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DIKKAT I 
Bu dersin kapsamına gir en bazı konularda, 
ders kitabınızin basıma hazırl anmasından 
sonra değişiklikyapılmış olabi lir. Bununla 
birlikte, tes tleki soruları , ders kitabınlZda 
ver ilen bilgilere gör e cevaplay ınız. Bir 
sorunun c e vabı sonraki düzenleme lerle 
değişmiş olsa bile , kitaptaki bilgiye göre 
dOQru olan cevabı isaretleviniz. 

1. Cumhuriyet döneminde bireysel i ş ilişkileri 

ilk kez hangi kanunun hükümleriyle 
düzenlenmiştir? 

Al 3008 sayılı iş Kanunu 
Bl 1475 sayılı iş Kanunu 
cı 394 sayıli Hafta Tatili Hakkında Kanun 
OL Borçlar Kanunu 
El 4857 sayılı iş Kanunu 

2. Aşağıdakilerden hangisi Iş Kanunu 
hükümlerine göre i şç i sayılmaktadır? 

Al Serbest çalışan yazar 
Bl Vaka let sözleşmesi ile çalışan bir avukat 
CL Özel bir hastane 'de iş sözleşmesi ile çalışan 

doktor 
Dl Kendi iş yerinde çalışan berber 
El Bir inşaa t işini alan müteahhit 

3. I şçinin iş görma borcunu yarina ggtirirkan, 
işin har aşamasında işvaranin emir vv 
talimatlarına uymak zorunda ol ması iş 

sözleşmesinin hangi unsurunun bir 
gereğidir? 

Al iş 
Bl Ehliyet 
c) Yetki 
Dl Ücret 
El Bağımlılık 

4. Günde 7,!5 saat çalışılan bir i şyerinde ara 
dinlenme süresi ne kadardır? 

Al On beş dakika 
Bl Yarım saat 
CL Birsaat 
OL Yetmiş beş dakika 
El Bir buçuk saat 

A 
2 

5. Kıdem lazminatının hasaplanmasında 

aşağıdakilardan hangisi günlük ücreta dahil 
edilmiZ? 

Al Üç yıldır y ı lda iki kez verilen gıda yardımı 
Bl işyerinde kullanılmak üzere verilen gıyım 

yardımı 

c) Çalışmanın karşılığı olan ücret 
Dl Beş yıldır her yıl kışa girerken verilen 

yakacak yardımı 
El işe girildiğinden beri verilen konut yardımı 

6. ı. Adi şirket sözleşmesine göre iş yaptıranlar 
ıı. Nakliye sözleşmesine göre iş yaptıranlar 

iii Neşir sözleşmesine göre iş yaptıranlar 
LV, Veka let sözleşmesine göre iş yaptıranlar 
V iş sözleşmesine göre iş yaptıranlar 

Yukarıdakilerden hangilerinin i şveren 

sıfatıyla i şvere n se ndikasına üye olma hakkı 
vardır? 

Al Yalnız LV 
Bl YalnızV 

c) i ve ii 
OL ii ve iii 
El i, ii , iii ve V 

Kadın işçi 7. ı. 

ii. 
iii. 
LV 
V 

50 yaşından büyük olan işçi 
Özürlü işçi 
işin yönetiminde görevalan işçi 
16 yaşından küçük olan işçi 

Yukarıdakilerden hangileri işç i se ndikası 
98>nel kurulunda oy kullanamaz? 

Al Yalnız iV 
Bl Yalnız V 
c) i ve ii 
OL ii ve iii 
El ı.1I , lIlveIV 

8. Aşağıdakilerden hangis i i şç i sendikasına üye 
olma hakkına sahip bir kimsenin, sendika 
üyeliğini kazanabilmasi için aranan bir koşul 
dağildir? 

Al Üye kayıt fişin in nate re tasdik ettirilmesi 
Bl Ayırt etme gücüne sahip olma 
c) Sendikanın yetkili organı tarafından üyeligin 

kabulü 
OL Üye kayıt fişinin sendikaya verilmesi 
El Sendikanın diger üyeleri tarafından üyelik 

talebinin kabulü 

izleyen sayfaya geçiniz, 
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9, i. 
ii 

Kanun i temsilcilerinin yazılı izin vermesi 
Mahkemenin sendika üyeliğinin kabulüne 
hükmetmesi 

iii. işverenin sendika üyeliği başvurusunu 
kabul etmesi 

LV, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgının 

sendika üyeliğinin kesinleştiğini karara 
bağlaması 

V. Üye olmak istedikleri sendikanı n muvafakat 
vermesi 

16 yaşından küçük olanlar, yukarıdaki 

koşullardan hangisi sağlamaları halinde 
sendika üyesi olabilirler? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız V 
CL ii ve iii 
ol iii ve LV 
El ii , iii ve iV 

10. l şlebne toplu i ş sözleşmesi yapılacak 
işyerlerinin kanunun aradığı niteliğ8 sahip 
olmadığına ilişkin uyuşmazlıklar işletme 

merkezinin bulunduğu yerdeki iş davalarına 
bakmakla görevli mahkemede kaç gün iç inde 
karara bağlanır? 

