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1. Toplumsal grup çeşitlerinden “birincil grup” kav-
ramını ilk kez ortaya atan sosyolog aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Cooley
B) Summer
C) Simon
D) Skinner
E) Fichter

2. Bireylerin kendi gruplarıyla rekabet halinde olduk-
ları ya da karşıt olarak gördükleri gruplara ne ad 
verilir?

A) Referans grubu
B) İç grup
C) Azınlık grubu
D) Dış grup
E) İkincil grup

3. Medya kuruluşlarının belli kişi ya da grupların elin-
de toplanmasına ne ad verilir?

A) Tekelleşme
B) Kartelleşme
C) Yoğunlaşma
D) Şirketleşme
E) Holdingleşme

4. Aşağıdakilerden hangisi “İnfotainment” kavramı 
ile ifade edilen anlamlardan biri değildir?

A) Bilgi yarışmaları
B) Talk-showlar
C) Hobi programları
D) Kültürel belgeseller
E) Spor programları

5. Aşağıdakilerden hangisi kent kültürüne ait değer, 
davranış ve tutumların benimsenmesi olarak ta-
nımlanabilir?

A) Kentleşme
B) Globalleşme
C) Küreselleşme
D) Sanayileşme
E) Kentlileşme

6. Aşağıdakilerden hangisi Friedman’a göre dünya 
kentlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Dünya kenti dünya ölçeğinde devam eden finansal 
hareketlerin yoğunlaştığı yerlerdir. 

B) Dünya kentlerinde çok uluslu şirketlerin yönetim 
merkezlerinin yoğunlaşma oranları düşüktür. 

C) Dünya kenti uluslararası kurumların yoğunlaştığı 
yerlerdir. 

D) Dünya kentleri önemli kabul edilen üretimlerin yo-
ğunlaşma düzeyinin fazla olduğu yerlerdir. 

E) Dünya kentleri ulaşım ağı açısından önemli bir ko-
numa sahiptirler.

7. Çevreciliğin düşünsel temelini aşağıdakilerden 
hangisi oluşturmuştur?

A) Malthus
B) Clark
C) Gorz
D) Baudrillard
E) Commomer

8. Aşağıdakilerden hangisi derin ekolojinin ilkelerin-
den biri değildir?

A) İnsan ve çevresiyle ilgili ilişkisel, bütüncül bir imaj 
yaratmak

B) Sınıf temelli bir toplum yaratmak
C) Çevre kirliliği ve kaynakların tükenmesiyle müca-

dele etmek
D) Bilimsel değil sezgisel bilgiye dayalı ekolojik bilgiyi 

geliştirmek
E) Ortak-yaşam ve ortak-varoluşu gerçekleştirmek

9. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası göç literatü-
ründe sıklıkla karşılaşılan göç nedenlerinden biri 
değildir?

A) Ülkelerarası farklı demografik özellikler 
B) Kapitalizmin devresel krizleri
C) Bölgeler arası gelir farklılıkları 
D) Küresel olarak yeniden yapılanmaya zorlanan eko-

nomiler
E) Ülkelerarası eğitim düzeyi farklılıkları

10. Aşağıdakilerden hangisi neo-klasik mikro güç ku-
ramının temel varsayımlarından biri değildir?

A) Uluslararası göç hareketleri, gerek kazanç gerekse 
istihdam açısından farklılıkların algılanmasına da-
yanmaktadır.

B) Göç masraflarını düşüren bireysel özellikler, top-
lumsal koşullar ve teknolojiler göç sonucu elde 
edilecek olan kazanımları artıracak niteliktedir, do-
layısıyla bunlar uluslararası göçü hızlandıracaktır.

C) Ülkeler arasındaki göç akımları, toplumsal eğitim 
düzeyi hesaplarına dayalı olarak gerçekleşmektedir.

D) Göç hareketlerini doğuran kararlar, iş gücü piya-
salarındaki dengesizliğin sonucu olarak ortaya çık-
maktadır.

