REKABET KURUMU
REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI (GENEL)
YAZILI SINAV SORULARI
(15 Eylül 2013)

Sınav
1.
2.
3.

Talimatı:
Hukuk, İktisat ve İşletme alan soruları ayrı kağıtlarda cevaplandırılacaktır.
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
Sınav süresi 2 saattir.

I- İKTİSAT ALAN SORULARI
1. "Faiz dışı fazla” kavramını tanımlayınız. "Faiz dışı fazla” hangi ülkeler için neden önemlidir? (4
puan)
2.

Birinci derece ve üçüncü derece fiyat farklılaştırmasını örneklendirerek açıklayınız. (4 puan)

3.

I. Tip hata (Type I error) ve II. Tip hata (Type II error) kavramlarını örneklendirerek açıklayınız.
(4 puan)

4. Aşağıdaki tabloda verileri kullanarak, X malının 1980 ve 1990 yıllarındaki reel fiyatını, 1985
yılını baz alarak hesaplayınız. (6 puan)
TUFE
X malının ortalama fiyatı (TL)

5.

1980
100
6

1985
120
7

1990
160
8

Bir malın ters talep fonksiyonunu P=200-2Q şeklinde, bu piyasada faaliyet gösteren bütün
firmaların marjinal maliyeti ise 24’tür (MC=24). (12 puan)
a. Tam rekabet piyasasında oluşacak denge fiyatı ve üretim miktarını bulunuz.
b. Cournot modelinin geçerli olduğu söz konusu piyasada sadece 10 firmanın faaliyet
gösterdiği varsayımı altında her bir firmanın üretim miktarı ile toplam üretim miktarı ve
piyasa fiyatını bulunuz.
c.

Bertrand modelinin geçerli olduğu varsayımı altında bu 10 firmanın faaliyet gösterdiği
piyasada oluşacak fiyatı, toplam üretim miktarını ve her bir firma tarafından
gerçekleştirecek üretim miktarını bulunuz.

d. Söz konusu piyasada tek bir üreticinin faaliyet göstermesi halinde oluşacak piyasa fiyatı
ve üretim miktarını bulunuz.

6. “Bugün okuduğum gazetelerin haberlerine göre, alışveriş merkezleri “belediyenin alışveriş
merkezlerindeki otoparkların üç saat ücretsiz olmasına ilişkin yönetmeliğini” takmıyorlarmış. Bu
yüzden bir çok alışveriş merkezine ceza kesilmişmiş. Takmamaları çok normal. Ekonomik
değeri olan bir şeyi kimseye bedava verdirmek mümkün değildir. Bunu yasa ile yapmaya
kalkarsanız, insanları zorla kanunları çiğnemeye zorlarsınız. Bildiğim kadarıyla bu uygulamanın
gerekçesi alışveriş merkezlerinin etrafındaki otopark ve trafik sorunları önlemek. Çünkü
alışveriş merkezinin otoparkı paralı olunca vatandaş arabasını bedava olan arka sokağa park
ediyor. Teşhis doğru ama tedavi yanlış.”
Yazarın yorumunu kısaca tartışınız. Siz alış veriş merkezine alış veriş için gelen ve sadece o
civarda işi olduğu için gelen vatandaşların otopark sorunu ile belediyenin trafik sorununu
çözmek için nasıl bir yol önerirsiniz? (10 puan)
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II- HUKUK ALAN SORULARI
1) Anonim şirket genel kurulunun toplantı ve karar nisaplarını yazınız (10 Puan).
2) Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu açıklayınız (10 Puan)
3) Aşağıdaki kavramları açıklayınız (10 Puan).
a) Yetki devri/imza devri
b) İdarenin bütünlüğü ilkesi
c) Yetkilerin paralelliği ilkesi
d) Çelişme usulü
e) İmtiyaz sözleşmesi

III- İŞLETME ALAN SORULARI
1- Yönetim fonksiyonlarını (temel görevleri) kısaca tanımlayıp, kumanda (komuta) birliği ve
kontrol alanı ilkelerini açıklayınız (10 Puan).
2- Fizibilite etüdü hakkında bilgi vererek yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan
yöntemlerden "bugünkü değer” ve "geri ödeme süresi”ni kısaca açıklayınız (10 Puan).
3- Verimlilik, karlılık, oto finansman, mamulün hayat seyri kavramlarını ve Maslow’un ihtiyaçlar
hiyerarşisi teorisini kısaca açıklayınız (10 Puan).

BAŞARILAR DİLERİZ
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REKABET KURUMU
REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI (HUKUKÇU)
YAZILI SINAV SORULARI
(15 Eylül 2013)
Sınav
1.
2.
3.

Talimatı:
Hukuk alan soruları ile İktisat alan soruları ayrı kâğıtlarda cevaplandırılacaktır.
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
Sınav süresi 2 saattir.

I- HUKUK ALAN SORULARI
1) İdari işlemin usul unsurunu açıklayınız (15 puan).
2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile hapis cezasının ertelenmesini açıklayarak
karşılaştırınız (15 puan).
3) Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin yükümlülüklerini yazarak özen borcunu açıklayınız
(15 puan).
4) Borç ilişkisinin ifa edilmemesinin sonuçlarını açıklayınız (15 puan).
II- İKTİSAT ALAN SORULARI
1. "Faiz dışı fazla” kavramını tanımlayınız. "Faiz dışı fazla” hangi ülkeler için neden önemlidir?
(6 puan)

2. "Tavan fiyat uygulaması tüketicilerin lehinedir” önermesini örneklendirerek kısaca tartışınız.
(6 puan)

3. Aşağıdaki olayların "Ankara-İstanbul arasındaki hava yolu ile ulaşım talebi”ni nasıl
etkileyeceğini grafik yardımı ile açıklayınız. (6 puan)
a. Ankara ve İstanbul’da oturanların gelirleri %20 artar.
b. Ankara-İstanbul arasında lüks otobüslerle yolcu taşımacılığı yapan firmaların maliyetleri
%30 azalır.
c. Ankara-İstanbul arasındaki uçak bileti fiyatı % 20 düşer.

4. “Sık sık fiyat mekanizmasına müdahale etme hastalığımız sürekli olumsuz sonuçlar
doğuruyor ama bir türlü bundan ders almıyoruz. Alın size iki haber:
-A Belediyesi vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir Bayram geçirmesi için kent genelinde
tüm tedbirleri aldı. Vatandaşların eş, dost ve akraba ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için
belediye ve özel otobüsler bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek.
-Vatandaşların üç günlük Bayramı huzur içinde geçirmeleri ve eş dost akraba ziyaretlerini
rahatça yapabilmeleri için bir dizi önlem alan B belediyesi, belediye ve özel otobüslerin
bayram boyunca %50 indirimli yolcu taşıyacağını duyurdu. ”
Yazarın bahsettiği olumsuz sonuçlar neler olabilir? A ve B şehirlerinin benzer yapıda (nüfus,
gelir dağılımı, trafik yoğunluğu vb.) olduğu varsayımı altında hangi şehrin sakinleri Bayram
ziyaretlerinden daha fazla fayda elde edecekler? Neden? Kısaca tartışınız. (12 puan)

BAŞARILAR DİLERİZ

