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1. Sanayi Devrimi'nin yaşanıldığı dönemde 
hangi ekonomi felsefesi ile hangi hukuk 
düzeni geçerli olmu~tur? 

Al Neo klasik ekonomi ve sözleşme serbestisi 
Bl Klasik liberal ekonomi ile hukuki eşitlik ve 

sözleşme serbestisi 
c) Arz yan lı ekonomi ve hukuki eşitlik 
DJ Keynesyan ekonomi 
El Karma ekonomi ve hukuki özgürlü k 

2. Sosyal Politikalarla iI.IL kez kimlere yönelik 
sağlanması bir sosyal koruma 

hedeflenmiştir? 

Al Sakat ve eski hükümlülere 
Bl Yet işkin erKek işçilere 
c) Yaşlılara 
DJ Kamu görevlilerine 
EL Kadın ve çocuk işçilere 

3. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Politika Bilim 
dalının doğrudan kapsamı iç inde.ll.iIiI..w.iıı1 

Al Yaşlılar 

BL Çocuklar 
CL Eski hükümlüler 
DJ Büyük toprak sahibi çiftçiler 
El Işçiler 

4. Sosyal politikaların dayandığı ilkeleri, hukuk 

A 

kurallarından ayıran 1im.iI. özellik 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Uygulanabilmeleri yönünde 
olmaması 

Bl Uyulmaması durumunda 
yaptırırnın öngörülrnesi 

cı Bağlayıcı olması 

OL Işlerlik kazanabiimiş olması 
El Geniş bir toplum kesimince 

olması 

bir zorunluluk 

maddi bir 

benimsenmiş 

'" 

5. Hiç bir ayrım gözetmeksizin toplumun tüm 
bireylerinin ekonomik ve sosyal haklara 
sahip kılınmasını sağlayan, bu hakları 
hukuken güvence albna almayı hedefleyen 
devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) Liberal devlet 
B) Kanşımcı devlet 
cı Hukuk devleti 
D) Demokratik devlet 
E) Plcıncı uevlet 

6. Esas i şyerinin dışında bir yerde, elektronik 
iletişim aracılığıyla işyerine bağlı biçimde 
yapılan "uzaktan çalışma" olarak da ifade 
edilen esnek çalışma biçimine ne ad verilir? 

A) Tele-konferans 
B) Konferans çalışma 
cı Elektronik çalışma 
D) Eşgüdümlü çalışma 

E) Tele-çalışma 

7. Sosyal politika bilim dalının niteliklerini 
eksiksiz olarak yansıtabilecek ve her 
dönemde ge çerli olabilecek bir tanımını 
yapmak hangi nedenle güç tür? 

A) Sosyal poftika bilim dalının tanımın ı 
oluşturan kavramlar ve bu kavramlara 
yüklenilen anlamlann tarihsel süreçte sürekli 
ve köklü bir biçimde değişmasi 

B) Farklı disiplinlem kendilerine özgü bakış 

açılarıyla farklı tanımlar yapmaları 

cı Her ülkenin sosyal ve ekonomik yapısının 
birbirinden farklı olması 

D) Sosyal politika bilim dalın da 
akademisyenlerin birbirlerinden 
haberda r olmaması 

çalışan 
yeterince 

E) Sosyal politika bilim da lı nın kapsamına 

giren kesimlerin farklı ihtiyaçlannın 
bulunması ve bu durumun farklı tanımla n 
zorunlu kılmas ı 
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8. I şçilerin , sendika olarak adlandırılan kendi 
meslek örgütlerini kurabilmeleri .il.b. kez hangi 
ülkede meşru hale gelmiştir? 

A) Fransa 
Bl ısviçre 
cı Almanya 
Dl Ingiltere 
El ıtalya 

9. Örgütlü işçi ve işveren ile devlet arasındaki 
ilişkileri bir sistem 
inceleyen disiplin 
hangisidir? 

Al Siyaset Bilimi 
Bl Sosyoloj 
cı Felsefe 
Dl Sendikalar Hukuku 
El Endüstri Ilişkileri 

bütüniüCü iç inde 
aşagıdakilerden 

10. Ekonomi bilimi , hangi özelliği ile insanı ve 
toplumu doğrudan konu alan diğer sosyal 
bilim dallanndan ayrılır? 

A) Insan davranışlannı salt ekonomık yönü Ile 
ele alması 

Bl Toplumun genel refah düzeyinin 
yükseltilmesini amaçlaması 

cı Milli gelirin ad~ bir şekilde dağıtılması nı 

hedeflernesi 
Dl Geniş toplum kesimlerine sosyal koruma 

sağlamayı amaçlaması 

El Sosyal göstergelere dayanması 

11. Turkiye'de kamu görevlilerinin sendikalarını 
kurma ve üye olma haklan 624 sayılı kanun 
ile hangi yıl geri alınmı,tı r? 

