bir oranda yalan söylüyoruz. Örneğin, gündelik hayatta herhangi bir
arkadaşımız o gün giydiği kıyafetin güzel olup olmadığına dair yorum istese, çoğumuz beğenmesek dahi
kıyafetinin güzel olduğunu söyleriz. Ancak bu çok yakın bir arkadaşımız ise doğruyu söyleme oranımız
aradaki bağın yakınlığı ile orantılı olarak yükselir.
Son yapılan araştırmalar çocukların yalan söyleme alışkanlığını ailelerini taklit ederek kazandığını
açıklamaktadır. Bu araştırmacılardan biri olan Po Bronson çocukların çok erken yaşlarda yalan
söylemeye başladıklarını ve zeki çocukların iki ya da üç yaşlarında yalandan hikâyeler üretmeye
başladığını belirtmektedir.
Çocuklar ergenlik dönemine geçişte de yalan alışkanlığını bırakmazlar. Alkol ve sigara kullanımı,
kimlerle arkadaşlık ettikleri, izledikleri filmler, okul başarıları, para harcama alışkanlıkları vb. gibi birçok
konu hakkında yalan söyleyebilirler. Yalan söylemek, gerçekler ile yüzleşmekten çok daha kolay
olduğundan yalan söylemeye eğilim, bu dönemde daha fazla artabilir.
Başka bir araştırmaya göre iki yabancı insan arasında geçen konuşmalarda insanların en az % 60’ının
yalan söylediği belirtilmiştir. Ortalama 10 dakikalık bir konuşmada yaklaşık 3 kez yalan söylenmektedir.
İngiltere’de gerçekleştirilen bir başka çalışmaya göre de, erkekler günde ortalama altı kez yalan
söylerken bayanlarda bu ortalama üçtür. Aynı araştırmaya göre her iki cins için de söylenilen en yaygın
yalan “Bir şey yok, iyiyim.” cümlesidir.

2. Aşağıdaki karakterlerden birini seçiniz ve duruma uygun bir konuşma yapınız. (13 puan)
1. kişi (Anne veya Baba)
Çocuğunuz modayı çok sıkı takip ediyor. Herkesten farklı bir şekilde giyinmek ve sürekli marka
elbiseler almak istiyor. Siz de bundan oldukça rahatsızsınız. Çocuğunuzla bu konu hakkında konuşun
ve onu bu hareketinden vazgeçirmeye çalışın.
2. kişi (Çocuk)
Anneniz / babanız sizin giyiminize sürekli karışıyor. Sizin farklı ve pahalı marka elbiseler giymemenizi,
daha normal giyinmenizi istiyor. Fakat size göre bütün gençler bu tarz giyiniyor ve bu çok normal.
Onunla konuşun ve ortak bir konuda anlaşmaya çalışın.

B2 SINAVI
A KİTAPÇIĞI
DİNLEME METNİ 1

/KİŞİLİK TİPLERİ

Bildiğimiz gibi bir olay karşısında çevremizdeki kişilerin gösterdikleri tepkiler birbirinden farklı
olmaktadır. Bir insan bir olaya gülerken diğer kişi aynı olaya sinirlenebilmektedir. Psikologlar, bu
konuda insanların günlük hayattaki farklı davranışlarını incelemişlerdir ve onların kişilik analizleri
yapmışlardır. Bu analizler sonucunda üç farklı kişilik tipinden söz etmişlerdir. Bunlar A, B ve C tipi
kişiliklerdir.
A tipi kişiliğine sahip olan insanlar öncelikle zamanı iyi kullanma konusunda hassastırlar. Ayrıca
oldukça saldırgan ve rekabetçidirler. A tipi kişiliğe sahip kişiler sürekli hareket etmeyi severler ve hızlı
yemek yerler. Bu kişilerin en belirgin özelliği aynı anda iki işi yapmak istemeleridir. Bu kişiler çoğu
zaman sabırsızdırlar ve beklemekten nefret ederler. A tipi kişiliğe sahip olan insanlar iş hayatında
oldukça başarılıdırlar çünkü işlerine ve işi zamanında bitirmeye önem verirler. Ayrıca güçlü bir
motivasyonları vardır bu da onların iş ve eğitim hayatında başarılı olmalarını sağlar. Ne var ki bu
kişiler bencildirler bu nedenle de diğer insanlar tarafından sevilmezler. Ancak iyi de bir arkadaştırlar
çünkü randevularına tam saatinde giderler ve başkalarından da buluşmaya zamanında gelmelerini
isterler.
B tipi kişiliğe sahip olan insanlar A tipi kişiliğine sahip olan insanların tam tersidir. Öncelikle herhangi
bir işi acele ederek yapmazlar ve asla sabırsız değillerdir. Bu kişiler iç dünyalarında yaşamayı tercih
ederler. B tipi kişiliğe sahip insanlar ne kendi hayatlarını anlatmaktan hoşlanırlar ne de başkalarının
özel hayatıyla ilgilenirler. Ancak ona özel hayatınızı anlatmak istediğinizde sizi iyi bir şekilde dinlerler
ve size yardımcı olmak isterler. B tipindeki kişiler sosyal ve ahlaki değerlere çok önem vermezler ve
hayatlarını istedikleri gibi özgür yaşarlar. Tek başına çalışmaktansa bir ekiple çalışmayı tercih ederler.
Sakin bir yapıları vardır ve işleri yavaşça hallederler. Eve döndüklerinde iş ya da eğitim hayatındaki
sıkıntılardan tamamen uzaklaşabilirler.
C tipi kişiliğe sahip insanlar detaylardan hoşlanırlar ve bir şeyin nasıl çalıştığıyla ilgilenirler. Başka bir
deyişle elektronik aletlerin çalışma düzeni ya da mevsimlerin değişmesi gibi süreçlerin işleyişiyle
ilgilenir. C tipindeki insanlar hoşlanmadıkları ya da nefret ettikleri bir durum olsa bile bunu kimseye
söylemez, isteklerini paylaşmazlar. Bu nedenle takım çalışması yerine tek başlarına çalışmayı tercih
ederler. C tipindeki kişilerin özgüvenleri çok yüksek değildir. Kendilerinden emin olmadıkları için de
çoğu zaman streslidirler ve depresyona girme ihtimalleri diğer kişilik tiplerine sahip insanlara göre
daha fazladır. C tipi kişiler mükemmeliyetçidirler ve hayatlarının da mükemmel olmasını isterler.
Hayatlarını mükemmelleştirmeye çalıştıkları için bu süreçte karşılaştıkları olumsuzluklar onların daha
da stresli olmasına sebep olur.
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DİNLEME METNİ 2