Al 6 
Bl 15 
cı 30 
OL 45 
El 60 

11. i. Sendika yönetim kurulunun kurulu~un 

tüzüğü gereğince kurulamaz hale gelmesi 
ii Sendikanın borçlannı ödeyemeyecek 

derecede acze düşmesi 
iii. Sendikanın genel kurur karan ile feshi 
LV Sendika disiplin kurulunun olağanüstü 

şekilde toplanamaması 

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

Yukarıdakilerden hangileri sendikaların 

kendiliğinden sona erme nedenlerinden 
değildir? 

Al Yan ız i 
GL Yalnız ii 
cı YalnızV 

Dl i ve ii 
El iii ve LV 
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12. i. Üyelerinin mesleki eğilimi için teknik ve 

mesleki eğitim tesisleri kurmak 
ii. Nakit mevcudunun %40'ından fazla 

olmamak üzere sınai ve iktisadi 
teşebbüslere yatınmlar yapmak 

iii. Çalıştırmayı doguran hukuki ilişkilerde 

üyelerine ve mirasçılanna adli yardımda 

bulunmak 
LV, Sigorta haklannda üyelerini temsilen açtığı 

davadan ötürü husumete ehil olmak 
V. Toplu iş uyuşmazlıklannda hakem 

kurullanna başvumıak 

Yukarıdakilerden hangileri sendikaların 2821 
sayılı Sendikalar Kanununda düzenlenen 
sosyal faaliyetleri arasında yer alır? 

Al Yalnız IV 
Bl Yalnız V 
cı IVveV 
ol i, ii ve iii 
El IIl,lVveV 

13. i. 
ii. 
iii. 
ıv. 
v. 

Destek aidatı 
Üyelik aidatı 
Dayanışma aidatı 
Bağl~lar 

Mal varlığı gelirleri 

Yukarıdakilerden hııngileri Sendikalar 
Kanununa göre sendika ve 
konfederasyonların gelirleri arasında yer 
alır? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
cı ii ve iii 
OL IVveV 
El ii. iii. LV ve V 

14. Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde , 
durumun gereği olarak bir yıldan kısa süreli 
toplu iş sözleşmesi yapılabilir. 

Bl Toplu iş sözleşmelerinin yazılı yapılması 

zorunludur. 
CL Toplu iş sözlaşIT'IQsi imzalandıktan sonra 

süresi uzatılamaz. 
OL Toplu i~ wzle~me~inin i$Çi taRIfının mutlaka 

bir işçi sendikas ı olması gerekmektedir. 
El Toplu iş sözleşmesinin işveren tarafının 

mutlaka bir işveren sendikası olması 

gerekmektedir. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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15. Aşağıdakilerden hangis i toplu i ş 
sözle ş melerinin normatif hLikLimle rine örnek 
niteliği taşır? 

Al Sendika duyurulannın ilan edi\ecegi yere 
ilişkin hükümler 

Bl Uyuşmazlık durumunda uzlaştımıa 

kurullannın oluşturulmasına ilişkin hükümler 
c} Çalışma sürelerine ilişkin hükümler 
OL Ozel hakeme başvurulmasına ilişkin 

hükümler 
El Sendika temsilcilerine oda tahsisine ilişkin 

hükümıer 

16. Arabuluculuk süres inin sonunda taraflar 
anlaşamamış larsa arabulucu, uyuşmazlığı 

tespit eden tutanağı iJL.~ kaç i şgünü içinde 
görevli makama gönderir? 

Al 3 
Bl 6 
cı 10 
OL 15 
El 30 

17. MLicadeleci yollann taraflara veya kamuya 
zarar ver.c.gı dLi~ Linc.siyle toplu i ı) 

uyuı) mazlığının doğrudan zorunlu tahkimle 
çözLimlendiği ülkeler aşağıdakilerden 

hangis idir? 

Al Türkiye-isveç 
Bl Noıveç-Belçika 

CL Yeni Zelanda -Avustratya 
OL Belçika ·ingiltere 
El Isveç -Avu.stralya 

18. Uzlaştırma yöntemine ilişkin a§ağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlısbr? 

Al Uyuşmazlığın çözümü için üçüncü bir k işi ya 
da kuruluş devreye girer. 

Bl Bu yöntemde uzlaştınnacı uyuşmazlığı 
kesin olarak çözer. 

c} Taraflar anlaşamazlarsa uzlaştınnacı kendisi 
çözüm önerileri hazırlar. 

D) Uzla~tırrrıa yönteminde taraflann 
kendilerinin uyuşmazlığa çözüm bulmalan 
esastır, 

E) Uzlaştırmacı hazırladığı çözüm fonnülünü 
taraflara sunar. 

A • 
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19. Geçici grev ve lokavt yasaklarında , yasağın 

kaç ayı doldurma sından itibaren , taraflardan 
biri uyuşmazlığın çözümü için Yüksek Hakem 
Kuruluna başvurabilir? 

