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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya
toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı siyah kurşun kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun DÖRT seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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SOSYOLOG

1. Görmeyi öğrendim. Gönlüm yanarak bakıyordum

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün anlamı ayraç içinde yanlış verilmiştir?

her şeye: Yazı altlığı, piyano, saatin sarkacı…
Bunlar ileride yazı cefalarımda ölümsüzleşecekti.
Gözledim. Yürek karartıcı ve aldatıcı bir oyundu
bu. Kaba kadifeden koltuğun önüne dikilmek ve
uzun uzun bakmak gerekiyordu. Söylenecek ne
vardı? Olsa olsa, koltuğun yeşil ve pütür pütür
bir kumaşla kaplı olduğu, iki kollu, dört ayağı,
üzerinde iki tane ağaçtan çam kozalağı taşıyan
bir arkalığı bulunduğu... Şimdilik bu kadardı ama
yeniden dönecektim bu konuya. Gelecek sefer
daha iyisini yapacak, sonunda onu avucumun içi
gibi tanıyacaktım. İleride okuyucular “İşte size,
uydurma olmayan çizgiler.” diyeceklerdi.

A) O güne kadar görülmemiş türden, değişik
(anlaşılması güç olan) bir dergiydi.
B) Gül kokusu masum (temiz, saf) edasıyla her
zaman beni büyülemiştir.
C) Çok ölçülü (dikkatli, düşünerek) konuşurdu bu
nedenle söylediklerinde pek hataya düşmezdi.
D) Kendisine çok güvendiğim o insanda böyle
bir çiğliği (kaba, yersiz, yakışıksız davranış)
görünce hayal kırıklığına uğradım.

A) Bilgi birikimimiz bir konuyla ilgili söyleyeceklerimize yön verir.
B) Varlıkların tüm ayrıntılarını gözlem yoluyla
okura aktarabilirsek başarıyı yakalarız.
C) Bir nesneyi ana hatlarıyla anlatmak, okuru
derinden etkilemek için yeterlidir.
D) Gözlem yapmadaki maharetimiz hayal gücümüzün zenginliğiyle ilişkilidir.
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Bu parçadaki gibi düşünen birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne ögesi,

4. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda kurulan devletlerden biri değildir?

A) Polonya
C) Litvanya

B) Letonya
D) Romanya

5. • Mustafa Kemal Paşa’ya TBMM tarafından “gazi-

isim tamlamasından oluşmuştur?

lik” unvanı ile “mareşallik” rütbesinin verilmesi

• Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması

A) Resmin sahne tasarımında kullanımı, izleyicideki hoşnutluğu artırır.
B) Dedemin yazlıkta sohbet ettiği komşusu her
gün iki gazete okur.
C) İzleyicinin gözü önünde pelerininin rengini el
çabukluğuyla değiştirdi.
D) Verilerin ışığı, karanlıkta kalmış birçok konuyu
aydınlatır.

Yukarıdaki gelişmeler Millî Mücadele
Dönemi’nde yapılan hangi savaş sonucunda
yaşanmıştır?
A) Sakarya Meydan Muharebesi
B) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
C) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
D) I. İnönü Muharebesi
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6. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde

9. T.C. Anayasası’na göre kanun tekliflerinin

yapılan inkılaplardan biri değildir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülme
usul ve esasları aşağıdakilerden hangisi ile
düzenlenir?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
D) Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi

masına ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerden
hangisi ile düzenlenir?

