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2011 BS 1302-A
piyasalarına

1. Emek

aşağıdakilerden

hangisi

ilişkin

olarak

4.

yanlıstır?

Emek piyasaları, iş arayan işgücüne vasıflarına
uygun iş bulabilme olanağı sağlar.
B) Emek piyasalarının başlıca fonksiyonu emek
arz ve talebinin dengelenmesidir.
C) Emek piyasaları gerekli iş ve işgücünü bulma
kolaylığı sağlayan yerlerdir.
D) Emek piyasalarında arz edilen emek büyük
ölçüde homojendir.
E) Emek piyasaları, modern bir ekonomideki
arasında
en
önemli
mevcut piyasalar
piyasalardan biridir.

A)

Bütçe kısıtı ile ilgili
hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)

5.

aşağıdaki

ifadelerden

Eğimi,
emek ve sermayenin fiyatlarının
birbirine oranına eşittir.
Bütçe kısıtının negatif eğimli olması çalışma
süresi azaldıkça gelirin artacağını gösterir.
Ücret oranındaki düşme bütçe kısıtının
dikleşmesine neden olur.
Eğrinin yatayekseni kestiği noktada boş
zaman miktarı minimum düzeydedir.
Eğrinin dikeyekseni kestiği nokta, veri ücret
oranında kazanılabilecek maksimum geliri
gösterir.

Diğer

faktörler sabitken, bir sektörde işveren
hangisine
neden olur?

sayısının artması aşağıdakilerden

2.

Aşağıdaki

lerden

hangisi
söz
bi reyi n
eksi k
dur umunda olduğu söylenemez?

olduğunda,

A)
B)
C)
D)
E)

Kişi işin gerektirdiğinden

daha fazla

A)
B)
C)
D)

konusu
istihdam

niteliğe

E)

ve

deneyime sahip ise
Kişi nitelik düzeyinin altında ücret alıyorsa
Kişi gönüllü olarak yarı zamanlı çalışıyorsa
Kişi
form el eğitimi dışındaki bir alanda
gönülsüz olarak çalışıyorsa
Kişi, işin gerektirdiğinden daha fazla form el
eğitime sahip ise

Emek talep eğrisinin dikleşmesine
Emek talep eğrisinin sağa kaymasına
Emek talep eğrisinin sola kaymasına
Emek talep eğrisi üzerinde aşağıya
hareket edilmesine
Emek talep eğrisi üzerinde yukarıya
hareket edilmesine

doğru
doğru

6. Ver i faktör mi ktar ında ve teknoloji düzeyi nde
üreti lebi lecek
Çıktı
mi ktar ını
gösteren
matematiksel eşitliğe ne ad verilir?
A) Verimlilik fonksiyonu
B) Arz fonksiyonu
C) Maliyetfonksiyonu
D) Talepfonksiyonu
E) Üretim fonksiyonu

3.

Piyasa

emek

aşağıdakilerden

arz egrısı ile ilgili
hangisi doğrudur?

olarak

Bireysel emek arz eğrilerinin toplanmasıyla
elde edilir.
B) Geriye kıvrımlıdır.
C) Negatif eğimlidir.
D) Eğri üzerindeki her noktada gelir etkisi daha
büyüktür.
E) Ücret oranı yükseldikçe piyasa emek arz eğrisi

7.

A)

göstergesi
A)
B)
C)
D)
E)

yatıklaşır.

A

istihdamın ücret değişimlerine duyarlılığının
aşağıdakilerden

hangisidir?

Emek talebinin ücret esnekliği
ikame esnekliği
Gelir esnekliği
Marjinal ikame oranı
Marjinal teknik ikame oranı
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8.

Ücret

oranı

aşağıdakilerden

ile işçi
sayısının
hangisini verir?

12. işçilere çeşitli
nedenlerle piyasa ücret
düzeyinin üzerinde bir ücret ödenmesi
durumunda emek verimliliğinin artacağını
ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

çarpımı

A) Ortalama ücret ödemesini
B) Toplam ücret ödemesini
C) Marjinal ücret ödemesini
D) Maksimum ücret ödemesini
E) Minimum ücret ödemesini

9.

