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SOSYAL POLiTiKA A 
2009 AS 1302-A 

1. Sanayi Devrimi'nin kendine özgü koşulları 

altında hangi çalışma statüsü ortaya çıkmıştır? 

Al Taşeron 

Bl Memur 
CL işçi 
Dl Beyaz yakalı 
El Kamu görevlisi 

2. Sosyal Politika, bilimsel literatürde ilk ~ 
bilim dalı olarak kim tarafından 

adlandırılmıştır? 

Al AdolfWagner 
Bl Olto V. Zwidineck Sudenhorst 
CL Robert Owen 
Dl Wilhelm Heinrich Riehl 
El Gerhard Kessler 

3. Endüstrileşme süreci bağımlı statüler altında 
çalışanların sayıları üzerinde nasıl bir etki 
doğurmaktadır? 

Al Oranlar, benimsenen ekonomik sisteme 
bağlı bir değişkenlik göstermektedir. 

Bl Ekonomik yönden faal nüfus içinde giderek 
çoğalmalarına neden olmaktadır. 

CL Ekonomik yönden faal nüfus içinde giderek 
azalmalarına neden olmaktadır. 

Dl Oranlar, ekonomik gelişmişlik düzeyine bağlı 
bir değişkenlik göstermektedir. 

El Ekonomik yönden faal nüfus içinde oransal 
bir değişim gözlenmemektedir. 

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

önem taşır? 

Al Sosyal 
Bl Mevsimlik 
CL Ara 
D) Konjonktürel 
El Teknolojik 

A 9 

5. Sanayileşen ülkelerde devletler, işçi 
kesimini iş ilişkileri ve iş yaşamında 

korumak amacıyla izlemeye başladıkları 

politikaları önce hangi yolla uygulamaya 
koymuşlardır? 

A) Teammüllerle 
B) Sendikalar ve toplu iş sözleşmeleri 

aracılığıyla 
cı Sözleşme serbestisi ve eşitliği ilkelerini 

benimseyerek 
D) Hukuk kurallarıyla 
E) Ahlak kurallarıyla 

6. iş ve sosyal güvenlik hukuku konularının 
uygulamalı sosyal politi ka başlığı altında 

sistematize edilebilmesi, sosyal politikanın 
hangi özelliği nden kaynaklanır? 

Al Evrensel 
B) Kamusal 
C) Deneysel 
D) Güncel 
E) Kuramsal 

7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın 
hedef ve konularından biri değildir? 

A) Gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi 
B) Ekonomik kalkınmanın temini 
cı Ayrımcılığın önlenmesi 
D) Engellilerin toplum ve çalışma yaşamına 

entegre edilebilmelerine yardımcı olmak 
E) Çocuklar ile yaşlıların bakımı ve gözetimi 

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

A) Sosyal politikalara duyulan ilginin artması 
B) işgücü hareketliliğinin artması 
cı Demokratik toplumlarda bunun hukuki 

zorunluluk haline gelmesi 
D) Sosyal politikalara konu olan kesimlerin 

sayısal çoğunluğu nedeniyle siyasal 
etkinliğinin artması 

E) Dünyada genel eğilimin bu yönde olması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9. Personel yönetimi başlığı altında yer alan 
konular, özellikle hangi ülkenin literatür ve 
uygulamalarında insan kaynakları yönetimi 
başlığı altında irdelenmektedir? 

Al Türkiye 
Bl ingiltere 
CL Fransa 
Dl Almanya 
El ABD 

10. Demokratik yönetimlerde, meslek kuruluşları, 
sivil toplum örgütleri, üniversiteler gibi kurum 
ve kuruluşlar sosyal politikaların özellikle 
hangi aşamalarında önemli bir roloynarlar? 

Al Yasama ve yargı 
Bl Uluslararası çalışma normları ndan 

yararlanma 
CL Üretim, sorgulama, yeniden yapılandırma 
Dl Uygulamaları yaygınlaştırma 
El Yargı ve kamuoyu oluşturma 

11. işletmeler, sendikalar ve gönüllü kuruluşlarca 
izlenen sosyal politikalar, hangi başlık altında 
yer alır? 

