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SOSYAL POliTiKA A 
2011 AS 1302-A 

1. Sanayı Devrimi'nin yaşanıldığı dönemde 
hangi ekonomı felsefes i Ile hangi hukuk 
düzeni geçerli olmu~tur? 

Al Kamıa ekonomi ve hukuki özgürlük 
B) Neo klasik ekonomi ve sözleşme serbestisi 
CL Keynesyen ekonomi 
Dl Arz yanlı ekonomi ve hukuki eşnlik 
El Klasik libeıal ekonomi ile hukuki eşnlik ve 

sözle:;;; me serbestisi 

2. Hiçbir aynm gözetmekslzln toplumun \üm 
bireylerinin ekonomik ve sosyal haklara 
sahip kılınmasını sağlayan, bu haklan 
hukuken güvence albna almayı hedefleyen 
devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Libeıal devlet 
Bl Karışımcı devlet 
CL Plan cı devlet 
Dl Hukuk devleti 
El Demokıatik devlet 

3. Aşağıdakilerden hangisi, i~sizlik sorunundan 
en çok etkilenen gruplardan biri değildir? 

Al Gençler 
Bl Engelliler 
CL Kalirıye işgücü 
Dl Kadınlar 
El Göçmenler 

4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikaların 

konuları kapsamına gi rar? 

Al Para değerindeki düşüşlere karŞı ücretin reel 
değerinin korunması 

Bl Enliasyon oranlarının aşağıya çekilmesi 
C) Dışalım ve satımlara gümrük vergilerinin ya da 

kotalarının konulması 
Dl Döviz kurlarına ya da enerji fıyailarına ilişkin 

düzenlemeler 
El Faiz haderine ilişkin politikalar 
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5. Sosyal PolIUkalaıta Ilk kez kimlere yönelık 
bır sosyal koruma sağlanması 

hedeflenmi~tir? 

Al Sakat ve eski hükümlülere 
Bl Yetişkin eıkek işçilere 
CL Yaşlılaıa 
Dl Kamu görevlilerine 
El Kadın ve çocuk işçilere 

6. Aşağıdakilerden hangisi, ulusal sosyal 
politikalann finansman kaynakları arasında 
yer ahr? 

Al Özel sigortalann fonlan 
Bl BiIBYsel emeklilik sisteminde birikan fonlar 
cı Siyasi paıtileIB hazine taıafından yapılan 

maddi yardımlar 
Dl Devlet bütçeleri 
El Bankaların munzam sandıklannda biriken 

fonlar 

7. Örgütlü Işçi ve Işveren Ile devlet arasındakı 
ilişkileri bir sistem bütünlüğü içinde 
inceleyen disiplin a~ağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Felsefe 
Bl Endüslri ilişkileri 
cı Sosyoloji 
Dl Sendikalar Hukuku 
El Siyaset Bilimi 

8. Türkiye'de işçi sendikalanna. ilk defa greve 
gitme hakkı a~ağıdakilerden hangisi ile 
verilmiştir? 

Al 1924 Anayasası 
Bl 1982 Anayasası 
CL 3008 sayılı iş Kanunu 
Dl 1961 Anayasası 
El 2821 sayılı Sendikalar Kanunu 
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9. Uluslararası sosyal politikalar Iemel olarak 
hangi bilim dalının uygulamaları Ile Işlerlik 

kazanır? 

A) Muhasebe 
B) işletme 
C) Uluslaıaıası i ktisat 
D) iktisat 
E) Hukuk 

10. Enftasyon oranlannın düşürülmesini 
hedefleyen kamusal karar ve uygulamalar 
hangi bilim dalınm konusudur? 

A) Ekono mi Politikası 
B) Iktisat Tarihi 
cı Uluslararası i ktisat 
D) istatistik 
E) Finansman 

11. Cumhurıyet döneminde bireysel Iş ilişkileri 
ilk kez hangi kanun hükümleriyle 
düzenlenmeye başıamış br? 

A) 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun 
B) 4857 sayılı iş Kanunu 
cı Boıçlar Kanunu 
D) 3008 sayılı iş Kanunu 
E) 1475 sayılı iş Kanunu 

12. Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde siyasal 
partilerin sosyal politikalara daha çok önem 
vermelerinin sebeplerinden biridir? 