A) Kanun
C) Genelge

B) Tüzük
D) Yönetmelik

A) Kanun
B) İçtüzük
C) Genelge
D) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7. T.C. Anayasası’na göre kişisel verilerin korun-

A

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

Devlet memurlarının, görevlerini yerine getirirlerken hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı
beyanda ve eylemde bulunamamaları aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Sadakat
B) Davranış ve iş birliği
C) Kişisel sorumluluk ve zarar
D) Tarafsızlık ve Devlete bağlılık

11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

8. T.C. Anayasası’na göre “seçimlerin geriye bıra-

sosyal hizmetler mütehassısı aşağıdaki sınıflardan hangisinin kapsamındadır?

kılması ve ara seçimler” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Teknik Hizmetler Sınıfı
B) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
C) Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
D) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

A) Ara seçim, her seçim döneminde bir defa
yapılır.
B) Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz.
C) Genel seçimden otuz altı ay geçmedikçe ara
seçime gidilemez.
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması hâlinde, ara seçime gidilir.
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12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 3

15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (istisnai
durumlar hariç) memuriyete giriş derece ve
kademeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9/1

B) 10/1

C) 10/2

“vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi hâlinde aylıksız vekâlet asıldır.
B) Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda otuz
günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için
üç gün yıllık izin verilir.
C) Köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşireliğe ait
boş kadrolara Hazine ve Maliye Bakanlığının
izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile
açıktan vekil atanabilir.
D) Bu Kanun’a tabi kurumlarda, mali, nakdi ve
ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması hâlinde bu kadrolara işe
başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı
verilmek suretiyle memurlar arasından atama
yapılabilir.

D) 10/3

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

A) Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış
sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.
B) Kademe ilerlemesine hak kazanamayan
memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu
onaylarla belirlenir.
C) Kademe ilerlemesi ile ilgili onay merci atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe
ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredemezler.
D) Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan
ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan
tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş
sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal
edilir.
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“kademe ve kademe ilerlemesi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Beş

A) Hazine ve Maliye Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) Cumhurbaşkanı

hastalık raporlarının hangi hâllerde, hangi
hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer
hususlar belirlenirken aşağıdakilerden hangisinin görüşü alınmaz?

mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet
memurluğuna alınmış ve asli memur olarak
atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak
veya staj yapmak üzere dış memleketlere,
kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma
sınavlarında başarı gösterenlere istisnai durumlar hariç kaç yıla kadar ayrılma müsaadesi
verilebilir?
B) Üç

ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,
ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer
hususlar aşağıdakilerden hangisinin kararı ile
tespit olunur?

17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

A) İki

16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

A) Sağlık Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Dışişleri Bakanlığı
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı

D) Altı
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18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

21. Aşağıdakilerden hangisi işlevselcilik yaklaşımına ait temel kavramlardan biri değildir?

“eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek” fiili aşağıdaki
disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

A) Uyum
C) Denge

B) Düzen
D) Benlik

A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması

Araştırması Kanunu’na göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde
edilen kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde en az kaç yılın sonunda
değerlendirme komisyonlarınca silinir ve yok
edilir?
A) İki

B) Üç

C) Dört

D) Beş

20. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv

Araştırması Kanunu’na göre “Değerlendirme
Komisyonu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
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19. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv

A) Millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz
birim, proje, tesis ve hizmetlerde istihdam
edilecekler hakkındaki değerlendirme, ilgili
bakanlık ya da kamu kurumları bünyesindeki
Değerlendirme Komisyonunca yapılır.
B) Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması sonucunda elde edilen verilerin
değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme
Komisyonu kurulur.
C) Değerlendirme Komisyonu kendisine iletilen
verilere ilişkin subjektif değerlendirmelerini
yazılı olarak İdari İşler Başkanına sunar.
D) Memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak yorum
içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli
birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde
kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilir.

22. Sosyal sistem bireysel kişilik tarafından içselleş-

tirilen ve toplumun kendi bireyleri için geliştirdiği
roller, normlar, beklentiler ve kurallar aracılığıyla
işleyen kurumsallaşmış bir kültür kalıbıdır.
Verilen düşünce aşağıdaki sosyologlardan
hangisine aittir?
A) H. Blumer
C) R. K. Merton

B) N. Smelser
D) T. Parsons

23. Toplumsal düzen ve değişmenin temel kaynağını
konsensüs değil çatışma oluşturur.

Verilen düşünce aşağıdaki sosyologlardan
hangisine aittir?
A) H. Mead
C) E. Durkheim
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24. L. Coser toplumların çatışmadan kurtulmak,

