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SOSYAL POLiTiKA A 
2009 BS 1302-A 

1. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Politika Bilim 
dalının doğrudan kapsamı içinde y.!r. almaz? 

Al işçiler 
Bl Büyük toprak sahibi çiftçiler 
CL Eski hükümlüler 
D) Yaşlılar 

E) Çocuklar 

2. Son dönemde aşağıdakilerden hangisi 
tarafından izlenilen sosyal nitelikli politikalar 
giderek önem kazanmaktadır? 

Al Ulusal ve uluslararası yargı organları 
Bl Bölge ülkeleri 
CL Mesleki örgütler 
D) Kamu kurum ve kuruluşları 
E) Yerel yönetimler 

3. Avrupa ülkelerinde kurulu bulunan 
Osmanlı korporasyon düzeninin 

imparatorluğu'ndaki loncalar için yeni bir 
model oluşturmasının sebebi, 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Türkler' in islam ülkeleri ve kültürü ile olan 
yakınlaşmaları 

Bl Yeni bir örgütlenme modeli arayışında 

olmaları 
CL Daha önceki modelin artık ihtiyaçları 

karşılayamaması 

D) istanbul'un fethinden sonra imparatorluğun 
Batı Avrupa ile ilişkilerinin artması 

El Esnaf ve zanaatkarların artan sosyal 
güvenlik ihtiyaçları 

4. Sosyal politika bilimselliteratürde ilk kez kim 
tarafından adlandırılmıştır? 

A 

A) Wilhelm Heinrich Riel 
B) Robert Owen 
CL Daniel Legrand 
OL AdolfWagner 
El Otto V. Zwidineck Sudenhorst 

Q 

5. Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi'nin 
yaşanıldığı dönemde çocuk işgücünün 

yaygın ve yoğun olarak kullanılmasının 

sebeplerinden biri de ğildir? 

Al Tüm aile üyelerinin çalışmak zorunda olması 
B) Üretim tekniğinin basitleşmesi 
C) Sayısalolarak çoğunlukta olmaları 

OL Daha düşük ücretle çalıştırılabilmeleri 
E) Uysal ve kolay yönetilir görülmeleri 

6. Buhar gucu önce hangi alanda üretim 
sürecine uyarlanmıştır? 

A) Kimya 
Bl Dokuma 
CL Ulaşım 

OL imalat 
El iletişim 

7. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasının 
olumsuz yönlerinden biri değildir? 

Al işverenlerin sigortanın primlerinden 
kaynaklanan maliyet artışlarını, 

pazarladıklan ürün ve hizmetlerin fiyatlarına 
yansıtması 

B) işsizlik sigortası primlerinin giydirilmiş ücret 
gelirlerini yükseltmesi 

C) Yapısal işsizlik sorununun olduğu ülkelerde, 
sigorta fonlarının tükenmesi nedeniyle 
sosyal güvenlik sisteminin zarar görmesi 

OL Kişilerin iş arama yönündeki çabalarını 
azaltması 

El işsiz kalan sigortalılara bir gelir güvencesi 
sağlaması 

8. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası 

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

A) işverenlerin rekabet gücünü arttıracak 
politikaların izlenmesi 

B) iş gücünün fiziksel ve mesleki risklere karşı 
korunması 

CL Eşit değerde işe eşit ücret ödenmesi 
OL işSiZlik sorunu ile savaşılması 
El Günlük ve haftalık en uzun çalışma 

süresinin belirlenmesi 
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9. işçilerin, sendika olarak adlandırılan kendi 
meslek örgütlerini kurabilmeleri ilk kez hangi 
ülkede meşru hale gelmiştir? 

A) italya 
B) Fransa 
C) ingiltere 
D) Almanya 
E) i sviçre 

10. Herkese, içinde yaşamakta olduğu toplumun 
olanaklarına uygun insan onuruna yaraşır, 

adil bir yaşam düzeyi sağlamayı hedefleyen 
devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hukuk devleti 
B) Adil devlet 
C) Liberal devlet 
D) Modern devlet 
E) Sosyal devlet 

11. işgücü piyasasının yönetimi, hangi 
gerekçelerle kamunun tekel ine bırakılmıştır? 

A) Sosyal ve hukuki 
B) Sosyal ve siyasi 
C) Sosyal ve ekonomik 
D) Ahlaki ve sosyal 
E) Ahlaki ve siyasi 

12. Aşağıdakilerden hangisi, loncalardaki 

A 

meslek hiyerarşisinde yer alan unvanlardan 
biri değildir? 

A) Kalfa 
B) Ustabaşı 

C) Üstad 
D) Çırak 

El Yamak 

in 

A 
13. Osmanlı imparatorluğu dönemi nde, 20. yüzyıl 

başlarında, giderek çoğalan işçi eylemlerini 
yasaklamak üzere hangi kanun yürürlüğe 

konulmuştur? 

A) Tatil-i Eşgal Kanunu 
B) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
C) Mecelle 
D) Takrir-i Sükun Kanunu 
E) Mesai Kanunu 

14. Türkiye'de ücret gelirlerinin korunması 

yönünde izlenecek sosyal politikaların 

hukuki temelini, aşağıdakilerden hangisi 
oluşturmaktadır? 

A) Toplu iş sözleşmeleri 

B) Yürütme organı 
C) Bireysel iş sözleşmeleri 
D) Yasama organı 
E) Anayasa 

15. Cumhuriyet döneminde devlet tarafından, 

çalışma yaşamına ilişkin ilk hukuki 
düzenlemelerle nerede ve hangi kesimde 
çalışan işçilerin korunmasına çalışılmıştır? 

