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1. Aşağıdakilerden hangisi oksik istihdam 
kavramı i çerisinde:DL~ 

A) Kişinin işin gerektirdiğinden daha az bir formel 
eğitime sahip olması 

B) Kişinin forrne! egtimi dışındaki bir alanda 
g3nülsüz çalışması 

CL Kişinin işin gerektirdğinden fazla iş 

ciıneyim ine sahip olması 
O) Kişinin gl)ıülsüz olarak yarı zamanlı 

istihdamda olması 
El Kişinin bir önceki işinden %20 veya daha az 

kazanması 

2. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Istatistik 
EnstitüsO'nun tanımına göre, Istihdam 
edilenler araSlndalı2L~ 

A) Ücretliler 
B) Kira geliri elde edenler 
c) ücretsiz aile işçileri 
DJ Işverenler 
El Kendi hesabına çalışanlar 

3. Butçe kısıtınm eğimi aşağıdakilerden 

hangisine eşittir? 

A) Çalışma süresine 
Bl Marjinal teknik ikameoranına 
c) Alaim marjinal ikame oranına 
D) Boş zam aıa 
El Ücret oranına 

4. Aşağıdakilerden hangisi bir m8518{Je yönelik 
emek arz eğrisinin bütünüyle sola kaymasına 
neden olur? 

A 

A) Işçi sayısının artması 
B) Bireylerin ücret dışı gelirinin azalması 
CL Söz konusu meslekteki çalışma koşullarının 

kötülaşmesi 
D) Bireylerin daha az boş zaman tercih ameleri 
E) Diğer işlerin ücret oranlarının azalması 

5. Oretim faktörlerinden biri sabit tutulurken 
diğw faktörün miktarı artırıldığında toplam 
üründeki artışın bir noktadan sonra 
azalacağını ifade &den kanun aşağıdakilerd8fl 
hangisidir? 

Al Sabit Verimler Kcııunu 
Bl say Kanunu 
CL ArtanVerimlerKanlJlu 
Dl Azalan Verimler Kanunu 
E) Grasham Kanunu 

6. Aşağıdakilerden hangisi emek talep teorisinin 
var sayımlar ından biri d!!lıildir ? 

Al ürün fiyatı ve ücretlerin veri olması 
B) Firmaların kar maksimizasyonunu 

amaçlaması 

C) lşgücünliı tamwnen heterojen olması 
Dl Firmaların içinde bulunclıkl arı ürün ve emek 

piyasalarının lam rekabetçi olması 
El Emek maliyetinin ücretten oluşması 

7. Emek talebindeki % deği§im , ücret oranındaki 
0/ ... _>:.:_._ ... __ ".": ••. -.L. _ __ __ L. .. _. ______ ..... "': 

nin değeri nasıldır? 

o 
B) e>1 
CL e<1 
O) e=oo 
E) e=1 

8. Aşagıdakllerden hangisi Marshall-Hicks 
Türetilmi§ Talep Kanunları'na göre emek 
talebini etkileyen unsurlardan biri değj!dir? 

Al Üretilen malın fiyat esnekli(j 
B) Diğer üretim faktörlerinin arz esnekl iği 
C) Emeğin dğer üretim faktörleriyle ikame 

edlebili rlik derecesi 
D) Emek ma1iyetininto~am maliyet içindeki payı 
E) Tüketicinin bütçesi 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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9. Emek arz ve talebini eşitleyen ücrete ne ad 
verilir? 

Al Marjinal ocret 
Bl Etkin ücret 
c) Taplan ücret 
Dj Denge ücreti 
Ej Ortalama ücret 

10. Aşagıdakilerden hangisi marjinal ürün 
deger ini verir ? 

Al SOn işçinin verimlili!) x Ürün liyeiı 
Bj Marjinal gelir x Ortalama ürün 
CL Son i şçinin verimliliOi x Marjinal gelir 
Dj Ürün fiyatı x Işçi başına düşen ürün m iktarı 
E) Son işçinin verimlilig }';. Son işçiı i n maliyeti 

11. Toplam ucret ile ilgili a şağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

Al Yan ödemelere ücret dışı gelirin eklenmesi 
ile bulunur. 

