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iş VE SOSYAL GÜVENLiK HUKUKU A 
2011 BS 1301-A 

DiKKAT! 
Bu dersi n kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 
sonra değişiklik yapılmış olabi lir. Bunun la 
birlikte, tesHeki soruları, ders kitabınızda 
verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bi 19iye göre 
do-ru olan cevabı i aretle iniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi işçının işverene 

olan tabiyet bağını ifade eden kavramlardan 
biridir? 

A) Kişisel 

B) Teknik 
C) Mesleki 
D) Toplumsal 
E) Sosyal 

2. Aşağıdakilerden hangisi iş Kanunu'nun 
uygulama alanı içinde yer alır? 

A) Ev hizmetlerinde çalışan aşçı 
B) Havaalanında çalışan yer hostesi 
C) 50'den az işçi çalıştıran tarım işlerinin 

yapıldığı işyerinde çalışan bir tarım işçisi 
D) Profesyonel bir futbolcu 
E) Kendi bürosunda serbest olarak çalışan bir 

avukat 

3. Deneme süreli iş sözleşmelerine ilişkin 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Taraflar anlaşırlarsa deneme süresi toplu iş 

sözleşmesiyle 4 aya kadar uzatılabilir. 
B) Deneme süresi içinde taraflar tazminat 

ödemeden ve süre vermeden sözleşme yi 
sona erdirebilirler. 

C) Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde deneme 
süresi kararlaştırılamaz. 

D) Aksi kararlaştırılmamışsa deneme süresi en 
çok 2 ay olabilir. 

E) Deneme süresi konulacaksa bu durum iş 

sözleşmesinde belirtilmelidir. 

A 11 

4. Postalarla çalışma yapılan bir işyerinde 

posta değişikliği sırasında işçilere !!..!lll kaç 
saat dinlenme süresi verilmesi gereklidir? 

A) 8 
B) 9 
C) 10 
D) 11 
E) 12 

5. iş Kanununa göre çocuk ve genç işçilere 
verilecek yıllık ücretli izin süresi, kaç günden 
II olamaz? 

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

6. Sendikalar Kanununa göre bir işyerine !!..!l 
cok kaç işyeri sendika temsilcisi atanabilir? 

A) 1 
B) 2 
C) 4 
D) 6 
E) 8 

7. Aşağıdakilerden hangisi Sendikalar 
Kanununa göre işçilerin başka bir iş kolunda 
işe girmesinin hukuki sonucudur? 

A) Sendika üyeliğinden çekilmiş sayılma 
B) Sendika üyeliğinin kendiliğinden sona 

ermesi 
C) Sendika üyeliğinden istifa etmiş kabul 

edilme 
D) Sendika üyeliğinden çıkarılma 
E) Sendika üyeliğinin askıya alınması 

8. işçi sendikası genel kurulu hangi durumda 
delegelerden oluşur? 

A) Sendika üye sayısının 100'ü aşması 
B) Sendika üye sayısının 250'yi aşması 
C) Sendika üye sayısının 500'ü aşması 
D) Sendika üye sayısının 750'yi aşması 
E) Sendika üye sayısının 1000'i aşması 
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9. i. Genel Kurul 
ii. Danışma Kurulu 
iii. Disiplin Kurulu 
iV. Temsilciler Kurulu 
V. Yönetim Kurulu 

Yukarıdakilerden 

isteğe bağlı 

organlardandır? 