Al 1 
Bl 2 
cı 3 
OL 6 
El 9 

20. Aşağıdakilerden hangisi kanuni grevi n 
unsurlarından biri değildir? 

Al işçilerin ekonomik ve sosyal durumlarıyla 
çalışma koşullannı korumak amacıyla greve 
gidilmiş olmalıdır. 

Bl Toplu hak uyuşmazlığı nedeniyle greve 
gidilmelidir. 

c} Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında 

greve gidilmiş olmaiıdif. 
OL işçilerin ekonomik ve sosyal durumlarıyla 

çalışma koşullarını düzeltmek amacıyla 

greve gidilmiş olmaiıdif. 
El Grev . kanunda öngörülen usul ve şekil 

şartlan na uygun olarak yapılmalıdır. 

21. Aşağıdakilerden hangisi grev yasağı bulunan 
i§lerden biri değildir? 

Al Cenaze ve tekfin işleri 
Bl Banka ve noterlik hizmetleri 
CL Çimento . toprak ve cam işleri 
OL Can ve mal kurtanna işleri 
El Karnı kuruluşlannca yürütülen şehir çi 

deniz. kara ve demiryolu ula~tımıa hizmetleri 

22. A§ağıda yer alanlardan hangis i 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu madde 4/1-b kapsamında 
sigortaııdır? 

Al Donatma iştiraki ortaklan 
Bl Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 

kurslarda eğitim veren usta öğreticiler 
cı Çiftçi Mallannı Koruma Kanununa göre 

çah~tırılanlar 

OL Kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev 
verilenler 

El Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen 
umumi kadınlar 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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23, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunda 
aşağıdakilerden hangis inin temsilcisi :tiL 
almaz? 

Al Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Bl Kurumdan Gelir ve Aylık Alanlann Temeileri 
cı Yargıtay 

OL Hazine Müsteşarlığı 
El Maliye Bakanlığı 

24, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminde 
sosyal güvenlik politikaları ve uygulamaları 
konusunda görüş bildirme yetki s ine sahip üst 
kurula ne ad verilmiştir? 

Al Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu 
Bl Üçlü Danışma Konseyi 
cı Yüksek ıstişare Kurulu 
OL Sosyal Sigorta Üst Kurulu 
El Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurulu 

25, Çalışma gücü kayıp oranı %55 olan bir 
sigortalının yaşhhk ayhğından 

yararlanabilmesi ıç ın aranan sigortahhk 
süres i ve bildirilmes i gereken prim süresine 
ili t kin asgari kot ul nedir? 

Al 14 yıl sigorta lı lık süresi ve 3360 gün prim 
bildirimi 

Bl 14 yıl sigorta lı lık süresi ve 4320 gün prim 
bildirimi 

CL 16 yıl sigorta lı lık süresi ve 3860 gün prim 
bildirimi 

OL 16 yıl sigorta lı lık süresi ve 4320 gün prim 
bildirimi 

El 10 yıl sigorta lı lık süresi ve 4680 gün prim 
bildirimi 

26, Aşağıdaki sigorta kolla rından hangis ine 
ilişkin hükümler 5510 sayı h Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağhk Sigortası Kanunu madde 
411-c kapsamındaki sigortalılara 
uygulanmaz? 

Al Hastalık sigortası 
GL Genel !o2Iğhk sigortası 
CL Malullük sigortası 
OL Yaşlılık sigortası 
El Ölüm sigortası 
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V , Sigortah kadının anahk sigortası kapsamında 

emzirme ödeneğinden yararlanabilmesi için 
doğumdan önceki hangi sürede kaç gün prim 
bildirilmiş olmas ı gerekir? 

Al 1 yılda 60 gün prim 
Bl 1 yılda 90 gün prim 
cı 1 yılda 120 gün prim 
OL 2 yılda 90 gün prim 
El 2 yılda 120 gün prim 

28. Genel sağlık sigortahsının çocukları , lise ve 
dengi eğitim görmeleri durumunda kaç yaşını 

dolduruncaya kadar bakmakla yükümlü 
olunan kiş iler aras ında yer ahr? 

Ai 16 
Bl 18 
cı 20 
Di 22 
El 25 

29. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu hangi yılda tüm hükümleri 
ile yürürlüğe girmiştir? 

Al 2005 
Bl 2006 
cı 2007 
OL 2008 
El 2009 

30. Aşağıdakilerden hangisi genel 
sigortasının kapsamındadır? 

Al Tarımsal faaliyette bulunanlar 

sa ğlık 

Bl Oturma izni almış yaba ncı ülke 
vatandaşlanndan yabancı bir ülke mevzuatı 
kapsamında sigortalı olmayan ve Türkiye'de 
bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar 

cı Askerlik hizmetini er ve erbaş olarak 
yapmakta olanlar 

OL Ceza infaz kurumlan ile tutukevieri 
bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular 

El Türkiye'de kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışanlardan , yurt dışında ikarnet 
eden ve bulunduğu ülke sosyal güvenlik 
mevzuatına tabi olanlar 

izleyen sayfaya geçiniz. 


