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SOSYAL POLiTiKA A 
2009 VS 1302-A 

1. Sosyal politika bilim dalının niteliklerini 
eksiksiz olarak yansıtabilecek ve her 
dönemde geçerli olabilecek bir tanımını 

yapmak hangi nedenle güçtür? 

A) Her ülkenin sosyal ve ekonomik yapısının 
birbirinden farklı olması 

B) Sosyal politika bilim dalında çalışan 

akademisyenlerin birbirlerinden yeterince 
haberdar olmaması 

C) Sosyal politika bilim dalının tanımını 
oluşturan kavramlar ve bu kavramlara 
yüklenilen anlamların tarihsel süreçte sürekli 
ve köklü bir biçimde değişmesi 

D) Farklı disiplinlerin kendilerine özgü bakış 

açılarıyla farklı tanımlaryapmaları 
E) Sosyal politika bilim dalının kapsamına 

giren kesimlerin farklı ihtiyaçlarının 

bulunması ve bu durumun farklı tanımları 
zorunlu kılması 

2. Uluslararası sosyal politikalar temelolarak 
hangi bilim dalının uygulamaları ile işlerlik 

kazanır? 

A) Muhasebe 
B) işletme 
C) Uluslararası iktisat 
D) iktisat 
E) Hukuk 

3. Sosyal politikanın günümüzde dar olarak 
nitelendirilen tanımının kapsamına kimler 
girer? 

A) Riskli gruplar 
B) işçiler 
C) Çocuklar 
D) Çalışma yaşam ında çeşitli statüler altında yer 

alanlar 
E) Yoksul kesimler 

4. Sanayi Devrimi ile ilk kez yeterli, sürekli ve 
düzenli bir güç kaynağına ulaşılması üretim 
süreci ni hangi yönde uyarmamıstır? 

A) Üretim sürecinin basitleşmesi 
B) Üretimin çeşitlenmesi 
C) Üretimin çoğalması 
D) Birim üretim maliyetlerinin çoğalması 
E) Üretim sürecinin hızlanması 
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5. Türkiye'de işçi sendikalarına, ilk defa greve 
gitme hakkı aşağıdakilerden hangisi ile 
verilmiştir? 

A) 1924 Anayasası 
B) 2821 sayılı Sendikalar Kanunu 
c) 1961 Anayasası 
D) 3008 sayılı iş Kanunu 
E) 1982 Anayasası 

6. 931 sayılı iş Kanunu Türkiye'de yürürlüğe 
giren kaçıncı iş Kanunu olmuştur? 

A) 1. 
B) 2. 
c) 3. 
D) 4. 
E) 5. 

7. Sosyal politikaların finansman kaynakları 

içinde en önemlisi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Yerel yönetimlerin bütçeleri 
B) Sosyal sigorta fonları 
C) Uluslararası kuruluşlardan sağlanan yardımlar 
D) Bağışlar 

E) Devlet bütçeleri 

8. Sosyal politika bilim dalının akademik 
temelleri ilk olarak hangi dönemde ve hangi 
ülkede atılmıştır? 

A) 19. yy, başlarında Almanya'da 
B) 19. yy, ortalarında Fransa'da 
c) 19. yy, sonlarında Almanya'da 
D) 19. yy, sonlarında ingiltere'de 
E) 20. yy, ortalarında ingiltere'de 

9. Hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumun tüm 
bireylerinin ekonomik ve sosyal haklara 
sahip kılınmasını sağlayan, bu hakları 

hukuken güvence altına almayı hedefleyen 
devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Plancı devlet 
B) Hukuk devleti 
c) Demokratik devlet 
D) Liberal devlet 
E) Karışımcı devlet 
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10. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası 

Çalışma Örgütü'nün yürütme organıdır? 

A) Uzmanlar Komitesi 
B) Uluslararası Çalışma Bürosu 
C) Uluslararası Çalışma Konferansı 
D) Adalet Divanı 
E) Yönetim Kurulu 

11. Önceden düşünülüp planlanmayan. örgütsüz, 
belirli bir amaç doğrultusunda kendiliğinden, 
işçilerin bir araya gelip toplanmaları ile 
oluşan eylem biçimine ne ad verilir? 