27. Bu dayanışma biçimi bir toplumda egemen

gerginlikleri, düşmanlıkları ve saldırgan eğilimleri
toplumsal düzene zarar vermeden dışarıya atılmasını sağlamak için bir mekanizma geliştirdiğini
belirtir.

olduğu zaman bireyler birbirlerinden pek az
farklıdırlar. Aynı topluluğun üyeleri aynı duyguları
hissettikleri, aynı değerlere katıldıkları, aynı kutsala inandıkları için birbirlerine benzerler. Bireyler
henüz farklılaşmadıkları için de toplum tutarlıdır.

L. Coser’a göre bu mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada Durkheim’in sözünü ettiği dayanışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emniyet sübabı
B) Yarı gruplar
C) Grup içi çatışma
D) Çıkar grupları

liğin kabullerinden biri değildir?

A) Bireyin davranışının yapılar tarafından belirlenmesi
B) Toplumun etkileşim hâlindeki insanlardan
oluşması
C) Toplumsal aktörlerin nesnel uyaranları öznel
şekilde yorumlayabilmesi
D) İnsanların anlamlar dünyasında yaşaması

A) Organik
C) Mekanik
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25. Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimci-

A

B) Sembolik
D) Dinamik

28. Georg Simmel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) İki kişilik grup ile üç kişilik grubun grup dinamikleri bakımından birbiriyle aynı olduğunu
savunur.
B) Eserlerinde yabancı, cimri, yoksul, savurgan,
maceracı ve soylu gibi toplumsal tiplere yer
verir.
C) Para Felsefesi adlı eserinde para ile değer
arasındaki ilişkiyi ve modern toplumun sorunlarını irdeler.
D) Mikro sosyolojisi, kültürel ve bireysel düzeylerin birbiriyle ilişkisini kuran geniş bir diyalektik
kuramın içinde yer alır.

29. Kapitalist toplum düzeninde yaşayan insanların

26. İnsan aklının değişik etkinlik alanlarındaki tam

büyük bir çoğunluğu yabancılaşmıştır. Bu yabancılaşmanın temel nedenleri, kapitalist üretim
tarzı hâkim olduğu veya varlığını devam ettirdiği
sürece ortadan kaldırılamaz; dolayısıyla yabancılaşmış insanların, bu düzende özgürleşebilmeleri
veya kendilerini gerçekleştirebilmeleri mümkün
değildir.

gelişimini basit ilk adımlarından günümüze kadar
incelerken büyük temel bir yasa bulduğumu
sanıyorum. Bu yasa temel düşüncelerimizin her
birinin, bilgimizin her dalının birbiri ardı sıra değişik üç kuramsal hâlden geçmesidir: Teolojik veya
düşünsel hâl, metafizik veya soyut hâl, bilimsel
veya pozitif hâl.

Bu parçada düşüncelerine yer verilen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada düşüncelerine yer verilen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emile Durkheim
B) Georg Simmel
C) Karl Marx
D) Auguste Comte

A) Emile Durkheim
B) Auguste Comte
C) Karl Marx
D) Georg Simmel
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30. Max Weber, Durkheim’den farklı olarak sosyo-

33. E. Goffman, bireyin gündelik yaşamdaki per-

formanslarını hangi metaforlarla açıklamıştır?

lojinin kurulacağı ve toplumsal yasaların tam bir
sisteminin var olacağı zamandan söz etmemiştir. Ona göre eski zamanların bilimi bir anlamda
bitmiş olarak düşünülebilirdi; çünkü o, varlığın
ilkelerini yakalamayı amaçlamıştır. Ancak çağdaş
bilim özü gereği evrim hâlindedir ve bilgi ona göre
sonuna hiçbir zaman erişilmeyecek bir kazanımdır.

