
ÇALIŞMA EKONOMisi A 
2010 AS 1302-A 

1. Be/irli bir zaman içeri s in de ist ihdam 
edi lenler in akti f nüfusa oranına nsad veri li r? 

A) ış~üne katılma ocaıı 
Bl Cesareti kırılm ış işçi uanı 

C) istihdam oranı 
D) Kll"lJ11sallaşmış rüfus oranı 
El Bağımlılık oranı 

2. Aşağıdakilerden hangisi söz 
olduğunda, bireyin eksik 
dur umunda olduğu söyle09!D9z? 

konusu 
i sti hdam 

Al Kişi , i şin gerektirdignden daha fazla forme! 
egtime sahip ise 

Bl Kişi forme! eğilimi dışın~i bi r aanda 
görUsüz oarak çalışıyorsa 

C) Kişi rilelik ciizeyirin altında ücret alıyasa 
D) Kişi g2ınüIlü oarak yarı zamanlı çalışıyorsa 
E) Ki~i işin gerektirdignden dına fazla riteliğe ve 

deneyima s<tlip ise 

3, Aşağıdakilerden hangisi Devlet 
Enstitüsü'nün tanımın.. göre, 
edilenler at'"asında~almaz? 

Istatistik 
i sti hdam 

Al i şi olan, aıcak referans cDneminde işirin 
başında Wunmadığı halde işl eri ile ilişkileri 

devam edenler 
Bl Hayır kı.xıınlarında para vf!'ja mal karşılığı 

gelir elde etmek için çalışalla-
C) Referans cDneminde kendi hesabına çalışarıla-
D) Üretici kooperatifi liteleri 
E) Pa-a veya mal karşıı ıgı bir gelir elde 

etmel<sizin çalışarı çıraklar 

4. Aşağıdakilerd8fl hangisi emek verimliliğini 
etkileyen unsu rlardan biri değildir ? 

A) Tll<cticilcrin geliri 
B) Teknolcjik gelişmeler 
C) Birim QITlek başına 

miktar ı 
D) Emeğn kalitesi 
E) Emek hareketliliği 
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Yukarıdaki şeki lde yer alan far ksızlık eğrisi 

uzer indeki hangi noktada fayda duzeyi III 
yüksektir ? 

A) G noktasında 
B) H noktasında 
c) K noktasında 
D) S noktasında 
E) Bütlrı noktalardaki fayda düzeyleri aynıdı r. 

6. Bireysel emek arz eğr i sin in dü şiık ücret 
düzeylerinde pozit if olmasının nedeni 
aşağıdaki ler den hangi si di r? 

A) Gelir etkisinin fazla dması 
B) Dışlarna etkisinin fazlaolması 
C) ikame etkisinin fazla olması 
D) Maliyet etki sinin fazla olması 
E) Ölçek etkisinn fazla olması 

7. Aşağıdakilerden hangi si bir mesleğe yönelik 
emek arz eğrisinin bütünüyle sağa kaymasına 
neden olur? eşitsizliklerini 

Ai 
kötüleşmesi 

B) Alternatif mesleğin ücretinin azalmas ı 

c) Işçi sayısınınazalması 
D) Bireylerin dcna fazla boş zamanı tercih 

etmeleri 
E) SÖZ korusu meslekle ücret oranlarının artması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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... Farksızlık eğrisinin bütçe doğrusuna teğet 
olduğu nokta aşağıdakilerden hangisini 
göster ir? 

A) Bireyin faydasını minimize ettiği denge 
noktasını 

B) Bireyin çalışabileceği asgari en az çalışma 
süresini 

C) Bireyin elde edebileceği en dUşl1<. gelir dJzeyiri 
O) Bireyin faydasını maksimize ettiği denge 

noktasını 
E) Bireyin elde edeIjleceği en yUksak gelir 

ci.izeyiri 

9. Bı .. 1' I,.JT ... ı çı n tu ... dOne ... -de n ge I . tlhd .. rn 

"" .. "' .. yı ....... "' ....... " , ..... 1.11" .... I .. .... " .. I ,.. lyl .. 

_ .. ~ . .. n .. ·? 

(\N _ Oçr.O\I. P _ Fıy .. t dü~ylnl. MPı = Emeğin 

marjinal ürününü. MRPL = Emeğin marjinal 
ürün gelirini göstermektedir.) 

A) W=MRPL 
B) W=MPı 
c) MPı = MRPL 
O) MPı=P 
E) W=P 

10. Sermaye miktarı sabitkan, emek girdisinin bir 
birim artırılması sonucunda toplam üründe 
meydana gelen değişikliğe ne ad verilir? 