A 

A) 1945 
Bl 1971 
CL 1982 
Dl 1995 
El 2003 

A 
12. Aşağıdakilerden hangisi koalisyonların , 

işç itere sagladıgı faydatardan biridir? 

Al Işçi sağlığ ı ve güvenliği önlemlerinin 
arttınlmasın ı sağlamıştır. 

B) Çalışma koşullannın iyileşmesini sağlamıştı r. 
c) Işçiler arasında dayanışma duygusunun 

gelişmesini sağlamıştır. 

D) Işverenler karşısında güçlü konuma 
gelmelerini sağlamıştır. 

El ÜCretlerini aıttımıalannı saglamıştır. 

13. Aşa{ııdakilerden hangisi sosyal politikanın 

hedefve konularından biri değildir? 

A) Gelir daOllımındaki adaletsizliği n giderilmesi 
B) Aynmcılığın önlenmesi 
C) Engellilerin toplum ve ça lışma yaşamına 

entegre edilebilmelerine yardımcı olmak 
Dl Ekonomik kalkınmanın temini 
EL Çocuklar ile yaşiIIann bakımı ve gözetimi 

14. 931 sayılı I ş Kanunu Türkiye·de yürürlüOe 
giren kaç ıncı I ş Kanunu olmuştur? 

Al 1. 
Bl 2. 
cı 3. 
OL 4. 
El 5. 

15. Sosyal politika bilim dalının akademik 
temelleri iJ.IL olarak hangi dönemde ve hangi 
ülkede ablmışbr? 

Al 19. yy. başlannda Almanya'da 
B) 19. yy. ortalannda Fransa'da 
cı 19. yy. sonlarında Almanya'da 
Dl 19. yy. sonla rın da Ingiltere'de 
El 20. yy. ortalannda Ingiltere'de 

16. Türkiye'de ücret gelirlerinin korunması 

yönünde izlenecek sosyal politikaların 

hukuki temelini, a şağıdakilerden hangisi 
oluşturmaktadır? 

Al Toplu iş sözleşmeleri 
B) Yürütme organı 
CL Bireysel iş sözleşmeleri 

Dl Yasama organ ı 
EL Anayasa 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Aşağıdakilerden hangisi, 1944 
Philadelphia Bildirgesi'nde yer 
konulardan biridir? 

yılında 

alan 

A) Çocuk ve kadın işgücünün çalışma 

yaşamında özelolarak korunması 
Bl Emeğin bir malolmadığının kabul edilmesi 
c) IşSizlik sorunu ile savaşılması 
Dl Eşit degerde Işe , eşıt (Jeret ödenmesi 
El Günlük ve haftalık en uzun çalışma 

süresinin belirlenmesi 

18. Bireylerin kendi hesapıanna çalışacakları, 

bagımsız bır Iş kurmalarına yardımcı olan 
politikalar, özellikle hangi gruplar yönundan 
ayrı bir önem taşır? 

A) Gençler 
Bl Kalifiye o~nayan işgücü 
c) Yan kalifiye işgücü 
Dl Engelliler 
El Kalifiye işgücü 

19. Kök ücret ve ek ücretin toplamına ne ad 
verilir? 

A) Giydirilmiş ücret 
Bl Net ücret 
cı Çıplak ücret 
Dl Asgari ücret 
El Sosyal ücret 

20. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yürütme 
organı apOıdakilerden hangisidir? 

Al Uluslararası Konsey 
B) Sosyal Koosey 
C) Yönetim Kurulu 
Dl Uluslararası Çalışma Konferansı 

El Avrupa Konferansı 

A ., 

A 
21. Aşağıdakilerden hangisi asgari ücreti başka 

ücret düzenlemelerinden ayıran ve asgari 
ücreti önemli kılan özellikler arasında yer 
almaz? 

Al Ulusa l refah çoğalışının adil biçimde 
bÖlüşümüne yardımcı olması 

B) Salt kamu görevliSi statüsü altında 

çalışanlan kapsaması 
cı Bağlayıcı olması 

OL Hem i şgörenler hem de işverenler 

yönünden haksız rekabeti önlemesi 
E lişgörenin ve işin niteliklerinden bağımsız 

olarak belirlenmesi 

22. AşaOıdakilerdan hangisi ücretin reel 

23. 

