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ÇALIŞMA EKONOMisi A 
2009 VS 1302-A 

1. istihdam edilenlerle işsizlerin toplamı 
aşağıdakilerden hangisini verir? 

Al Çalışma çağındaki nüfusu 
Bl işgücünü 
CL Bağımlı nüfusu 
D) Aktif nüfusu 
El Eksik istihdamı 

2. Aşağıdakilerden hangisi işgucune katılma 

oranını etkileyen faktörlerden biri değildir? 

Al Emeğin marjinal verimliliği 
Bl Eğitim düzeyi 
CL Ücret oranı 
Dl Emek piyasasının koşulları 
El Kadınların çalışmasına yönelik sosyal tutum 

3. Emek arz eğrisi aşağıdakilerden hangisini 
gösterir? 

Al işçi sayısı ile toplam maliyet arasındaki ilişkiyi 
Bl işçi sayısı ile toplam üretim arasındaki ilişkiyi 
CL Bireylerin boş zaman tercihlerini 
Dl Çeşitli ücret düzeylerinde bireyin çalışmak 

istediği süreleri 
El Ücret dışı unsurların bireyin çalışma kararı 

üzerindeki etkisini 

4. Bütçe kısıt i ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

Al Yatayekseni kestiği noktada boş zaman 
miktarı minimum düzeydedir. 

Bl Bütçe kısıtının negatif eğimli olması çalışma 
süresi azaldıkça gelirin artacağını gösterir. 

CL Eğimi, emek ve sermayenin fiyatlarının 

bi rbi ri ne oranına eşitti r. 
Dl Ücret oranındaki düşme bütçe kısıtının 

dikleşmesine neden olur. 
El Dikeyekseni kestiği nokta veri ücret oranında 

kazanılabilecek maksimum geliri gösterir. 
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5. Faktörlerin birbirlerini iyi bir şekilde ikame 
ettiği durumda eş ürün eğrilerinin şekli nasıl 
olur? 

Al Di key eksene paralel 
Bl L harfi şeklinde 
C) Düzgün kavisli 
Dl Pozitif eğimli 
El Yatay eksene paralel 

6. Diğer faktörler sabitken, bir sektörde işveren 
sayısının artması aşağıdakilerden hangisine 
neden olur? 

A) Emek talep eğrisinin sola kaymasına 
Bl Emek talep eğrisi üzerinde yukarıya doğru 

hareket edilmesine 
cı Emek talep eğrisi üzerinde aşağıya doğru 

hareket edilmesine 
Dl Emek talep eğrisinin sağa kaymasına 
El Emek talep eğrisinin dikleşmesine 

7. Emek talep esnekliği ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

Al Diğer üretim faktörlerinin ikame edilebilirliği 
azaldıkça emek talep esnekliği artar. 

Bl Firmanın faaliyet gösterdiği ürün piyasası ne 
kadar rekabetçi ise, o firmanın emek talep 
eğrisi o derece esnektir. 

C) Diğer üretim faktörlerinin arz esnekliği artıkça 
emek talep esnekliği azalır. 

Dl Toplam maliyetler içinde emek maliyetlerinin 
payı arttıkça emek talep esnekliği azalır. 

El Piyasa emek talep eğrisi tek bir firmanın emek 
talep eğrisine nazaran daha esnektir. 
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8. 
Ücret Oranı (W) 
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o 3 7 8 Emek Miktarı 

Yukarıdaki şekle göre, emek talep eğrisi DL1 
iken, ücret oranı 10 TL den 15 TL ye 
yükseldiğinde toplam ücret ödemesi kaç TL 
olur? 

Al 45 
B) 80 
C) 105 
D) 150 
E) 175 

9. Tam rekabetçi bir firmanın emekarz eğrisi ile 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Tümüyle negatif eğimlidir. 
Bl Tümüyle pozitif eğimlidir. 
CL Sonsuz esnektir. 
D) Belirli bir ücrete kadar sıfır esnektir, sonra 

pozitif eğimlidir. 
El Belirli bir istihdam düzeyine kadar sonsuz 

esnek, sonra pozitif eğimlidir. 

10. Parasal ücretlerin sendikalar, toplu pazarlık 

düzeni veya i şverenlerden kaynaklanan 
sebeplerle azalamaması durumuna ne ad 
verilir? 

