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1. Emek piyasalarına ilişkin olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıstır? 

A) Emek piyasaları, iş arayan işgücüne vasıflarına 
uygun iş bulabilme olanağı sağlar. 

B) Emek piyasalarının başlıca fonksiyonu emek 
arz ve talebinin dengelenmesidir. 

C) Emek piyasalarında arz edilen emek büyük 
ölçüde homojendir. 

D) Emek piyasaları gerekli iş ve işgücünü bulma 
kolaylığı sağlayan yerlerdir. 

E) Emek piyasaları, m odern bir ekonomideki 
mevcut piyasalar arasında en önemli 
piyasalardan biridir. 

2. işgücü hesaplanırken, aşağıdakilerden hangisi 
çalışma çağındaki nüfusa ekleni r? 

A) Çalışmak istemeyenler 
B) Çalışma çağında olmadığı halde çalışmak 

zorunda olan çocuk ve yaşlılar 
C) Askerlik hizmeti yapanlar 
D) Ev kadınları 
E) Çalışamayacak derecede sakat olanlar 

3. Bireysel emek arz egrısının yüksek ücret 
düzeylerinde negatif eğimli olmasının nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Maliyet etkisinin büyük olması 
B) Ölçek etkisinin büyük olması 
C) Dışlama etkisinin büyük olması 
D) Gelir etkisinin büyük olması 
E) ikame etkisinin büyük olması 

4. Üretim miktarı sabitken, sermayenin hangi 
oranda emek faktörü yerine kullanılabileceğini 
gösteren kavrama ne ad veri lir? 

A) Marjinal teknik ikame oranı 
B) Marjinal verimlilik 
C) Marjinal ikame oranı 
D) Ortalama verimlilik 
E) ikame esnekliği 

5. istihdamın ücret değişimlerine duyarlılığının 
göstergesi aşağıdaki lerden hangisi di r? 

A) Gelir esnekliği 
B) ikame esnekliği 
C) Marjinal ikame oranı 
D) Marjinal teknik ikame oranı 
E) Emek talebinin ücret esnekliği 

A 

6. Ücretlerin azalma yönünde rijit (katı) olması 
durumunda piyasanın yeniden dengeye 
gelmesi ni sağlayan unsurlar aşağıdakilerden 
hangisinde birlikte ve doğru olarak 
verilmiştir? 

A) Ücret ve fiyat esnekliği 
Bl Parasal ve reel ücretler 
C) Tek ücret kanunu ve sendikalar 
D) Nispi ücretler ve faktör hareketliliği 
E) Kamu müdahalesi ve sendikalar 

7. Artık değer teorisi ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al işçi, işveren tarafından sömürülmektedir. 
B) Artık değer emeğin kullanım değeri ile 

değişim değeri arasındaki farktır. 
C) işgücü veriminin artışı artık değeri nispi 

olarak azaltır. 
D) Ücretler uzun dönemde asgari geçim 

düzeyini aşamaz. 
E) işgünü zamanının uzaması artık değerin 

artmasına neden olur. 

8. Aşağıdakilerden hangisi ücret farklılıklarına 

neden olan iş veya işveren heterojenli kler i 
arasında~almaz? 

A) Firma büyüklüğü 
B) Zaman tercihi konusunda işçiler arasında 

farklılıklar bulunması 
C) Sendikaların varlığı 

D) Etkin ücret uygulam ası 
El Telafi edici ücret farklılıklarının söz konusu 

olması 

9. Beşeri Sermaye Teorisi'nin temel görüşü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eğitimin sadece işvereni eri n işçileri 

seçmelerinde sinyal görevi göreceği 
Bl Kullanılan teknolojinin verimliliği sağlayan 

temel faktör olduğu 
C) Ücret düzeyinin taraflar arasındaki pazarlık 

sonucu bel irleneceği 
D) Ücretler arttıkça verimliliğin artacağı 
E) Eğitimin verimliliği ve dolayısıyla gelirleri 

artırdığı 
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10. Eğitim yatırım kararı alınırken, gelecek 

11. 

dönemlerde elde edilecek getiri ve maliyetlerin 
bir iskonto oranı ile iskonto edilmesine ne ad 
verilir? 

