
 

 

 
1. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, fesih bildirim süreleri 

içerisinde işçiye verilmesi gereken yeni iş arama izni 

günde kaç saatten az olamaz? 

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

 
 
 
 
 

 
2. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren iş yerlerinde 

işçilere, tatil gününden önce Kanun'un ilgili 

hükmüne göre belirlenen iş günlerinde çalışmış 

olmaları koşuluyla, yedi günlük bir zaman dilimi 

içinde kesintisiz en az kaç saat dinlenme (hafta tatili) 

verilir? 

A) 6 B) 12 C) 20 D) 24 E) 36 

 
 
 
 
 

 
3. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre hafta, ay veya yıl gibi 

bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle 

çalışacağının taraflarca belirlenmediği çağrı üzerine 

çalışmaya dayalı iş sözleşmelerinde, haftalık çalışma 

süresi kaç saat olarak kararlaştırılmış sayılır? 

A) 4 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 

4. Aşağıdakilerin hangisinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri 
uygulanmaz? 

A) Deniz ve hava taşıma işleri 

 
B) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden kara ve karadan 

gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri 

 
C) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler 

 
D) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçaları yapıldığı 

atölye ve fabrikalarda görülen işler 
 

E) Halkın faydalanmasına açık veya iş yerinin eklentisi durumunda 
olan park ve bahçe işleri 

 
 
 
 
 

 
5. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, beş yıl kıdemi olan bir işçinin 

yaptığı trafik kazası nedeniyle tutuklanmasından dolayı 
devamsızlığının kaç haftayı aşmasından sonra işverenin, işçinin 

iş sözleşmesin derhâl fesih hakkı doğar? 

A) 10 B) 8 C) 6 D) 4 E) 2 

 
 
 
 
 

 
6. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre, 

çerçeve sözleşme en az ve en çok hangi süreler için yapılır? 

A) 6 ay - 1 yıl B) 6 ay - 2 yıl 

 
C) 1 yıl - 2 yıl D) 1 yıl - 3 yıl 

 
E) 2 yıl - 5 yıl 



2017-KPSS/AB-CS 

Diğer sayfaya geçiniz. 
2 

 

 

 

 
7. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu’na göre, bir iş yerinin girdiği iş kolunun 

tespiti aşağıdakilerin hangisi tarafından yapılır? 

A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

 
B) İçişleri Bakanlığı 

 
C) İşveren 

 
D) İş yeri hekimi 

 
E) İş sağlığı ve güvenliği uzmanı 

10. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 

Sistemi Kanunu’na göre, katılımcıların emekliliğe 

hak kazanmaları için sistemde bulunmaları gereken 

asgari süre ve tamamlamaları gereken yaş 

aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 

A) 5 yıl - 50 yaş 

 
B) 10 yıl - 50 yaş 

 
C) 10 yıl - 56 yaş 

 
D) 12 yıl - 56 yaş 

 
E) 15 yıl - 56 yaş 

 
 
 

 
8. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işveren, iş sözleşmesiyle 

veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel 
yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da iş yeri 
uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir 
değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek 
suretiyle yapabilir. 

 
Bu şekle uygun olarak yapılan değişiklik teklifi, işçi 

tarafından kaç iş günü içerisinde kabul edilmezse 

işçiyi bağlamaz? 

A)  2 B)  3 C) 5 D) 6 E) 10 

 
 
 
 
 

 
9. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’na göre, kısa veya uzun vadeli 

sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi 

gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi 

aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? 

A) Lehtar 

 
B) Sigortalı 

 
C) İşveren 

 
D) Hak sahibi 

 
E) Sağlık hizmeti sunucusu 

 

 
11. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu'na göre, hizmet akdiyle çalışan 

ve malul sayılan bir sigortalının malullük aylığından 
yararlanabilmesi için, en az on yıldan beri sigortalı 

olup toplam en az kaç gün malullük, yaşlılık ve ölüm 

sigortaları primi bildirilmiş olması gerekir? 

