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SOSYAL POLiTiKA A 
2011 VS 1302-A 

1. Sosyal nitelikli politikalar tarihsel süreçte ilk 
olarak hangi kesimleri kapsamına almıştır? 

A) işçi statüsünde çalışanları 
B) Dokuma ve ma den kesiminde çalışan kadın 

ve çocuk işçileri 
C) Yaşlıları 

D) Tüm bağımlı statüler altında çalışanları 
E) Çocukları 

2. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal politika bilim 
dalının tanımlanmasında karşılaşılan 

güçlüklerden biri değildir? 

A) Çalışma alanının sınırlarının çok geniş olması 
B) Tanımı oluşturan kavramlara yüklenen 

anlamların zaman içinde sürekli ve köklü 
biçimde değişmesi 

C) Kapsam ının ve konularının sürekli çoğalması 
D) Sosyal nitelikli bir bilim dalı olması 
E) Bu bilim dalının konu aldığı politikalar üzerinde 

geliştikleri ortam ve koşulların izlerinin 
bulunması 

3. Aşağıdaki lerden hangisi Uluslararası Çalışma 
Örgütü'nün 1919 yılında kabul edilen ilk 
programında yer alan konulardan biri 
değildir? 

A) Ücret 
B) Çocuk ve kadın işgücünün çalışma yaşamında 

özelolarak korunması 
C) Çevre politikaları 
D) işsizlik 
E) Çalışma süresi 

4. işsizliğe karşı korumaya 
politikalar, bir devletin 

yönelik 
hangi 

doğal benimsemiş olmasının da 
gereğidir? 

A) Demokratiklik 
Bl Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü 
C) Eşitlik 
D) Katılımcılık 

E) Sosyal devlet 

A 

sosyal 
ilkeyi 

bir 
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Bağımlı statüler altında çalışanlar 5. ı. 

ıı. Toplumun ekonomik yönden güçsüz 
bireyleri 

ııı. Özelolarak bakım ve gözetim gereksinimi 
duyan kesimler 

iV. Büyük toprak sahibi çiftçiler 
V. işverenler 

Yukarıdaki kesimlerden 
hangileri Sosyal Politika 
kapsamı içinde yer alır? 

A) i, ii ve iii 
B) i, ii ve LV 
C) i, ii ve V 
D) i, iii ve LV 
E) LV ve V 

hangisi 
bilim 

yada 
dalının 

6. Sanayi Devrimi ilk olarak hangi sektörde 
başlamıştır? 

A) Hizmet 
B) Dokuma 
c) Madencilik 
D) Tarım 

E) Turizm 

7. Uluslararası Çalışma Örgütü Konferansı'nda 
üye devletin işçi ve işverenleri temsil eden 
delegeleri kim ya da kimler seçer? 

A) Üye ülkelerin yasama organı 
B) Üye ülkelerin devlet başkanları 
C) Üye ülke genelinde en çok üyeye sahip en üst 

meslek örgütleri 
D) Üye ülkelerin yürütme organı 
E) Üye ülkelerin çalışma ve sosyal güvenlik 

bakanlıkları 

8. Dilaver Paşa ve Meaddin Nizamnamelerinde 
yer alan hükümlerle çalışma yaşamında 

hangi kesimde çalışan işçilerin korunmaları 
hedeflenmiştir? 

A) Kamu 
B) Dokuma 
C) Ulaştırma 

D) Maden 
E) Savaş donatım 
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9. Lonca düzeninde Kethüda'nın görevi kimler 
arasındaki ilişkileri sağlamaktır? 

Al Yiğitbaşı ile hükümet 
Bl Esnaf i le Kethüda 
CL Esnaf ile zenatkarlar 
Dl Esnaf ile Yiğitbaşı 
El Esnaf ile hükümet 

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

Al Yerel yönetimlerin bütçeleri 
Bl Bağışlar 
c) Sosyal sigorta fonları 
Dl Devlet bütçeleri 
El Uluslararası kuruluşlardan 

yardımlar 

sağlanan 

11. Aşağıdakilerden hangisi koalisyonların, 

işçilere sağladığı faydalardan biridir? 

Al işverenler karşısında güçlü konuma 
gelmelerini sağlamıştır, 

Bl işçiler arasında dayanışma duygusunun 
gelişmesini sağlamıştır, 

c) işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin 
arttırılmasını sağlamıştır, 

Dl Ücretlerini arttırmalarını sağlamıştır, 
El Çalışma koşullarının iyileşmesini sağlamıştır, 

12. Günlük normal iş süresi uzunluklarının 

birbirine eşit saptanılarak düzenli bir biçimde 
uygulanmasına ne ad veril ir? 

Al Postalar halinde çalışma 
Bl Gece çalışması 
c) Vardiyalı çalışma 

Dl iş sürelerinde yeknesaklık 
E) Optimal çalışma 
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13. Aşağıdaki belgelerden hangisi, işsizlik 

konusunda izlenecek ulusal sosyal 
pol itikalar yönünden bir kaynak niteliği 

taiımaz? 

A) Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası 
B) Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve 

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

14. Uluslararası çalışma örgütü sözleşmelerine 

göre, hangi saatler arasında geçen gün 
dönemi gece olarak kabul edilir? 