E) Hükümetler, göç hareketlerini gönderen ve kabul 
eden ülkelerdeki kazançları etkileyecek önlemlerle 
denetlemektedir.



INSAN VE TOPLUM / DÖNEM SONU

2

11. 1990’lı yıllarda Oded Stark tarafından geliştirilen 
hangi teori göç kararının sadece bireyler tarafın-
dan değil, gruplar tarafından verildiğini, özellikle 
aile ve hane halkının etkili olduğunu, göçün bir aile 
stratejisi olduğunu öne sürmektedir?

A) İlişki ağları kuramı
B) Dünya sistemi göç kuramı
C) Göç sistemi kuramı
D) Yeni ekonomi kuramı
E) Geleneksel göç kuramı

12. Aşağıdakilerden hangisi sosyal damarların yoğun 
olduğu yerde doğurganlığın düşük olduğunu savu-
nur?

A) Dumont
B) Fetter
C) Nitti
D) Sadler
E) Malthus

13. Aşağıdakilerden hangisi göç ölçümlerinden biri 
değildir?

A) Gelen göç
B) Giden göç
C) Net göç
D) Katkılı göç
E) Toplu göç

14. Sonu ölümle bitecek hastalıkları, salgınları açıkla-
mak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Mobbing
B) Morbidite
C) Amnezi
D) Katatonik
E) Konversiyon

15. Sağlık sosyolojisi terimini ilk kez aşağıdakilerden 
hangisi kullanmıştır?

A) McIntyre
B) Parsons
C) Durkheim
D) Engels
E) Freud

16. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş toplumu “kapita-
list” olarak nitelendirmiştir?

A) Malthus
B) Parsons
C) Engels
D) Simon
E) Durkheim

17. Sağlık sosyolojisinde feminist teoride tıp mesleği-
nin rolü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

A) İşçi sınıfının disiplin altına alınıp kontrol edilmesi
B) Toplumsal rollerini sürdürebilmeleri için bireylerin 

rehabilite edilmeleri
C) Normal toplumsal rollere uyulmasını sağlamak için 

bireyleri itaate zorlama ve bu rolleri içselleştirdikle-
rinden emin olma

D) Kadınları kadınsılıkla ve annelikle ilgili ataerkil 
normlara uymaya zorlama

E) Hastalığın bireyselleştirilmiş açıklamalarının üretil-
mesi

18. Göçmen veya yerli halkların kendi istekleriyle ço-
ğunluk kültürüne ve topluma uyum göstermesi ve 
çoğunluk toplumunun normlarını, değer ve düşün-
ce kalıplarını benimsemesine ne ad verilir?

A) Eritme potası
B) Asimilasyon
C) Entegrasyon
D) Soya çekim
E) Çokkültürlülük

19. Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki çeşitli azınlık 
grupların “devlet politikalarının zorlanması yoluy-
la” kültürel olarak çoğunluğa benzetilmesi süreci 
olarak tanımlanmaktadır?

A) Asimilasyon
B) Bütünleşme
C) Uyum
D) Eritme potası
E) Çokkültürlülük

20. Yeni uluslararası değişmeler ve gelişmeler üze-
rinde duran; kültürel, sosyal ve siyasi farklılıkları 
barındırmaya çalışan ve vatandaşlığın icrası için 
uluslararası bağlam, küresel elitler, uluslararası 
iş birliği ve uluslararası aktivizmi ön planda tutan 
vatandaşlık yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anayasal vatandaşlık yaklaşımı
B) Ulus-sonrası vatandaşlık yaklaşımı
C) Çokkültürcü vatandaşlık yaklaşımı
D) Ulus-öncesi vatandaşlık yaklaşımı
E) Küresel vatandaşlık yaklaşımı
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CEVAP ANAHTARI

1 A 11 D

2 D 12 A

3 C 13 E

4 D 14 B

5 E 15 A

6 B 16 B

7 A 17 D

8 B 18 C

9 E 19 A

10 C 20 E