A)
B)
C)
D)
E)

Parasal ücretlerin sendikalar, toplu pazarlık
düzeni
veya
işverenlerden
kaynaklanan
sebeplerle azalamaması durumuna ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

13.

Ücret kuramı
Ücret maliyeti
Ücret rijitliği
Ücret esnekliği
Ücret haddi

11.

Aşağıdakilerden

A)
B)
C)

Aşağıdakilerden

hangisi ücret farklılığına yol
açan faktörlerden biri değildir?

14. işlerin, alternatif işlerde olmayan, istenmeyen
özelliklerini tazmin etmek amacıyla işçilere
yapılan fazla ödemeye ne ad ver i li r?

Emeğin marjinal ürünü
Ortalama ürün geliri
Marjinal gelir
Marjinal ürün değeri
Marjinal fayda

teorisi ni n

teorisi
gücü teorisi
Etkin ücret teorisi
Doğal ücret teorisi
Marjinal verimlilik teorisi

Satınalma

A) Asgari ücret uygulaması
B) Sendikaların varlığı
C) Firma ölçeklerinin farklı olması
D) işlerin beceri gereklerininfarklı oluşu
E) Piyasada etkin ücret ödemelerinin olması

10. ilave işçinin istihdam edilmesi ile toplumun
para birimi cinsinden sağladığı ekstra üretimi
ifade
eden
kavram
aşağıdaki lerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Artık değer

A) Giydirilmiş ücret
B) Telafi edici ücretfarkı
C) Nema
D) Avans
E) ikramiye

hangisi marjinal verimlilik
biridir?

dayandığı varsayımlardan

işçilerin marjinal verimliliğin ne olduğunu
bilmemeleri
Ekonom ide sermaye fazlasının olmaması
Emek ve sermayenin hareketliliğinin tam

15. Toplumun kaynakları eğitime harcamakla ne
kazanç elde ettiğini gösteren kavrama ne ad
verilir?

olmaması

D)

E)

A

işverenlerin
ilave
emek
birimlerini
gerektirecek olan olası verimlilik artışlarını
ölçememeleri
Bütün işçilerin iş bulabilmesi ve istihdam
edilebilmesi

A)
B)
C)
D)
E)

Eğitimin
Eğitimin
Eğitimin
Eğitimin
Eğitimin
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16.

Bazı eleman arama ilanlarında rastlanılan
"sadece aşağıda belirtilen üniversitelerden
mezun olanlar başvurabilir" ifadesi, beşeri
sermaye teorisine yapılan eleştirilerden
hangisinin içinde yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

17.

20. Hicks'in toplu pazarlık modelinde, işverenin
belirli sürelerdeki grevden kaçınmak için
kabul edeceği minimum ücretleri gösteren
eğr iye ne ad ver i li r?
A) Sendika taviz eğrisi
B) En çok tercih edilen ücret eğrisi
C) işverenin kar eğrisi
D) işverenin direnme eğrisi
E) işverenin taviz eğrisi

Yetenek sorunu
Veri sorunu
Ölçüm sorunu
Eleme hipotezi
ikili iş piyasaları

Aşağıdakilerden
değiştirmeksizin

hangisi
bölgesel

işgücünün

21.

meslek
bir

Sendikalı

sektördeki ücret artışları nedeniyle
kalan işçi leri n sendi kasız sektöre geçerek
burada ücretlerin düşmesine yol açmasına ne
ad veri lir?
işsiz

hareketliliğine

örnektir?
Bir kasiyerin Eskişehir'deki X marketten
Bursa'daki Y marketine geçişi
B) Karadenizli
bir
inşaat
işçısının
tekstil
sektöründe çalışmak üzere istanbul'a göçü
C) işsiz tarım işçisinin şehre göç ederek inşaat
işçiliği yapmaya başlaması
D) Bir üretim işçisinin ustabaşı olması
E) Amasya'daki bir ambar memurunun üniversite
eğitimini tamamlayarak izmir'deki bir avukatlık
bürosuna geçmesi

A)

A)
B)
C)
D)
E)

22.

