REKABET KURUMU
REKABET UZMAN YARDIMCILlGI (GENEL)
YAZıLı SINA V SORULARı
(03 Kasım 2012)
Sınav Talimatı:
1. Hukuk, İktisat ve İşletme alan soruları a}Jrı kağıt/arda
2. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
3. Sınav süresi 3 saattir.

cevaplandırılacaktır.

1- İKTİ SA T ALAN SORULARı
1. "Korelasyon" ve "nedensellik" kavramlarını karşılaştırarak açıklayınız. (4 p)
2. "Tamamlayıcı ürün" ve "ikame ürün" kavramlarını talebin çapraz fiyat esnekliği
kavramından yararlanarak açıklayınız. (4 p)
3. "Sabit maliyet" ve "batık maliyet"i karşılaştırarak açıklayınız. (2 p)
4. "Özel mal" ve "kamu malı" kavramlarını karşılaştırarak açıklayınız. "Kamu malı
devlet tarafından üretilmesi gerekir." önermesini tartışınız. (4 p)
5. Büyüme kavramını açıklayınız. (2 p)
6. "Nominal ücretler sürekli artmasına rağmen enflasyon düşmektedir." ifadesinin
doğruluğunu tartışınız. (4 p)
7. Bir tekelci firma aynı ürünü iki ayrı pazarda (örneğin, Ankara ve İstanbul) satmaktadır.
Birinci ve ikinci pazarlardaki talep fonksiyonları sırasıyla şu şekildedir (20p):
1. pazar:
2. pazar:

Pı

= 10-ql

P2

= 20 -

q2

("p" ve "q" değişkenleri sırasıyla ürünün her iki pazardaki "fiyatı" ve "satış miktarı"
anlamına gelmektedir.)
Söz konusu firmanın toplam maliyet fonksiyonu aşağıdaki gibidir:
1 2
TC = 10+-Q
2
(Q=qı +q2)
Tekelci firmanın bırını maksimize ettiği durumda (denge durumunda);
birinci pazardaki denge satış miktarını ve fiyatını
ikinci pazardaki denge satış miktarını ve fiyatını
toplam satış miktarını (Q = q, + q2)
hesaplayınız. (Not: Hesaplarınızı yaparken grafiklerden yararlanabilirsiniz).
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11- HUKUK ALAN SORULARı
1. Hukuki işlemin geçersizlik türlerini birer örnekle açıklayınız (10 p).
2. Ticari mümessilin temsil yetkisinin kapsamını açıklayınız (10 p).
3. Bağlı yetki ile takdir yetkisi arasındaki farklılıkları açıklayınız (lO p).

111-iŞLETME ALAN SORULARı
1. Başa baş (kara geçiş) analizinin niçin yapıldığını ve başa baş noktasının hangi
değişkenlerden nasıl etki1enebi1eceğini açıklayınız (14 p).
2. Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız (16 p):
a) sabit ve döner sermaye

e) mamulün hayat seyri

b) durumsaIlık yaklaşımı

f) verimlilik

c) bürokrasi teorisi

g) istatistiksel kalite kontrol yönetimi

d) pazarlama karması

h) norm kadro

BAŞARıLAR DiLERİZ

2/2

REKABET KURUMU
REKABET UZMAN YARDIMCILlGI (HUKUKÇU)
YAZıLı SINA V SORULARı
(03 Kasım 2012)
Smav
1.
2.
3.

Talimatı:
Hukuk alan soruları ile İktisat alan soruları ayrı kağıt/arda cevaplandmlacaktıf.
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
Sınav süresi 3 saattir.

1- HUKUK ALAN SORULARı
1. Ceza hukukunda
açıklayınız.(25 p)

tekerrürün

2. Bir idari işlemin özelliklerini
açıklayınız. (20 p)

hukuki

niteliğini,

koşullarını

yazarak hukuka uygunluk

ve

sonuçlarını

karinesinin

sonuçlarını

3. Anonim şirkette % 5 paya sahip bir pay sahibi şirketten ayrılmak istemektedir. Diğer
şirket ortakları payı devralmadığı gibi payların başka kişilere devredilmesini
engellemek istemektedirler.
a) Şirket payların devrini engelleyebilir mi? Nasıl? (8 p)
b) Pay sahibi şirketten ayrılmak için neler yapabilir? Açıklayınız. (8 p)
c) Şirketin pay sahibini şirketten çıkarması mümkün müdür? Açıklayınız. (9 p)

11- İKTİSAT ALAN SORULARı
1. Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. (15 p)
a) Talebin fiyat esnekliği
b) GSYH (gayri safi yurtiçi hasıla)
c) Tüketici artığı ve üretici artığı
2. Tam rekabet piyasası ve tekel piyasasının özelliklerini karşılaştırarak anlatınız. (lS p)

BAŞARıLAR DİLERİz

REKABET KURUMU
REKABET UZMAN YARDıMCıllGI (BiLişiM)
YAZılı SINAV SORULARı
(03 Kasım 2012)
Sınav Talimatı:
1. Hukuk alan soruları ile Bilişim alan soruları ayrı kağıt/arda
2. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
3. Sınav süresi 3 saattir.

cevaplandırılacaktır.