Al Ücret maliyeti 
Bl Ücret haddi 
CL Ücret esnekliği 
Dl Ücret kuramı 
El Ücret rijitliği 
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11. Aşağıdakilerden hangisi gerçek (reel) ücreti 

ifadeeder? 

Al Ücretin salın alma gücü 
Bl Ücretin TL cinsinden değeri 
CL Belirli bir üretim miktarı başına işçiye ooenen 

ücret 
Dl Ücret haddi ile iş süresinin çarpımından oluşan 

değer 

El Vergi ve sigorta primi gibi kesintilerden sonra 
işçinin eline geçen ücret 

12. Aşağıdakilerden hangisi Marjinal Verimlilik 
Teorisi'ne yöneltilen eleştirilerden biri 
değildir? 

Al Ücretler ve verimlilik arasında teoride 
öngörülmeyen bir korelasyonun bulunması 

Bl Marjinal verimliliğin teoride yanlış 
tanımlanması 

CL Marjinal verimliliğin ölçülmesinin güç olması 
Dl Sermaye-emek ikamesinin her türlü üretim 

alanında geçerli olmaması 
El Firmaların her zaman kar maksimizasyoncusu 

olarak görülmesi 

13. Aşağıdaki illerden hangisinde, işin yapıldığı 

yer ve yaşam maliyetlerinin yüksek olması 

nedeniyle telafi edici ücret farklılığı 
uygulaması daha fazladır? 

Al Eskişehir 
B) Uşak 

CL istanbul 
Dl Bilecik 
El Kütahya 

14. Aşağıdakilerden hangisi ücret farklılığına yol 
açan faktörlerden biri değildir? 

Al Firma ölçeklerinin farklı olması 
Bl Sendi kaların varlığı 
C) Piyasada etkin ücret ödemelerinin olması 
D) Asgari ücret uygulaması 
El işlerin beceri gereklerinin farklı oluşu 
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15. işyerinde genel ve özel eğitimin maliyet ve 
getirileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangi~ doğrudur? 

Al işyerinde genel eğitimin hem maliyetlerini hem 
de getirilerini işçiler ve işverenler birlikte 
paylaşırıar. 

Bl işyerinde genel eğitimin maliyetlerini 
işverenler karşılarken, getirilerinden de 
işverenler yararlanırlar. 

CL işyerinde özel eğitimin maliyetlerini işçiler 
karışlarken, getirilerinden de işçiler 
yararlanırlar. 

Dl işyerinde özel eğitimin maliyetlerini işverenler 
karşılarken, getirilerinden işverenler 
yararlanırlar. 

El işyerinde genel eğitimin maliyetlerini işçiler 
karşılarken, getirilerinden de işçiler 

yararlanırlar. 

16. Aşağıdakilerden hangisi beşeri sermaye 
yatırımları içer isi nde y2!:. almaz? 

Al işyerinde eğitim 
Bl Resmi eğitim 
CL Sağlık hizmeti 
Dl Teknolojik yenilenme 
El iş arama faaliyeti 

17. Belirsizlik nedeniyle göçün maliyetlerinin iyi 
hesaplanamaması aşağıdakilerden hangisine 
neden olur? 

Al Mesleki hareketliliğe 
Bl Geriye göçe 
CL Yaşlı işgücünün göçüne 
Dl Coğrafi hareketliliğe 
El Uluslararası emek göçüne 

18. Emek göçü ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıstır? 

Al Evlilerin göç etme ihtimali bekarlardan daha 
yüksektir. 

Bl Aile reisinin işsiz olduğu ailelerin göç ihtimali 
daha büyüktür. 

CL Göç edilen mesafe ne kadar uzaksa, göçün 
psikolojik maliyeti o ölçüde yükselir. 

Dl Göç edilen mesafenin uzaklığı ile göç etme 
ihtimali arasında ters yönlü bir ilişki bulunur. 

El Göç veren ülkedeki işsizlik oranının 
yüksekliği göçü pozitif yönde etkiler. 
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19. Aşağıdakilerden hangisi Walton ve Mc 

Kersie'nin davranışsal modellerinden biri 
değildir? 

