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1.

Işgücüne katılma oranı (IKO) ile ilgili olarak
hangisi yanlısıır?

aşağıdakilerden

iKO'yu etkileyen faktörlerin ~ında ücret oranı
gelir.
B) IKO iktisadi faal iyet oranı olarak da adandırılır ,
c) Kad.narın çalışmasına yöne/ik sosyal hJttJmı..rı
A)

değişmesi IKO'yu degştirir.
D) iKO aktif nüfus içinde işgJcünü"ı ri spi ağiriıgoı

5. Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin
özelliklerinden biri siağildjr?

Al
B)
cı

O)

El

gösterir.
E)

Pozitif eğimli olması
Üzerindeki bütün farkh noktalarda üretim
dijzayinin aynı olması
Orij ne göre dış bükey olması
Birbirlerini kesmemesi
Orij nden uzaklaştıkça daha yüksek üretim
duzeylerini göstermesi

IKO yi1:;sekse , o ekoncmid& işsizlik oranı
dJşl*tli".

2. Işsiz kalan ve çalışmak istediği
bulamadığı

için

işaramaktan

halde

vazgeçen

iş

kişilere

neadverilir ?
Al Pasifişçi
Bl Bağımsız işçi
c) Bağımlı işçi
D) Cesareti kırılm ı ş

El

işçi

Akti fişçi

6. Veri faktör

miktarında

üretilebilecek

Çıktı

matematikseleşitli ğe

ve teknoloji duzeyinde
miktarını
gosteren
ne ad verilir?

Al

Maliyet fori<:siycn..ı
Üretim fonksiyenı
c) Verimlilik fonksiycn..ı

Bl

3, Ocral: oranı va üaat dışı gelir wri ikan ,
bireyin eldeedebileceği butun gelir ve çalışma
suresi

kombinasyonlarını

gösteren

eğriye

ne

D)

Talepfaıksiycn..ı

El Pvz fonksiyonu

ad verilir?

Al F a-kslZıık egisi
Bl BCtçe kısıtı
C) Za"Tlan kıslİl
OL Anaşma egisi
El

Engel egisi

4. Ocret QfClnı yükseldiğinde zomanı
boş
geçirmenin maliyeti artığından bireyin daha
fazla çalışmayı tercih etmesi şeklinde ortaya
çıkan etki aşağıdakilerden hangi sidir?

A) Gelir etkisi
Bl Dışıama etkisi
c) Ikameetkisi
D) Azalın fayda etkisi
El Ölçek etkisi

A

7. Emek sadece tek bir ücret düzeyinde talep
ediliyorsa, emek talep

eğrisinin şekli nasıldır?

A) Orijine g5re içbJkey bir egi
B) Orijine g5re dışbükey Ilr egi
c) Yatay eksene paralel bir oog-u
D) Dikey ekserıe paralelllr c:kıÇ,u
E)

Orijinden

başlayan

bir

doğru
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8.

11.
Ücret Oranı CN)

Aşağıdakilerden

hangisi ücret haddini ifade

eder ?
Verg &iemeleri ruştük ten sonra işçinin eline
geçen ücret
B) l şgJcüne öd€nen ve yan ödemeleri de içeren
ücret
C) Istihdam edilen en son işçiye ödenen ücret
O) Belirli bir ıretim ya da zaman biri mi için
emeğe ödenen ücret
E) I şçiye ~gari dJz:eyde yaşam seviyesi
sagaması için ödenen ücret
A)
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12.

toplam ücret ödemesi kaç TL

verimli l iğ i n

olur?

ücretlerin

hangisi
bir ekonomide
üzerinde belirlenen
yüksek
yol açacağı sorunlardan biri

dtğjldir?

Al 45

Bl 80
cı

Aşağıdakilerden

A) Piyasa faiz oranını yükseltmesi

105

B)

Dl 150
El 175

Ekcoominin sürekli

gelişi mine

engel

olmas ı

C) Enflasyonu yükseltmesi
O)

E)

Ekcnomik istikrarsızl ığa neden olması
Sosyal adaIetsizliğa neden olması

9. Tam rekabetç i bir emek piyasasında talep
fazlası olmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğ rudur ?
fa zlası arz sabilken talebin de ğişmesi
ile oluşmuşsa , denge ücreti artarken denge
istihdam düzeyi azalır.
B) Talep fazlası arz sabilken talebin değişmesi
ile oluşmuşsa , hem denge ücreti hem de
denge istihdam düzeyi azalır.
c) Talep fazlası arz sabitken talebin değişmesi
ile oluşmuşsa. denge istihdam düzeyi
değişmezken denge ücreti artar.
O) Talep fazlası arz sabitken talebin değişmesi
ile oluşmuşsa , hem denge ücreti hem de
denge istihdam düzeyi artar.
El Talep fazlası talep sabitken arzın değişmesi
ile oluşmuşsa , hem denge ücreti hem de
denge istihdam düzeyi artar.

