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2010 BS 1301·A 

1. i§ hukuku alanında Dünyada atılan i1h. adım 
3§ağıdakilerden hangi s idir? 

Al 1802 y ı lında Ingiltere'de dokuma sanayinde 
çalışan çocuk işçilere yönelik Kanun 

B) 1824 yılında Ingilte re'de koalisyon 
yasa {ı ınln kaldıolması 

c) 1871 yılında Ingiltere'de Sendikalar 
Kanunu 

Dl 1884 yılında Fransa'da sendikalara yönelik 
düzen lemeler 

El 1890 y ılı nda Alma nya'da ilk işveren 

sendikalannın kurulması 

2. Faaliyetine son veren ve i şyerini kapatan 
işve ren , durumu hangi makama va ne kadar 
zaman içerisinde bildirmekle yükümlüdür? 

A) Çalışma ve Sosyal Güven lik Bakanlığ ı 
Bölge Miidü"ü{jüne ve en geç iki ay içinde 

Bl Valili{ıe ve en geç bir buçuk ay içinde 
c) Iş Bulma Kurumu Müdür!ü{jüne ve en geç 

üç ay içinde 
DJ Belediye Başkan l ığına ve en geç iki ay 

içinde 
El Çalışma ve Sosyal Güven lik Bakan lı~ı 

Bölge M:idürlü~üne ve en geç bir ay içinde 

3. çağrı uzerinlij ça lışm aya da yalı iş 

A 

sözleşmelerinde , günlük çalışma surul 
kararlaştırılmamış ise işveren , her çağrıda 
işç iyi iD..ii. kaç saat çalıştırmak zgrıındadlC 

A) 4 
B) 5 
c) 6 
D) 7 
E) a 

,. 

4. Asgari ucret 
tarafından belirlenmektedir? 

A) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
B) Ekonomik ve Sosyal Kon sey 
C) BÖlge çalışma müdürlüğü 
D) 

hangisi 

E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik B aka nlığı 

5. I şyerinde hafta lık çalışma süresi 40 saattir. 
Hemen giderilmesi gereken anza nedeniyle 
işçilerden çalışma ya pmalan istenmiştir. Işçiler, 3 
saat çalışmışlardır. Işçilerin saat başına ücretleri 
100 Tl'dir. 

Yapılan bu çalışmada işçilerin ücret yerine 
çalı ştıklan har saat iç in ne kadar dinlenme 
suresi alma hakları bulunmaktadır? 

A) 1 saat 
B) 1 saat 15 dakika 
c) 1,5 saat 
D) 1 saat 45 dakika 
E) I şçilerin dinlenme süresi alma haklan 

b ulunmamaktadır. 

6. Iş Kanununa göre çocuk ve genç işçi la ra 
v erilecek yıllık ucretli izin süresi, ka ç günden 
az olamaz? 

A) 14 
B) 15 
c) 16 
D) 18 
E) 20 

7. i şçi , Iş Kanununun uygulama a lanı içinde olan 
25 işçinin ça l ışt ığı bir i şyerinde 5 yıldır 

çalışmaktadır. Işçi, a lamadığı ücre t alaca kla nnı 
alabilmek için I ş fv1ahkemesinde dava açmasının 
ard ından iş sözleşmesi işveren tarafından süreli 
fesihle sona erdirilmiştir. 

Bu feshin hukuki sonucu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) I şverenin , işçiye 6 haftalık ücreti tutannda 
tazminat ödemesi 

B) I şverenin, işçiye 12 hafta l ık ücreti tutannda 
tazminat ödemesi 

c) I şverenin, işçiye 18 haftalık ücreti tutannda 
tazminat ödemesi 

Dl Işverenin, işçiye 24 haftalık ücreti tutannda 
tazminat ödemesi 

E) I şverenin işçiyi işe geri alması 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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8. Sendikalar Kanununa göre aşağıdakilerden 

hangisi konfederasy onlann kurulabilm esi 
için aranan koşullardan biridir? 

A) Değişik işkollannda faaliyet gösteren en az 
5 sendikanın biraraya gelmesi 

Bl Aynı meSlege yönelik faaliye ı gösteren en 
az 2 sen dikanın bır araya gelmeSI 

c) Aynı IŞkolunda faalıyeı gOsleren en çok 4 
sendikanın bir araya gelmesi 

OL Değişik mesleklere yönelik faaliyet gösteren 
en çok 3 sendikanın bir araya gelmesi 

El Degişik işkollannda faaliyet gösteren en az 
2 konfederasyonun bir araya gelmesi 

9. Sendika tüzel kişiliği n in feshi, na s ıl bir 
hukuksal sonuç doğurur? 

A) Işçinin sendika üyeliğini kendiliğinden sona 
erdirir. 

