REKABET KURUMU
REKABET UZMAN YARDıMCıllGI (HUKUKÇU)
YAZılı SINAV SORULARı
(28 KASIM 2010)

SINAV TALiMATı
-

Sınav süresi 3 (üç) saattir.

-

Değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılacaktır. Her bir sorunun puanı yanında
parantez içinde belirtilmiştir.
Her soru ayrı bir kağıtta cevaplandınlacaktır.
Sınavda tükenmez kalem kullanılacaktır.
Başanlar dileriz.

HUKUK ALANI SORULARı

1: Anayasa hukukunda temel hak ve hürriyetleri sınırlamanın sınırlannı açıklayınız.(15
PUAN)
2: Yetki devri ve imza devri arasındaki farkları açıklaymız. (15 PUAN)
3: Sözleşmelerin feshi ve iptali ile sözleşmeden dönmeyi karşılaştınnız.

(20 PUAN)

4: Tacir kavramını açıklayınız. Gerçek kişi tacirler açısından kimlerin tacir sayıldığını ve
kimlerin de taeir gibi sorumlu olduğunu belirtip sonuçlannı da karşılaştınnız ve faturaya
sekizgün içinde itiraz etme zorunluluğunu sonuçlan ile birlikte anlatınız. (20 PUAN)

iKTiSAT VE iŞLETME ALANI SORULARı

1: Birincil (faiz dışı) bütçe fazlası/açığı ne anlamagelmektedir ve neden faiz dahil bütçe
yerine faiz hariç .bütçe performansı gösterge olarak alınmaktadır? 2001 Şubat krizi
sonrasında Hükümetin izlediği maliye politikası, GSMH'nm %6,5'i oranında faiz dışı fazla
öngörmüştür. Kriz sonrası hedeflenen bu faiz dışı bütçe fazlasının, ekonomik büyümeye
etkisi için öngörülen mekanizmayı açıklayınız. (15 PUAN)
2: "Işletmenin finansmanında kullanılan kaynaktardan, kısa vadeli borçlar, uzun vadeli
borçlardan; uzun vadeli borçlar da özkaynaklardan daha düşük maliyetlidir. Finansmanın
maliyetini düşürmek içinişletmenin finansmanı yalnızca kısa vadeli borçlarm kullanılması
ile sağlanmahdır" önermesinin yerinde olup olmadığım gerekçelendirerek tartışıniz. (15
PUAN)

REKABET KURUMU
REKABET UZMAN YARDıMCıllGI
YAZılı SINAV SORULARı
(28 KASIM 2010)

sıNAV TAliMATı
-

Sınav süresi 3 (üç) saattir.
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Değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılacaktır. Her bir sorunun puanı yanında
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Her soru ayrı bir kağıtta cevaplandırılacaktır.
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iKTjSAT ALANI SORULARı
1: Esnek kur sistemi uygulayan ve ödemeler bilançosu açığı ile karşılaşan bir ülkede, bu
açığın teorik olarak otomatik kapanması beklenir. Bu çerçevede, açığın teorik olarak nasıl
kapanacağını açıklayınız. Türkiye'de 2000-2001 krizinde uygulanan kur rejimi ile ödemeler
bilançosu açığı ilişkisini teorik açıklama ışığında değerlendiriniz. (20 PUAN)

2:
a} Bir firmanın kapanma noktası hangi durumda ortalama maliyet eğrisinin minimum
olduğu noktaya eşit olur? (7 PUAN)
b) Firma kısa dönemde, hangi noktadan itibaren üretime başlar? Uzun dönemde üretime
devam etmesinin koşulu nedjr? (8 PUAN)

iŞLETME ALANI SORULARı

1: Şirketlerin "yatay büyüme" i!e "dikey büyüme" stratejilerini karşılaştırarak özellikle
"yapısal rekabet" (slruetural competition) kavramı velveya rekabetin önlenmesi açısından
bir değertendirme yapmız. (20 PUAN)
2: Şirketin hisse senetlerinin borsadaki fiyattan yükseldiğinde, şirkete bir nakit girişi
olmadığı halde; niçin şirketin finansal yöneticilerinin temel amacr."hisse senetlerinin
borsadaki fiyatlarının en yüksek sevıyeye çrkanlması" olarak tanımlanmıştır? (15 PUAN)

HUKUK ALANI SORULARı

1: idari bir işlemin geri alınmasını açıklayımz. (15 PUAN)
2: Ticaret hukuku açısından
açıkJaymız. (15 PUAN)
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