A) Talep

13.

farklılıklarının

söz konusu

olması

C) Fi rma büyüklüğü
O)

Etkin ü:::ret uygjaması

E) Zamcn tercihi konuslJlda
farklı l ı klar

i şçi l er

arasında

WlnT1asl

14. Telafi edici ücret farklılıkları ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudu r ?
A)

Tetiikeli

işlerde

telafi edici ücret

farklılıkları

daha dişüktÜ' .
B)

maliyet içineEki

pay,na
Bl Emeği n marjinal verim liligne
C) Sendikaların pazarlık ~üne
O) Emeğn dğer Ü"etim faktörleri ile ikame
edlebilme kolaylığına
E) Rakip firmaların mevcli işgücünü kaumak
için ücreti ne kadar yl1ı:selteceklerine

A

han gisi ücret farklılıklarına
neden olan iş veya işveren heter ojenlikleri
ar aSlnda.D[.almaz1

A) Sendikaların varlığı
B) Telafi edici l:ı::;ret

10. Oligopolcü bir firmanın emek arz &grısının
pozitif eğimli kısmının eğimi aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır ?

A) Emek maliyetinn lqcAam

Aşağıdakilerden

C)
D)

Telafi edici ücret

içinbir

E)

farklılıkları

kötü

çalışma

koşulları sunarı işveren er için bir ödurur.
Telafi edici ücret farklı l ıkları baz ı i şlerde
gÖnÜllü çalışmayı teşvik eder.
Telafi edici ücret farklılı k ları bu işleri yapanlar
cezadır .

I şsizl iğin artması telafi edici ücret farklılıklarını

da arttırır.
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15.

Aşağıdakilerden

hangi si eğitim yatırımından
beklenen getirilerden biri değildir?

A)
Bl
C)
OL
El

19. Toplu pazarlıkta işvereni n taviz verme eğilimi
ile grevin beklenen süresi arasında doğru ,
buna karşılık sendikanın direnme eğilimi ile
grevin süresi arasındatersyönlü bir ilişkinin
bulunduğunu ileri süren teori kimeaittir?

Daha yüksek gelir sahibi olmak
Daha geç iş hayatına atılma<:
Daha yüksek statü ve sosyal prestij elde etmek
Daha iyi bir iş tatmini sağlama<:
Daha çekici istihdam ohnakları sagana<:

16. Bireylerin

çe~itli ya~larda

büyüklüğünü

gösteren

Chamberlain
Bl Ashenfeller&Jdınson
C) Hicks
OL Dunlop
El Walton&Mc Kersie
A)

elde edecekleri gelir
ne ad verilir?

eğriye

20.
- gelir profili eğ"isi
Marjinal gelir ağrisi
CL Laffer eğ"isi
OL l anan - kazanç egisi
El Marjinal Lrün geliri egisi
A)
Bl

17.

Yaş

Aşağıdakilerden

hangisi
Ashenfelter
Johnson'un toplu pazarlık modellerinde
sürülen görü şlerden biri değildir?

Al

ve
ııeri

işverenin karı en yüksek noklaya ç ı kana kadar
anlaşmaya yanaşm aya:ağı

Bl

Sendikaıın

C)

tarafından bilinmediği
Topu pazarlığın işveren ,

ücret

talep

eğ"isi n n

işveren

sendika üyeleri ve
sendika liderleri arasında gerçekleşmesi
OL Modelin sendika liderleri ile üyeler arasındaki
amaç ayrılığı üzerinde yoğJnlaşmasl
El Grevin ne kadar sürece{jnin, işverenin g-evden

Aşağıdakilerden hangisi emek göçünün , .wk
alan ülkeler üzerinde yarattığı olumsuz
etkilerden biridir?

doğan kazancına bağiı oiması

Ücret fa-- k lılıklarını azaltması
Milli geliri yükseltmesi
cı Üretimi arttırması
OL Negatif dışsallık yaratması
El i ş adamlarının geli rlerini artırması
A)
Bl

21.

Sendikaların

kısıtlayıcı

başvurmalarının

çalışma

1!mil. nedeni

kurallarına

aşağıdakilerden

hangisidir?
Üyeierinin işsiz kalmasını önlemek
Veriml i lig artırmak
cı Ücretleri artırmak
OL iş kazalaını önlemek
El Üretim atışı sağiamak
A)
Bl

18.

Gelir
Kadın

1+)

K
B
-----------

1-)

22.

E

1-)

başka işlerde ça lışmal arıııa

Gelir
Erkek

A)
B)
C)

c
:\
23.