Bl Işçi sendika üyeli?;ıinden çıkanlır. 
c) Işçi sendika üyeli?;ıinden çekilmiş sayılır. 
OL Işçi sendika üyeliğinden istifa etmiş sayılır. 
El Işçinin sendika üyeliği askıda Kalır. 

10. Sendikaların konfederasyonlara Liye olmalan 
konusunda karar vermeye yetkili organ 
a şağıdakilerden hangisidir? 

A) Denetleme kurulu 
Bl Genel kurul 
cı Danışma kurulu 
OL Yönetim kurulu 
El Disiplin kurulu 

11. i. 
ii. 
III. 
ıv. 

v. 

Destek aidatı 
üyelik aidatı 
Dayan ışma aidatı 
Bağışlar 
Mal vaı1lğl gelirleri 

A 

Yukarıdakilerden hangileri Sendikalar 
Kanununa göre sendika ve 
konfede rasyonlann gelirleri ara sında ~ 

almaz? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız II 
cı ii ve III 
Di IVve V 
Ei ii, lll, LV ve V 

" 

A 
12. i. Sendika yönetim kurulunun kuruluşun 

tüzüğü gereğince kurulamaz hale gelmesi 
ii. Sendikanın borçlann ı ödeyemeyecek 

derecede acze düşmesi 
III. Sendikanın genel kurul karan ile feshi 
ı v. Sendika disiplin kurulunun olağanüstü 

şekilde toplanamaması 

V. Sendika genel kurulunun toplantı yeter 
sayısının sagıanamaması nedeniyle üst 
üste iki kez olağan şekilde toplanamaması 

Yukarıdakilerden hangileri se ndikaların 

kendiliğinden sona erme nedenlerindım 

değildir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız ii 
c) Yalnız V 
OL i ve ii 
El IIlvelV 

13. Tuzuk ve belgelerin Kanuna aykırı olması 

nedeniyle sendikanın faaliyetinin 
durdurulabileeeği süre.1llK ka ç gündür? 

Al 15 
B) 30 
c) 45 
OL 60 
El 90 

14. Toplu i ş sözleşmesi yapılma süreeinde , toplu 
göruşme aşamasında toplu i ş sözleşmesi 

imzalanamazsa hangi a şamaya geç ilir? 

Al Toplu görüşmeye çağn 
B) Arabuluculuk 
C) Lokavt 
ol Kanuni hakem 
E) Grev 

15. Toplu görü şme ıç ın ça ğrıyı yapan taraf kaç 
gün içeris inde toplantıya gelmazse ça ğrıyı 

yapan tarafın yetkisi dü~er? 

Al 6 
Bl 15 
cı 30 
Di 45 
Ei 60 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. Aşağıdakilerden hangisi ta şmil kararının 

alınabilmesi ıç ın başvuru yapabilecek 
taraflardan biri dağHdir? 

Al Işçi sendikası 
Bl Işveren sendikası 
c) Bakanlar Kurulu 
DJ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
EL Sendika Oyesl olmayan Işveren 

17. I ş uyuşmazliğInin taraftarı göz önünde 
bulundurulduğunda , bir i şç i sendikas ı ile 
işveren arasında toplu iş sözle şmesinin 

ücrete ili ş kin hükümlerinin yorumlanmas ında 
ortaya ç ıkan uyuşmazlık hangi tür i ş 

uyuşmazlığına bir örnektir? 

18. 

Al Yorum uyuşmazııgı 
B) Menfaat uyuşmazlığı 
c) Bireysel iş uyuşmazlığı 
D) Toplu iş uyumazlığı 

EL Nomıatif uyuşmazlık 

Bakanlar Kurulunun grey veya 
ertelediğ i durumlarda, erteleme 
dolduğunda taraflar anla şamamı ş 

uyu şmazl·ğ· özel hakerne 
götürmemişlers8 , aşa ğıdakilerden 

uyuşmazlı ğ·n çözümü iç in Yüksek 
kuruluna ba şvuracaktır? 

Al Işçi sendikası 
Bl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

cı Işveren sendikası 
Dl Ankara Iş MClhkemesi 
El Mahallin en büyük müki amiri 

lokavb 
süres i 

vey a 
d. 

hangisi 
Hakem 

19, Yükse k Hakem Kuruluna ili ş kin a şağıdaki 

ifadele rden hangis i ya nhstır? 

A 

AJ Yüksek Hakem Kurulu başvuru tarihinden 
itibaren 6 işgünü içinde topla nır. 