A) 360 B) 540 C) 900 D) 1800 E) 3600 

 
 
 
 
 

 
12. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu'nda yer alan tanımlar ile ilgili 

olarak, 

 

I. Kurum, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını ifade 
eder. 

II. Kısa vadeli sigorta kolları, yalnızca hastalık ve 
analık sigortası kollarını ifade eder. 

III. Uzun vadeli sigorta kolları; malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortası kollarını ifade eder. 

IV. Sosyal sigortalar, kısa ve uzun vadeli sigorta 
kollarını ifade eder. 

 
yargılarından hangileri yanlıştır? 

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 

 
D) I, III ve IV E) II, III ve IV 
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13. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 

kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından bazı 

sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılardan 

(kısmen sigortalı sayılanlardan) biridir? 

A) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday 
çırak 

 

B) İşverenin iş yerinde ücretsiz çalışan eşi 

 
C) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olan 

kişiler 
 

D) Sağlık hizmeti sunucuları tarafından işe alıştırılmakta 
olan veya rehabilite edilen kişi 

 

E) Yüksekokullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde 
yapılan, tatbikî mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde 
çalışan öğrenci 

15. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’na göre, kısa vadeli sigorta kolları 

prim oranıyla ilgili kural olarak aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

A) Sigortalının prime esas kazancının %2’sidir ve 
primin tamamını işveren öder. 

 

B) Sigortalının prime esas kazancının %2’sidir ve primin 
tamamını işçi öder. 

 

C) Sigortalının prime esas kazancının %1’idir ve primin 
tamamını işveren öder. 

 

D) Sigortalının prime esas kazancının %3’üdür ve primin 
tamamını işveren öder. 

 

E) Sigortalının prime esas kazancının %4’üdür, %2’si işçi 
tarafından %2’si de işveren tarafından ödenir. 

 
 
 
 
 

 
14. Aşağıdakilerden hangisi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 

Kanunu’na göre kurulan İşsizlik Sigortası Fonunun 

gelirleri arasında yer almaz? 

A) İşsizlik sigortası primleri 

 
16. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre günlük 

işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime 

esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük 

ortalama brüt kazancının yüzde kaçıdır? 

A)  20 B)  30 C) 40 D) 50 E)  60 

 

B) İşsizlik sigortası primlerinin değerlendirilmesinden elde 
edilen kazanç ve iratlar 

 

C) Fonun açık vermesi durumunda devletçe sağlanacak 
katkılar 

 

D) Kısa vadeli sigorta kolları primleri 

 
E) Bağışlar 

 
 
 
 
 

17. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına 

giren bir iş yerinde hizmet akdine dayalı ve sigortalı 

olarak çalışırken Kanun'un ilgili maddelerinde 

belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve Kuruma 

başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren kimse, 

aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? 

A) Sigortalı 

 
B) İşveren vekili 

 
C) İşçi 

 
D) Sigortalı işsiz 

 
E) Alt işveren 
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18. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre günlük 

kısa çalışma ödeneği, sigortalının son on iki aylık 

prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan 

günlük ortalama brüt kazancının yüzde kaçıdır? 

A)  30 B)  40 C) 50 D) 60 E) 75 

21. Ücreti, "bir işçinin hayatını sürdürebilmesi için en çok 
gerekli olan tüketim mallarını sağlamaya yeten ve işçiye 

emeğinin karşılığı olarak verilen para veya mal" olarak 

tanımlayan ücret teorisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Artık değer teorisi 

 
B) Doğal ücret teorisi 

 
C) Pazarlık teorisi 

 

 

 
19. İşsizlik süresi bakımından konjonktürel işsizliğin 

süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi genel 

olarak doğrudur? 

A) Geçici işsizlikten kısa, yapısal işsizlikten uzundur. 

D) Satın alma gücü teorisi 

 
E) Etkin ücret teorisi 

 

B) Geçici işsizlikle aynı, yapısal işsizlikten kısadır. 

