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1. Sosyal politikanın günümüzde dar olarak 
nitelendirilen tanımının kapsamına kimler 
girer? 

A) Yoksul kesimler 
Bl Çalışma yaşamında çeşitli statüler altında yer 

alanlar 
CL işçiler 
OL Çocuklar 
El Riskli gLpla-

2. Sosyal politikaların !!! önemli finansman 
kaynakları aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Yerel yönetimlerin bütçeleri 
Bl Bagışlar 

c) Sosyal sigorta fonlan 
Dl Devlet bütçeleri 
El Uluslararası kuruluşlardan 

yardımlar 

sağlanan 

3. Sosyal Politika , bilimsel 
olarak 

literaturde ilk kez. 
bilim dalı 

adlandırılmıştır? 

Al Wilhelm Heinrich Riehl 
Bl Robert Owen 
CL Gerhard Kessis
OL AdoIfWagıer 

kim tarafından 

El Otto V, Zwi cineck Sudenhorst 

4. Aşağıdakilerden hangisi, gün um üzde siyasal 
partilerin sosyal politikalara daha çok önem 
vermelerinin sebeplerinden bir idir? 

Al Dünyada genel eğilimin bu yönde olması 
B) Işgücü hareketliliğin in artması 
CL Sosyal politikalara konu olan kesimlerin 

~yl~1 çoğunluğu nedeniyle siyasal 
etkinliğinin artlTl2lS1 

Dl Sosyal pol~ikalara duyulan ilginin artması 
El Demokratik toplumlarda bunun hukuki 

zorunluluk haline gelmesi 
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5. Iş ve sosyal guvenlik hukuku konularının 
uygulamalı sosyal politika başlığı altında 

sistematize edilebilmesi, sosyal politikanın 

hangi özelliğinden kaynaldanır? 

A) Güncel 
Bl Ktramsal 
CL Kamusal 
Dl Evrerısel 

El Deneysel 

6. Demokratik yönetimlerde, meslek kuruluşları , 
sivil toplum örgütleri, üniversiteler gibi kurum 
ve kuruluşlar sosyal politikalann özellikle 
hangi aşamalarında 2n!mli. bir roloynarlar? 

Al Üretim, sorgulama , yeniden yapılandırma 
B) Uluslararası çalışma normlanndan 

yararlanma 
cı Yasama ve yargı 
D) Yargı ve kamuoyu oluşturma 
El Uygulamalan yaygınlaştınna 

7. Herkese, içinde ya~amakta olduğu toplumun 
olanaklarına uygun insan onuruna yaraşır, 

adil bir yaşam duzeyi sağlamayı hedefleyen 
devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? 

Ai Liberal devlet 
Bi Sosyal devlet 
cı Modem devlet 
Di Adil devlet 
Ei Hukuk devleti 

8. Sosyal politikaların dayandığı ilkeleri, hukuk 
kurallarından ayıran temel özellik 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al işlerlik kazanabilmiş olması 
B) Bağlayıcı olması 

CL Uyulmaması durumunda maddi bir 
yaplıomın öngörülmesi 

Dl Uygulanabilmeleri yönünde bir zorunluluk 
olmaması 

El Geniş bir toplum kesimince benimsenmiş 

olması 

izleyen sayfaya geçiniz. 

ferhat
acikogretimx.com



2010 AS 1302-A 

9, Yeni bilgi ve beceri kazandırma programları , 
özellikle hangi işsizlik türü ile savaşımda 

önem taşır? 

A) Sosyal 
Bl Mevsimlik 
c) Ara 
Dl Kcrıj cnktürel 
El Teknolojik 

10. Aşağıdakilerden hangi sinin, Sanayi 
Devrimi'nin tarihsel köklerini oluşturduğu 

söylenemez? 

A) Mona"şi yönetimlerinin çoğalması 
Bl Tarımsal faaliyetlerde teknik blgi brikimi ve 

deneyimi kazanıması 
C) Denizcilikte ilerlemeler 
Dl Ticaretin gel işmesi 

El Para ve piyasa ekonomisine geçilmesi 

11 . Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi'nin 
yaşanıldığı dönemde çocuk işgucunun 

yaygın ve yoğun olarak kullanılmasının 
sebeplerinden biri değildir? 