A) Sosyal politikalara duyulan ilginin aıtması 
B) işgücü haıaketliliğinin aıtması 
C) Demokıatik toplumlarda bunun hukuki 

zorunluluk haline gelmesi 
D) Sosyal pol~ikalara konu olan kesimlerin 

sayısal çoğunlugu nedeniyle siyasal 
etkinliğinin artması 

E) Dünyada genel eğilimin bu yönde olması 
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13. Feodal düzenin geçerliliğini sürdürdüğü 

yıllarda, çalışma yaşamında kimlerin 
egemenliğinden yararlanılmışbr? 

A) Semerin 
B) Senyöıterin 
C) Şövalyelerin 
D) Beylerin 
E) Derebeylerin 

14. Sosyal politika bilimselliteratürde ilk kaz kim 
tarafından adlandırılmıştır? 

A) Daniel Legrand 
B) AdoIfWegner 
C) RoberI Owen 
D) otto V. Zwidineck Sudenlıorst 
E) Wilhelm Heinrich Riel 

15. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi üretım 
faktörlerınden biri olan Işgücü üzerınde 
yoğunlaşır? 

A) Sosyoloji 
B) Sosyal Pol~ika 
cı Hukuk 
D) Çalışma Ekonomisi 
E) Psikoloji 

16. Aşağıdakilerden hangisi, loncalardaki 
meslek hiyerar~isinda yar alan unvanlardan 
.!ı!!! değildir? 

A) USlabaşı 
B) Çııak 

C) KaWa 
D) Yamak 
E) Üsıad 

17. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne kimler üye 
olabilir? 

A) Sanayi ve ncaıat Odalan 
B) Devletler 
C) işçi Kuruluşlan 
D) Uluslsıaıası Yardım Kuruluşlan 

E) işveren Kuruluşlan 
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18. ~ağıdakilerden hangisi, 1944 
Phlladelphla Bildirgesi'nde yer 
konulardan biridir? 

yılında 
alan 

Al Çocuk ve kadın ~gucunün çalışma 
yaşamında özelolarak korunması 

Bl Eşl değerde işe, eşl ücret ödenmesi 
CL Emeğin bir mal olmadıgının kabuledilmesi 
D) işsizlik sorunu ile savaşılması 
El Günlük ve haftalık en uzun çalışma 

süresinin belirlenmesi 

19. Sosyal politika bilim dalının niteliklerini 
eksiksiz olarak yansılabiiecek ve her 
dönemde geçerlı olabılecek bır lanımını 
yapmak hangi nedenle güçtür? 

Al Her ülkenin sosyal ve ekonomik yapısının 
birbirinden farklı olması 

Bl Faıklı disiplinlerin kendilerine özgü bakış 
açılanyla faıklı tanımlaryapmalan 

CL Sosyal politika bilim dalının kapsamına 
giren kesimlerin farklı ihtiyaçlannın 
bulunması ve bu durumun farklı tanımları 
zorunlu kılması 

Dl Sosyal pollika bilim dalında çalışan 
akademisyenıerin birbirlerinden yeterince 
haberdar olmaması 

El Sosyal pollika bilim dalının tanımını 
oluşturan kavramlar ve bu kavramlara 
yüklenilen anlamlann tarihsel süreçte sürekli 
ve köklü bir biçimde degişmesi 

20. ~ağıdakilerden hangisi işsizlik sigorlasının 
olumsuz yönlerinden biri değildir? 

Al Yapısal işsizlik sorununun olduğu ülkelerde, 
sigorta fonlannın tükenmesi nedeniyle 
sosyal güvenlik sisteminin zarar gömıesi 

Bl işsiz kalan sigortalılara bir gelir güvencesi 
sağlaması 

C) Kişilerin iş arama yönündeki çabalarını 
azaltması 

Dl işverenlerin sigorlanın primlerinden 
kaynaklanan maliyet artı.şlannı, 

pazartadıklan ürün ve hizmetlerin fıyatlanna 
yansıtması 

El işsizlik sigortası primlerinin giydirilmiş ücret 
gelirlerini yükselmesi 
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21. işverenin duyacağı gereksinime göre iş 

yerıne çağnlan Işçinin Iş süresının, lalep 
çerçevesinde düzenlenmesine olanak 
tamyan esnek çalışma türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al çağn üzerine çalışma 
Bl Evde çalışma 
cı Kısmi çalışma 
Dl Tele çalışma 
El iş paylaşımlı çalışma 