 
C) Geçici işsizlikten uzun, yapısal işsizlikten kısadır. 

 
D) Geçici işsizlikle aynı, yapısal işsizlikten uzundur. 

 
E) Geçici işsizlikten uzun, yapısal işsizlikle aynıdır. 

 
 

22. Aşağıdakilerden hangisi, aktif istihdam 
politikalarından biri değildir? 

A) İstihdam artırıcı sübvansiyonlar 

 
B) Mesleki eğitim programları 

 
C) Haftalık çalışma sürelerinin kısaltılması 

 
D) İşsizlik yardımları 

 

 
20. Zorunlu işsizlik sigortası ilk olarak aşağıdaki 

ülkelerin hangisinde kurulmuştur? 

A) Almanya B) İsveç C) Fransa 

 
D) İsviçre E) İngiltere 

E) Erken emeklilik uygulamaları 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi etkin ücretmodellerinden 
biri değildir? 

A) Kaytarma modeli B) Beslenme modeli 

 
C) Toplu pazarlık modeli D) Seçim modeli 

 
E) İşçi devri modeli 
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24. Üretimde standartlara erişen işçiler için yüksek ücret 

tarifesi, standartlara erişemeyen işçiler için düşük 

ücret tarifesi uygulanan parça başı ücret sistemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Halsey B) Emerson C) Taylor 

27. Aşağıdakilerden hangisi, firmanın kısa dönem emek 

talebinin belirlenmesinde marjinal karar alma kuralı 

çerçevesinde kullanılan talep teorisinin 

varsayımlarından biri değildir? 

A) Firmalar kâr maksimizasyoncusudur. 

 

D) Merrick E) Barth 
B) Üretim için sadece emek ve sermaye kullanılır. 

 
C) Firmalar ürün ve emek piyasalarında tam rekabetçidir. 

 
D) Emek maliyeti ücretten oluşur. 

 

 
 

25. Aşağıdakilerden hangisi modern ücret teorileri 

arasında yer almaz? 

A) İktidar teorisi 

E) İş gücü tamamen heterojendir. 

 

B) Ücret fonu teorisi 

 
C) Pazarlık gücü teorisi 

 
D) Satın alma gücü teorisi 

 
E) İçerdekiler-dışardakiler modeli 

 
 

28. Kısa dönem emek talebinin belirlenmesinde denge 
istihdam kuralı aşağıdakilerin hangisiyle gösterilir? 
(MRPL; emeğin marjinal ürün gelirini, MPL; emeğin 

marjinal ürününü, W; ücret oranını ve P; fiyatı 
göstermektedir.) 

A) W = MRPL 

C) MRPL < W 

B) MRPL > W 

D) P × MPL < W 

E) P × MPL > W 
 

26. I. Zamana dayalı eksik istihdam 

II. Aşırı istihdam 

III. Yetersiz istihdam 

Yukarıdakilerden hangileri eksik istihdam 

türlerindendir? 

 
 
 
 

 
29. Aşağıdakilerden hangisi dezavantajlı gruplar 

A) Yalnız I 

 
D) II ve III 

B) Yalnız II C) I ve III 

 
E) I, II ve III 

arasında yer almaz? 

A) Kadınlar 

 
C) Eski hükümlüler 

 
B) Gençler 

 
D) Yaşlılar 

 

E) Askerler 
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30. Aşağıdakilerden hangisi farksızlık eğrilerinin 

özelliklerinden biri değildir? 

A) Negatif eğilimlidir. 

 
B) Orijinden bakıldığında dışbükeydir. 

 
C) Eğrilerin eğimi ve konvekslik derecesi kişiden kişiye 

değişir. 
 

D) Asla kesişmezler. 

33. Sendikalarla ilgili, 

 
I. Kadınların sendikalaşma oranı, erkeklere göre 

daha yüksektir. 

II. Risk ve tehlike düzeyi yüksek olan iş kollarında 
sendikalaşma oranı daha yüksektir. 

III. Eksik rekabet piyasalarında sendikalar daha 
güçlüdür. 

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

 
E) Farklı farksızlık eğrileri de aynı fayda düzeyini 

gösterebilir. 

