
1.Normlar hiyerarşisinde, öncelik sırası göz önüne alınarak, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 

a. Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler, Tebliğ, Tüzük 

b. Uluslararası Sözleşmeler, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ 

c. Tüzük, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Uluslararası Sözleşmeler 

d. Kanun, Tüzük, Tebliğ, Yönetmelik 

CEVAP: B 

 

2.“……… adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve 

hükümlerin son inceleme merciidir.” cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulabilir? 

a. Yargıtay    

b. Danıştay 

c. Sayıştay    

d. Askeri Yargıtay 

CEVAP: A 

 

3.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi için yanlıştır? 

a. Anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından inceler ve denetler. 

b. Anayasa Mahkemesi, başkan ve on üye ile toplanır, nitelikli çoğunluk ile karar verir. 

c. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. 

d. Anayasa Mahkemesi iptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. 

CEVAP: B 

 

4.İş Kanunu (4857) kapsamında aşağıdakilerden tanımlardan hangisi yanlıştır? 

a. Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş 

denir.  

b. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif 

koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.  

c. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, ikiden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. 

d. İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli 

ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.  

CEVAP: C 

 

5.İş Kanunu (4857) kapsamında iş sözleşmeleri için belirtilen aşağıdaki konulardan hangisi yanlıştır? 

a. İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, 

feshedilmiş sayılır. 

b. İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 

dört hafta sonra, feshedilmiş sayılır 

c. İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 

altı hafta sonra, feshedilmiş sayılır 

d. İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak on hafta sonra, feshedilmiş sayılır. 

CEVAP: D 

 

6.Aşağıdaki maddelerden hangisi İş Kanunu (4857) kapsamında; “İşverenin, Haklı Nedenlerle Derhal Fesih 

Hakkı” kapsamında sayılmaz? 

a. İşçinin, işyerinde, beş günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.  

b. İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. 

c. İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi 

doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.  

d. İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.  

CEVAP: A 



 

7. Aşağıdaki maddelerden hangisi İş Kanunu (4857) kapsamında; “İşçinin, Haklı Nedenlerle Derhal Fesih Hakkı” 

kapsamında sayılmaz? 

a. İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı 

için tehlikeli olursa 

b. İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, 

davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa 

c. İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez 

veya ödenmezse,  

d. İşçinin çalıştığı işyerinde beş günden fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya 

çıkarsa.  

CEVAP: D 

 

8.İş Kanunu (4857) kapsamında aşağıda belirtilen konulardan hangisi yanlıştır? 

a. Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve 

ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.  

b. İş arama izninin süresi günde üç saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu 

kullanabilir.  

c. İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir.  

d. Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin 

niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.  

CEVAP: B 

 

9.İş Kanunu (4857) kapsamında Çalışma Süresi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir.  

b. Haftalık çalışma süresi, aksi kararlaştırılmamışsa, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde 

bölünerek uygulanır.  

c. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on 

iki saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir.  

d. Fazla çalışma süresi yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz. 

CEVAP: C 

 

10.İş Kanunu (4857) kapsamında Ara Dinlenmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir ve çalışma süresinden sayılır. 

b. Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika ara dinlenmesi verilir.  

c. Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat ara 

dinlenmesi verilir.  

d. Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilir.  

CEVAP: A 

 

11.İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331) kapsamına, aşağıda sayılanlardan hangisi girer? 

a. Konfeksiyon atölyesinde çalışanlar 

b. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri 

c. Ev hizmetleri 

d. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar 

CEVAP: A 

 

 

 



12. 6331 sayılı İSG Kanunu’na göre; “Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, 

tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve 

yeterli eğitime sahip kişi,” bu tanım aşağıdakilerden hangisi için doğrudur? 

a. Çalışan temsilcisi 

b. Destek elamanı 

c. İşçi temsilcisi 

d. Sivil savunma uzmanı 

CEVAP: B 

 

13. 6331 sayılı İSG Kanunu’na göre; “İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara 

uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay” olarak tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Ucuz atlatılan olay 

b. Kıl payı atlatılan olay  

c. Ramak kala olay 

d. Kaza potansiyelli olay 

CEVAP: C 

 

14. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre aşağıda sayılan tanımlardan hangisi yanlıştır? 
 

a. İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya 

azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüne “Önleme” denir. 

b. Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimaline 

“Risk” denir. 

c. İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği 

zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmalara “Risk 

Değerlendirmesi” denir. 

d. İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar 

verme potansiyeli olan duruma “Tehlike” denir. 

CEVAP: C 

 

15. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre aşağıda sayılan işveren yükümlülüklerinden hangisi yanlıştır? 

a. İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. 

b. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırır. 

c. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. 

d. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. 

CEVAP: B 

 

16. İşyerinde temizlik ve düzen sağlanması için kullanılan Japonlar tarafından geliştirilen sisteme ne ad verilir? 

a. 3S 

b. 45 

c. 5S 

d. 6S 

CEVAP: C 

 


