REKABET KURUMU
REKABET UZMAN YARDıMCıLlGI
Y AZILJ SINA V SORULARı
(11 Ekim 2005 Salı)
Sınav Talimatı:
- Hukuk İktisat ve İşletme gruplarından en az birer soru olmak üzere aşağıdaki 9
sorudan 5 soru cevaplandırılacaktır.
Bu kurala uyulmadığı takdirde, en düşük puan alan cevap
değerlendirmeye dahil edilecektir.
- Her soru ayrı kağıtlarda cevaplandırılacaktır.
- Değerlendirmeler i00 üzerinden yapılacaktır. Her sorunun değeri 20 puandır.
- Sınavda tükenmez kalem kullanılacaktır.
- Sınav süresi 3 saattir.
Başarılar dileriz.
HUKUK SORULARı:
1- Tüzel kişilerin hak ve fiil ehliyetini açıklayınız.
2- Borcu sona erdiren sebepleri sayınız.
3- Haksız rekabet
açıklayınız.
iKTisAT

nedir? Haksız rekabet hukuku

ile korunan

menfaatler

nelerdir?

Kısaca

SORULARı:

4- a) Fiyat farklılaştırması biçimlerini (birinci, ikinci ve üçüncü derece fıyat farklılaştınnası)
b) hangi koşullarda uygulanabileceğini, ve c) toplumsal refaha etkisini, açıklayınız.
5- Kısa ve uzun dönemli maliyet eğrilerinin U-şeklinde olmasının nedenlerini açıklayınız .
. 6- Bir tekelci firmanın maliyet fonksiyonu aşağıdaki şekildedir:

c = 100 + 20Q
(C toplam maliyet, Q üretim miktarı).
Bu firmanın faaliyet gösterdiği piyasada talep fonksiyonu
P = 100 - 2Q
şeklindedir (P ürün fiyatı,

Q talep miktarı).

a) Bu piyasadaki denge fiyatını, üretim miktarını ve tekelci kar düzeyini bulunuz. Bu
piyasada tekelden dolayı oluşan tahsis etkinliği (toplam üretici ve tüketici artığı kaybı /
deadweight loss) ne kadardır?
b) Devlet 20 TL spesifik vergi koyduğunda denge fiyatı ve üretim miktarı ne
olacaktır? Spesifik vergi toplumsal refahı nasıl etkileyecektir?
c) Devlet % 25 kurumlar vergisi (kar üzerinden vergi) koyduğunda denge fiyatı ve
üretim miktarı ne olacaktır? Kurumlar vergisi toplumsal refahı nasıl etkileyecektir?

İŞLETMESORULARı:
7- ABC şirketi kullandığı makinelerden birisini yenilemeyi planlıyoL Bu yenileme işlemine
ilişkin aşağıdaki nakit akışları tahmin ediliyor:
Yıl
O
1
2

3
4
5

Nakit Akışı
-275,000 YTL
58,000 YTL
60,200 YTL
70,400 YTL
83,600 YTL
144,000 YTL

Bu bilgiler çerçevesinde;
a. Sermayenin maı:jinal maliyeti %11 ise, projenin Net Bugünkü Değeri ve Karlılık
endeksi nedir?
b. Projenin İç Verim Oranı Kaçtır?
c. Proje a ve b şıklarında sorulan yöntemler göz önünde bulundurulduğunda kabul
edilmeli midir?
8- XYZ A.Ş. süpermarketler zincirini yurt dışına da yaymak istiyor. Bu genişlemenin maliyeti
150 milyon YTL olacak ve bunun bir IGsmı çıkarılacak tahvillerle finanse edilecek. Tahviller
5 yıl vadeli, %15 kupan ödemeli olacak. Nominal değeri 1,000 YTL olan bu tahviller
çıkarıldıkları zaman şirkete net 980 YTL getireceklerdir. XYZ şirketinin bu yılki hisse senedi
başına düşen karpayı 2 YTL dir ve karpayının büyüme oranı uzun bir dönem için %5 olacağı
düşünülmektedir. XYZ'nin hisse senetlerinin piyasa fiyatı 22 YTL ve yeni hisse çıkarılması
durumunda bunun şirkete sağlayacağı nakit hisse senedi başına net 20 YTL dir. XYZ şirketi
dağıtılmayan karlarııun bu yıl 30 milyon YTL olacağını tahmin etmektedir. XYZ'nin
kurumlar vergisi oranı %40 tır. XYZ'nin optimal sermaye yapısı şöyledir:
Yabancı Kaynak
Öz Kaynak

%35
%65

XYZ'nin genişleme projesinin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini hesaplayınız.
(işlemlerinizi Gösteriniz)
9- Optimum sipariş büyüklüğü
faktörlere dikkat etmek gerekir.

nedir, nasıl hesaplanır?