A) Sendika 
B) Lonca 
C) Koalisyon 
D) Konfederasyon 
E) Dernek 

12. Haftalık iş süresi ni n, 
günler i ne eşit olarak 
kavramla ifadeedilir? 

A) Düzensiz çalışma 
B) iş sürelerinde yeknesaklık 
C) Atipik çalışma 
D) Esnek iş süreleri 

haftanın çalışılan 

dağıtılması hangi 

E) Derecelendirilmiş iş süreleri 

13. Haftalık toplam iş süresının alışılageldiği 

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

A) Esnek saatlerde çalışma 
B) iş payiaşımiı çalışma 
C) Kısmi çalışma 

D) Yoğunlaştırılmış çalışma 
E) Tele çalışma 
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14. Aşağıdaki tanımlardan hangisi net ücreti ifade 

eder? 

A) Çeşitli adlar altında yapılan her tür kesintiden 
sonra, i şgöreni n el i ne geçen tutar 

B) Herhangi bir kesinti yapılmadan, işveren 
tarafından işçiye ücret olarak ödenilmek üzere 
ayrılan tutar 

C) Kök ücret ve ücreti n eklenti lerini n toplam tutarı 
D) Geniş anlamda ücret 
E) Zorunlu nitelik taşımayan kesintilerden sonra 

işgörenlere ödenen ücret tutarı 

15. Esas işyerinin dışında bir yerde, elektronik 
iletişim aracılığıyla işyerine bağlı biçimde 
yapılan "uzaktan çalışma" olarak da ifade 
edilen esnek çalışma biçimine ne ad verilir? 

A) Tele-konferans 
B) Konferans çalışma 
c) Elektronik çalışma 
D) Eşgüdümlü çalışma 
E) Tele-çalışma 

16. Türkiye'de kamu görevlilerinin sendikalarını 
kurma ve üye olma hakları 624 sayılı kanun 
ile hangi yıl geri alınmıştır? 

A) 1945 
B) 1971 
c) 1982 
D) 1995 
E) 2003 

17. Aşağıdaki belgelerden hangisi, işsizlik 

konusunda izlenecek ulusal sosyal politikalar 
yönünden bir kaynak niteli ği tasımaz? 

A) Avrupa Sosyal Andıaşması (Şartı) 
B) Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve 

Kültürel Haklar Sözleşmesi 
C) Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı 
Dl Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası 
E) insan Hakları Evrensel Bildirgesi 
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18. Ekonomi politikası ve sosyal politikanın 

işsizlik sorununa ilişkin yaklaşım farklılığı 

aşağıdakilerin hangisinde doğru ifade 
edilmiştir? 

19. 

A) Ekonomi politikası işsizliğin ortadan 
kaldırılmasına çalışırken sosyal politika 
işsizlik sorununun yol açtığı yada 
açabileceği olumsuzlukların giderilmesine 
çalışır. 

B) Ekonomi politikası işsizlik sorununun 
ekonomik maliyetini azaltmaya çalışırken, 

sosyal politika işsizlik sorununun ortadan 
kaldırılmasına çalışır. 

C) Ekonomi politikası işsizlik üzerinde 
çalışmazken, sosyal politika işsizlik 

sorununu önemli bir sosyal sorun olarak 
kabul eder. 

D) Ekonomi politikası işsizliğin %10'un altına 

çekilmesine çalışırken, sosyal politika 
işsizliğin bütünüyle ortadan kaldırılmasını 

amaçlar. 
E) Sosyal politika işsizliğin %10'un altına 

çekilmesine çalışırken, ekonomi politikası 

işsizliğin bütünüyle ortadan kaldırılmasını 

amaçlar. 

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

hangi ücret düzenlemeleri kapsamında yer 
alır? 

A) Maktu 
B) Kollektif 
C) Brüt 
D) Ek 
E) Kök 

20. Feodal düzenin geçerliliğini sürdürdüğü 

yıllarda, çalışma yaşamı kimlerin egemenliği 
altında değildi? 