Al Daha düşük ücretle çalıştın labilmeleri 
Bl Sayısalolarak çoğunlukta olmalan 
c) Tüm aile üyelerinin çalışmak zorunda olması 
Dl Üretim tekniğinin basitleşmasi 
El Uysal ve kolay yönetilir görülmeleri 

12. Sosyal politikalarla ilgili a~ğıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

Al Devletlerin izlediğ sosyal nitelikli politikalarla 
önce fat:fikalarda işçi statüsünde çalışanların 
korurması amaçlanmıştır. 

Bl Sosyal ritelikl i politikalarla öncelikle çocuk ve 
kadın işçilerin korunmasına çalışılm ı ştır. 

CL Sosyal politikalarla istenilen hedeflere 
varabiirnal< için önce yürürlüğe konulan hukuk 
kurallarındon yararlanılm ıştır. 

Dl Sosyal politikalara önce inşaat kesiminde ve 
kimya sanayinde çalı~an i~çiler konu dmu~tur. 

El Sosyal politikalarla önceleri çoclk ve kadın 
işçileri n aynı huklki düzenlemeler 
çerçevesinde korunmasına çalışılm ı ştır. 
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13. Örgütlü işçi , işveren ve deVıet arasındaki 

ilişkiler aşağıdaki disiplinlerin hangi sinin 
özel konusunu oluşturur? 

A) Endlstri ilişkileri 
Bl Çalışma ekonomisi 
c) Çalışma sosyolojisi 
Dl insan kaynakları yi:inetimi 
El Çal ışma hukıJc:u 

14. Önceden düşünülüp planlanmayan. örgütsüz, 
belirli bir amaç doğrultus unda kendiliğinden , 

i şç ilerin bir araya gelip toplanmaları ile 
oluşa n eylem biçimine ne ad verilir? 

Al Konfederasyon 
Bl Koalisyon 
c) Sendika 
Dl Lonca 
El Demek 

15. Ulusa l sosyal politikaların, uluslarara s ı 

ilkelere ve kurallara dayandırılması 

yönündeki Dünya 'daki ilk girişimler hangi 
nitelikte olmuştur? 

Al Resmi 
Bl Kurumsal 
c) Siyasi 
OL Bireysel 
El Bölgesel 

16. I şç ilerin , sendika olarak a dla ndırılan kendi 
meslek örgütlerini kurabilmeleri ill1. kez hangi 
ülkede meşru hale gelmiştir? 

Al isviçre 
Bl ingiHere 
CL Almanya 
OL Fransa 
El italya 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Son dönemde aşağıdakilerden hangisi 
tarafından izlenilen sosyal nitelikli politikalar 
giderek önem kazanmaktadır? 

Al Ulusal ve uluslararası yargı orgaılwı 
B) Mesleki örgütler 
cı Yerel yönetimler 
OL Bölge ülkeleri 
E) Kamu kurum ve kuruluşları 

18. Aşağıdakilerden hangisi, loncalardaki 
meslek hiyerarşis inde yer alan unvanlardan 
biri değildir? 

Al Yamak 
Bl Çırak 

c) Üsıad 
OL Ustabaşı 

El Kalfa 

19. Dilaver Pa~ Nizamnamesi'nde 
hükümlerle kimlerin çalışma 

korunmaları hedeflenmiştir? 

Al Kadınveçocukişçilerin 

Bl Ma~erde çalışan işçilerin 

yel" alan 
yaşamında 

CL iş kazasına u~ayanların ve meslek 
hastalıklarıyla karşılaşaıla-ın 

OL Dokuma kesiminde çalışan kadın işçilerin 
El Maden ocaklarında çalışan çocuk i~ilerin 

20. Osmanlı Imparatorluğu doneminde, 20 . yiizyıl 
başlar ında, giderek çoğalan i şçi eylemlerini 
yasaklamak üzere hangi kanun yürürlüğe 
konulmuttu r? 