A) Yalnız II 
B) Yalnız LV 
C) i ve II 
D) II ve LV 
E) III ve V 

hangileri 
olarak 

10. Bir konfederasyonun 

sendikaların 

ol uşturdukları 

başka bir 
konfederasyona katılması 

vermeye yetkili organ 
hangisidir? 

konusunda karar 
aşağıdakilerden 

A) Yönetim kurulu 
B) Genel kurul 
C) Danışma kurulu 
D) Denetleme kurulu 
E) Temsilciler kurulu 

işçilerin işe alınmada korunması 11. i. 
ii. işçilerin iş ilişkisinin sona erdirilmesinde 

korunması 

iii. işçilerin siyasi faaliyetlere katılmada 

korunması 

LV. işçilerin kapsam dışı personelolarak 
istihdamı halinde korunması 

V. işçilerin toplu iş sözleşmesi kapsamına 
alınması bakımından korunması 

Yukarıdakilerden hangileri 
Kanununda öngörülen işçi 

üyeliğinin güvencesine 
düzenlemelerden biri değildir? 

A) Yalnız III 
B) Yalnız LV 
C) Yalnız V 
D) i ve II 
E) III, LV ve V 

A 

Sendikalar 
sendikası 

yönelik 

12 

A 
12. Dış kaynaklardan izinsiz yardım ve bağış 

sendikanın faaliyetinin 
süre aşağıdakilerden 

13. 

alınması halinde 
durdurulabileceği 

hangisidir? 

A) En çok 30 gün 
B) En çok 60 gün 
C) 2 aydan 4 aya kadar 
D) 3 aydan 6 aya kadar 
E) 6 aydan 1 yıla kadar 

i. Sendika yönetim kurulunun kuruluşun 

tüzüğü gereğince kurulamaz hale gelmesi 
ii. Sendikanın borçlarını ödeyemeyecek 

derecede acze düşmesi 
III. Sendikanın genel kurur kararı 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 hangisinin gerçekleşmesi 

halinde sendikalar kendiliğinden sona erer? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız LV 
C) Yalnız V 
D) III ve LV 
E) I, II, ve V 

14. i. Sendika yönetim kurulunun kuruluşun 

tüzüğü gereğince kurulamaz hale gelmesi 
ii. Sendika ve konfederasyonun amacının 

kanuna ya da genel ahlaka aykırı bir hal 
alması 

III. Sendikanın borçlarını ödeyemeyecek 
derecede acze düşmesi 

LV. Sendika ve konfederasyonun kanunen 
kurulması gereken zorunlu organlarının 

seçiminin yapılmaması 
V. Sendika ve konfederasyon olağan genel 

kurulunun tüzükte belirtilen süre içinde 
toplanmaması 

Yukarıdakilerden hangileri sendikaların 

kapatılma yolu ile sona erdirildiği hallerden 
biri değildir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız III 
C) Yalnız V 
D) I, III ve LV 
E) 11,IVveV 
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15. Aşağıdakilerden hangisi bir 
sözleşmesinin teşmil edilmesi 
Bakanlar Kuruluna basvuramaz? 

A) işçi 
B) işçi sendikası 
C) işveren 
D) işveren sendikası 

toplu iş 

amacıyla 

E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

16. Yetki belgesi alınmadan bir toplu iş 

sözleşmesi yapılması durumunda, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının durumu 
tespit etmesinden itibaren kaç gün içinde 
ilgililerce dava açılabilir? 

A) 3 
B) 6 
C) 15 
D) 30 
E) 45 

17. Yüksek Hakem Kurulu'na ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Kurul, başvuru tarihinden itibaren 6 işgünü 
içinde toplanır. 

B) Kurulun verdiği kararlar kesindir 
C) Kurul kararlarını oy çokluğu ile alır. 
D) Kurul uyuşmazlıkları duruşma yaparak 

karara bağlar. 
E) Kurulun bir üyesini Yüksek Öğretim Kurulu 

seçer. 

18. Yorum davalarında iş mahkemesinin kararı 
temyiz edilirse Yargıtay kesin kararını 2.!!. ~ 
ne kadar süre içinde verir? 

A) 6 gün 
B) 15 gün 
C) 1 ay 
D) 2 ay 
El 3 ay 

A 13 

A 
19. Arabuluculuk süresi sonunda taraflar 

anlaşamazsa, arabulucu kaç işgünü içinde 
uyuşmazlık tutanağını görevli makama verir? 

