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1. Sosyal Politika , bilimsel 
bilim dalı olarak 
adlandırılmıştır? 

Al Ad:)IfWagıer 

Bl Gerhard Kessler 
C) Wilhelm Heiıyich Riehl 
Dl Robert Owen 

literaturde ilk kez. 
kim tarafından 

El Otto V, Zwicineck Sudenhorsl 

2. Buhar gucu önce hangi alanda üretim 
sürecine uyarlanmıştır? 

A) imala 
Bl iletişim 
CL Kimya 
Dl Ulaşım 

El Dokuma 

3. Sanayi Devrimi ile ilk kez yeterli , sürekli ve 
düzenli bir güç kaynağına ulaşılması üretim 
surecini hangi yöndeuYi(maw1st,r? 

A) Üretim sürecinin basitlaşmasi 
Bl Üretimin çeşitlemıesi 
CL Üretimin çogalması 
Dl Birim üretim maliyetlerinin çoğalması 
El Üretim sürecinin hızlanması 

4. lşlmmelar , sendikalar ve gönüllü kuruluşlarca 
izlenen sosyal politikalar , hangi ba§lık altında 
yer alır? 

Al Örgütler ya da işletmesosyal politikası 
G) insan kaynakları yönetimi 
CL üçün::ü sektör sosyal pditikası 
OL Sosyal koruma rejimi 
El Sektetel politikalar 
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5. Personel yönetimi başlığı altında yer alan 
konular , özellikle hangi ülkenin literatür ve 
uygulamalarında insan kaynakları yönetimi 
başlığı altında irdelenmektedir? 

A) ingiltere 
Bl ABD 
CL Almanya 
D) Türkiye 
El Fransa 

6. Ulusal sosyal politikaların, uluslararası 

7. 

ilkelere VIf kurallara dayandırılması 

yönündeki Dünya 'daki ilk girişimler hangi 
nitelikte olmuştur? 

Al Siyasi 
B) Bölgesel 
c) Bireysel 
D) Resmi 
E) Kurumsal 

Aşağıdaki belgelerden 
konusunda izlenecek 
politikalar yönünden bir 

BlilWilliı 

hangisi, işsizlik 

ulusal sosyal 
kaynak niteliği 

Al Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası 
B) B irleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve 

Kültürel Haklar Sözleşmesi 
c) Avrupa Sosyal Andıaşması 
D) insan Hakları Evrensel Bildirgesi 
E) Avrupa Güvenlik ve lşbilliği Bildirgesi 

8. Türkiye'de çalışma yaşamına yonelik pozitif 
hukuk kuralları ills. olarak hangi donemde 
ortaya çıkmıştır? 

Al Cumhuriyet Dönemi 
Bl Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi 
C) Tanzimat'a dek Süregelen Dönem 
OL 1930-1939 Dönemi 
El 1960-1980 Dönemi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9, Sanayi Devrimi'nin kendine özgü koşulları 

altında hangi çalışma statüsü ortaya çdunıştır? 

Al Taşeron 
Bl Memur 
CL işçi 
DJ Beyaz yakalı 
El Kamu gjrevlisi 

10. Toplu i ş sözleşmesinde , çalışanlara yılda iki 
kez maktu bi r yakaca k yardımı yapılması 

hangi üc ret düzenlemeleri kapsamında yer 
alır? 

Al Maktu 
Bl Kollektif 
c) Brüt 
Dl Ek 
El Kök 

11 . Çalı~ma Ekonomis i Kuramı çerçevesinde 
hangi ya ş grubunda bulunanlar ya şlı olarak 
kabul edilir? 

Al 65 ve üzeri 
Bl 60 ve üzeri 
CL 55 -70 arası 
Dl 50 ve üzeri 
El 80 ve üzeri 

12. Aşağıdakil erden hangis i Uluslarara s ı 

Çalışma Örgütü'nün 1919 yılında kabul edilen 
ilk programında yer alan konulardan biri 
değildir? 

