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edilenlerle
işsizlerin
hangisini verir?

1. istihdam

toplamı

5.

aşağıdakilerden

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

2.

işgücüne
aşağıdaki

Al

Bl

Al
B)

Dikeyeksene paralel
L harfi şeklinde
CL Düzgün kavisli
Dl Pozitif eğimli
E) Yatay eksene paralel

6.

katılma oranı
ile ilgili olarak
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)
B)
C)
D)
E)

işgücüne katılma oranının yüksek olması, o
ülke için işsizlik oranının düşük olduğu
anlamına gelir.
Aktif nüfus sabitken, istihdamdakilerin sayısının
işgücü

sabitken,

aktif

Son

işe alınan işçinin

artışın

artması işgücüne katılma oranını azaltır.

CL

Faktörlerin birbirlerini iyi bir şekilde ikame
durumda eş ürün eğrilerinin şekli nasıl
olur?
ettiği

toplam üründe sağladığı
ne ad veri lir?

değeri ne

parasal

Emeğin

marjinal ürün geliri
marjinal maliyet değeri
Emeğin ortalama ürün değeri
Emeğin ortalama maliyet değeri
Emeğin toplam ürün değeri
Emeğin

azalması

nüfusun

işgücüne katılma oranını değiştirmez.

Dl

işgücü sabitken, aktif nüfusun artması işgücüne

7.

katılma oranını düşürür.

El

Ücret Oranı (WL

Aktif nüfus sabitken, işsizlerin istihdama
geçmesi işgücüne katılma oranını artırır.

10
3.

Emek arz
gösterir?
Al
B)
C)
D)
E)

eğrisi

aşağıdakilerden

hangisini

işçi sayısı ile toplam maliyet arasındaki ilişkiyi
işçi sayısı ile toplam üretim arasındaki ilişkiyi
Bireylerin boş zaman tercihlerini
Ücret dışı unsurların bireyin çalışma kararı
üzerindeki etkisini
Çeşitli ücret düzeylerinde bireyin çalışmak
istediği süreleri

O

Emek

Miktarı

Yukarıdaki şekle

iken,

ücret

göre, emek talep eğrisi DL2
10 TL den 15 TL ye
toplam ücret ödemesi kaç TL

oranı

yükseldiğinde

olur?
Al
Bl
4.

Diğer

cı

şeyler

sabitken,
muhasebecilik
mesleğine
alternatif
olan
sigortacılık
mesleği nde ücretler i n artması aşağıdaki lerden
hangisine neden olur?
A)

Muhasebeciliğe

D)
E)

ait emek arz eğrisi üzerinde
hareket edilmesine
ait emek arz eğrisinin sola

8.

aşağıdan yukarıya doğru

B)

Muhasebeciliğe
kaymasına

C)

A

Emek talep eğrisinin orta noktası ile dikey
ekseni kestiği nokta arasında kalan kısmı
nın esneklik değeri nasıldır?

A) e=O

Muhasebeciliğe

ait emek arz eğrisi üzerinde
hareket edilmesine
Sigortacılık emek arz eğrisinin sola kaymasına
Sigortacılık
emek arz eğrisinin üzerinde
yukarıdan aşağıya doğru hareket edilmesine
yukarıdan aşağıya doğru

D)
E)

45
80
105
150
175

B)

e<1

cı
D)

e=CXl

E)

e>1
e=1
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9.

Tam rekabetçi bir
ilgili
olarak

firmanın

emek arz

aşağıdakilerden

eğrisi

13. Aşağıdaki illerden hangisinde, işin yapıldığı

ile
hangisi

yer

doğrudur?

Al
Bl
CL
Dl
El

Belirli bir ücrete kadar
pozitif eğimlidir.

sıfır

esnektir, sonra

Al
Bl
CL
D)
El

Tümüylepozitifeğimlidir.

Tümüyle negatif eğimlidir.
Belirli bir istihdam düzeyine kadar sonsuz
esnek, sonra pozitifeğimlidir.
Sonsuz esnektir.

10. Ücretlerin azalma yönünde rijit (katı) olması

14.

durumunda piyasanın yeniden
dengeye
gelmesini sağlayan unsurlar aşağıdakilerden
hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
cı

Dl
El

değer
teorisi ile ilgili
ifadelerden hangisi yanlıstır?

Bl

işgünü zamanının

cı

Artık

15.

emeğin

kullanım

değeri

E)

Ücretler uzun dönemde asgari geçim
düzeyini aşamaz.
işçi, işveren tarafından sömürülmektedir.