A) Bugünkü değer 
B) Marjinal getiri oranı 
C) Marjinal maliyet oranı 
D) Gelecek değer 
E) Marjinal etkinlik oranı 

(. ) 

Gelir 
Kadın 

(+) 

(+) 

Gelir 
Erkek 

Yukarıdaki şekle göre, hangi bölgede göçle 
birlikte hem kadın hem de erkek gelir artışı 

sağlar? 

A) Yalnız 1 
B) Yalnız 2 
C) Yalnız3 

D) 1 ve2 
E) 1 ve3 

12. Eğitimli ve nitelikli işgücünün, beşeri 

A 

sermayelerinin getirisi daha yüksek olduğu 
için genelde daha yoksul ülkelerden daha 
zengin ülkelere göç etmesi ne ne ad verili r? 

A) Beyi n göçü 
B) Geriye göç 
C) Emeğin mesleki hareketliliği 
D) Emeğin coğrafi hareketliliği 
E) Siyasal göç 

A 
13. Aşağıdaki lerden hangisi 

gucunu belirleyen 
toplu pazarlık 
makroekonomi k 

faktörlerden biri değildir? 

A) Ücretler ve fıyatlar genel düzeyi 
B) Tasarruf ve yatırım düzeyi 
C) Emeğin talep esnekliği 
D) istihdam hacmi 
E) Gelirler politikası 

14. Hicks'in toplu pazarlık modelinde, işverenin 
belirli sürelerdeki grevden kaçınmak için 
kabul edeceği minimum ücretleri gösteren 
eğriye ne ad verilir? 

A) Sendika taviz eğrisi 
B) En çok tercih edilen ücret eğrisi 
C) işverenin kar eğrisi 
D) işverenin direnme eğrisi 
E) işverenin taviz eğrisi 

15. Toplu pazarlıkta taraflardan birinin kendi 
şartları üzerinde anlaşma sağlama yeteneğine 
ne ad verili r? 

A) Toplu pazarlık yapısı 
B) Toplu pazarlık düzeyi 
C) Toplu pazarlık süreci 
D) Toplu pazarlık gücü 
E) Toplu pazarlık ilişkileri 

16. Sendikalı sektördeki ücret artışları nedeniyle 
işsiz kalan işçiler i n sendi kasız sektöre geçerek 
burada ücretlerin düşmesine yol açmasına ne 
ad verilir? 

A) Sendikalaşma tehdidi etkisi 
B) Ürün piyasası etkisi 
C) Sendika yayılma etkisi 
D) Monopol etkisi 
E) işgücü piyasası etkisi 

17. Aşağıdakilerden hangisi ücret düzeyini 
belirleyen unsurlardan biri değildir? 

A) Piyasa yapısı 
B) Örfveadetler 
C) işin niteliği 
D) Verimlilik farkları 
E) Sendikalaşma 
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18. Sendikalı sektörde ortaya çıkan maliyet ve fiyat 

19. 

artışlarının, tüketici talebini sendikasız 

sektörde üretilen mallara kaydırarak 

sendikasız işçi ücretlerini arttırmasına ne ad 
verilir? 

A) Bekleme işsizliği etkisi 
B) Dışlamaetkisi 

C) Sendikalaşma tehdidi etkisi 
D) Yayılmaetkisi 
E) Ürün piyasası etkisi 

ı. Gelir etkisi 
ii. ikame etkisi 
ııı. Ölçek etkisi 
ıv. Dışlama etkisi 

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

A) Ivell 
B) Ive III 
C) IvelV 
D) Ilve III 
E) iii ve ıv 

20. Aşağıdakilerden hangisi kamunun yaptığı 

transfer harcamalarına bir örnek deği Idi r? 

A) Borç faizi ödemeleri 
B) Sübvansiyonlar 
C) Emekli aylıkları 
D) işgücü istihdamı 
E) işsizlik yardımları 

21. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği 

A 

yatırımının getirilerinden biri değildir? 

A) Yeni işçileri işe almaleğitme maliyetlerinin 
azalması 

B) işyerinde özel eğitim yatırımlarının artması 
C) iş güvenliğini sağlamak için montaj hattının 

dönüş hızının yavaşlatıl ması 

D) Üretim duraklamalarının azaltılması 
E) Daha düşük ücret ile işçi çalıştırılabilmesi 

A 
22. Bir piyasada arz ve talep edilen beceriler 

arasında bir uyumsuzluk olması durumunda 
ortaya çıkan işsizlik türüne ne ad verilir? 