A) Sahne önü - Sahne arkası
B) Mağara içi - Mağara önü
C) İç mekan - Dış mekan
D) Özel - Kamusal alan

Bu parçada Max Weber’in üzerinde durduğu
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

31. Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın alt yapı ögeleri arasında yer alır?

A) Felsefe
C) İş gücü

B) Ahlak
D) Sanat
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A) Tamamlanmamışlık
B) Nesnellik
C) Tutarlılık
D) Rasyonellik

34. T. Adorno ve M. Horkheimer sistem eleştirilerini hangi bakış açısından yaparlar?

A) Emik (içe bakış) - Etik (dışardan-yansız)
B) Aşkın (nesnel) - İçkin (öznel)
C) Açık - Kapalı
D) Göreli - İlişkisel

35. Aşağıdakilerden hangisi Gramsci’ye göre kültü-

32. Etnometodoloji felsefi dayanağını hangi yakla-

rel hegemonyanın işlevlerinden biri değildir?

şımdan almaktadır?

A) Kültürü popülerleştirmesi
B) Bireylerde güç ve rıza üretmesi
C) Kapitalist sistemin yeniden - yeniden üretimini
sağlaması
D) Öznenin bireyselleşmesini sağlaması

A) Varoluşcu yaklaşım
B) Fenomenolojik yaklaşım
C) Matematiksel yaklaşım
D) Eleştirel realist yaklaşım
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36. Dili yapısalcılık üzerinden açıklayan dilbilimci-

39. Toplumsal olayların analizine mekânsal bakış

ler aşağıdakilerden hangisidir?

açısı ile yaklaşan ekol aşağıdakilerden hangisidir?

A) F. De Sassure - R. Barthes
B) M. Baktin - R. Jakobson
C) P. Ricoeur - M. Pecheux
D) E. Benveniste - J. Dubois

toplum kuramında “kent ve toplumsal yaşamı”  
birlikte ele almıştır?
A) R. E. Park
C) M. Weber

B) H. Lefebvre
D) D. Harvey
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37. Aşağıdaki teorisyenlerden hangisi klasik

A) Frankfurt Ekolü
B) Marksist Yaklaşım
C) Chicago Okulu
D) Neo - Marksist Yaklaşım

40. Aşağıdakilerden hangisi E. Lee’nin itme-çek-

me kuramında yer alan göçün temel nedenlerinden biri değildir?
A) Yaşanılan yerdeki imkânsızlıklar
B) Bireysel faktörler
C) Yeni yerleşim yerinin sunduğu altyapı
imkânları
D) Küresel ekonomideki adaletsizlik

41. Kentlerin büyümesinin merkezden dışa doğru

38. Kent araştırmaları kapsamında ilk defa “İnsan
Ekolojisi” kavramını kullanan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

olduğu fikrine dayanan E. Burgess’in kent
modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. Castells
C) K. Marx

A) Kesişimsel Model
B) Ekolojik Model
C) Ortak Merkezli Daire Modeli
D) Aşamalı Model

B) R. E. Park
D) L. Wirth
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42. Nitel araştırma ile ilgili aşağıdakilerden hangi-

45. Nicel araştırma yönteminin dayandığı paradig-

si söylenemez?

mayı aşağıdakilerden hangisi temsil eder?

43. Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmanın

“katılımlı gözlem” ve “görüşme” dışında sıklıkla kullanılan veri toplama tekniklerinden biri
değildir?
A) Dokümanlar
B) Anılar
C) Görsel kayıtlar
D) Anket

A) Yorumsamacı
B) Alternatif
C) Pozitivizm
D) Postmodern
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A) Deneyimlere hangi anlamlar yüklendiğini
açıklar.
B) Durumu ve olguyu sistematik olarak inceler.
C) Sosyal dünyaları anlama çabası vardır.
D) Durumu açıklamaya çalışan nedenleri, ilişkileri
ve etkiyi görür.