A)
B)

A

.şekle

Ses

mekanizması

işten çıkarılma

D)

Meslek değişimi
CO\"1afi degşim

E)

Çıkış mekanizması

Aşağıdaki lerden

harcamalarından

hangi si kaynak tüketen kamu
biridir?

A) Sübvansiyonlar
Bl Borç faizleri
C) Emekli aylıklafı
OL KamLrlun özel sektörden mal ve hi zmet alımı
El işsizlik yardımı

Yalnız

1
Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve2
E) 1, 2ve3

memnun olmayan
istekleri ne uygun
ne ad verilir?

i

göre, hang i bölgede göçle
birlikte ailenin toplam geliri ar tar?

Yukarıdaki

koşullarından

işçilerin işlerinden ayrılarak

1+)

3

Çalışma

,.
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istihdamı
ile
ilgili
aşağıdakilerden hangisi van!ıstır?

24. Kamu

28, Işsizlik

olarak

sigortası

aşağıdakilerden

Kamu istihdamının ganelde bütün ülkelerde
seyrinde oId.J9J gözlenmektedir.
Bl Genelde kamu istihdamında özel sektör
istihdamında oId.ığ.J gibi ka- maksimizasyonu
ilkesi esas alınır.
c) Bazı işgJcü tii"lerinde, kamu özel sektör ile
birlikte i şçi istih<B"rı ederken , bazılarında ise
tek istihdam edicicir.
Dl Kamu istihda'nı yapılmadan en:e, toplumun
istekleri oogl..Husunda optimal kamu hizmeti
dizeyinin ne olacağı belirlenir.
El Politik faktörler kamu isti hdamını önemli
ölçüde etkileyetilmektedr.
A)

A)

artış

Sig:ırtacılık tekniğine

sosyal
Bl

ilgili

olarak

van!ıstır?

g5re faaliyet g5steren bir

sig:ır1a dalıdır.

işsizlik sig:ır1ası işsizlerin yeniden istihdama

dOnmelerini
CL

ile

hangisi

işsizlik

sagayarı

etkin bir

politikadır.

SigCt·tası bireylerin işsizliğin ortaya

çıkaracağı
olumsuzluklardan
d<tla
az
etkilenmelerini sağlamaya yöneliktir.
Dl işsizlik sonucu satın alma gJcllıün dişmesini
önleyerek
talep
yetersizligi
işsizli!)ni
önleysbilir.
El Sig:ırtadan
bireylere yapıları
ödemelerin
miktarı işsi zlik süresi üzerindeetkili olabilir.

29. Aşağıdakilerdan
hangisi
ücrat ve fiyat
rehberliğinin özelliklerinden biri değildir ?

A)
Bl
c)
Dl
El

25. Kaynes'in istihdam t90rlsıne getirdiği iD...
.2DiWIi. yeniıı k aşaQıdakilerden hangi sidi r1
Denge ücret Meyinin üzerinde iş arayanların
işsiz kalacaklarını söylemesi
Bl işsizliğin davranışsal b:ıyutuna ci kkat çekmesi
C) Eksik rekal:et koşullarını vur!}Jlamasl ve
göni]süz işsizlik scnJıuna dikkat çekmesi
Dl Tanı istihdam teorisini ortaya atması
El işsiziiğin t.cıımırn~ı isteğe bag i oIduğ.Jnu
A)

Zorlayıcı olması

Gelirler politikasının bir aracı olması
Ücret ve fıyat kontrollerinden daha esnek
olması

30. Parasal ücretierdeki artışların fiyat artışlarına
neden olması \19 bunun sonucunda reel
ücretlerde ortaya çıkan duşuşun ilave ücret
artışı talebini
beslernesi sürecine ne ad
verilir?

vurÇJ.Jaması

26. Geçici işsizlikle ilgili olarak
hangisi van!ıstır?

Görüllü olması
YOL ğısterici olması

A)
Bl
CL
OL
El

aşağıdakileı-den

Endeksleme
Ücret ve fiyat rehberliği
Devalüasyon
Ücret ve fiyat kcntrdleri
Ücret-fiyat sarnıalı

Al Azgeiişmiş ülkelerde dahayaygındır.
Bl Kısa sürelicir.
CL Emek mOOilitesinin doğal bir sc:ırucudu-.
Dl Frik.siyonel i~.siziik oIa-ak da adlaıdırılır.
El işsizi ik sig:ırtası ödemelerinin dizeyi geçici
işsiziik süresini etkiler.

27. Uzun dönemli i şsizlerin t o plam i şsizler
içerisindeki
oranının
artması
aşağıdaki
istihdam politikalarından hangisinin önemini
nispi olarak artırır?
Al
G)
CL
Dl
El

A

işsizlik yardımları

Gilgilencirme progamları
Işsizlik sig:xtası
iş yaratma progamları

Pasifistihdam

politikaları
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