A) Serflerin 
B) Senyörlerin 
C) Şövalyelerin 

D) Beylerin 
E) Derebeylerin 
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21. Sosyal politikaların tarihsel gelişimi içinde 

çocuk ve genç işçilerin ilk olarak hangi 
konuda korunmaları öngörülmüştür? 

A) Sendikal haklar 
B) Hafta tatilieri 
c) izinler 
D) Ücretler 
E) En az çalıştırılma yaşı ve iş süreleri 

22. Hangi yaş grubunda bulunanlar kronolojik 
yaş tanımı içerisinde yaşlı olarak tanımlanır? 

A) 65 ve üzeri 
B) 60 ve üzeri 
c) 55-70 arası 
D) 50 ve üzeri 
E) 80 ve üzeri 

23. işsizlilde mücadelede yararlanılan sosyal 
politikalar, sorununun çozumune katkıları 

yönünden nasıl ayrımlaştırılmaktadır? 

A) Açık istihdam politikaları-kapalı istihdam 
politikaları 

B) Statik istihdam politikaları-di nam ik istihdam 
politikaları 

C) Doğrudan istihdam politikaları-dolaylı istihdam 
politikaları 

D) Özel istihdam politikaları-genel istihdam 
politikaları 

E) Aktif istihdam pol iti kaları-pasif istihdam 
politikaları 

24. Kadın işgücünün iş ilişkileri ve yaşamında 
genelolarak korunması kapsamında 

düşünülen, yer ve su altında sürdürülen 
işlerde kadın işgücünün kullanılmamasına 
ilişkin yükümlülük kime aittir? 

A) Hükümete 
B) işverene 
c) Devlete 
D) işgörene 
E) Yargıya 
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25. Aşağıdakilerden hangisi asgari ücreti, başka 
ücret düzenlemeler i nden ayırarak, önem 
kazandıran özelliklerden biri değildir? 

Al Yalnızca ıŞÇı statüsü altında çalışanlar 
yönünden geçerli olması 

Bl Zorunlu bir ücret düzenlemesi olması 
CL işçinin ve görülen işin niteliklerine bağlı 

bulunmaması 

Dl Ulusal gelirin adil biçimde bölüşümüne 
yardımcı olan bir araç olma niteliği 

El Parasal nitelikteki bazı yaptırımlar ile ikramiye 
ve tazm inat hesaplamalarının göstergeleri nden 
biri olması 

26. Analık sigortası ilk olarak hangi ülkede 
yürürlüğe girmiştir? 

Al isviçre 
Bl ABD 
CL Fransa 
Dl Almanya 
El ingiltere 

27. I.Dünya Savaşına kadar sakatlara yönelik 
sosyal politikaların öncelikli hedefi ne 
olmuştur? 

A) iş ilişkileri ile iş yaşamında korunmalarına 
yönelik hukuki düzenlemelere işlerlik 
kazandırma 

Bl istihdam edilebilmelerine yönelik hukuki 
düzenlemelere işlerlik kazandırma 

CL Özel ve temel eğitim hizmetleri sunma 
Dl Mesleki rehabilitasyon 
El Tıbbi rehabilitasyon 

28. Birleşmiş Milletlerin düzenlediği ilk çevre 
konferansı nerede yapılmıştır? 

Al Londra 
Bl Stockholm 
C) Rio 
D) Lahey 
El Nairobi 
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29. Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde 

belirlenen ücretin korunmasında yasal bir 
dayanağın bulunması gerekir? 

A) Eşel-mobil 
B) Sosyal kontrat 
c) Toplumsal anlaşma 
D) Toplu iş sözleşmeleri 
E) Bireysel iş sözleşmeleri 

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

kazandırılmasına yönelik düzenlemeler ve 
hizmetlerin verilmesinde hangi kurumun 
sorumluluğu bulunur? 

Al Bag i bul unduğu sosyal güveni i k kurum unun 
B) Hükümlü aileleri derneğinin 
C) Yargı organlarının 

Dl infaz kurumlarının 
E) iş ve işçi bulmakla görevli kurumların 
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