REKABET KURUMU
REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI
YAZILI SINAV SORULARI
(6 Kasım 2007)
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 100 üzerinden yapılacaktır. Her sorunun değeri 20 puandır.
- Sınavda tükenmez kalem kullanılacaktır.
- Sınav süresi 3 (üç) saattir.
Başarılar dileriz.
HUKUK ALAN SORULARI
1- Ceza kanunlarının geçmişe uygulanmazlığı kuralını açıklayınız; varsa,
istisnası hakkında bilgi veriniz.
2- Mutlak hak ve nispi hak kavramlarını karşılaştırarak açıklayınız.
3- Aşağıdaki kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
a) tacir - cezai şart
b) haksız rekabet - iş koşullarına uymama
e) şirketlerin birleşmesi - halefîyet
d) çekte muhatap banka - aval
İŞLETME ALAN SORULARI
4- Akılcılığın ekonomik alanda uygulaması olan iktisadilik(ekonomiklik) prensibi
ile verimlilik kavramı arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?
5- ABD'deki yüksek riskli konut kredi piyasasında yaşanan gelişmelerin Türk
finansal piyasaları üzerindeki etkisini tartışınız.
6- A ve B şirketleri her yönüyle birbirine benzeyen, sadece sermaye yapıları
açısından farklılık gösteren iki şirkettir A şirketi %100 öz sermaye ve B şirketi
%60 öz sermaye ve %40 yabancı sermaye ile finanse edilmiştir. Her iki şirket
yıllık kazançlarının tamamını şirket hissedarlarına kar payı olarak ödemektedir.
Her iki şirket de %35'lik vergi diliminde bulunmaktadır.
öz sermaye
öz sermaye Maliyeti
Yabancı Kaynak(Y.K.)
Vergi öncesi Y.K. Maliyeti
Net Faaliyet geliri

A Şirketi
5.000.000 YTL
%12
0
0
1.000.000 YTL

B şirketi
3.000.000 YTL
%15
2.000.000 YTL
%10
1.000.000 YTL

Yukarıdaki bilgiler ve veriler çerçevesinde A ve B şirketlerinin piyasa değerlerini
hesaplayınız.

İKTİSAT ALAN SORULARI
7- Bir mal piyasasında, satışların büyük bir kısmını gerçekleştiren hakim bir firma
ve küçük bir kısmını gerçekleştiren çok sayıda firma olduğunu varsayınız.
Üretilen malın talep eğrisi Q = 200 - P olarak verilmiştir; Q toplam satışları, P
malın fiyatını göstermektedir. Büyük firmanın marjinal maliyet eğrisi MCB = 20 +
0.2QB ve küçük firmaların tümünün marjinal maliyet eğrisi MCK = 20 + 4QK
olarak belirlenmiştir, QB büyük firmanın sattığı miktarı, QK küçük firmaların
tümünün sattığı miktarı göstermektedir. Büyük firma küçük firmaların piyasada
kalmasını sağlayacak şekilde karını ençoklaştırmaktadır.
a. Küçük firma grubunun arz eğrisini ve büyük firmanın talep eğrisini bulunuz.
b. Büyük firmanın sattığı çıktı miktarını, malın fiyatını ve piyasadaki toplam
satış miktarını bulunuz.
c. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da hâkim durumun kötüye
kullanma hallerinden biri "Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün
girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin
piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler” olarak
tanımlamaktadır Yukarıdaki piyasada böyle bir durum söz konusu mudur?
Tartışınız.
8- Bir malın talep ve arz eğrileri sırasıyla aşağıda verilmektedir:
X d = 10 - 2 p x
X s = -2 + 4 p x
Tam rekabetçi denge fiyatı 2YTL, miktarı 6 birimdir.
a. Hükümet satın alınan her birim mala 1 YTL vergi koymaya karar veriyor. Yeni
oluşan dengedeki değişilen miktarı, talep ve arz fiyatlarını bulunuz.
b. Verginin yükü üretici ve tüketici tarafından orantısal olarak nasıl
paylaşılmaktadır? Kısaca açıklayınız.
c. Bu örnek için (genel olarak da doğrudur) vergi yükü ve talep ve arzın fiyat
esneklikleri arasında bir ilişki kurabilir misiniz? Açıklayınız.
d. Arkadaşınız iddia ediyor. "Hükümet aynı miktarda vergiyi satışların üstüne
koysaydı tüketiciler açısından daha iyi olurdu." Tartışınız.
9- Aşağıdaki sorulan kısaca cevaplayınız.
a. ABC A.Ş'nin yöneticisi süregelen üretim miktarında üretim maliyetinin
mümkün olan en düşük düzeyde olmadığından şüpheleniyor. Başvurulan
danışmanlık şirketinin bulgularına göre sermaye ve emeğin birim fiyatları
sırasıyla 200 ve 8; sermayenin marjinal ürünü 10 ve emeğin marjinal ürünü
ise 16'dır. Üretim miktarını değiştirmeyi düşünmeyen yöneticiye ne
önerirsiniz? Nedenlerini açıklayınız.
b. İddia: Tam rekabetçi piyasalarda vergi koymak toplam refahı azaltır.
Sübvansiyon (subsidy) verginin tersi olduğuna göre refahı artırır." Doğru mu,
yanlış mı? Cevabınızı açıklayınız (Açıklamasız cevap puan almaz).