Al Günlük ve haftalık en uzun çalışma 

süresinin belirlenmesi 
Bl işverenlerin rekabet gücünü arttıracak 

pol~ikalann izlenmesi 
CL işsizlik sorunu ile savaşılması 
Dl iş gücünün fiziksel ve mesleki risklere karşı 

korunması 

El Eşit değerde işe eşit ücret ödenmesi 

A 11 

A 
13. Haftalık toplam iş süresının alışılageldiği 

üzere 5 ya da 6 i şgunüne değil , daha az 
sayıda iş gunüne toplanarak düzenlenmesini 
içeren esnek çalışma uygulamasına ne ad 
verilir? 

Al Kısmi çalışma 

Bl iş payiaşımiı ça lışma 
c) Tele çalışma 
OL Esnek saatlerde çalışma 
El Yoğunlaştınlmış çalışma 

14. Sanayi Devrimi'nin başlangıç aşamasında, 

işçiler arasında aynı kaderi paylaşmaktan 
kaynaklanan meslek bilinci ile kendi hak ve 
yararlarım savunabilmek üzere kurdukları 

örgütlere ne ad verilir? 

Al Örgüt 
Bl Demek 
c) Kooperatif 
OL Sendika 
El Lonca 

15. Aşağıdakilerden hangi si , bir i şveren 
sendikasının toplu pazar lık süreci ba~amadan 
öncebelirlediği ve kabul edebileceği iIL.~ 
ücret miktar ını ifade eder? 

Al işveren sendikası dırak noktası 
Bl Uyuşmazlık sınırı 

CL işçi sencikası dırak noktası 
DJ Pazarlık alanı 

El işçi sencikası direnç noktası 

16. Aşağıdakile rde n hangis i gereğinden uzun 
tutulan i ş sürelerinin olums uzlukla rından biri 
değildir? 

Al Yorucu olması 
Bl Ücret gelirinin düşmesi 
cı Özen ve uzmanlık gerektiren işlerde, 

üretilen mal ya da hizmetlerin kal~esini 
dü.,ürmesi 

OL işe olan ilginin. ıŞ motivasyonunun ve 
işgücü verimliliğinin azalması 

El Aile ve sosyal yaşama olan katılımın 
sınırlanması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Sosyal politikaların bazı araçlannın işsizlik 
sorununun çözümüne katkıda bulunarak 
ekonomi politikalanna yardımcı ol ması 

nedeniyle istihdam politikaları bazı çalışma 

ekonomistleri tarafından nas ıl aynmla ştınlır? 

Al Ekonomik-sosyal 
Bl Açık-örtülü 
c} Dogrudan-dolaylı 

Dj Özel-kamusal 
El Aktif-pasif 

18. Statü hukukuna tabi olanların ücretleri hangi 
yol ile saptanır? 

Al Yli"(1me organı tarafındaı 
Bl Bireysel iş sözleşmeleriyle 
CL Tcplu iş sözleşmeleriyle 
Dl Yli"li"lüğe kctıulan mevzua hüklrnleriyle 
El Kalkınma planları aracılığıyla 

19. 1865 yılında yürürlüğe konulan Dilaver Paşa ve 
Meaddin Nizamnameler inde yer alan 
hükümleri. çalı~a ya~mında hangi kesimde 
çalışan işçilerin korunmaları hedeflenmi ştir? 

Al Dokuma 
Bl Maden 
CL Savaş donatım 

OL Ula~İlrma 

El Kamu 

20. Haftalık iş süresinin, 
günleri ne eljit olarak 
kavramla ifadeedilir? 

Al Esnek iş süreleri 
Gl Düzensiz çah~ma 
CL Atipik çalışma 

haftanın çalışılan 
dağıtılması hangi 

OL Derecelendirilmiş iş süreleri 
El iş sli"elerinde yeknesaklık 

A 12 

A 
21. En ~ çalıştırılma ya§lnın altında çocuk 

çalıştırılması halinde sorumluluk öncelikle ve 
doğrudan kime aittir? 