Al Sosyal koruma rejimi 
Bl Örgütler ya da işletme sosyal politikası 
CL insan kaynakları yönetimi 
Dl Üçüncü sektör sosyal politikası 
El Sektörel politikalar 

12. Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikaların 

fi nansman kaynaklar i ar asında ~ almaz? 

Al Uluslararası kuruluşlardan alınan bağışlar 

Bl Belli bir amaca ayrılmış özel vergiler 
CL işletme karları 
D 1 Sosyal si gorta fonl ar i 
El Devlet bütçeleri 
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13. Sosyal politikaların bazı araçlarının işsizlik 

sorununun çözümüne katkıda bulunarak 
ekonomi politikalarına yardımcı olması 
nedeniyle istihdam politikaları bazı çalışma 

ekonomistleri tarafından nasıl ayrımlaştırılır? 

A) Aktif-pasif 
B) Doğrudan-dolaylı 

cı Açık-örtülü 

D) Özel-kamusal 
E) Ekonomik-sosyal 

14. Sosyal politikalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangi si yanlıstır? 

Al Devletlerin izlediği sosyal nitelikli politikalarla 
önce fabrikalarda işçi statüsünde çalışanların 
korunması amaçlanm ıştır. 

B) Sosyal nitelikli politikalarla öncelikle çocuk ve 
kadın işçilerin korunmasına çalışılmıştır. 

C) Sosyal politikalarla istenilen hedeflere 
varabilmek için önce yürürlüğe konulan hukuk 
kurallarından yararlanılm ıştır. 

Dl Sosyal politikalara önce inşaat kesiminde ve 
kimya sanayinde çalışan işçiler konu olmuştur. 

E) Sosyal politikalarla önceleri çocuk ve kadın 
işçilerin aynı hukuki düzenlemeler 
çerçevesinde korunmasına çalışılmıştır. 

15. Aşağıdaki lerden hangisi ni n, Sanayi 
Devrimi'nin tarihsel köklerini oluşturduğu 

söylenemez? 

Al Tarımsal faaliyetlerde teknik bilgi birikimi ve 
deneyimi kazanılması 

B) Denizcilikte ilerlemeler 
C) Monarşi yönetimlerinin çoğalması 
Dl Ticaretin gelişmesi 
E) Para ve piyasa ekonomisine geçilmesi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. Aşağıdakilerden hangisi, kadın ve çocuk 
işgücünün geçmiş dönemlere kıyasla Sanayi 
Devriminde daha yaygın ve yoğun biçimde 
kullanılmasının temel nedeni olarak 
değerlendirilemez? 

A) Yetişkin erkek işgücüne göre daha düşük 
ücretle çalıştırılabilmeleri 

B) Üretim tekniğinin kadın ve çocuk 
işgücünden yararlanabilecek kadar 
basitleşmesi 

C) Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan yeni 
işler için herhangi bir mesleki bilgi ve 
becerinin gerekmemesi 

D) Kadın ve çocuk işgücünün daha uysal ve 
kolay yönetilebilir olması 

E) işgücü lalebinin büyük oranda artması ve 
ücretlerin yükselmesi 

17. Sanayi Devrimi'nin başlangıç aşamasında, 

işçiler arasında aynı kaderi paylaşmaktan 

kaynaklanan meslek bilinci ile kendi hak ve 
yararlarını savunabilmek üzere kurdukları 

örgütlere ne ad verilir? 

A) Kooperalif 
B) Sendika 
CL Lonca 
Dl Örgüt 
El Dernek 

18. 1865 yılında yürürlüğe konulan Dilitver Paşa ve 
M eadd i n N i zam nameler i n de yer alan 
hükümlerle çalışma yaşamında hangi kesimde 
çalışan işçilerin korunmaları hedeflenmiştir? 

A) Kamu 
B) Dokuma 
C) Ulaştırma 

Dl Maden 
El Savaş donatım 

19. Türkiye'de çalışma yaşamına yönelik pozitif 
hukuk kuralları ilk olarak hangi dönemde 
ortaya çıkmıştır? 

A) Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi 
B) Cumhuriyet Dönemi 
CL 1930-1939 Dönemi 
Dl Tanzimat'a Dek Süregelen Dönem 
E) 1960-1980 Dönemi 
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20. Aşağıdakilerden hangisi yabancı sermayeye 

son verilmesi ve ulusal sanayının 

geliştirilmesi çerçevesinde 1927 yılında 
hazırlanarak yürürlüğe konulan Teşvik-i 

Sanayi Kanunu'nun hükümlerinden biri 
değildir? 

