
 

 

1. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu’na göre, sendika üyeliğinden 

çıkarılma kararı aşağıdakilerden hangisi 

tarafından verilir? 

A) Genel kurul B) Yönetim kurulu 

 
C) Disiplin kurulu D) Denetleme kurulu 

 
E) Etik kurul 

 
 
 
 

2. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 

Sözleşmesi Kanunu’na göre, Ekonomik ve 

Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren 

konfederasyonlarına üye işçi ve işveren 

sendikaları arasında işkolu düzeyinde 

yapılan sözleşme aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Grup toplu iş sözleşmesi 

 
B) Çerçeve sözleşme 

 
C) İşletme toplu iş sözleşmesi 

 
D) İşyeri toplu iş sözleşmesi 

 
E) İşyerleri toplu iş sözleşmesi 

 
 
 
 

3. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçiler, haftalık 
çalışma süresinin kırk beş saat olduğu bir işyerinde 
hemen giderilmesi gereken bir arıza nedeniyle 
haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma 
yapmışlardır. 

 
İşçilerin yaptığı bu çalışma 

aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? 

 

A) Genel sebeplerle fazla çalışma 

 
B) Genel sebeplerle fazla süreli çalışma 

 
C) Zorunlu nedenlerle fazla çalışma 

 
D) Zorunlu nedenlerle fazla süreli çalışma 

 
E) Olağanüstü hâllerde fazla çalışma 

4. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre, 
sendikaların faaliyetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamaz. 
 

B) Faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir. 

 
C) İşçiler ve işçi kuruluşları, işveren kuruluşlarına üye olamaz. 

 

D) Grev ve lokavt sırasında üyelerine yapacakları yardımlar ve eğitim amaçlı 
yardımlar dışında elde ettikleri gelirlerini üyeleri arasında dağıtamaz. 

E) Ticaretle uğraşamaz ancak genel kurul kararıyla nakit mevcudunun yüzde 

onundan fazla olmamak kaydıyla sanayi ve ticaret kuruluşlarına 

yatırımda bulunabilir. 

 
 
 

5. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi işçilerin günlük 

çalışma sürelerinden sayılmaz? 

A) Çocuk emziren kadın işçilerin, çocuklarına süt vermeleri için belirtilen 
süreler 

 

B) İşyerinin bahçesinin bakımı için işe alınan bahçıvanın,işverenin talimatıyla 
işverenin evinin bahçesine ağaç dikerken geçirdiği süreler 

C) İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sosyal yardım amacıyla 
işçilerin işe götürülüp getirilmeleri sırasında araçta geçirdikleri süreler 

D) Madende çalışan işçilerin asıl çalışma yerlerine inmeleri ve bu yerlerden 
çıkmaları için geçen süreler 

 

E) Lokantada çalışan garsonun, müşteri gelmesini beklerken boş geçirdiği 
süreler 

 
 
 

6. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, cinsiyeti nedeniyle işyerinde şef 

pozisyonuna yükseltilmediği iddiasını iş mahkemesinde ispatlayan kadın 

işçi, en çok kaç aya kadar ücreti tutarında ayrımcılık tazminatı talep 

edebilir? 
 

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12 



2 Diğer sayfaya geçiniz. 

 

 

 
 

 
7. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası’na göre; isteğe bağlı 

sigortalılardan işsizlik sigortası primi ödeyenler için 

sigortalı ve işverenden alınan payların toplamı, 

sigortalının prime esas aylık brüt kazancının yüzde 

kaçıdır? 
 

A)  3 B)  5 C) 6 D) 7 E) 8 

10. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’na 

göre, aşağıdakilerden hangisi kurumun 

görevlerinden biri değildir? 

A) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık 
uygulama programlarını dikkate alarak sosyal 
güvenlik politikalarını uygulamak 

B) Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri, hak ve 
yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek 

 

 
 
 

 
8. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 

isteğe bağlı sigortalılığın şartlarından biri değildir? 

A) Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde otuz 
günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak 

 

B) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak 

 
C) Türkiye’de ikamet etmek veya Türkiye’de ikamet 

etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi 
imzalanmamış ülkelerde Türk vatandaşı olarak 
bulunmak 

D) İsteğe bağlı sigortalılık talep dilekçesiyle Sosyal 

Güvenlik Kurumuna başvurmak 

E) On beş yaşını doldurmuş olmak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. 

C) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda uluslararası 
gelişmeleri izlemek 

 

D) Sosyal güvenlik alanında eğitim, araştırma ve 
danışmanlık faaliyetleri yapmak 

 

E) Ulusal sağlık politikalarının uygulanmasını ve 
denetimini gerçekleştirmek 

 
 
 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’na göre; sigortalı çalıştırılan bir 

işyerinin başka bir işverene devredilmesi hâlinde 

yeni işveren, işyerini devraldığı tarihi takip eden kaç 

gün içerisinde işyeri bildirgesini Sosyal Güvenlik 

Kurumuna vermekle yükümlüdür? 

A)  6 B)  10 C) 15 D) 30 E) 45 

 
 
 
 

9. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’na göre, meslek hastalıkları 

listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile 

aşağıdakilerden hangisinin onayıyla söz 

konusu hastalık meslek hastalığı sayılabilir? 
 

A) Sosyal Güvenlik Kurumu 

 
12. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’na göre, aşağıdaki sağlık 

hizmetlerinin hangisinden katılım payı alınmaz? 

A) Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi 

 
B) Vücut dışı protez ve ortezler 

 
C) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar 

 

B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

 
C) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu 

 
D) Adli Tıp Kurumu 

D) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenecek 
hastalık gruplarına göre yatarak tedavide finansmanı 
sağlanan sağlık hizmetleri 

E) Aile hekimi muayenesi 

 

E) Eğitim, araştırma ve uygulama hastaneleri 
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13. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nun 17. maddesine göre hesaplanan günlük 
kazancı 60 TL olan sigortalı, geçirdiği iş kazası 
sonucu yaralanmıştır. Sigortalı, evinde tedavi olmakta 
ve pansuman için her gün hastaneye gidip gelmektedir. 

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’na göre, sigortalıya günlük kaç 

TL geçici iş göremezlik ödeneği ödenir? 

A)  20 B)  25 C) 30 D) 40 E) 50 

17. Tarihsel planda Avrupa’da işçi sınıfının oluşumunda 

aşağıdaki unsurlardan hangisi etkili olmamıştır? 

A) Çocuk ve kadın emeğinin aşırı ve kötü kullanımı 

 
B) Kötü çalışma koşulları ve düşük ücretler 

 
C) Fiyatlar genel düzeyinin çok yükselmesi 

 

D) Örgütlenme ve birleşme çabalarının başlaması 

 
E) Toplumsal nitelikli çok sayıda çatışmanın başlaması 

 

 

14. Türkiye’de işçi kavramının tanımında bedenî 

çalışma – fikrî çalışma ayrımına ilk kez 

aşağıdakilerin hangisinde yer verilmiştir? 

A) 3008 sayılı İş Kanunu 

 
B) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 

 
C) 1475 sayılı İş Kanunu 

 

18. Tam rekabetçi ürün ve emek piyasasında işverenin 

ücreti veri almasının en temel sonucu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ortalama emek maliyeti, marjinal emek maliyeti veri 
alınan ücrete eşittir. 

 

B) Ortalama emek maliyeti veri alınan ücretten fazladır. 

 

D) 4857 sayılı İş Kanunu C) Marjinal emek maliyeti veri alınan ücretten azdır. 
 

E) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu D) Marjinal ürün geliri marjinal maliyetten fazladır. 

 
E) Marjinal ürün değeri ortalama emek maliyetine eşittir. 

 
15. Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yapısında 

meydana gelen değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan 

işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gizli işsizlik B) Yapısal işsizlik 

 
C) Mevsimsel işsizlik D) Konjonktürel işsizlik 

 
E) Açık işsizlik 

 
 
 
 

16. Türkiye İşveren SendikalarıKonfederasyonu (TİSK) 
kaç yılında kurulmuştur? 

A) 1945 B) 1950 C) 1962 D) 1971 E) 1983 
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19. 21. Belirlenen standart seviyede üretim yapan 

işçiye, standardın altında üretim yapan işçiye 

göre % 50 oranında prim verilen ücret sistemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bedaux primli ücret sistemi 

 
B) Rowan primli ücret sistemi 

 
C) Halsey primli ücret sistemi 

 

 

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Emek arzında azalma ile ücretler yükselir. 

D) Taylor primli ücret sistemi 

 
E) Emerson primli ücret sistemi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.  

B) Bu bölge dışarıya göç vermektedir. 

 
C) İşverenler çalıştıracak işçi bulmak için ücretleri 

yükseltmek zorunda kalabilirler. 
 

D) Bu bölgede iş olanakları sınırlı olabilir. 

 
E) İşgücü piyasa denge noktasının değişmesi ücret 

seviyelerini etkilemez. 

 
 
 

I. İktisat danışmanları 

 
II. Otomobil işçileri 

 
III. Yargıçlar 

 
Yukarıdaki işgücü kategorilerinin talebinin ücret 

esnekliğine göre (en esnekten en az esneğe) 

sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

A) I – II – III B) I – III – II C) II – I – III 

 
D) II – III – I E) III – II – I 

 
22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23. 