A) Yalnız I 

 
D) II ve III 

B) Yalnız II C) I ve II 

 
E) I, II ve III 

 
 
 
 

 
31. Aşağıdakilerden hangisi resmî istatistiklere yansıyan 

işsizlik tanımı içinde yer almaz? 

A) Aktif olarak iş arıyor olmak 

 
34. Sendikaların organize olmak için katlandıkları 

maliyetler, aşağıdaki maliyet kalemlerinden 

hangisine girer? 

B) İş bulduğunda işe başlamaya hazır olmak 

 
C) Tam zamanlı çalışmamak 

A) Sabit maliyet 

 
C) Ortalama maliyet 

B) Değişken maliyet 

 
D) Marjinal maliyet 

 
D) Referans döneminde istihdam hâlinde bulunmamak E) Fırsat maliyeti 

 

E) Piyasada geçerli olan ücret düzeyini kabul etmiş olmak 

 
 
 
 
 

 
32. Çalışma süresi %10 ve ücret oranı %100 artan bir 

işçinin emek arz esnekliği kaçtır? 

 
35. 1970 sonrası dönemde; devlette, sivil toplumda ve 

sosyo-ekonomik gruplarda yaşanan bir 

parçalanmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) - 0,1 B) - 0,01 C) 0,01 D) 0,1 E) A) Ağ toplumu 

 
C) Örgütsüz kapitalizm 

B) Emek süreci 

 
D) Neo-Fordizm 

 

E) Neo-liberalizm 
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36. Aşağıdakilerden hangisi sınıf sisteminin 

özelliklerinden biri değildir? 

A) Farklılıklar sadece piyasa koşullarına bağlıdır. 

39. Aşağıdaki motivasyon teorilerinden hangisi süreç 
teorileri arasında yer alır? 

A) Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi 

 

B) Meritokrasi ilkesi, statülerin şekillenmesini büyük 
ölçüde belirler. 

 

C) Sınıflar arası çatışmalar çıkar çatışmasına dayanır. 

 
D) Sınıflar arası sosyal hareketlilik vardır. 

 
E) Sınıf tanımlamaları her toplumda aynıdır. 

B) Alderfer’in ERG teorisi 

 
C) Fromm’un ihtiyaçlar teorisi 

 
D) Vroom’un beklenti teorisi 

 
E) Herzberg’in çift faktör teorisi 

 
 
 
 

 

 
37. I. Dernekler 

II. Sosyal sınıflar 

III. Statü 

Yukarıdakilerden hangileri Weber’in sosyal 
tabakalaşma analizininunsurlarındandır? 

40. Yatay iş sürecinin bir önceki veya bir sonraki 

basamaklarında yer alan, birbirine benzer nitelikteki 

iş ögelerinin iş tanımı kapsamına alınmasını 

tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İş zenginleştirme 

 
B) İşin yeniden yapılandırılması 

A) Yalnız I 

 
D) I ve III 

B) Yalnız III C) I ve II 

 
E) II ve III 

 
C) İş genişletme 

 
D) İşin değiştirilmesi 

 
E) İş birleştirme 

 
 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirme 
sonuçlarının kullanım alanlarından biri değildir? 

A) Eğitim ve geliştirme 

 
B) Oryantasyon 

 
C) Ücretlendirme 

 
D) Kariyer yönetimi 

 
E) Stratejik planlama 
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1. C 

2. D 

3. D 

4. A 

5. B 

6. D 

7. A 

8. D 

9. B 

10. C 

11. D 

12. A 

13. A 

14. D 

15. A 

16. C 

17. D 

18. D 

19. C 

20. E 

21. B 

22. D 

23. C 

24. C 

25. B 

26. C 

27. E 

28. A 

29. E 

30. E 

31. C 

32. D 

33. D 

34. A 

35. C 

36. E 

37. E 

38. B 

39. D 

40. C 
 