Al Dağıtımcı pazarlık 
Bl Davranışsal pazarlık 

CL Birleştirici pazarlık 

Dl Örgüt içi pazarlık 
El Belirleyici pazarlık 

20. Aşağıdaki lerden hangisi toplu 
gucunu beli rleyen mi kro 
faktörlerden biri değildir? 

pazarlık 

ekonomik 

Al istihdam edilen emeğin talep esnekliği 
Bl işverenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar 
CL Tasarruf ve yatırım düzeyi 
Dl Firmanın verimliliğinin artış oranı 
El Firmanın karının artış oranı 

21. Aşağıdakilerden hangisi sendikaların 

sendikasız sektör üzerindeki dolaylı 

etkilerinden biri değildir? 

Al Sendikalaşma tehdidi etkisi 
Bl Tek alıcı olma etkisi 
CL Bekleme işsizliği etkisi 
Dl Ürün piyasası etkisi 
El Yayılma etkisi 

22. Aşağıdaki lerden hangisi, çalışma 
koşullarından memnun olmayan işçilerin 

sorunu işverene ileterek çözmelerini ifade 
eder? 

Al Meslek değişimi 
Bl Çıkış mekanizması 

CL Coğrafi değişim 
Dl Ses mekanizması 
El Verimlilik mekanizması 

23. Arz yönlü ikti sad i düşünceye göre, ücretler 
üzerindeki vergi oranlarının düşürülmesi, 

ikame etkisinin gelir etkisinden daha büyük 
olduğu varsayıldığında aşağıdakilerden 

hangi si ne neden olmaz? 

Al Kişilerin net ücretlerinin artmasına 
Bl Emek arzının artmasına 
CL Toplam üretimin artmasına 
Dl Reel gelir düzeylerinin artmasına 
El Toplam talebin azalmasına 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Aşağıdakilerden hangisi kamunun 
piyasalarında rant sağlamak için 
düzenlemelerden biri değildir? 

emek 
yaptığı 

Al Kamuda çalışan işçilerin ücretlerinin 
arttırılması 

Bl Belirli meslekleri yapabilmek için kamu 
lisansının zorunlu kılınması 

CL iş güvenliği standartlarının yükseltilmesi 
Dl Gümrük tarifeleri ile ithal edilen ürünler 

üzerinden alınan vergilerin arttırılması 
El Bazı mallarda ithalata kota uygulanması 

25. lşsizliği, işlere ilişkin bilgi toplama sürecinin 
bir sonucu olarak gören teori aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al iş arama teorisi 
Bl içerdekiler-dışardakiler teorisi 
CL insan sermayesi teorisi 
Dl Marjinal verimlilik teorisi 
El Göç teorisi 

26. Gizli işsizlikle ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

Al işsizliği tazmin edici bir işlevi vardır. 
Bl Emek mobiletisinin doğal bir sonucudur. 
CL Kişinin bir işi vardır. 
Dl Marjinal verimlilik sıfır ya da sıfıra çok 

yakındır. 
El Azgelişmiş ülkelerin tarım ve kamu sektöründe 

yoğun olarak görülür. 

27. Aşağıdakilerden hangisi yapısal işsizlikle 
mücadelede kullanılan !ın etkin politikalardan 
biridir? 

Al Vergilendirme 
Bl Bilgilendirme 
CL işsizlik sigortası 
Dl işsizlik yardımı 
El Eğitim programları 
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28. Aşağıdakilerden hangisi iş yaratma 

programlarının özelliklerinden biri değildir? 

Al iş bulmaları çok güç olan işsizlere yönelik 
programlar olmaları 

Bl işverenin genellikle kamu ve kar amacı 
gütmeyen kuruluşlar olmaları 

CL Yaratılan işlerin genellikle uzun süreli olması 
Dl Katılımcıların büyük çoğunluğunu uzun dönemli 

işsizlerin oluşturması 

El Yaratılan işlerin genellikle sosyal faydası olan 
işler olması 

29. insanların enflasyon beklentilerinin geçmiş 
yılların enflasyon oranlarına dayandığını ileri 
süren teori aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Rasyonel beklentiler teorisi 
Bl Emek değer teorisi 
CL Etkin ücret teorisi 
Dl Uyarlanabilir bekleyişler teorisi 
El Marjinal verimlilik teorisi 

30. Philips eğrisinde, işsizlikle enflasyon 
arasındaki ilişkinin nominal ücret düzeyi 
üzerinden kurulmuş olması aşağıdakilerin 
hangisi tarafından temel bir eleştiri konusu 
olmuştur? 

Al Parasal cı i ar 
Bl Keynesyenler 
CL Klasikler 
Dl Marksistler 
El Fizyokratlar 
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