A) Emeğin mar,naı maliyeti 
B) Ortalama Crün 
C) Tcplam ürirı 
O) Aıalaı verimler 
E) Emeğin mar~nal ürt:n:..i 

11. Ücret artı.şı V9ya azalı.şı sonucunda firmanın 
optimal üretim düzeyinin değişmesine bağlı 
olarak emek taleb inde meydana gelen 
deği.şmeye ne ad verilir? 

A) Verimlilik etkisi 
B) Ölçek Etkisi 
C) Gelir etkisi 
O) Ücret etkisi 
E) Ikame etkisi 

A 
14 

A 
12. Aşağıdakilerden hangisi 8f mal iyet 

doğrularının özelliiderinden biridir? 

A) Pozitif eğimli olmaları 
B) Oriji ne 95re dışbükey olmaları 
c) Eğim lerinin faktör fiyatlarının birbirine oranına 

eşit olması 

D) Orijind9ı uzaklaştıkça daha d..işük harcama 
ci.izeylerini göstermeleri 

E) Orijine rp:e içl:U:ey olmaları 

13. Ocret oranındaki bir artış emek talebini hiç 
etkilemiyarsa emek talep esnekliğinin değeri 
nasıldır? 

A) e = O 
B) 0 = 1 
c) • < 1 
D) .>1 
E) e= ı:o 

14. Ücret oranı il. I§ÇI sayısı nın çarpımı 
aşağıdakilerden hangisini verir ? 

A) Marjinal ü:ret ödemesini 
B) Minimı.rn ücret ödemesini 
c) Ortalama ücret ödemesini 
D) Topam ücretödemesini 
E) Maksimum ücret ödemesini 

15. Marshall-Hicks Türetilmi ş Talep Kanunları'na 
göre, aşağıdakilerden hangisi emek talebinin 
esnek olmasına neden olur? 

A) Üretimde emeg dğer faktörlerle ikame 
etmenin zor olması 

B) Diğer Cretim faktörlerinin a'"Z esnekliğinin 
küçük ol ması 

c) Üretilen malın fiyat esnekliğinin düşUk olmas ı 
D) Üretilen malın fiyat esnekli{jnin sıfır ile bir 

arasında olması 
E) Emek maliyetinn tcplam maliyet içindeki 

payının t:üyük olmas ı 

16. Tam rekabetçi bir firmanın işç ilerine vereceği 

ücret düzeyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlı stı r? 

A) Maıjnal emek maliyetine eşittir. 
B) Piyasada oluşan ücret düzeyine eşittir. 
c) Ortalama emek maliyetine eşittir. 
D) Istihdam düzeyi arttıkça söz konusu ücret 

düzeyi de artar. 
E) Firmaya olan emek arzı bu ücret düzeyinde 

yatay eksene paraleldir. 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Aşağıdakilerden hangisi 
olduğunda, tam rekabetçi 
fazlası meydana gelir? 

söz konusu 
bir piyasada arz 

Al Emek a'"ZI sabitken, yeri işverenlerin piyasaya 
giriş yaı:mala'"1 

Bl Emek talebi sabitkan , diger i şlerin ücretlerinin 
artması 

c) Emek talebi sabitken, piyasaya yurtdışından 

iş9kü g;:çünün olması 
OL Emek arz ı sabilken, üretilen ürirıe olan talebin 

artması 

El Emek a'"ZI sabitken, işg:i:;ürüı verimlilignin 
yükselmesi 

18. Tam rekabet piyasalarında kısa dönemde 
denge ücretinden sapmalar olsa da, uzun 
dönemde arz ve talep güçlerinin piyasayı 
tekr ar denge ücretine getlr~lnl Ifade eden 
kanun aşa~ıdakllerden hangisidir ? 

Al Tek Ücret Kamııu 
Bl Tl:t-eti lmiş Talep Kanunu 
CL Marjinal Verimlilik Kanunu 
OL Q-asham Kanunu 
El Etkinlik Kcııunu 

19. Aşağıdakilerden hangi si net asgari ücret 
hesaplanırken brüt ücretten dü şülenler 

ar asında m. almaz? 

Al SSK primi 
Bl Özel tüketim VB'"gisi 
CL Gelir vergisi 
OL Damga vergisi 
El işsizlik sigırtası faı kesintisi 

20. Belirli bir dö nemdeki reel (gerçek) ücret nasıl 
hesaplanır ? 

Al O dönemdeki brüt ücretin t[}:etici fıyatiarı 

indeksine bölünmesiyle 
BlOdönemdeki gayri safi milli hasılanın işg:icüne 

bölünmesiyle 
CL O dönemdeki gayri safi milli hasılanın ıiifusa 

bölünmesiyle 
OL O dönemdeki gayri safi milli hasılanın 

istihdamdakilere bölürmesiyle 
El O dönemdeki parasal ücretin tüketici fıyatları 

indeksine bölünmesiyle 
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21. 