24. 

değerinin, fiyat yükselişlerine karşı 

korunmasında yararlanılan sosyal politika 
araçlarından biri değildir? 

A) Ilmi içtihatlar 
B) Toplumsal anlaşmalar 
C) Mevzuat Iıüküınlı:ıo 
OL Otomatik endeksleme yöntemi 
E) Iş sözleşmeleri 

Türkiye'de bir başka yere atanmaları 

durumunda kamu görevlilerine harcırah adı 
altında yapılan parasal ödemelerin gerekçesi 
nedir? 

A) Daha yüksek ücret ödenen bÖlgelerde 
çalışmalannın sağlanması 

B) Bölgeler arasındaki kamu görevlisi 
sayılannın dengelenmesi 

C) Ücret kayıplannın telafi edilmesi 
OL Işgücü hareketliliğinin desteklenmesi 
El Az gelişmiş bÖlgelerdeki işlerde 

çalışmalannın teşvik edilmesi 

Aşağıdakilerden hangisi işgücü sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili olmakla beraber, kadınlara 
yönelik özel hükümler taşıyan Uluslararası 

Çalışma Örgütü sözleşmelerinden Türkiye'nin 
onaylamış olduğu bir sözleşmedir? 

A) 162 sayılı A.5be.51: Sözle~mesi 

B) 139 sayılı Işin Neden Olduğu Kanser 
SÖzleşmesi 

CL 115 sayılı Radyasyondan Korunma 
SÖzleşmesi 

OL 161 sayılı Işçi Sağ lığ ı Hizmetleri SöZıeşmesi 
El 136 sayılı Benzen SÖZleşmesi 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Uluslararası Ça lı şma Orgütü, 1919 yılında 
onayladıgı 1 numaralı Sözıeşme ile sanayi 
kesiminde normal iş süresini ne kadar olarak 
belirlemiştir? 

Al Günde 8, haftada 48 saat 
Bl Günde 8, haftada 40 saat 
c) Günde 7, haftada 42 saat 
Dl Günde 7, haftada 35 saat 
El Günde 6, haftada 36 saat 

26. Kirlenmenin meydana getirdıgi her türlü 
zararıı sonucun sorumlulugunun ve 
giderilmesi için gerekli masrafların kirletene 
yOklenmeslllkeslne ne ad verilir? 

Al Bütünleştirme ilkesi 
Bl Işbirliği ilkesi 
c) Kirletenin kusursuz sorumluluğu ilkesi 
Dl Sakınma ilkesi 
EL Kirleten öder ilkesi 

27. Sosyal politikaların tarihsel gelişimi iç inde 
çoc uk ve genç i şç ilerin il.is. olarak hangi 
konuda korunmalan öngörülmüştür? 

Al Hana tCltill!:! ı i 

Bl Sendikal haklar 
c) En az çalıştırılma yaşı ve iş $Ümleri 
Dl ücraller 
El Izinler 

28. Yargı karan ile kesinleşen hürriyeti bağlayıcı 
cezasını tamamlayarak ceza evinden çıkan 
ki,iye ne ad verilir? 

A 

Al HükümkJ 
Bl Hapis 
c) Suçlu 
Dl Eski hükümlü 
El Mahkum 

29. 

A 
Eşit değerde işe eşit ücret ödenmesi 
ilkesinde, sözü edilen "eşit degerde iş", 

hangi ö lçütle belirlenir? 

Al Benzer işyerlerinde o.a da ayn' verime 
çalışmak 

Bl Farklı işlerde olsa da benzer verimle ;ş 

gOnnek 

cı Aynı işyerinde benzer verimle ça lışmak 

OL Benzer işyerlerinde benzer verimle ;ş 

gönnek 
El Aynı işyerinde , aynı değerde iş leri , aynı 

verimle gönnek 

30. Aşağıdakilerden hangisi, yaşlılara yönelik 
sosyal politikalara duyulan gereksinimlerin 
nedenleri arasında saYılamaz? 

Al Hümaniter nedenler 
Bl Sosyalist yönetimlerin azalması 
CL NÜfusun dem0!1afik yapısındaki de!)şim 
Dl Sosyal ~ven ik sistemlerindeki gel işme 
El Aileyapısındaki değişim 

Izleyen sayfaya geçiniz. 


