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1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’na göre bir toplu iş sözleşmesini, o iş
kolunda toplu iş sözleşmesi bulunmayan iş yeri veya
iş yerlerine teşmil etme yetkisi aşağıdakilerin
hangisine aittir?

3. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, yıllık ücretli izinle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi
içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılsa dahi bu
izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren
tarafından geri alınamaz.

A) Cumhurbaşkanı

B) Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine
rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil
günleri izin süresinden sayılmaz.

B) Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
C) İlgili iş kolunda en çok üyeye sahip sendika

C) İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin
dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izne
başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans
olarak vermek zorundadır.

D) İlgili iş kolunda en çok üyeye sahip sendikanın bağlı
olduğu konfederasyon
E) Yüksek Hakem Kurulu

D) İşveren, yıllık ücretli izinlerini iş yerinin kurulu
bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara,
istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri
koşuluyla gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri
karşılamak üzere toplam dört güne kadar ücretsiz izin
vermek zorundadır.
E) Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

2. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçilerin aylık
ücretlerinin kural olarak en fazla ne kadarı
haczedilebilir?
A) 1/5

B) 1/4
D) 1/2

C) 1/3
E) 2/3
4. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’na göre 1.600 işçinin çalıştığı bir iş yerinde
toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen
sendika, iş yerinde çalışan üyeleri arasından en çok
kaç iş yeri sendika temsilcisi atar?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 6

E) 8

5. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, yer altı maden
işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi haftada
en çok kaç saattir?
A) 35

1

B) 37,5

C) 40

D) 42,5

E) 45
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6. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre özel istihdam bürosu
aracılığıyla geçici işçi sağlama sözleşmesi,
işletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı
olarak gördürülen işlerde yenileme süreleri hariç
en fazla kaç ay süreyle kurulabilir?
A) 12

B) 8

C) 6

D) 4

9. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’na göre, isteğe bağlı sigortalılıkta
prime esas aylık kazanç aşağıdakilerin hangisi
tarafından belirlenir?
A) Sosyal Güvenlik Kurumu

E) 3

B) Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
C) Türkiye İş Kurumu
D) Sigortalının kendisi
E) Cumhurbaşkanlığı

7. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıdakilerden
hangisi işçinin normal haftalık çalışma süresinin,
tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye
göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi
durumundaki iş sözleşmesini ifade eder?
A) Deneme süreli iş sözleşmesi
10. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık
hizmetlerinden biridir?

B) Belirli süreli iş sözleşmesi
C) Belirsiz süreli iş sözleşmesi

A) Kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik
koruyucu sağlık hizmetleri

D) Süreksiz iş sözleşmesi
E) Kısmi süreli iş sözleşmesi

B) Kişilerin hastalanmaları hâlinde ayakta veya
yatarak ağız ve diş muayenesi
C) Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamaları
D) İnsan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye
yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
E) Analık sebebiyle ayakta veya yatarak hekim tarafından
yapılacak muayene

8. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na
göre aşağıdakilerden hangisi iş yerinde var olan
ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini
ifade eder?
A) Önleme

B) İş kazası

C) Risk

D) Risk değerlendirmesi
11. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’na göre, isteğe bağlı sigortalı
olabilmek için en az kaç yaşını doldurmuş olma şartı
aranır?

E) Tehlike

A) 25
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B) 21

C) 20

D) 18

E) 15

Diğer sayfaya geçiniz.

2018-KPSS/AB-CS

12. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre işsizlik
ödeneği almakta iken;

14. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu'na göre, kısa ve uzun vadeli
sigorta kolları uygulaması bakımından
aşağıdakilerin hangisi sigortalı sayılmaz?

I. Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son
çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın
ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı
sınırları içinde bir işi haklı bir nedene
dayanmaksızın reddeden,

A) Hizmet akdiyle bir veya birden fazla işveren tarafından
çalıştırılanlar
B) Askerlik hizmetini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar

II. işsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte
çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik
kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen,

C) Köy ve mahalle muhtarları
D) Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve
hesabına bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya
serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit
usulde gelir vergisi mükellefi olanlar

III. haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından
yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan,
istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde
vermeyen

E) Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve
hesabına bağımsız çalışanlardan tarımsal faaliyette
bulunanlar

sigortalı işsizlerden hangilerinin işsizlik ödenekleri
kesilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

15. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu'na göre, kısa vadeli sigorta kolları
bakımından aşağıdakilerin hangisi iş göremezliğin
başladığı veya hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun
olduğu tarihten önceki bir yılın hesabında dikkate
alınır?
A) Herhangi bir sebeple silah altına alınan sigortalının
askerlikte geçen hizmet süresi

13. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu'na göre kasti bir hareketi
yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına
tutulan veya hastalanan sigortalıya geçici iş
göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik
gelirinin ne kadarı ödenir?
A) Yarısı
B) Tamamı
C) Dörtte üçü
D) Üçte biri

B) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre
C) Yıllık ücretli izinde geçirilen süre

E) Üçte ikisi

D) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık
sigortalarından geçici iş göremezlik ödeneği alan
sigortalının iş göremediği süre
E) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt
yapması hâlinde geçen süre
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16. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’na göre iş kazası veya meslek
hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik
nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti
sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen
raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca
meslekte kazanma gücü en az yüzde kaç oranında
azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş
göremezlik gelirine hak kazanır?
A) 7,5

B) 10

C) 15

D) 20

18. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’na göre, kısa vadeli sigorta
kollarından bağlanacak aylık ve gelirlerin
birleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden
dolayı da gelire hak kazanan eşe yüksek olan gelirin
tamamı, düşük olan gelirin yarısı bağlanır.
B) Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara
yüksek olan gelirin tamamı, az olanın yarısı bağlanır.