Al Mesai Karıınu 
Gl Takrir-ı SükunKanunu 
CL Mecelle 
OL Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
El Taıl-ı Eşgal Kal'l.lnu 
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21. Uzmanlar Komitesi ve Konferans Komitesi, 

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hangi 
yetkilerini kullanır? 

Ai Planlama 
Bi Bürokratik 
cı Denetim 
Di Yürülme 
Ei Yasama 

22. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal 
politikanın gelişmesinin nedenlerinden biri 
değildir ? 

A) Uluslararası piyasalarda rekabet edilebilirligi 
sağlamak 

Bl Mesleki örgl1.lenmerin uluslararası d.izeyde 
kurumsallaşması 

cı Uluslararası kamuoyunun baskısı 
OL Yeri liberal ekcnomi poIitikalwının yaygınlık 

kazarması 
El Sosyal politikaların uluslararası kaynaklarına 

d.ıyulan gereksinim 

23. Sosyal politikalann bazı araçlarının işsizlik 

sorununun çözümüne katkıda bulunarak 
ekonomi politikalarına yardımcı olması 

nedeniyle istihdam politikaları bazı çalışma 
ekonomistleri tarafından nasıl ayrımlaştırılır? 

Al Ekonomik-sosyal 
Bl Açık-örtü lü 
CL Doğrudan-dolaylı 

OL Özel-kamusal 
E) Aktif-pasif 

24. Uluslararas ı Çalışma Örgütü'ne kimler üye 
olabilir? 

Al Sanayi ve Ticaret Odalan 
Gl Devletler 
c) işçi Kuruluşlan 
OL işveren Kuruluşlan 
El Uluslararası Kuruluşlar 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Uluslararası Çalışma Örgütü hangi belge ile 
kurulmuştur ? 

Al Versay Ba-ış Andıaşması 
Bl Philadelphia Bildrgesi 
cı Roma Andaşması 
OL Birleşmiş Milletler Şartı 
El Avr ı..pa Sosyal Şartı 

26. Aşağıdakilerden hangisi, 1944 
Philadelphia Bildirgesi'nde yer 
konulardan biridir? 

yılında 

alan 

Al Çocuk ve kadın işgücünün çalışma 
yaşamında özelolarak korunması 

Bl Eşit değerde işe, eşit ücret ödenmesi 
c) Emeğin bir malolmadığının kabul edilmesi 
OL işsizlik sorunu ile savaşılması 
El Günlük ve haftalık en uzun çalışma 

süresinin belirlenmesi 

27. Normal iş sürelerinin günlük ve haftalık 
uzunluklan, temelolarak hangi yolla 
sı nı rla ndınl malıdı r? 

Al Toplu pazarlıklar aracılığı ile 
Bl Yerel yönetimlerin kararlan aracıllgı ile 
c) Mahkemelerin içtihatlan aracılığı ile 
OL Toplu iş sözleşmeleri aracılıgı ile 
El Ulusal mevzuatlar aracılığı ile 

28. Aşağıdakilerden hangisi işsizliğe karşı 
korunmayı öngören sosyal politikaların 

uluslararası dayanaldarı kapsamında değildir? 

Al Roma Andaşması 
Bl insan Hakları Evrensel Bildirgesi 
CL Birleşmiş Milletler Ekm:ımik, Sosyal ve 

KJJtürel Haklar Sözleşmesi 
OL Avrı...pa Sosyal Şartı 
El Philadelphia Bildrgesi 

29. Aşağıdakilerden hangis i, işsizlik sorunundan 
en çok etkilenen gruplardan biri değildir? 

Al Gençler 
GL Engelliler 
c) Kalifiye işgücü 
Dl Kadınlar 

El Göçmenler 
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lO. Esas işyerinin dışında bir yerde , e lektronik 

iletiş im aracılığıyla işyerine bağlı biçimde 
yapılan "uzaktan çalışma" o larak da ifade 
edilen es nek çalışma biç imine ne ad verilir? 

Al Tele-konferans 
Bl Konferans çalışma 
c) Elektronik çalışma 
OL Eşgüdümlü çalışma 

El Tele-çalışma 

izleyen sayfaya geçiniz. 