A) 50 ve üzerı ıŞÇı çalıştıran yerli girişimcilere 
%100'e varan yatırım teşviklerinin verilmesi 

B) Ulusal üretimin gümrüklerle korunması 
c) Kurulacak sanayi kuruluşları için girişimcilere 

bedelsiz arsa verilmesi 
D) Devlet alımlarında yerli malların yeğlenmesi 
E) Kamusal taşıma araçlarından girişimcilerin 

ayrıcalıklı olarak yararlandırılması 

21. Cumhuriyet döneminde bireysel iş ilişkileri 
ilk kez hangi kanun hükümleriyle 
düzenlenmeye başlamıştır? 

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

22. Uzmanlar Komitesi ve Konferans Komitesi, 
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hangi 
yetkilerini kullanır? 

A) Planlama 
B) Yürütme 
c) Bürokratik 
D) Yasama 
E) Denetim 

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

yılında 

alan 

A) Emeğin bir malolmadığının kabul edilmesi 
B) Günlük ve haftalık en uzun çalışma 

süresinin belirlenmesi 
c) işsizlik sorunu ile savaşılması 
D) Çocuk ve kadın işgücünün çalışma 

yaşamında özelolarak korunması 
E) Eşit değerde işe, eşit ücret ödenmesi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal 
politikanın gelişmesinin nedenlerinden biri 
değildir? 

Al Sosyal politikaların uluslararası kaynaklarına 

duyulan gereksinim 
Bl Yeni liberal ekonomi politikalarının yaygınlık 

kazanması 

CL Mesleki örgütlenmenin uluslararası düzeyde 
kurumsallaşması 

Dl Uluslararası kamuoyunun baskısı 
El Uluslararası piyasalarda rekabet edilebilirliği 

sağlamak 

25. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne kimler üye 
olabilir? 

A) işveren Kuruluşları 
Bl işçi Kuruluşları 
CL Uluslararası Kuruluşlar 
Dl Sanayi ve Ticaret Odaları 
E) Devletler 

26. Aşağıdakilerden hangisi işsizliğe karşı 
korunmayı öngören sosyal politikaların 

uluslararası dayanakları kapsamında deği Idi r? 

A) Roma Andıaşması 
B) insan Hakları Evrensel Bildirgesi 
CL Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve 

Kültürel Haklar Sözleşmesi 
D) Avrupa Sosyal Şartı 
E) Philadelphia Bildirgesi 

27. Atipik istihdam 
özellikle hangi 
başlamıştır? 

biçimleri 
kesimde 

A) inşaat sektöründe 
Bl Gemi inşa sektöründe 
C) Kamu kesiminde 
D) Madencilik sektöründe 
E) Hizmet sektöründe 

A 

1970'li yıllarda 

yaygınlaşmaya 

12 

A 
28. işsizlik sigortaları, ilk kez hangi dönemde ve 

hangi kesimde uygulanmaya başlanmıştır? 

A) 19. yüzyılın başlarında kamu kesiminde 
B) 19. yüzyıl sonlarında sanayi kesiminde 
cı 18. yüzyılın başlarında bağımsız çalışanlar 

kesiminde 
D) 18. yüzyılın ortalarında hizmetler kesiminde 
E) 18. yüzyılın sonlarında tarım kesiminde 

29. Günümüzde beş günlük bir çalışma haftası 
çerçevesinde haftada kaç saatlik bir iş 

süresının çalışma yaşamının tarafları 
yönünden normalolduğu kabul edilmektedir? 

A) 25 
B) 35 
cı 40 
D) 45 
E) 50 

30. Aşağıdakilerden hangisi, çalışma yaşamında 
esnekleşmenin işveren açısından olumlu 
yönlerinden biri olarak değerlendirilemez? 

A) Yönetim ve organizasyonun basitleşmesi 
B) işçi temininin kolaylaşması 
cı Sendikalarla uyuşmazlık konularının 

azalması 

D) Üretim araçlarından tam kapasite ile 
yararlanılmasının olanaklı hale gelmesi 

E) işgücü maliyetlerinin azalması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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