Sipariş miktarı belirlenirken

hangi

REKABET KURUMU
REKABET UZMAN YARDıMCıLlGI (HUKUKÇU)
YAZıLı SINAV SORULARı
(ll Ekim 2005 Salı)
Sınav Talimatı:
- Aşağıdaki soruları (4 üncü soruda yer alan seçeneklerden sadece birini tercih etmek
suretiyle) cevaplandırınız, Bu kurala uyulmadığı takdirde, en düşük puan alan cevap
değerlendirmeye dahil edilecektir.
- Her soru ayrı kağıtlarda cevaplandırılacaktır.
- Değerlendirmeler ı00 üzerinden yapılacaktır. Hukuk sorularının her biri 20, iktisat
ve İşletme sorularının her biri ıOpuan değerindedir.
- Sınavda tükenınez kalem kullanılacaktır.
- Sınav süresi 3 saattir.
Başarılar di leriz,
HUKUK SORULARI:
I) Aşağıdaki kavramları ana hatlarıyla karşılaştırınız:

(I)
(2)
(3)
(4)
(5)

Kanun boşluğu - hüküm içi boşluk.
Mutlak hak - nispi hak - etkisi kuvvetlendirilmiş nispi hak.
Tasan'uf ehliyeti - tasarruf yetkisi.
Rehin - irtifak - taşının az yükü.
Vasiyetname - vasiyet.

If) Aşağıdaki kavramları ana hatlarıyla karşılaştırınız:
(I)
(2)
(3)
(4)
(5)

Dar anlamda temsil -organın hukuki fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokması.
Tek tarafa borç yükleyen sözleşme - eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşme.
Müspet zarar - menfi zarar.
Yekalet sözleşmesi - istisna sözleşmesi.
Garanti sözleşmesi - kefalet sözleşmesi.

III) Ticaret Hukuku
karşılaşıırıııız.

açısından

şirketlerin

birleşmesi

ile

tür

(nev'i)

değiştirmcsini

IV) Aşağıdaıd Sorulardan sadece birini cevaplandınlUz.
1- ı 982 Anayasası'na göre milletlerarası andlaşmalann iç hukuktaki yerini. temel hak
ve özgürlüklere ilişkin milletıcrarası andıaşmalar için 2004 yılında getirilen yeni düzenlemeyi
de göz önünde tutarak anlatınız.
2- İptal ve tam yargı davaları arasındaki başlıca farklar nelerdİr') Kısaca açıklayınız.
İptal davalarında dava açma <:.hli.y:etiniıı
ölçütü nedir? Kısacaaçıklayınız.

3- Bilindiği üzere, yürürlükten kaldırılan 765 sayılı TCK'nm 52. maddesi "hedefte
sapma" ve "şahısta hatayı" özelolarak düzenlemekteydi. Halen yürürlükte bulunan 5237 sayılı
)'ı'nİ TCK' da ise, hata başlığını taşıyan 30. maddenin birincİ ve ikinci fıkralarının, şahısta
hata halinde uygulanabileceği ifade edilmiştir. 5237 sayılı yeni TCK' da. 765 sayılı TC K' dan
['<ırkııolarak. "hedef1e sapmayı" düzenleyen özel bir hükme yer verilmemiştir.
Bu açıdan
genel olarak hata, hata çeşitlerini ve bunların cezai sorumluluğa etkisini anlatıl1lz ve halen
yürürlükte olan 5237 sayılı TCK'da hedefte sapmanın özelolarak düzenlenmemesİ karşısında
hedefte sapma durumunda sorunun 5327 sayılı TCK'ya göre nasıl çözümlenmesi gerektiğini,
. ceza hukukunun genel ilkelerini de göz önünde bulundurarak, açıklayınız.
İKTİSAT SORUSU:

v - Tekelci

bir ürün piyasasında fiyat oluşumunu kısaca açıklayıııız.

İŞLETME SORUSU:
VI- İşletme yeni projelerle büyürken dağıtılmayan karlar bu büyümeyi finanse etmeye
ydmiyorsa,
ek finansman kaynakları bulmak için ne yapılabilir? Alternatif finansman
kaynaklarını karşılaştırmalı olarak değerlendiriniz. Bu finansman kaynaklarını kullanmayı
düşündüğünüzde hangi kriterleri göz önünde bulundurursunuz?