44. Aşağıdakilerden hangisi “Bireysel ölçümlerin da-

46. Nicel bir araştırmanın ilerleme mantığı ile nitel
bir araştırmanın ilerleme mantığı arasındaki
fark aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Doğrusal - Eğrisel
B) Hiyerarşik - Döngüsel
C) Hiyerarşik - Adımsal
D) Döngüsel - Eğrisel

47. Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’a göre “gö-

ğılımın ortalamasından sapmasının hesaplanarak
standartlaştırılması” şeklinde tanımlanmıştır?

çebe toplumların” özelliklerinden biri değildir?
A) Savaşçı bir yapıya sahiptirler.
B) Zamanla gevşer ve yozlaşırlar.
C) Bireyler arasındaki bağ kuvvetlidir.
D) Toplumsal düzenin sağlanmasında şefler
önemli bir yere sahiptir.

A) Standart sapma
B) Ranj
C) Korelasyon
D) Ortalama
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48. Aşağıdakilerden hangisi Vico’nun düşüncesi-

50. Demolins’in toplumları kamucu ve bireyci ola-

nin ana temalarından biri değildir?

rak iki tipe ayırmasından esinlenerek Osmanlıdaki toplum yapısının da kamucu yapıdan
kurtulup bireyci yapıya dönüşmesi gerektiğini
savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeylerin doğası oluş süreçlerinde aranır.
B) Emek gücü, sermaye ve toprak sahipleri modern sınıfı oluşturur.
C) İnsan kısmi ve eksik bilgiye sahiptir.
D) Toplumlar; Tanrılar, Kahramanlar ve İnsanlar
olmak üzere üç çağa ayrılır.

gözledikleri olgulara yaklaşımları farklıdır. Sosyologların duyguları, onların toplumsal fenomenlerle ilgili yargılarını etkileyebilir veya yeterli kanıt
olmaksızın yargıda bulunmalarına yol açabilir.
Spencer, orantısız nefret ve beğeninin bu şekilde
yönlendirdiği zihinlerin tek başına toplum bilimini
oluşturan toplumsal fenomenlere saygı duyan
dengeli sonuçları dile getiremeyeceğini ileri sürer.
Bu bağlamda Spencer bir takım özel duygusal
yanlılıklarla ilgilenir.
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49. Sosyologların, doğa bilimcilerle kıyaslandığında

A) Prens Sabahaddin
B) Necmettin Sadak
C) Ziya Gökalp
D) Mehmet Ali Şevki Sevündük

“Kanunların Ruhu” eserinde dile getirdiği hükümet tipleri arasında yer almaz?
A) Cumhuriyet
C) Sosyalizm

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Spencer’ın
belirtmiş olduğu özel duygusal yanlılıklardan
biri değildir?
A) Eğitimsel
C) Teknolojik

51. Aşağıdakilerden hangisi Montesquieu’nun

B) Yurtseverlik
D) Siyasal
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B) Monarşi
D) Despotizm
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52. Siyaset bilimci James Wilson ile kriminolog

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Düzenin korunması, kişilerin var olan düzeni
içselleştirmeleri ile mümkündür.
B) Toplumsal çözülmenin önüne ancak baskıcı
yerel yönetimler ile geçilebilir.
C) Siyaset bilimi ve kriminoloji sosyolojinin alt
dalları arasında yer alır.
D) Düzensizliklerin göz ardı edilmesi büyük sorunların doğmasına yol açar.

54. • Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük yerine
Anadoluculuk görüşünü ileri sürmüştür.

• Doğa bilimleri ile insan bilimlerini birbirinden
tamamen ayırmayı doğru bulmamıştır.

• Toplumun yapısının katı determinizm ile de-

ğil ihtimali determinizm ile kavranabileceğini
savunmuştur.