B) Yüksek Hakem Kurulunun kararlan 
bağlayıcı değildir, 

C) Yüksek Hakem Kurulu kararlanm 
çoğunlukla a lı r, 

D) Yüksek Hakem Kurulu uyuşmazllğı evrak 
üzerinden ineeler, 

E) Yüksek Hakem Ku rulu'nun başkanlığını 
Yargıtay'ın iş davalanna baka n dairesinin 
başkanı yürütür, 

A 
20, Grev oylamasına karş ı aşağıdakilerden 

hangisine itiraz edilebilir? 

21 . 

22. 

Al Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ ı 

B) Mahallin en büyük mülki amiri 
cı Iş davalanna bakmakla görevli mahkeme 
DJ Görevli makam 
El 

ifadelerden hangis i yanlıştır? 

A) Greve katılan işçilerin işten aynlma 
zorunluluklan vard ı r, 

B) Işveren grev süresince, kendisi tarafından 
sağlanmış olan ve greve katılan işçle rin 

oturduklan konutlardan 90 gün süreyle 
çıkmalannı isteyemez, 

C) Işyerindeki hayvan ve bitkilerin korunmasın ı 
sağ lamak üzere bazı işçile r greve 
katılmayarak işyerinde çalışmak zorurıda 

kaialıilir. 

DJ Grev süresince iş sözleşmesinden doğan 
tüm hak ve borçlar devam eder, 

E) Işverenler grev süresince, grev yapan 
işçilerin yerine daimi veya geçici işçi alamaz. 

Grev i uygulayan sendikanın işyerindeki 

üyelerinden ne kadarının üyelikten 
ayrıldığının tespit edilmesi durumunda grey 
sona erer? 

Al 1/5'inin 
Bl 1/4'ünün 

cı 112'sinin 
Dl 2!3'ünün 
El 3/4'ünün 

23, Sosyal s igortalar uygulamasında 

sigortahların kimlik bilgileri ile prime esas 
kazanç ye prim ödeme gün sayılarının 

Kuruma bildirilme s inde kullanılan belgeye ne 
denir? 

Al Prim bildirgesi 
B) Kazanç belgesi 
C) Aylık prim ve hizmet belgesi 
DJ Aylık sigorta bildirgesi 
E) Hizmet bildirim beyannamesi 

" Izleyen sayfaya geçiniz. 



2010 BS 1301·A 

24. Isteğa bağlı sigortalılık için ödenen primler 
hangi sigorta kolu uygulamasında dikkate 
alınmaz? 

A) Malu llük sigortası 
Bl Yaşlılık sigortası 
cı Genel sağlı k sigortası 
Dl Olüm sigortası 
El IşsizJik sigo rtası 

25. Sosyal sigorta prımıne esas kazancın 

hesabında aşağıdakilerden hangisinin hak 
edilmiş olması yeterli olup, fiilen ödenmiş 
olma koşulu aranmaz? 

A) Yargı mercilerince ödenmesine kara r verilen 
kazançlar 

Bl ÜCretler 
cı Primler 
OL Ikramiyeler 
El Idare mercilerince ödenmesine karar verilen 

kazançlar 

26. Malullük aylığından sigortalılık süres i 
aranmaksızın sadece 1800 gün prim 
bildirilmesi halinde yararlanabilmenin koş ulu 
nedir? 

A) Belli biryaşı doldurmuş bulunmak 
Bl Belli bir işkolunda çalışmış olmak 
cı Başka birinin sü rekli bakımına muhtaç 

olmak 
D) Be lli kurumlara tabi çalışmış olmak 
El Belli sebepleı1e malulolmak 

ZT. Toptan ödeme yoluyla tasfiye edilen önceki 
hizmetlere ilişkin primlerin Kuruma iadesi 
suretiyle yeniden canlandırılma sına ne 
denir? 

A) Ihya 
B) Ibra 
c) Tasfiye 
OL Itiba ri sigorta 
E) Fiili hizmet süresi 

28. Kısa çalı ş ma ödeneği hangi sigorta kolundan 
sağlanır? 

A 

A) Hastalı k 

B) Yaşlılı k 

c) Işsizli 
OL Iş kazası 
E) Meslek hastalığı 

A 
29. 5510 sayılı Kanununa göre ya şlılık aylığı 

almakta olanların , genel sa!'Jtlk sigortası 

sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi iç in 
sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu 

tarihten önceki son bir yıl iç inde toplam kaç 
gün genel sağlık sigortası primi bildirmiş 

otması gerekmektedir? 

A) 30 
B) 60 
cı 90 
D) 120 
E) Hertıangi birprim koşulu yoktur. 

30. Genel saOhk sigortalısinin, ayakta teda v ide 
hekim ve di ş hekim i muayenesi hizmetleri 
için ödeyeceği katılım payı ka ç Tl'dir? 

A) 
B) 2 
C) 3 
D) 10 
E) 30 

Izleyen sayfaya geçiniz. 