A) 3 
B) 6 
C) 10 
D) 15 
E) 30 

20. Greve katılmayacak işçilerin ismen tespitini 
aşağıdakilerden hangisi yapar? 

A) iş mahkemesi 
B) Arabulucu 
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Bölge Müdürlüğü 
D) işçi sendikası 
E) işveren 

21. Grev oylaması aşağıdakilerden hangisinin 
tespit edeceği gün ve saatte yapılır? 

A) işveren 
B) Yüksek Hakem Kurulu 
C) En büyük mülki amir 
D) işçi sendikası 
E) Görevli makam 

22. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi 
isteğe bağlı sigortalı olabilmek için gerekli 
koşullardan biri değildir? 

A) Sigortali olarak ayda 30 günden az 
çalışmak 

B) Hizmet akdi ile birden fazla işveren 

tarafından çalıştırılmak 

C) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık 

bağlanmamış olmak 
D) 18 yaşını doldurmuş bulunmak 
E) Kuruma başvuruda bulunmuş olmak 
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23. Türkiye'deki ilk sosyal sigorta uygulaması ile 
güvence altına alınan risk grupları 

aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru 

olarak verilmiştir? 

A) Analık-yaşlılık-ölüm 

B) iş kazası-meslek hastalığı-işsizlik 
C) iş kazası-meslek hastalığı-analık 
D) Yaşlılık-malullük-ölüm 

E) işsizlik-analık-malullük 

24. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa göre genel sağlık sigortasına tabi 
olanlar bakımından sigortadan 
yararlanabilmek için sahip olunması gerekli 
prim gün sayısı 2!!.. g kaçtır? 

A) 20 
B) 25 
C) 30 
D) 35 
E) 40 

25. 4447 sayılı Kanuna göre günlük kısa çalışma 
ödeneği miktarı aşağıdaki ödeneklerden 
hangisine eşittir? 

A) işsizlik ödeneği 
B) Geçici iş göremezlik ödeneği 
C) Sürekli iş göremezlik ödeneği 
D) Yaşlılık ödeneği 

E) Malullük ödeneği 

26. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ölüm 
sigortasından sağlanan haklardan biri 
değildir? 

A) Ölüm aylı ğı bağlanması 
B) Ölüm toptan ödemesi yapılması 
C) Cenaze ödeneği verilmesi 
D) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması 
El Evlenme ödeneği verilmesi 

A 14 

A 
27. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, ölüm 
sigortasından, ölen sigortalının anne ve 
babasına aylık bağlanması için aranan 
koşullardan biridir? 

A) Sigortalinın anne ve babası adına prim 
yatırmış olması 

B) Sigortalinın hak sahiplerinin yazılı izninin 
bulunması 

C) Sigortalinın diğer hak sahiplerinden artan 
bir payın bulunması 

D) Sigortalinın önceden Kuruma başvurmuş 

olması 

E) Sigortalinın belirli bir süre tedavi olmuş 

olması 

28. Genel sağlık sigortalısının Kurumdan olan 
alacakları, hakkı doğuran olayın öğrenildiği 

tarihten itibaren kaç yıl içinde istenmezse 
zamanaşımına uğrar? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 5 
E) 10 

29. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununda sayılan genel sağlık 

sigortalısı sayılma şartlarının yitirilmesi 
halinde, devam etmekte olan tedavi 
nedeniyle sağlanacak sağlık hizmetleri ne 
kadar sürer? 

A) 1 ay 
B) 3 ay 
C) 6 ay 
D) 1 yıl 
E) Kişinin iyileşmesine kadar 

30. Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi 
sigortalılar için genel sağlık sigortası primi, 
prime esas kazancının yüzde kaçıdır? 

A) 12,5 
B) 11 
C) 10 
D) 9 
E) 7,5 
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