Verilen bilgiler aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
A) Hilmi Ziya Ülken
B) Cahit Tanyol
C) İbrahim Yasa
D) İsmail Hakkı Baltacıoğlu
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George Kelling, Atlantic Monthly’nin Mart 1982
sayısında, “Kırık Pencereler (Broken Windows)”
başlığını taşıyan ve semt politikalarının, düzenin
korunması ile suç işlemenin önlenmesi arasındaki
bağın açık biçimde anlaşılması gerektiğini ileri
sürdükleri bir makale yayınlamışlardır. Onlara
göre suçla mücadele etmenin en iyi yolu, suçtan
önce gelen düzensizlikle mücadele etmektir.
Semtlerin ve sokakların görünümüyle hiç kimsenin ilgilenmemesinin nasıl düzensizliğe ve
suça sürüklenebileceğini açıklamak için de kırık
pencereler imgesini kullanmışlardır. Buna göre
kırık bir iş yeri penceresi, oradan geçenlere bu
iş yerinin başında kimsenin olmadığını veya iş
yeriyle kimsenin ilgilenmediğini düşündürecek,
sağa sola taş atan bazı kişiler iş yerinin birkaç
penceresini daha kıracak, yine yoldan geçen bazı
kişiler bu kez sokakla da hiç kimsenin ilgilenmediğini düşünmeye başlayacak ve çok geçmeden o
sokağı sadece suçlular kullanmaya başlayacaktır,
ta ki bir cinayet işlenene kadar…

A

53. Aşağıdaki sosyolog – eser eşleştirmelerinden

55. Mübeccel Belik Kıray, orta hızdaki değişim

hangisi yanlıştır?

süreçlerinde ne eski yapılara ne de yeni yapılara dâhil olan, toplumda bütünleşmeyi sağlayan
kurum ve ilişkileri aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle ifade etmiştir?

A) Niyazi Berkes – Türkiye’de Çağdaşlaşma
B) Cemil Meriç – Saint Simon İlk Sosyolog, İlk
Sosyalist
C) Behice Boran – Osmanlı Tarihinin Sosyal
Bilimle Açıklanması
D) Baykan Sezer – Sosyolojide Yöntem Tartışmaları

A) Toplumsal dönüşüm
B) Modernleşme
C) Yozlaşma
D) Tampon kurum
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56. Türk toplumunun içinde bulunduğu problemlerin

59. Aşağıdakilerden hangisi siyaset sosyolojisinin,

siyaset - toplum ilişkisini incelerken mikro
düzeyde ele aldığı konular arasında yer almaktadır?

kaynağında sosyal yapı sorunlarının yer aldığı
görüşündedir. O, sosyal yapıyı maddi temeller
üzerine oturmuş iç ilişkiler bütünü olarak ele almış
ve böylece sosyal yapıya bağımsız değişken
olarak bakmıştır. Ayrıca “Meslek-i İçtimai”  adıyla
çıkardığı dergideki çalışmalarında kendisine özgü
sosyoloji yaklaşımı hissedilmektedir.

A) Sivil toplum örgütleri
B) Siyasal davranış ve tutumların toplumsal
temelleri
C) Kamu politikalarının topluma yansımaları
D) Demokratikleşme süreci

Bu parçada aşağıdaki Türk sosyologlarından
hangisine değinilmiştir?

57. Aşağıdakilerden hangisi Cahit Tanyol’un kültüre ilişkin düşünceleri arasında yer almaz?
A) Kültürün ilk belirtisi ve özelliği dildir.
B) Teknik, dil ve din gibi belli bir kültüre aittir.
C) Kültür ve medeniyet birbirinden ayrılamaz.
D) Değerler kendi içinde iki grupta ele alınır.
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A) İbn Haldun
B) Mehmet Ali Şevki Sevündük
C) Necmettin Sadak
D) Prens Sabahaddin

60. Herkes için aynı derecede bağlayıcı, genel

olan ve istisnasız uygulanan otorite modeli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geleneksel otorite
B) Karizmatik otorite
C) Liyakate dayalı otorite
D) Yasal/Ussal otorite