A) istanbul ve Rumeli'de dokuma, cam, 
kundura sanayiinde çalışanların 

B) istanbul ve Rumeli'de savaş donatım 
sanayiinde çalışanların 

C) istanbul, Ereğli ve Zonguldak'ta askeri 
fabrikalarda çalışanların 

D) Ereğli demir ve Zonguldak maden 
ocaklarında çalışan işçilerin 

E) izmir ve Uşak'ta halı dokuma tezgahlarında 
çalışanların 

16. Uluslararası Çalışma Örgütü, 1919 yılında 
onayladığı 1 numaralı Sözleşme ile sanayi 
kesiminde normal iş süresini ne kadar olarak 
belirlemiştir? 

A) Günde 8, haftada 48 saat 
B) Günde 8, haftada 40 saat 
C) Günde 7, haftada 42 saat 
D) Günde 7, haftada 35 saat 
E) Günde 6, haftada 36 saat 
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17. Aşağıdakilerden hangisi ek ücret kapsamında 
kalan ödemeler içinde~almaz? 

A) Evlenm e yardım i 
B) Ölüm yardımı 
C) Doğum yardımı 

D) Çıplak ücret 
E) Yakacak yardımı 

18. Bireylerin kendi hesaplarına çalışacakları, 
bağımsız bir iş kurmalarına yardımcı olan 
politikalar, özellikle hangi gruplar yönünden 
ayrı bir önem taşır? 

A) Kalifiye olmayan işgücü 
B) Gençler 
C) Engelliler 
D) Yarı kalifiye işgücü 
E) Kalifiye işgücü 

19. Aşağıdakilerden hangisi, işsizlik sorunundan 
en çok etkilenen gruplardan biri değildir? 

A) Göçmen ler 
B) Kalifiye işgücü 
C) Kadınlar 

D) Gençler 
E) Engelliler 

20. Aşağıdakilerden hangisi, esnek çalışma 
biçimlerinden biri değildir? 

A) Yoğunlaştırılmış çalışma 

B) iş paylaşımh çalışma 
C) Evde çalışma 
D) Tam zamanlı çalışma 
E) Kısmi çalışma 

21. Aşağıdakilerden hangisi, yaşlılara yönelik 
sosyal politikalara duyulan gereksinimlerin 
nedenleri arasında sayılamaz? 

A) Hümaniter nedenler 
B) Nüfusun demografik yapısındaki değişim 
C) Sosyal güvenlik sistemlerindeki gelişme 
D) Aile yapısındaki değişim 
E) Sosyalist yönetimlerin azalması 

A 11 

A 
22. Aşağıdakilerden hangisi, bir işveren 

sendikasının toplu pazarlık süreci başlamadan 
önce belirlediği ve kabul edebileceği !.!lvüksek 
ücret miktarını ifade eder? 

A) Uyuşmazlık sınırı 

B) işçi sendikası durak noktası 
C) işveren sendikası durak noktası 
D) Pazarlık alanı 

E) işçi sendikası direnç noktası 

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

A) Toplu iş sözleşmeleriyle 
B) Yürürlüğe konulan mevzuat hükümleriyle 
C) Yürütme organı tarafından 
D) Kalkınma planları aracılığıyla 

E) Bireysel iş sözleşm eleriyle 

24. Aşağıdakilerden hangisi gereğinden uzun 
tutulan iş sürelerinin olumsuzluklarından biri 
değildir? 

A) işe olan ilginin, iş motivasyonunun ve 
işgücü verimliliğinin azalması 

B) Yorucu olması 
C) Aile ve sosyal yaşama olan katılımın 

sı n i rlan ması 
D) Özen ve uzmanlık gerektiren işlerde, 

ü retilen mal ya da h izmetlerin kalitesin i 
düşürmesi 

E) Ücret gelirinin düşmesi 

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

kazandırılmasına yönelik düzenlemeler ve 
hizmetlerin verilmesinde hangi kurumun 
sorumluluğu bulunur? 

A) iş ve işçi bulmakla görevli kurumların 
B) Hükümlü aileleri derneğinin 
C) infaz kurumlarının 
D) Bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun 
E) Yargı organlarının 
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26. Türkiye'de toplumsal anlaşmanın ilk örneği ne 
zaman i mzalanmıştır? 

A) 1960 
B) 1971 
C) 1976 
D) 1979 
E) 1982 

27. 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 

28. Çocuklara 
uygulamaları 
başlamıştır? 

yönelik zorunlu 
ilk olarak hangi 

eğitim 

ülkede 

A) isveç 
B) Fransa 
C) ingiltere 
D) Norveç 
E) Almanya 

29. Sakatlanan yetenekleri tedavi ederek 

A 

onarmak, yeniden kazandırmak ve kişiyi 

sakatlığı ile birlikte yaşamaya alıştırmaya ne 
ad verilir? 

A) Tıbbi rehabilitasyon 
B) Mesleki rehabilitasyon 
C) Sosyal rehabilitasyon 
D) Özel eğitim 
E) Temel eğitim 

1') 

A 
30. Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen 

ikinci çevre konferansı hangi yıl ve nerede 
yapılmıştır? 

A) 1985 Rio 
B) 1982 Nairabi 
C) 1982 Stockholm 
D) 1972 Londra 
E) 1970 Lizbon 
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