A) Yapısal işsizlik 

B) Mevsimlik işsizlik 
C) Konjonktürel işsizlik 
D) Geçici işsizlik 
E) Gizli işsizlik 

23. Mevsimlik işsizliği konjonktürel işsizlikten 
ayıran temel farklılık aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Mevsimlik işsizlikle mücadelenin daha kolay 
olması 

B) Mevsimlik işsizliğin daha uzun süreli olması 
C) Mevsimlik işsizliğin gelişmiş ülkelerde daha 

yaygın olması 

D) Mevsimlik işsizlikte, emek talebindeki 
dalgalanmaların beklenen ve sistematik 
dalgalanmalar olması 

E) Mevsimlik işsizliğin ekonominin daha büyük 
bir kısmını etkilemesi 

24. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 
işsizlik tanımında yer alan 
aşağıdaki lerden hangisi nde doğru 

verilmiştir? 

standart 
kriterler 

olarak 

A) işi olmama, iş arama, mevsimlik işçi olma 
B) işi olmama, çalışmaya hazır olma, geçici işsiz 

olma 
C) Işi olmama, kendi hesabına çalışma, iş arama 
D) işi olmama, iş arama, ücretsiz bir işte çalışma 
E) işi olmama, çalışmaya hazır olma ve iş arama 

25. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin teşvik 
edilmesine ilişkin önlemlerden biri değildir? 

A) Vergi prosedürlerinin basitleştirilmesi 
B) Vergi oranlarının arttırılması 
C) Girişimcilik eğitimi verilmesi 
D) Girişimcilik kültürünün oluşturulması 
E) Düşük faizli kredi sağlanması 
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26. Pasif istihdam politikalarının temel amacı 

a~ağıdakilerden hangisidir? 

A) Yeni istihdam alanları yaratmak 
B) işsizlik oranlarını düşürmek 
C) işsizliğin bireysel ve toplumsal açıdan yarattığı 

olumsuzlukları gidermek 
D) işsizlereişbulmak 
E) Ulusal sanayiye yönelik sübvansiyonları 

arttırmak 

27. istihdam sübvansiyonu uygulamasıyla ilgili 
a~ağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) iş bulma şansı çok zayıf olan ışsız 
grupların ın istihdam imkanların i arttırmaya 

yöneliktir. 
B) Sübvansiyon doğrudan ücret yapısının 

değiştirilmesi veya ücretler üzerinden alınan 
vergilerin düşürülmesi ile yapılmaktadır. 

C) Sübvanse edilen işgücünün talep esnekliği 
düşük ise, sübvansiyonların yüksek olması 
gerekir. 

D) istihdam sübvansiyonunun etkinliği, 
sübvansiyonun türüne ve uygulanacağı iş 

piyasasının yapısına bağlıdır. 

E) Geçici işsizlikle mücadelede etkili bir 
yöntemdir. 

28. Enflasyonist ortamlarda sendikaların 

gelecekteki muhtemel reel ücret a~ınmalarını 
hesaba katarak yüksek ücret artı~ı istemeleri 
sonucu ortaya çıkan sürece ne ad verilir? 

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

E) Yoksulluksarmalı 

29. A~ağıdakilerden hangisi endeksleme 

A 

politikalarının amaçlarından biri değildir? 

A) Gerçek ücret seviyesini korumak 
B) Döviz kurlarındaki artışları durdurmak 
C) Enflasyonun ücretlerin üzerinde yarattığı 

olumsuzlukları gidermek 
D) Ücretlerin enflasyon oranının üzerinde 

artmasını önlemek 
E) Ücret-fıyat sarmalının ortaya çıkmasını 

önlemek 

A 
30. Gerçek ücretlerdeki artı~ı emek 

verimliliğindeki artışla sınırlamak suretiyle, 
gelir ve isti hdamın geli ~mesi ni uygun fiyat 
istikrarıyla sağlayacak ko~ulları olu~turmaya 

yardımcı olan politik önlemlere ne ad verilir? 

A) Gelirler politikası 
B) istihdam politikası 
C) Harcama politikası 
D) Vergi politikası 
E) 
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