E) 25

C) Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve
babaya, en fazla ödemeye imkân veren ilk iki
dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan
gelirin yarısı bağlanır.
D) Hem eşinden hem de anasından ölüm gelirine hak
kazananlara tercihine göre eşinden ya da anasından
bağlanacak olan geliri bağlanır.

17. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre, hizmet
akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim
ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son 3 yıl içinde
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası
primi ödemiş olan sigortalı işsizlere kaç gün süreyle
işsizlik ödeneği verilir?
A) 90
B) 180
C) 240
D) 300
E) 360

E) Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda
sonraki eşinden de gelire hak kazananlara tercih ettiği
geliri bağlanır.

19. Sosyal politika ilk olarak aşağıdakilerden hangisiyle
birlikte ortaya çıkmıştır?
A) Fransız İhtilali

B) Rönesans

C) Sanayi Devrimi

D) I. Dünya Savaşı

E) II. Dünya Savaşı

4

Diğer sayfaya geçiniz.

2018-KPSS/AB-CS

20. Bir ekonomide emek arz ve talebi arasında genel bir
denge olduğu dönemlerde bile çalışanların kısa
süreli yer ve iş değiştirmelerinden kaynaklanan,
friksiyonel veya arızi işsizlik olarak da ifade edilen
işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gizli işsizlik

B) Açık işsizlik

C) Yapısal işsizlik

D) Konjonktürel işsizlik

23. Aşağıdakilerin hangisi geleneksel ücret
teorilerinden biri değildir?
A) Doğal ücret teorisi
B) Marjinal verimlilik teorisi
C) Etkin ücret teorisi
D) Ücret fonu teorisi

E) Geçici işsizlik

E) Artık değer teorisi

21. Aşağıdaki konfederasyonların hangisi diğerlerinden
daha önce kurulmuştur?

24. Ücretle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A) Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(DİSK)

A) Net ücret, brüt ücretten her zaman fazladır.

B) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)

B) Türkiye’de ücretler ayni olarak ödenmek zorundadır.

C) Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)

C) İkramiye, prim, yol ve yemek yardımı gibi ödemeler
giydirilmiş ücrete ilave edilmez.

D) Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
(TÜRKİYE KAMU-SEN)

D) Reel ücret, nominal ücret karşılığı satın alınabilecek
mal veya hizmet miktarını ifade eder.

E) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

E) Ücret haddi, çalışılan süre veya üretim miktarı ile ücret
gelirinin çarpılması sonucu elde edilir.

22. Temel ihtiyaçlarını mutlak olarak karşılayabilen
ancak kişisel kaynaklarının yetersizliği nedeniyle
toplumun genel refah düzeyinin altında kalan ve
topluma sosyal açıdan katılmaları engellenen kişileri
ve hane halkını ifade eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Göreli yoksulluk

25. Türkiye’de Asgari Ücret Tespit Komisyonunda
aşağıdakilerin hangisi yer almaz?
A) İşçi sendikaları konfederasyonu temsilcileri
B) İşveren sendikaları konfederasyonu temsilcileri

B) Mutlak yoksulluk

C) Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi

C) Subjektif yoksulluk

D) Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı temsilcisi

D) Temel ihtiyaçlar yaklaşımı

E) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temsilcisi

E) Yoksulluk sınırı
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26.

29. Ekonomi belli bir süredir durgunsa, bazı işsizler iş
aramaktan bıkacaklar ve iş aramayı durduracaklardır.
Söz konusu işçiler aktif bir şekilde iş
aramayacaklarından, işsiz olarak da sayılmayacaklardır.
Bu ise işsizlik oranının iyi görünmesine neden olacaktır.

I. Mekânsal dışlanma
II. Ekonomik dışlanma
III. Kültürel dışlanma
Yukarıdakilerden hangileri sosyal dışlanmanın
görünüm biçimleri arasında yer alır?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) II ve III

Yukarıdaki etkiye ekonomide ne ad verilmektedir?