A) 22,00 ile 05,00 
B) 22,00 ile 06,00 
c) 23,00 ile 05,00 
D) 24,00 ile 05,00 
E) 24,00 ile 06,00 

15. Aşağıdaki tanımlardan hangisi net ücreti ifade 
eder? 

A) Geniş anlamda ücret 
B) Kök ücret ve ücreti n eklentilerinin toplam tutarı 
C) Zorunlu nitelik taşımayan kesintilerden sonra 

işgörenlere ödenen ücret tutarı 
D) Çeşitli adlar altında yapılan her tür kesintiden 

sonra, işgörenin eline geçen tutar 
E) Herhangi bir kesinti yapılmadan, işveren 

tarafından işçiye ücret olarak ödenilmek üzere 
ayrılan tutar 

16. Toplu iş sözleşmesinde, çalışanlara yılda iki 
kez maktu bir yakacak yardımı yapılması 

hangi ücret düzenlemeleri kapsamında yer 
alır? 

A) Kollektif 
B) Ek 
C) Maktu 
D) Brüt 
E) Kök 
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17. Aşağıdakilerden hangisi, esnek çalışma 

biçimlerinden biri değildir? 

A) iş payiaşımiı çalışma 
B) Yoğunlaştırılmış çalışma 
c) Tam zamanlı çalışma 
D) Evde çalışma 
E) Kısmi çalışma 

18. Aşağıdakilerden hangisi asgari ücreti, başka 
ücret düzenlemeleri nden ayırarak, önem 
kazandıran özelliklerden biri değildir? 

A) Ulusal gelirin adil biçimde bölüşümüne 

yardımcı olan bir araç olma niteliği 
B) Yalnızca işçi statüsü altında çalışanlar 

yönünden geçerli olması 
C) Parasal nitelikteki bazı yaptırımlar ile ikramiye 

ve tazminat hesaplamalarının göstergelerinden 
biri olması 

D) işçinin ve görülen işin niteliklerine bağlı 
bulunmaması 

E) Zorunlu bir ücret düzenlemesi olması 

19. Analık durumları nedeniyle kadın işçilere 

yönelik izin düzenlemeleri, ilk olarak hangi 
ülkede işlerlik kazanmıştır? 

A) isviçre 
B) Almanya 
c) Norveç 
D) ingiltere 
E) Türkiye 

20. Ücretin reel değerinin seçilen ekonomik bir 
göstergeye bağlanarak, sürekli düzenlenmesi 
yöntemi hangi ad ileifadeedilir? 

A) Asgari ücret 
B) Toplumsal anlaşma 
C) Eşel-mobil 
D) Fiyat ve ücretlerin dondurulması 
E) Sosyal kontra! 
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21. 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) 115 sayılı Radyasyondan Korunma 
Sözleşmesi 

B) 136 sayılı Benzen Sözleşmesi 
C) 139 sayılı işin Neden Olduğu Kanser 

Sözleşmesi 
D) 161 sayılı işçi Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi 
E) 162 sayılı Asbest Sözleşmesi 

22. Eski hükümlülere hükümlülük süresi içinde, 
temel ve mesleki eğitim formasyonlarının 

kazandırılmasına yönelik düzenlemeler ve 
hizmetlerin verilmesinde hangi kurumun 
sorumluluğu bulunur? 

A) Bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun 
B) Yargı organlarının 

C) iş ve işçi bulmakla görevli kurumların 
D) Hükümlü aileleri derneğinin 
E) infaz kurumlarının 

23. Bir işletmenin, eleman gereksinimini 
karşılamak üzere yaptığı bir duyuruda, yalnızca 
erkek adayların başvurularının dikkate 
alınacağı belirtilmesi hangi tür ayrımcılığa 

örnektir? 

A) Kapalı 

B) Açık 
C) Örtülü 
D) Dolaylı 
E) Önyargılı 

24. Sakatların çalışma yaşamına girebilmede 
korunulması na ilişkin yöntemlerden hangisi 
ülkemizde yasalolarak uygulama olanağı 

bulmaktadır? 

A) Kota yöntemi 
B) Tahsis yöntemi 
C) Sınırlı tahsis yöntemi 
D) Korumalı istihdam 
E) Bağımsız çalışmaya yönlendirme yöntemi 
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25. Aşağıdakilerden hangisi, yaşlılara yönelik 
sosyal politikalara duyulan gereksinimlerin 
nedenleri arasında sayılamaz? 

Al Nüfusun demografik yapısındaki değişim 
Bl Hümaniter nedenler 
CL Sosyalist yönetimlerin azalması 
Dl Aile yapısındaki değişim 
El Sosyal güvenlik sistemlerindeki gelişme 

26. I.Dünya Savaşı sonunda, sakatlara yönelik 
sosyal politikaların öncelikli hedefi ne 
olmuştur? 

Al iş ilişkileri ile iş yaşam ında korunmalarına 
yönelik hukuki düzenlemeler 

Bl Özel eğilim 
CL istihdam edilebilmelerine yönelik hukuki 

düzenlemeler 
D) Temel eğitim 
El Tıbbi ve mesleki rehabilitasyon 

27. Yargı kararı ile kesinleşen hürriyeti bağlayıcı 
cezasını tamamlayarak ceza evinden çıkan 
kişiye ne ad verilir? 

A) Eski hükümlü 
B) Suçlu 
CL Mahkum 
D) Hapis 
El Hükümlü 

28. Çocuk Hakları Sözleşmesi, BM tarafından 
hangi yıl kabul edilmiştir? 

Al 2004 
Bl 1999 
cı 1989 
D) 1945 
E) 1932 

29. Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen 
L.!U!:!SO.i çevre konferansı hangi yıl ve nerede 
yapılmıştır? 

Al 1985 Rio 
B) 1982 Nairobi 
CL 1982 Stockholm 
Dl 1972 Londra 
El 1970 Lizbon 
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30. Birleşmiş Milletlerin düzenlediği ilk çevre 

konferansı nerede yapılmıştır? 

Al Londra 
Bl Rio 
C) Lahey 
D) Stockholm 
El Nairobi 
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