REKABET KURUMU
REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI ( HUKUKÇU )
YAZILI SINAV SORULARI
(6 Kasım 2007)
Sınav Talimatı:
- Her soru ayrı kâğıtlarda cevaplandırılacaktır.
- Değerlendirmeler 100 üzerinden yapılacaktır. Hukuk sorularının her
biri 8, İktisat ve İşletme sorularının her biri 10 puandır.
- Sınavda tükenmez kalem kullanılacaktır.
- Sınav süresi 3 (üç) saattir.
- Başarılar dileriz.
HUKUK ALAN SORULARI
1- "Muvazaa" ne demektir, kaç çeşidi vardır ve yaptırımı nedir ? “İnançlı
işlem”den farkını da belirterek ve örnekleyerek açıklayınız.
2- Türk borçlar hukukunda borçlunun temerrüdünün şartları ve sonuçları
nelerdir? Ana hatlarıyla açıklayınız.
3- Haksız fiil sorumluluğunda "hukuka aykırılık", "hukuka aykırılık bağı” ve "illiyet
bağı" neyi ifade eder ? Açıklayınız.
4- "Cezai sart”ın anlamını ve bu şartın kusur ve zarar ile ilgisini açıklayınız.
5- Borçlunun borcu ifa etmemesi halinde sorumlu olmayacağını öngören
sorumsuzluk anlaşmaları (mes'uliyetten beraat şartı) geçerli midir ? Neden ve /
veya hangi durumlarda ?
6- "Gerçek olmayan vekaletsiz iş görme" ne demektir ve hukuki sonuçları nedir?
Ana hatlarıyla açıklayınız.
7- Türk hukukunda tapuya nelerin taşınmaz olarak kaydedilebileceğini ana
hatlarıyla ve her birini örnekleyerek açıklayınız.
8- Ticari işletmenin devrinde devre konu işletmenin borçlarından sorumluluk
hakkında bilgi veriniz.
9- Aşağıdaki seçeneklerden sadece ikisini seçip ilgili kavramlar arasındaki ilişkiyi
açıklayınız (İkiden fazla seçeneğin cevaplandırılması halinde en düşük puan
alan cevaplar dikkate alınacaktır):
a) haksız rekabet - rekabet ilişkisi;
b) anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu - bilançonun
onaylanması;
c) kayıtlı sermaye - yönetim kurulu kararlarının iptali;
d) hamiline yazılı çek - ciro.
10-Türk Ceza Hukuku bakımından suçun unsurlarının İdarenin düzenleyici işlemleriyle
gösterilip gösterilemeyeceğini, kanun hükmünde kararnamelerin durumunu da
değerlendirerek açıklayınız.

İŞLETME VE İKTİSAT ALAN SORULARI
1- "Sosyal Pazarlama" nedir? Örnekleriyle açıklayınız.
2 - Bir malın talep ve arz eğrileri sırasıyla aşağıda verilmektedir:
X d = 10 - 2 p x
X s = -2 + 4 p x
a. Tam rekabetçi denge fiyatını ve miktarını bulunuz.
b. Hükümet satın alınan her birim mala 1 YTL vergi koymaya karar veriyor. Yeni
oluşan dengedeki değişilen miktarı, talep ve arz fiyatlarını bulunuz.
c. Arkadaşınız iddia ediyor "Hükümet aynı miktarda vergiyi satışların üstüne
koysaydı tüketiciler açısından daha iyi olurdu." Tartışınız.