Bj ÜCretin satın alma gücünü gösterir. 
c) Belirli bir üretim ya da zaman birimi başına 

emeğe ödenen ücrettir. 
OL Işçiye sosyal bakımdan uygun bir asgari 

yaşam düzeyi sağlamaya elverişli ücrettir. 
El ÜCret oran ı ile çalışma zamanının 

çarpılması sonucu bulunan miktara yan 
ödemelerin eklenmesi ile elde edilir. 

12. Aşağıdakilerden hangisi etkin ücret 

A 

teorilerinden biri değildir? 

Aj Işçi devri teaisi 
Bl Kayta'"ma teorisi 
Cj Marjinal verim lilik teorisi 
Dl Beslenme teorisi 
El Seçim teorisi 

" 

A 
13. Aşağıdaki i§kollarının hangisinde, gelir 

düzenli liği açısından telafi edici ücret farklılığı 
uygulaması daha fazladır? 

Al Cam sanayi 
Bl TI.I"izm 
CL Ilaç sanayi 
Dj Metal ~ayi 

Ej PetrOoklmya 

14. Aşağıdaki meslek gruplarından hangileri , 
beşeri sermaye farklılığı nedeniyle bi rbi r i ile 
re+tabet edemeyen meSlek grupları arasındam 
iIıııiK1 

Aj Maliye müfettişl i Oi-Hesap uzmanllğı 
B) Benı-in pompacllığl+Avukatlık 

C) Tamircilik-Bilgissyar mühendsl iOi 
OL Tarım işçiliği -Teknisyenlik 
E) I nşaat teknisyenli {J> lnşaat mühendisli!) 

15. Bazı eleman arama ilanlarında rastlanılan 
··sadece a şağıda belirtilen üniversitelerden 
mezun olanlar başvurabilir" ifadesi, beşeri 
sermaye teorisine yapılan eleştirilerden 

hangisinin iç inde yer alrr? 

Al Yetenek sorunu 
Bl Veri sorunu 
c) Ölçüm sorunu 
OL Eleme hipoteı-i 

El Ikili iş piyasalan 

16. Alternatif iki b-.eri sermaye yatırımının gelir 
akımlarının net bugunkU değerlerini birbirine 
eşitleyen iskonto oranına nead verilir ? 

Al Ukidte oranı 
B) Arbitraj oranı 
CL Sermayenin marj inal etkenliği oranı 
OL Verimlilik oranı 
El lçseı getiri oranı 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Aşağıdakilerden hangi si nin emek goçu 
ihtimali di!!erlerine göre daha duşuktur ? 

A) Yaşlılar 
B) Gençler 
c) Evli omayanlar 
O) E~itim ellieyi dJşiik olanlar 
E) Çocuksuz aileler 

18. Aşağıdakilerden hangisi goçun yaratt ı !! ı 
negatifdışsalhldardan biri dağjld j r ? 

A) SU kirliliğinin artmas ı 
B) GecekondJlaşmanın arbTIasl 
c) Çevre sorunlarının artması 
O) Vergi gelirlerinin artması 
E) Suç aanlarının artması 

19. Toplu pazarlık kavramlll.!5. defa kim tarafından 
ortaya atılmıştır? 

A) Samuel Gompers 
B) JOITı Dunlop 
c) Siciıey ve Baatrice Webb 
D) Neil ehamberlain 
E) Orley Ashenfelter 

20. Walton ve Mc Kers ie, davranı şsal modellerinde 
toplu pazarlık sür ecini hangi açıdan 

incelemişlerdj r ? 

A) Siyasal soouçları açısından 

B) Pazarlık stratejisi ve taktikleri açısından 
c) Mlaşmanın maliyeti açısından 
D) Anlaşmamanın maliyeti açısından 
E) Ekonomik sonuçları açısından 

21. Sendikaların genellikle neden olduğu ileri 

A 

sürü len enflasyon türü aşağıdakilerden 

hangisidir ? 