 
Aşağıdakilerden hangisi telafi edici ücret 

farklılıklarının sebeplerinden biri değildir? 

A) Ölüm veya yaralanma riski 

 
B) İşin güven gerektirmesi 

 
C) Gelir düzensizliği 

 
D) İşyeri sağlık koşulları 

 
E) Yüksek statülü işler 

 
 
 
 

Dünyanın hemen her yerinde genç işsizliği büyük bir 

problem olarak belirginleşmektedir. 

 

Aşağıdakilerden hangisi, genç işsizliğinin nedenleri 

arasında sayılamaz? 

A) İşgücü piyasasına yeni girişlerin genel güçlülüğü 

 
B) Tecrübe eksiklikleri 

 
C) Gençler arasında işgücü devir hızının yüksek oluşu 

 
D) Gençlerin beklentileri ile piyasa koşullarının 

uyuşmazlığı 
 

E) İşgücü piyasasında erken emeklilik programları 
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24. İşin gerektirdiğinden daha fazla formel eğitime 
sahiptir. 

 

İşin gerektirdiğinden daha fazla iş deneyimine 
sahiptir. 

 

Bir önceki işinden veya emsal işçinin 
kazandığından daha az kazanmaktadır. 

 
Bu özelliklere sahip bir kişi için aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir? 
 

A) İşsizdir. 
 

B) Eksik istihdam içindedir. 

 
C) Mevsimlik işçidir. 

 
D) İrad sahibidir. 

26. Çalışma psikolojisi araştırma yöntemlerinden anket 

araştırmasıyla ilgili, 
 

I. Kısa zamanda geniş bir örneklem grubundan bilgi 
toplanır. 

 

II. Toplanan veriler istatistiksel olarak analiz edilebilir. 
 

III. Örneklemden derinlemesine bilgi almak 
mümkündür. 

 
IV. İnternet üzerinden uygulamak mümkündür. 

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

A) I, II ve III B) I, III ve IV C) I, II ve IV 

 
D) I, II, III ve IV E) II, III ve IV 

 

E) Ücretsiz aile işçisidir. 

27. Psikolojik sözleşmeyle ilgili, 
 

 

25. 

 

Aşağıdakilerden hangisi, asgari ücretin 

saptanmasının olumlu etkilerinden biri değildir? 

A) Ücretlerin daha alt seviyede oluşumunu engeller. 

 
B) Çalışan bireyin yaşaması için gerekli asgari koşulları 

I. Yazılı olmayan bir sözleşmedir. 
 

II. Beklentiler üzerine kurulu bir sözleşmedir. 

III. Çalışanlar arasında kurulan bir sözleşmedir. 

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

sağlar. 
 

C) Sendikal örgütler için bir başlangıç ücreti oluşturur. 

 
D) Sadece asgari ölçütleri değil, refah düzeyini de etkiler. 

A) Yalnız I 

 
D) II ve III 

B) I ve II C) I ve III 

 
E) I, II ve III 

 

E) Ortalama ücretleri yükselterek ücret maliyetlerini 
artırır. 

 

 
28. Bireyin iki olumlu durum arasında tercih yapmak 

zorunda kalması aşağıdaki çatışma türlerinden 

hangisiyle tanımlanır? 

A) Yaklaşma – Uzaklaşma 

 
B) Yaklaşma – Yaklaşma 

 
C) Nötr kalma – Nötr kalma 

 
D) Uzaklaşma – Uzaklaşma 

 
E) Nötr kalma – Uzaklaşma 
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29. Aşağıdakilerden hangisi, modern sanayinin gelişimi 

sırasında üretim faaliyetlerine ilişkin ortaya çıkan 

sonuçlardan biridir? 

A) Geleneksel zanaatlar önem kazanmıştır. 

 
B) İşyeri ve evin toplumsal işlevleri farklılaşmıştır. 

 
C) Kadınlar, erkeklerden daha yüksek statülü işlerde 

istihdam edilmeye başlamıştır. 
 

D) Kadınlar, erkeklerden daha yüksek ücretler elde 
etmeye başlamıştır. 

 

E) Ev, başat üretim yeri hâline gelmiştir. 

 
 
 
 

30. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları yönetimi 

kapsamında değerlendirilmez? 

A) Kariyer planlama 

 
B) Çalışanı seçme ve yerleştirme 

 
C) Performans değerleme 

 
D) Çalışanları sendikasızlaştırma 

 
E) Eğitim ve geliştirme 
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