12. Belli bi r dönemdeki parasal ücreti n tüketici
fiyatları

ücret

16.

i ndeksi ne bölünmesiyle elde edi len
hangisidir?

firmalarda
olmasının

Emek verimliliğinin yüksek olması
Telafi edici ücret farkı ödemelerinin

olması

Sendikalaşmanın yaygın olması

işgücünün kalitesinin düşük olması
Etkin ücret uygulamalarının yaygın

olması

Eğitim
yatırım
kararı
alınırken,
gelecek
dönemlerde elde edilecek getiri ve maliyetleri n
bir iskonto oranı ile iskonto edilmesine ne ad
veri lir?

Marjinal maliyet oranı
Bugünkü değer
Marjinal etkinlik oranı
Gelecek değer
Marjinal getiri oranı

Aşağıdakilerden

hangisi

beşeri

sermaye

yatırımları içerisinde~almaz?

aşağıdakilerden

Al
Bl
C)
Dl
El

Al Net ücret
BlOptimum ücret
C) Nominal ücret
Dl Asgari ücret
E) Reel ücret

A

hangisi büyük
yüksek
ücret
düzeyinin
nedenlerinden biri değildir?

Al
Bl
C)
Dl
El

ile

değişim değeri arasındaki farktır.

Dl

Eskişehir

uzaması artık değerin

neden olur.

değer

Kütahya
Konya
Bingöl
Mersin

aşağıdaki

işgücü veriminin artışı artık değeri nispi
olarak azaltır.
artmasına

telafi edici ücret farklılığının
daha fazladır?

Aşağıdakilerden

A)
Bl
CL
D)
E)

Parasal ve reel ücretler
Nispi ücretler ve faktör hareketliliği
Kamu müdahalesi ve sendikalar
Ücret ve fiyat esnekliği
Tek ücret kanunu ve sendikalar

11. Artık

Al

açısından

uygulanması olasılığı

Teknolojik yenilenme
Resmi eğitim
işyerindeeğitim
iş arama faaliyeti
Sağlık hizmeti
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17.

21. Aşağıdakilerden

Aşağıdakilerden

hangisi yaşlı kişilerin göç
etme
ihtimallerinin
düşük
olmasının
nedenlerinden biri değildir?

Al

Yaşlı kişilerin çalıştıkları işlerde

spesifik
Bl

eğitim

Yaşlıların iş

hangisi
üzerindeki olumlu

verimlilik
biridir?

daha yüksek
düzeyine sahip olmaları
beğenme sürecini tamamlamış

Al

Firmaların satış

geliri

sendikaların

etkilerinden

kaybına uğramasına

yol

açmaları

B)
C)

olmaları

ileri yaşta çfx; edenlerin göçün maliyetlerini
çıkarmak için az zamanı olmaları
Dl Yaşlıların eğitim ve becerilerinin transfer
edilebilir nitelikte olması
El Göçün psikolojik maliyetinin yaşlılarda daha
yüksek olması

Ücretfarklılıklarını arttırmaları

Grevler nedeniyle üretimin

durmasına

neden

olmaları

CL

D)
E)

Kısıtlayıcı çalışma kuralları

getirmeleri

iş güvencesi sağlamaları

22. Sendikaların

pazarlık
güçlerinin
yüksek
dönemlerde kabul ettirdikleri, işvereni
gereği nden fazla işçi çalıştırmaya zor layan ve
teknolojik gelişmeye direnen kurallara ne ad
veri lir?
olduğu

18. Göçmen işçiler yerli
etkilerler?
Al

Yerli

işçilerin

gelirlerini

nasıl

A) T am rekabet kuralları
B) Türetilmiş talep kuralları
C) Eksik rekabet kuralları
D) Kısıtlayıcı çalışma kuralları
E) Yayılma etkisi kuralları

işçileri

ikame ediyoriarsa ücretlerini
arttırırlar, tamamlıyorlar ise etkilemezler.
Bl Yerli işçileri ikame ediyoriarsa ücretlerini
arttırırlar, tamamlıyorlar ise düşürürler.
CL Her
koşulda
yerli
işçilerin
ücretlerini
düşürürl er.
Dl Her koşulda yerli işçilerin ücretlerini arttırırlar.
El Yerli işçileri ikame ediyoriarsa ücretlerini
düşürürler, tamamlıyorlar ise arttırırlar.

23. Aşağıdakilerden
yatırımının

A)

Yeni

hangisi
getirilerinden biri

işçileri işe

alma ve

iş

güvenliği

değildir?

eğitme

maliyetlerinin

azalması

19.