A) Çekirdek enflasyon 
B) Talep enflasyonu 
c) Hiper enflasyon 
D) Kronik enhsyon 
E) Mal iyet enflasyonu 

A 
22. Aşağıdakilerden hangi si sendikaların 

ver imlilik üzer i ndeki olymsyz etkiler inden 
biridir ? 

A) Daha etkin personel ve üretim metotlarını 
teşvik ebTIesi 

B) I ş güvencesi sa~aması 
c) I şle ilgili projjemlerda toplu ses oluşturması 
D) I şvereni fazla sayıda i şçi istihdam etmeye 

zorlaması 
E) Teknolojik gelişmeyi teşvik etmesi 

23. Belirli bir işçiye ödenen ücret ile o işçinin 
üaet 

24. 

piyasada çalışmaya razı o lduğu 
arasındaki far ka ne ad veril ir? 

A) Piyasa ücreti 
B) Denge ücreti 
cl Ekonomik ranı 
D) Rezervasyon ücreti 
E) Reel ücret 

----- -----
i 

i i -----.&--
i 

ücreti n ın (Wo) üstünde WAo düzeyinde asgarı 
ücret uygulaması nasıl bir sonuç doğurur? 

A) Emek piyasasında L ı -L2 kadar işsizlik 
meydana gelir. 

B) Emek piyasasında LI-l2 talep fazlası 

meydana gelir. 
c) Piyasa kendi işleyişi ile tekrar denge noktası 

E ye döner ve ücret düşer. 
D) Ernek piyasasında O-l.(ı kadar arz fazlası 

meydana gelir. 
E) Emek piyasasında O-L ı kadar işsizlik 

meydana gelir. 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Kişinin piyasada çalışmaya razı olabileceği!!!. 
5L.iıi.iWS ücrete ne ad veril ir? 

Al Piyasa ücreti 
Bl Rezervasyon ücreti 
c) Tam rekabet ücreti 
DJ Net ücret 
EJ Bkin ücret 

26. Işsiz sayısının 2 milyon , istihdam edil,,"lerin 
de 8 milyon kişi olduğu bir ülkede işsizlik 
oranı yüzde kaçm? 

Al 5 
BJ 10 
CL 15 
ol 20 

El '" 

27. Geçici işsizlikle mücadelede kullanılan aktif 
Istihdam politikası aracı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Istihdam sübvansiyooarı 
BJ Iş yaratma progranları 
c) Bilgilendirme ve işe yerleştirme 
DJ Eğitim program l arı 
EJ Girişimciliğin teşvik edilmesi 

28. Pasif istihdam politikalarının temel amacı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A 

Al Işsizliğin bireysel ve toplumsal açıdan yarattığı 
oIı..msuzluklarl gidermek 

BJ ışsizlere iş bulmak 
CL Yeni istihdam alanları yaratmak 
D) Işsizlik oranlarını dilşürmek 
E) Ulusal sanayiye yönelik sübvansiyonları 

ı:rttırmak 

" 

A 
29. Gelirler politikası uygulaması ile ilgili olarak 

aşagldakilerd,," hangisi yanıısıır? 

Al En katı uyıpama biçimi ücret ve fiyat 
kontrollericir. 

Bl Maliye politi kasına ~r alternatif olarak 
geliştirilmiştir. 

CL ücreiAiyat sarmaını dırdurmayı amaçlar. 
DJ ücret ve nya seViyesinin belirlenmesine 

doğrudan müdahale ecilmesini 
amaçlamaktadır. 

El Gelişmiş ve gelişmekte OLan ülkelerde farklı 
şekillerde uy~lanabilir . 

30. Aşağıdakilerd,," hangisi endeksleme 
politikalarının amaçlarından bi r i delıjldjr? 

Al ücretlerin enflasyon oranının üzerinde 
artmasını önlemek 

Bl EnnasyoolKl ücretlerin üzerinde yarattığı 

oIumsuzluklı:r1 gidermek 
CL Gerçek ücret seviyesini korumak 
OL ücreı:.nyaı sarmalının ortaya çıkmasını 

ürılt:ıınek 

El Döviz kurlarındaki artışları dtrdırmak 

Izleyen sayfaya geçiniz. 