C) I ve II
E) I, II ve III

A) Histeri etkisi

B) Durgunluk etkisi

C) Statik etki

D) Dalgalanma etkisi
E) Durağanlık etkisi

27. Aşağıdakilerin hangisi emek göçünün
belirleyicilerinden biri değildir?

30. Aşağıdakilerin hangisi eğitimli gençleri,
diğerlerinden daha fazla etkileyen işsizlik türüdür?

A) Yaş
B) Genel fiyat artışı

A) Konjonktürel işsizlik

C) Uzaklık

B) Mevsimlik işsizlik

D) Eğitim

C) Geçici işsizlik

E) Siyasal ve sosyal gelişmeler

D) Yapısal işsizlik
E) Gizli işsizlik

28. Aşağıdakilerin hangisi emek mobilitesi türlerinden
biri değildir?

31. Aşağıdakilerin hangisi iş gücüne dâhil nüfus içinde
yer alır?

A) Aynı iş yerinde pozisyon değişimi
B) İş yeri değişimi

A) Emekliler

C) Aynı yerleşim bölgesinde meslek değişimi

B) Ev işleriyle meşgul olanlar

D) Aynı meslekte coğrafi emek hareketliliği

C) Çalışamaz hâlde olanlar

E) Mesleki ve coğrafi değişim

D) Mevsimlik çalışanlar
E) Kendi hesabına çalışanlar
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32. Çoğulcu (Kurumsal) Yaklaşım ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

34. Çalışma çağı dışındaki nüfusun, çalışma çağındaki
nüfusa oranına ne ad verilir?

A) Sendikalaşmayı amaç, toplu pazarlığı ise eylem aracı
olarak kabul eder.

A) İş gücüne katılma oranı
B) İstihdam oranı

B) Farklı çıkar gruplarının bulunduğu ve çatışma
kurallarının devlet tarafından belirlendiği bir işletmede,
taraflar arasında güç dengesi toplu pazarlık ile
sağlanır.

C) Bağımlılık oranı
D) İşsizlik oranı

C) Çatışmayı, sistemin işleyişini bozan bir durum olarak
görür ve tarafların amacının işletmenin devamını
sağlamak olduğu görüşüne yer verir.

E) Verimlilik oranı

D) Endüstri ilişkileri sisteminde davranışların, sistemin
özellikleriyle açıklanabileceğini savunur.
E) Sendikaları araç olarak görür ve sendikaların siyasi
işlevde bulunmaları ve üye olmayanları da temsil
edecek şekilde hareket etmeleri gerektiğini savunur.

35. Emek süreci teorisi, kökenlerini aşağıdaki klasik
dönem sosyal bilimcilerinden hangisinin
görüşlerinden almaktadır?

33. Devletin piyasada minimum düzeyde yer aldığı ve
maksimum refah sağlama imkânlarına sahip olduğu,
sadece en kötü durumlarda sosyal yardımlar gibi
transferlerin yapıldığı, dolayısıyla sosyal alanda son
çare olarak başvurulan refah devleti modeli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhafazakâr refah devleti

A) Max Weber

B) Emile Durkheim

C) Auguste Comte

D) Karl Marx

E) Adam Smith

B) Sosyal demokrat refah devleti

36. Çalışanın başarılı olduğu bir yönünün etkisinde
kalınarak genel performans düzeyinin olduğundan
daha yüksek belirlenmesi durumunda ortaya çıkan
değerlendirme hatası aşağıdakilerden hangisidir?

C) Güney Avrupa refah devleti
D) Güney Doğu Asya refah devleti
E) Liberal refah devleti

A) Hoşgörülü davranma

B) Hale etkisi

C) Kontrast hatası

D) Peşin hükümlülük

E) Bütüncül davranma
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37.

40. Karl Marx’ın sınıf analizleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

I. İşletme içindeki teknolojik iş bölümünün zorunlu
hâle gelmesi
II. Her işçinin, sermaye birikimi üzerinde çalışmaya
zorlanması

A) Sınıflar, aynı yaşam tarzını sürdüren ve aynı çıkarlara
sahip insan topluluklarıdır.

III. İşletmelerin sermayeyi yenilemek ve çoğaltmak
için yüksek maliyetlere katlanması

B) Bireylerin toplumsal konumlarını, sahip oldukları
statüleri belirler.

Yukarıdakilerden hangileri endüstri devrimi sonrası
dönemin ortak özellikleri arasında yer alır?

C) Politik örgütler sınıf mücadelesinin araçlarıdır.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) Sınıflar, özel mülkiyete dayalı güç ilişkileridir.

C) I ve II

D) II ve III

E) Sınıflar, çıkarları itibariyle birbirlerine muhaliftir.

E) I, II ve III

38. Performans değerlendirme kriterleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yapılan işle ilişkili olmalıdır.
B) Subjektif ve gözlemlenebilir olmalıdır.
C) İşteki başarı ve başarısızlıkta etkisi bulunmalıdır.
D) Belirlenirken çalışanların katılımı sağlanmalıdır.
E) Kriterlerin birbiriyle çakışmamasına dikkat edilmelidir.

39. Aşağıdakilerin hangisi endüstri ilişkilerindeki
kuramsal yaklaşımlar arasında yer almaz?
A) Marksist (Çatışmacı) Yaklaşım
B) Psikolojik Yaklaşım
C) Klasik Yaklaşım
D) Tekelci Yaklaşım
E) Neokorporatist Yaklaşım
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