REKABET KURUMU
REKABET UZMAN YARDIMCILlGI
YAZILI SINAV SORULARI
(7 Kasım 2008)
Sınav Talimatı:
- Hukuk, İktisat ve İşletme alanlarından 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 alana ait sorular ayrı kağıtlarda cevaplandırılacaktır.
- Değerlendirmeler 100 üzerinden yapılacaktır. Her bir soru 20 puan değerindedir.
Sınavda tükenmez kalem kullanılacaktır.
- Sınav süresi 3 (üç) saattir.
Başarılar dileriz.

HUKUK ALAN SORULARı
1- Borçlar hukukunda halefiyet hakkında bildiklerinizi yazınız.
2- Tacir olmanın hüküm ve sonuçları hakkında bildiklerinizi yazınız.
3- İdarenin kusursuz sorumluluğunu, örnekler vererek açıklayınız.

İKTİSAT ALAN SORULAR!
1- 2007 yılında Emin bey torunu Emre'ye eski güzel günlerden bahsetmektedir. Emin
beyin torununaverdiği bilgiye göre 19S0'de güzel bir ev 15,000 YTL'ye ve bir
ceket 5 YTL'ye alınabilmekteydi. Emre, şu andaki fiyatlara bakar ve benzeri bir
evin 200,000 YTL ve benzer bir ceketin 50 YTL'ye satıldığını görür. İktisat bilgisi
olan birisi olarak, Emre 1950'de tüketici fiyatları endeksinin (CPI) 13.7 olduğunu
bu1ur. 2007'de ise CPI 180.3'tür.

a) 1950'deki 15,000 YTL'nin 2007'deki eşdeğeri nedir?
b) 1950'deki 15,000 YTL mi yoksa 2007'deki 200,000 YTL mi daha düşük
değerlidir?
c) 19S0'deki 5 YLT mi yoksa 2007'deki 50 YTL mi daha yüksek alım gücüne
sahiptir?
d) Emin beyeski günlerin daha iyi olduğu hakkındaki görüşünde ekonomik
anlamda yukarıdaki bilgiler çerçevesinde hakfı mıdır?

2- Aksak rekabet piyasalarından tekel (monopol) piyasasındaki bir firmaya ilişkin
üretim miktarı (Q), toplam maliyet (TC) ve toplam hasıla (TR) değerleri aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
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a) Bu firma kar maksimizasyonunu sağlamak için ne kadar üretmelidir?
b) Kar maksimizasyonunun sağlandığı üretim miktarındaki firmanın karlılık
durumu nedir? Hesaplayınız.

3- Aşağıdaki ürününü tam rekabetçi bir piyasada satan bir firmaya ilişkin veriler
bulunmaktadır.
Günde çalışan işçi sayısı
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Üretim miktarı (adet)
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Piyasada ürünün fiyatı 50 YTL'dir. Emeğin günlük ücreti 200 YTL olduğu
takdirde bu firmanın kaç işçi çalıştırması gerektiğini hesaplayınız.

İŞLETME ALAN SORULARı
1- Marka kavramını tanımlayarak, markanın tüketiciye sağlayacağı temel faydaları
belirtiniz.
2- Likert'in Liderlik Kuramındaki dört yönetim tipini belirterek; her bir yönetim
tipinin özelliklerini kısaca açıklayınız.
3- Faaliyet kaldıraç derecesi nedir? Kısaca açıklayınız.

REKABET KURUMU
REKABET UZMAN YARDIMCILlGI (HUKUKÇU)
YAZILI SINAV SORULARı
(7 Kasım 2008)
Sınav Talimatı:
Her alana aİt sorular ayn kağıtlarda cevaplandırılacaktır.
Değerlendirmeler 100 üzerinden yapılacaktır. Her bir soru 10 puan değerindedir.
Sınavda tükenmez kalem kullanılacaktır.
Sınav süresi 3 (üç) saattir.
Başarılar dileriz.

HUKUK ALAN SORULARı (Tüm Soruları Cevaplandınnız)

1- Kanun boşluğu ve boşluk doldurma hakkında bildiklerinizi yazınız .
.,
2- Özel hukukta .tüzel kişilerin fiil ehliyeti hakkında bildiklerinizi yazınız.
3- Borçlar hukukuna egemen olan "sözleşme özgürlüğü ilkesi"ni açıklayınız
sözleşme özgürlüğünün sınırlanması hakkında bildiklerinizi yazınız.
4- Türk Ticaret Kanununa göre haksız rekabeti açıklayınız
Kanununda belirtilen haksız rekabet hallerini sayınız.
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5- İdari vesayet hakkında bildiklerinizi yazınız.
6- Hakimlerin
açıklayınız.

bağımsızlığı
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7- Suça iştirakin türlerini açıklayınız.
8- İspat yükü kavramının özel hukuktaki anlamı ve Rekabetin Korunması Hakkında
Kanundaki düzenlenmesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

İKTİSAT ALAN SORULARı (Sadece bir soru cevaplandınnlZ)
1- Hükümetin buğday piyasasındaki fiyata taban fiyat uygulaması ile müdahale
etmesi durumunda piyasadaki fiyat nasıl değişir? Grafik yardımıyla açıklayınız.
2- Tüketici dengesinde bir malın fiyatının ucuzlaması durumunda ortaya çıkan gelir
ve ikame etkisini grafik yardımıyla açıklayınız.

İŞLETME ALAN SORULARı (Sadece bir soru cevaplandınnlZ)

1- Kurumsal yönetim (corporate governance) nedir? Kurumsal yönetim açısından;
eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını kısaca açıklayınız.
2- İşletmenin likiditesi ile karlılığı arasında bir ilişki var mıdır? Kısaca tartışınız.