22. Işveren sendıkalan Ilk olarak hangi ülkede 
kurulmuştur? 

Al Belçika 
Bl Ingiltere 
CL isviçre 
Dl Hollanda 
El Almanya 

23. Sosyal politikalarla ilgili 
ifadelardan hangisi yanlısılA 

aşağıdaki 

Al Sosyal n~elikli pol~ikalarla öncelikle çocuk 
ve kadın işçilerin korunmasına çalışılmıştır. 

Bl Devletlerin izlediğ i sosyal n~elikli pol~ikalarla 
önce işçi statüsünde çalışanların korunması 
amaçlanmıştır. 

cı Sosyal pol~ikalaıa önos yetişkin eıkek 
işgücü konu olmuştur. 

Dl Sosyal pollikalarla istenilen hedeflere 
varabilmek için önceleri yüıiirlüge konulan 
hukuk kuıallanndan yaıarlanılmıştır. 

El Sosyal pol~ika uygulamaları ilk olaıak 
i ngiltere'de başlamıştır. 

24. Türkiye'de kamu görevlilerinin sendikalarını 
kurma ve üye olma hakları 624 sayılı kanun 
Ile hangi yıı geri alınmıştır? 

Al 1945 
Bl 1971 
CL 1982 
Dl 1995 
El 2003 
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25. 17. yüzyıl sonlırında ~anılan teknolojik 
gelişmelerle Sanayı D_ımı, Ilk iiııa hangi 
ülkede başlamıştır? 

Al AI manya'da 
Bl Fransa'da 
CL Rusya'da 
Dl ingil1Bre'de 
El Japonya'da 

26. Sanayı Devrimi hangi alanda bır değışım 
sürecini başlatmıştır? 

Al Dönüşüm 
Bl Bilişim 
CL üretim 
Dl Yönelim 
El Tükelim 

27. ""ağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi'nin 
yaşanıldıgı dönemde çocuk Işgücünün 
yaygın ve yoğun olarak kullanılmasının 

sebeplerinden biri değildir? 

Al Daha düşük ücretle çalıştırılabilmeleri 
Bl Sayısal olaıak çoğunlukla olmalan 
C) Tüm aile üyelerinin çalışmak zorunda olması 
Dl üretim tekniğinin basitleşmesi 
El Uysal ve kolay yönetilir görülmeleri 

28. Önceden düşünülüp planlanmayan. örgütsüz, 
belirli bir amaç doğrultusunda kendiliğinden, 
i~çilerin bir araya gelip toplanmaları ile 
oluşan eylam biçimine na ad verilir? 

Al Sendika 
Bl Lonca 
CL Koalisyon 
Dl Konfedeıasyon 
El Demek 
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29. Bir i~yarinda normal günlük i~ süresının 

dolmasma kısa bır süre kala, bır sonraki 
günde üretimin önemlı ölçüde aksamasına 
yol açacak laknik bir arızanın çıkması 

sebebiyle yapılan fazla süreli çalışma hangi 
nedenle yapılmaktadır? 

Al Olağand IŞI nedenle 
Bl Hukuki nedenle 
cı işin nneliğinden kaynaklanan nedenle 
Dl işletme gereklerinden kaynaklanan nedenle 
E) işçinin iş görme borcundan kaynaklanan 

nedenle 

30. Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu 
tara~ndan başarıları ve tarafsızlık nilalikleri 
göz önünde Mularak seçilen, 20 bağımsız 
uzman üyeden oluşan, belirli bir ülke yada 
konuya ilişkin genel ve kapsamlı 
araştırmalar yapan Komite"nin adı nedir? 

Al Bölgesel Sorunlar Komitesi 
B) Uzmanlar Komitesi 
cı Redaksiyon Komitesi 
Dl Teknik Komite 
El Sendikal AIBştlrmalar Komitesi 
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