61. C. Lefort, siyaset üzerinde materyalist ve kültüralist

58. Aşağıdakilerden hangisi siyaset sosyolojisinin

yaklaşımı tartışmış ve topluma baskının nedeninin mülkiyetten kaynaklandığını iddia edenlere,
Ekim Rus Devrimi sonrasında SSCB’de mülkiyetin ortadan kalktığını ancak baskı ve tahakkümün
devam etmesini göstererek bunun mülkiyet ilişkileri dışında bir nedeni olduğunu belirtmektedir.

temel inceleme/araştırma alanına girmektedir?
A) Toplum ve siyaset arasındaki ilişkiyi anlama
ve açıklama
B) Siyasi partilerin oluşumunu açıklama
C) Toplumda demokratik bir siyasi sistemin oluşumu için çalışma
D) Çevresel faktörlerin ülkelerin siyasi birlikleri
üzerindeki etkilerini ortaya koyma

Buna göre Lefort, siyaset üzerinde belirleyici
olduğu düşünülen hangi teoriyi eleştirmiştir?
A) Yapısal İşlevselci teori
B) Ekonomik teori
C) Marksist teori
D) Tarihsel teori

12

A

SOSYOLOG

62. “İnsanların kendi dışındaki diğer grupları, top-

65. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinin gelişimine katkı sağladığı düşünülen
gelişmelerden biri değildir?

lumları, toplulukları o toplulukların sahip oldukları
kendi motifleri, inançları ve değerleri ışığında
değerlendirmesi” bakış açısı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmeler
B) Çok uluslu ve ulusaşırı şirketlerin varlığı
C) Ulus - devletlerin ekonomik alanda korumacı
tedbirler alması
D) Üretim ve tüketim sürecinin uluslararası bir hâl
alması

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Kültürel taassub
B) Kültürel etnosentrizim
C) Kültürel etkileşim
D) Kültürel görecelilik

63. Aşağıdaki kavramlardan hangisi kökenleri

farklı olan ırki özelliklerin biyolojik karışımını
ifade etmek için kullanılır?

A) Asimilasyon
C) Akültürasyon

B) Amalgamasyon
D) Adaptasyon

64. Amerikalı sosyolog William Fielding Ogburn’nun,

bir toplumsal sistemdeki maddi ve maddi olmayan
kültürel unsurların karşılıklı ilişkisinde değişmelerin eş zamanlı olmaması ve bu süreçte ortaya
çıkan uyumsuzlukları açıklamak için kullandığı
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültürel gecikme
B) Kültürel değişme
C) Kültürel etkileşim
D) Kültürel ilerleme
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66. Küreselleşme sürecine ilişkin küreselcilerin
ileri sürdükleri iddialar arasında aşağıdaki
özelliklerden hangisi yer almaz?

A) Küreselleşme gerçek bir olaydır.
B) Küreselleşme sürecinde ulusal sınırların önemi
artmaktadır.
C) Küreselleşmenin etkisi dünyanın her yerinde
hissedilmekte, küresel karşılıklı bağlar artmaktadır.
D) Millî kültürler, ekonomiler ve siyasetler küresel
akışlar ağının kapsamı içerisine girmişlerdir.

67. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin açık işlevlerinden biri değildir?

A) Kültürel birikimin ve devamlılığın sağlanması
B) Fertlerin toplumsallaştırılması
C) Toplumsal kontrolün sağlanması
D) Toplumsal refahı sağlama
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68. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin gizli işlevle-

70. Aşağıdakilerden hangisi Türk millî eğitiminin

rinden biri değildir?

temel ilkelerinden biri değildir?

69. “Maarifimizin Ana Davaları ve Bazı Hal Çareleri”

isimli kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mümtaz Turhan
B) Ziya Gökalp
C) Prens Sabahaddin
D) Nurettin Topçu

A) Genellik ve eşitlik
B) Demokrasi eğitimi
C) Kapsamlılık
D) Bilimsellik
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A) Eş seçme
B) Tanıdık sağlama
C) İşsizliği önleme
D) Yenilikçi kültürü aşılama

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA
YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra
sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai
sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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