1- HUKUK ALAN SORULARı
1.

Güvenli elektronik imza ne demektir? Güvenli elektronik imzanın hukuki sonucu ve uygulama
alanı nedir. Açıklayınız. (10 Puan)

2.

Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma kapsamında bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında
bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasının hukuki sürecini anlatınız. (10 Puan)

11- BilişiM

ALAN SORULARı

1. Aşağıdaki kısa/tma/arın en az 10 tanesinin ingilizce açılımlarını yazınız.

LLS

RAID
FTP
VPN
TCP-IP

IDE
URL
SMTP
WWW
2.

APı
VTYS
SNMP
SOL
OLTP

lE

LDAP
DNS
SSO
OLAP
RDMS

3 katmanil web tabanlı yazılım mimarisi nedir, şekil çizerek açıklayınız? Avantajlarından
tanesini yazınız. (10 Puan)

3. Veritabaniarında
(10 Puan)
4.

(10 Puan)

en az 2

DDL ve DML nedir, ne için kullanılır, her biri için en az 3 komutun adını yazınız.

RF IL TABLOSU
IL KODU
IL ADI
1
Adana
2
Adı aman
3
Af on
4
A rı
ILLER TABLOSU
IL KODU
NUFUS
1

3

M2
1.850.000
180.000

14.100
11.800

Yukarıdaki tablolardan aşağıdaki listeyi alacak SOL SELECT cümleciğini yazınız. (15 Puan)
IL ADI
ILIN NÜFUSU
ILIN YÜZÖLÇÜMÜ
Adana
1.850.000
14.100
Afyon
180.000
11.800
4.

osı

katmanlarını sıralayınız ve HTIP, TCP ve ıP hangi katmanlarda yer alır, yazınız. (15 Puan)

5. Aşağıdaki a veya b maddelerinden birini cevaplandırınız. (20 puan)
TABLE1 TABLOSU
ID
NAME
1
Y
2
Z

3

X

4

A

ve

a. Aşağıdaki Java kaynak kodunun TABl01

üzerindeki sonucu nedir? Kod içerisinde

yanlışlık veya eksik bırakılan kontroller var mıdır? Varsa ne tür problem/problemlere
sebep olur? Açıklayınız. Tüm Iibrarylerin yüklü olduğunu varsayabiliriz.
public void test10 {
Connection conn = null;
PreparedStatement pr = null;

try {
String driverName = "oracle.jdbc.driver.OracleDriver";
Class. forName( driverN ame);
String url = "jdbc:oracle:thin:@192.168.56.101:1521
:XE";
String username = "cltn";
String password = "clsfr";
conn = DriverManager.getConnection(url,
usemame, password);
conn. setAutoCommit(false);
pr = conn.prepareStatement("update
pr.setString(1, "X");

TABlE1

set NAME=?");

Integer sonuc = pr.executeUpdateO;
System.out.println("Test1 Resuıt=" + sonuc);
} catch (Exception e) {
e.printStackTraceO;
}

b. Aşağıdaki .NET kaynak kodunun TABl01 üzerindeki sonucu nedir? Kod içerisinde
yanlışlık veya eksik bırakılan kontroller var mıdır? Varsa ne tür problem/problemlere
sebep olur? Açıklayınız. Tüm librarylerin yüklü olduğunu varsayabiliriz.
private void Test10
{
Oracle.OracleConnection
Oracle.OracleTransaction
try
{

wOraCon = null;
wOraTrans = null;

wOraCon = new
Oracle.OracleConnection("Userld=IDR
1;Password=sfr21 ;Server=172.16.2.151 ;Direct=True; Sid=DB1 ");
wOraCon.OpenO;
wOraTrans = wOraCon. BeginTransaction( System. Data.lsolationlevel. ReadCommitted);
Oracle.OracleCommand wOraCmd = new Oracle.OracleCommand("UPDATE
TABlE1 SET NAME='X
wOraCmd.Transaction = wOraTrans;
wOraCmd.Connection = wOraCon;
int wSonuc = wOraCmd. ExecuteNonOueryO;
if (wSonuc > O)
III

);

{
MessageBox.Show(wSonuc

+ " kayıt güncelleştirildi.","Sonuç");

}
else
{
MessageBox.Show("Hiçbir

kayıt güncelleştirilmedi.",

}
}
catch (Exception wHata)
{
MessageBox. Show(wHata. Message, "Hata");
}
}
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"Sonuç");