B)

Aşağıdaki

lerden
hangisi
toplu
pazar Iığı
etki leyen
mi kroekonomi k
faktör lerden
biridir?

iş güvenliğini sağlamak için koruyucu ekipman
harcamalarının artması

C)
D)
E)

Al işsizlik oranı
Bl Emek talep esnekliği
CL Yatırım düzeyi
Dl izlenen gelirler politikası
El T asarruf düzeyi

Üretim duraklamalarının azaltılması
işyerinde özel eğitim yatırımlarının artması
Daha düşük ücretle işçi çalıştırılabilmesi

24. Kamusal malların emek piyasaları üzerindeki
etkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıstır?

Kamusal mallar özel sektör mallarını ne kadar
çok ikame ederse emek arzında meydana
gelen azalma o kadar küçük olur.
B) Kamusal mallar boş zaman için ne kadar iyi
tamamlayıcı ise emek arz i o ölçüde azalır,
C) Kamusal malların üretimi emek talebini etkiler,
D) Kamusal malların üretimi emek arzını etkiler,
E) Kamu yatırımları, istihdamı hem doğrudan hem
de dolayı i olarak etkiler,

A)
20. Aşağıdakilerden
unsurlarından

biri

hangisi

toplu

pazarlığın

değildir?

Al Kurumsal bir nitelik taşıması
Bl Dinamik bir süreç oluşu
CL Statik olması
Dl Pazarlığa dayanması
El Toplu bir hareket oluşu

A
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25.

Aşağıdakilerden
olduğu

Al

hangisi işsizliğin
sorunlardan biri değildir?

neden

29. Rasyonel

Satın

alma gücü ve harcama düzeyinin
neden olması
işsiz ve ailesinin gelir kaynağından yoksun
kalmasına yol açması
Özel sektör yatırımlarının gerilemesine neden

Al

CL

göre

işsizlikle

politikalarını

olması

D) Üretim kaybına neden olması
El Kişinin özgüveninin sarsılmasına yol

Devlet,

hi potezi ne
yanlıstır?

mücadelede para ve maliye
aktif bir biçimde kullanmalıdır.
Bl insanlar ekonominin işleyişi konusunda bilgi
sahibidirier.
CL Beklentiler rasyoneldir ve beklentilerdeki
yanılgılar sürekli değildir.
D) Ekonominin işleyişi kendi haline bırakılmalıdır.
El insanlar enflasyon tahmininde bütçe açıkları ve
para arzındaki değişimleri de göz önünde
tutarlar.

düşmesine

Bl

beklentiler
hangisi

aşağıdakilerden

açması

30. Aşağıdakilerden
piyasası

hangisi
Lipseyin emek
modelini
Philips
eğrisi
ile

ilişkilendirmek

26. Yetersiz talep
işsizliktürü

işsizliği

olarak da ifade edilen
aşağıdakilerden hangisidir?

ıçın

kullandığı

fonksiyonlardan biridir?

Parasal ücretlerle emek arz i arasındaki ilişkiyi
gösteren fonksiyon
Bl Parasal ücretlerle işsizlik arasındaki ilişkiyi
gösteren fonksiyon
CL Parasal ücretleri e reel ücretler arasındaki
ilişkiyi gösteren fonksiyon
D) Emek talep fazlası ile parasal ücretlerdeki
değişme arasındaki pozitif ilişkiyi gösteren
ücret ayarlama fonksiyonu
E) Emek talep fazlası ile reel ücretler arasındaki
ilişkiyi gösteren fonksiyon

Al
Al Teknolcjik işsizlik
Bl Yapısal işsizlik
C) Friksiyonel işsizlik
D) Gizli işsizlik
El KonJoktürel işsizlik

27. Aktif

Al

politikalarının

istihdam

aşağıdakilerden

temel

amacı

hangisidir?

Aktif nüfusun toplam

nüfus içindeki

payını

arttırmak

Bl

işsizlerin

çalışma

hayatına

dönüşlerini

kolaylaştırmak

CL

ikincil işgücünün çalışma hayatına girmesini
sağlamak

D)
El

28.

işsizlere gelir desteği sağlamak
işsizlik sigortası uygulamasını yaygınlaştırmak

Aşağıdakilerden
politikalarından

Al
B)
CL
D)
El

A

hangisi
biridir?

pasif

istihdam

Bilgilendirmeve işe yerleştirme
Eğitim

işsizlik sigortası
iş yaratma
istihdam sübvansiyonları
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