Sendikalaşma

tehdidi etkisi
Ürün piyasası etkisi
Sendika yayılma etkisi
Monopol etkisi
işgücü piyasası etkisi

Aşağıdakilerden

hangisi,
çalışma
memnun olmayan işçilerin
sorunu işverene ileterek çözmelerini ifade
eder?
koşullarından

18. Belirsizlik nedeniyle göçün maliyetlerinin iyi
hesaplanamaması aşağıdakilerden hangisine
neden olur?
A)
B)
C)
D)
E)

Mesleki

A) Verimlilik mekanizması
B) Ses mekanizması
C) Coğrafi değişim
D) Meslek değişimi
E) Çıkış mekanizması

hareketliliğe

Uluslararası

emek göçüne

Geriye göçe
Coğrafi hareketliliğe
Yaşlı işgücünün

göçüne

23. Arz yönlü iktisadi düşünceye göre, ücretler
üzerindeki vergi oranlarının düşürülmesi,
ikame etkisinin gelir etkisinden daha büyük

19. Toplu pazarlığın taraflarından en az birinin
her zaman bir örgüt olması, toplu pazarlığın
hangi unsurunu ifade eder?
A)
B)
C)
D)
E)

A

olduğu

varsayıldığında

aşağıdakilerden

hangisine neden olmaz?
A) Reel gelir düzeylerinin artmasına
B) Toplam üretimin artmasına
C) Emek arzının artmasına
D) Toplam talebin azalmasına
E) Kişilerin net ücretlerinin artmasına

Dinamik bir süreç oluşunu
Kurumsal bir nitelik taşımasını
Sürekli olmasını
Yasalolmasını
Pazarlığa dayanmasını
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24. i.

ii.
iii.
iV.

Gelir etkisi
ikame etkisi
Ölçek etkisi
Dışlama etkisi

28.

mücadelede
biridir?

hangisi

kullanılan

yapısal

işsizlikle

2!l etkin politikalardan

A) Eğitim programları
B) işsizlik sigortası
C) işsizlik yardımı
D) Bilgilendirme
E) Vergilendirme

Kamunun ücretler üzerindeki vergi yükünü
arttırıp
azaltması,
emek
arzı
üzerinde
yukarıdaki
etkilerden hangilerinin ortaya
çıkmasına neden olur?

A) i ve II
B) i ve III
C) i ve LV
D) ii ve III
E) III velV

29. Enflasyoni st
ortamlarda
sendi kalar ın
gelecekteki muhtemel reel ücret aşınmalarını
hesaba katarak yüksek ücret artışı istemeleri
sonucu ortaya çıkan sürece ne ad veri lir?

A) Geri itilim sarmalı
B) Yoksulluk sarmalı
C) Bekleyişler sarmalı
D) Eşel mobil sistemi
E) Fiyat-uyum gecikmesi

25. Bir piyasada arz ve talep edilen beceriler
arasında bir uyumsuzluk olması durumunda
ortaya çıkan işsizlik türüne ne ad veri lir?

A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden

Gizli işsizlik
Mevsimlik işsizlik
Geçici işsizlik
Konjonktürel işsizlik

ücretlerdeki
artışı
emek
veri mli li ği ndeki artışla sınır lamak suretiyle,
gelir ve istihdamın gelişmesini uygun fiyat

30. Gerçek

Yapısal işsizlik

istikrarıyla sağlayacak koşulları
yardımcı

A)
B)
C)
D)
E)

oluşturmaya

olan politikönlemlere ne ad verilir?

Harcama politikası
istihdam politikası
işgücü politikası

Gelirler politikası
Vergi politikası

26. işsizliği, işlere ilişkin bilgi toplama sürecinin
bir sonucu olarak gören teori aşağıdakilerden
hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

27.

Marjinal verimlilik teorisi
Göç teorisi
insan sermayesi teorisi
iş arama teorisi
içerdekiler-dışardakiler teorisi

Aşağıdakilerden

edilmesine

ilişki

hangisi girişimciliğin teşvik
n önlemlerden biri değildir?

A) Vergi prosedürlerinin basitleştirilmesi
B) Vergi oranlarının arttırılması
C) Girişimcilik eğitimi verilmesi
D) Girişimcilik kültürünün oluşturulması
E) Düşük faizli kredi sağlanması

A
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