Al Devlete 
Bl Mülki amire 
CL işverene 
Dl ilgili Bakanlıga 
El Aileye 

22. I.Dünya Sava şına kadar sakatlara yönelik 
sosyal politikaların öncelikli hedefi ne 
olmuştur? 

Al Tıbbi rehabilitasyon 
Bl Istihdam edilebilmelerine yönelik hukuki 

düzenlemelere işlerlik kazandınna 
cı iş ilişkileri ile iş yaşamında korunmalarına 

yönelik hukuki düzenlemelere işlerlik 

kazandırma 
OL Özel ve temel eğitim hizmetleri sunma 
El Mesleki rehabilitasyon 

23. Yaşları en az çalıştırılma yaşı ile fiziksel, 
düşünsel gelişme süreci ve zorunlu eğitim 
süresının tamamlandığı yaş arası nda 

bulun anlara ne ad verilir? 

Al Genç işgJcü 
Bl Kadın işgücü 

CL Çocuk işgJcü 
OL Faal i~gücü 
El Sakat işgücü 

24. Aşağıdaki yöntemlerden hangis inde 
belirlenen ücretin korunmasında yasal bir 
dayanağın bulunması gerekir? 

Al Toplumsal anla~ma 
Bl Eşel -mobi l 

cı Sosyal kontral 
OL Toplu iş sözleşmeleri 
El Bireysel iş sözleşmeleri 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Eski hükümlülere hükümlülük süresi içinde, 
temel ve mesleki eğitim formasyonlar ının 

kazandırılmasına yönelik düzenlemeler ve 
hizmetlerin verilmesinde hangi kurumun 
sorumluluğu bulunur? 

Al Bag i bulund..ıg.J sosyal gJvenlik kuununun 
Bl Yargı organlarının 
CL iş ve i şçi b..Jlmaı:la girevii kırumların 
Dl Hükümlü aileleri dernegnin 
El intaz kll'"l.mlarının 

26. Bazı bankaların müfettişlik sınavlar ında, 
başarılı olsalar bile, bu işte bazen geceleri 
çalışıldığını ya da sık ve uzun seyahatlerin 
yapıldığını ileri sürerek, kadın adayları işe 
almamalap nasıl bl r ayrımcılıktır ? 

Al Aç ı k ayrımcılık 
Bl Örtülü ayrımcılık 
CL Olumlu ayrımcılık 
Dl Olumsuz ayrımcılık 
El Genel ayrımcılık 

27. Kirlenmenin meydana getirdiği her türlü 
zararlı sonucun sorumluluğunun ve 
giderilmesi iç in gerekli masrafların kirletene 
yüklenmes i ilkesine ne ad verilir? 

Al Kirletenin kusursuz sorumlu luğu ilkesi 
Bl Sakınma ilkesi 
CL Kineten öder ilkesi 
Dl lşbinigi ilkesi 
El Bütünleştirme ilkesi 

28. Aşağıdakilerden hangis i, kadınların çalışma 
yaşamında korunmasını öngören politikaların 
ulusal hukuki kaynakları arasında 

sayılamaz? 

Al Deniz iş Kanunu 
Bl Basın iş Kanunu 
CL TC Anayasası 
Dl Borçlar Kanunu 
El Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

A 13 

A 
29. Birleşmiş Milletlerin düzenlediği .ilis. çevre 

konferansı nerede yapılmıştır? 

Al Londra 
Bl lahey 
CL Stockhdm 
Dl Nairobi 
El Rio 

30. Aşağıdakilerden hangi si , yaşlılara yönelik 
sosyal politikalara duyulan gereksinimlerin 
nedenleri arasında sayılamaz? 

Al Sosyalist yönetimlerin azalması 
Bl Nüfusun demegafik y~ısııı~i d3ğişim 
CL Sosyal çtNenlik sistemlerindeki gelişme 
Dl Aileyapısındaki değişim 

El Hümaniter nederıler 

izleyen sayfaya geçini z. 