/KAPADOKYA GEZİSİ

Merhaba ben Özge. Geçen yıl yaz tatilinde eşimle Kapadokya’yı gezmek istedik. Şimdi size bu gezide
neler yaptığımızı anlatmak ve size bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Daha önce Kapadokya’ya iki kez
giden kocam, bu seyahatin mutlaka bir tur eşliğinde yapılması gerektiğini söylüyordu, biz de oraya turla
gittik. Ne var ki şimdi turla gitmeye hiç de gerek olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden size vereceğim
tavsiyeler Kapadokya tatili hakkında size fikir verebilir.
Kapadokya Bölgesi, başta Nevşehir olmak üzere Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri illerine yayılmış bir
bölge. Kapadokya, milyonlarca yıl boyunca akarsuların ve rüzgârın çevresindeki yanardağlardan
püsküren lavları aşındırması ile şekillenmiş bir doğa harikası.
Kapadokya’da insan yerleşimi çok eski dönemlere kadar uzanıyormuş. Hitit uygarlığının da yaşadığı
Kapadokya daha sonraki dönemlerde Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olmuş. Kayalara
oyulan evlere ve kiliselere putperestlerden kaçan Hristiyanlar yerleşmiş ve yıllarca burada saklanmış.
Bugün bu kayalara oyulmuş evler müze ve otel olarak kullanılıyor. Eğer bir otelde kalacaksanız şehrin
büyüsünü daha iyi hissedebilmek için, mümkünse kayaların içine yerleşmiş butik otellerden birini seçin.
Biz tatilimizde Göreme Açık Hava Müzesi’ni tepeden gören Sinasos Otel’de kaldık. Otel hem yeni hem
de temizdi. Üstelik karşımızda muhteşem bir manzara vardı.
Kapadokya’da özellikle görmeniz gereken yerler: Göreme, Avanos, Ürgüp, Uçhisar, Güvercinlik Vadisi,
Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Ihlara Vadisi, Selime Köyü ve Hacı Bektaş Veli. 20 TL’ye bir müze
kart alırsanız Kapadokya’da birçok yere ücretsiz girebilirsiniz.
Kapadokya’da en güzel mevsim ilkbahar ve sonbahar. Ancak rahatça dolaşabilmek ve sıcaktan
etkilenmemek için açıktaki tüm mekânları ya sabah ya da akşamüstü dolaşın.
Alışveriş için etrafa yayılmış çanak çömlekçiler, halı – kilim dükkânlarını gezebilirsiniz. Ancak
alışverişinizde mutlaka pazarlık yapın.
Kapadokya’da yapmanız gereken en önemli şey artık Kapadokya’nın simgesi haline gelmiş balon turları.
Balon turu yapmadan en az bir gece önce rezervasyon yaptırmanız gerekiyor çünkü balon turları sadece
rüzgârın en uygun olduğu sabah saatlerinde yapılıyor. Fiyatlar kişi başı 130- 160 Euro arasında
değişiyor.
Biz Kapadokya’da çok eğlendik. Kalabalıktan uzaklaşmak ve tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmek için
Kapadokya ideal bir seçenek. Bence Kapadokya’ya turla gitmeyin. Hatta uçakla gidip orada araba
kiralayarak kendi turunuzu yapın. Böylelikle tur programı içinde olan istemediğiniz şeyleri yapmak
zorunda kalmazsınız ve istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz.

B2 SINAVI PAKET 4/ A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
OKUMA
1.
1. B

6. C

2. B

7. C

3. D

8. B

4. C

9. A

5. A

10. D

2.
1. Var

6. Yok

2. Var

7. Yok

3. Yok

8. Var

4. Yok

9. Var

5. Var

10. Yok

3.
1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D
DİNLEME 1
1.
1. C

6. A

2. C

7. B

3. D

8. A

4. D

9. B

5. A

10. B

DİNLEME 2
1.
1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. Y

2.
1. gerektiğini 2. saklanmış 3. Üstelik 4. yaptırmanız 5. istemediğiniz