A 
Işçilere çeşitii nedenlerle piyasa ücret 
düzeyinin üzerinde bir ücret ödenmesi 
durumunda emek verimliliğinin artacağını 

ileri süren teori aşağıdakilerden hangi sidir? 

Al Etkin ücret teorisi 
Bl Satınalma ÇJL:Ü teorisi 
CL Artık değ3r teorisi 
Dl Doğal ücra: teorisi 
El Marjinal verimlilik teorisi 

22. I şgücünün geliri ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangis i doğrudur? 

Al ücret oranı ile çalışma zamanının 
çarpılması :sunucu çarpılarak bulunan 
miktara yan ödemelerin eklenmesi ile elde 
edilir. 

Bl Belir1i bir üretim ya da zaman birimi başına 
emeğe ödenen ücrettir. 

cı Toplam ücrete ücret dışı gelir1erin 
eklemesiyle elde edilir. 

OL işçiye sosyal bakımdan uygun bir asgari 
yaşam düzeyi sağlamaya elverişli ücrettir. 

El Ücretin satın alma gücünü gösterir. 

23. Telafi edic i ücret farklılıkları ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangis i yanlısbr? 

Al Telafi edici ücret farklılıklan kötü çalışma 
koşullan sunan işverenler için bir cezadır. 

Bl Tehlikeli işlerde telafi edici ücret farklılıkları 

yüksektir. 
cı Telafi edici ücret farklılıklan bazı işlerde 

gönüllü çalışmayı teşvik eder. 
OL Statü ve prestij açısından düşük olan 

işlerde telafi edici ücret farklılıklan yüksektir. 
El işsizliğin artması telafi edici ücret 

farklı lı klannı artınr. 

24. Aşağıdakilerden hangi si üaet farklılığına yol 
açan faktörlerden biri değildir? 

Al Piyasada etkin ücret ödemelerinin olması 
G) Asgilri ücret uygjamMI 
CL işlerin beceri gereklerinin farklı oluşu 
OL Firma ölçeklerinin fark lı olması 
E) Sendikaların varlığı 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. lşlarin , alternatif işlerde olmayan , istenmeyen 
özelliklerini tazmin etmek amacıyla i şçilere 

yapılan fazla ödemeye ne ad verilir ? 

A) Avans 
Bl Nema 
c) Giydrilmiş lK:ret 
OL Telafi acici ocretfarkı 
El ikramiye 

26. 113V9 i şçinin istihdam edilmesi ile toplumun 
para birimi cinsinden sağladığı ekstra üretimi 
ifade eden kavram aşağıdakilerden 

hangi sidir? 

A) Marjinal ürün değoci 
BlOrtalama ürün geliri 
C) Emeğin marjinal ürürii 
Dl Marjinal gelir 
El Marjinal fayda 

27. Toplumun kaynakları eğitime harcamakla ne 
kazanç elde ettiğini gösteren kavr ama ne ad 
verilir ? 

Al Eğitim inortalama getirisi 
Bl Eğitim in marjinal getirisi 
C) Eğitimin bireysel faydası 
Dl Eğitimin bireysel getiri oranı 
El Eğitimin sosyal getiri oranı 

28. Verimliliğin sadece eğitimin verildiği firmada 
yükselmesine neden olan eğitim turu 
aşağıdakilerden hangi sidir? 

A) Resmi eğitim 
Bl Işyerinde özel eğitim 
CL informal egitim 
OL işyerinde genel eğitim 
El Çıraklık eğitimi 

29. Eğitimin gerçekte verimliliği etkilemediğini , 
sadece i şverenlere işçi seçerken bir sinyal 
görevi gördüğünü ileri sUren teori 
aşağıdakilerden hangi sidir? 

Al Marjinal Verimlilik Teorisi 
B) ikili iş Piyasaları Teorisi 
C) Eleme Teorisi 
Dl Artık Değer Teorisi 
E) Yetenek Teorisi 
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A 
30. Beşer i Sermaye Teorisi'" in temel görüşü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ücret düzeyinin tarafla arasındaki paZarlık 
soru:u belirleneceği 

Bl KtJlanılan tekndojinin verimliligi sagayan 
temel ta<:ler oId.ığu 

CL Ücretler arttıkça verimliliğin artacağı 
Dl Eğitimin veriml i liği ve dolayısıyla gelirleri 

artırdığı 

E) Eğitimin sadece işvererılerin işçileri 
seçmelerinde sinyal görevi gör9Cegi 

izleyen sayfaya geçiniz. 


