GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI (AVUKAT) SORULARI

1- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının değiştirilmez, değiştirilmesi teklif dahi edilmez
maddeleri arasında yer almaz?
A) Türkiye Devletinin dili Türkçedir.
B) Türkiye Devletinin Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.
C) Türkiye Cumhuriyeti Demokratik laik sosyal bir hukuk devletidir
D) Türkiye Devletinde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
2- Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi masumiyet karinesini tanımlar?
A) Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
B) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.
C) Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.
D) Kimsenin yaşam hakkına dokunulamaz.
3- Anayasamıza göre yerleşme ve seyahat hürriyeti hangi başlık altında yer alır?
A) Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler
B) Siyasal haklar ve ödevler
C) Kişinin hakları ve ödevleri
D) Cumhuriyetin temel organları
4- Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi Türk vatandaşlığı konusunda yanlıştır?
A) Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.
B) Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür.
C) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yoluna başvurulamaz.
D) Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan
çıkarılamaz.
5- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütmeye ilişkin görevlerinden biri
değildir?
A) Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek.
B) Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerini seçmek.
C) Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak.
D) Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek.
6- İl özel idaresinin organları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) İl genel meclisi-il encümeni-vali
B) İl genel meclisi- il encümeni- belediye encümeni
C) Belediye meclisi- belediye encümeni- vali
D) İl encümeni- vali- kaymakam
7- Borçlar Kanununa göre sözleşmenin kurulmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.
B) İkinci derecedeki noktalarda uyuşulamazsa sözleşme kurulamaz.
C) İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir.
D) Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, sözleşme kurulmuş sayılır.
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8- İrade bozuklukları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen taraf, sözleşme ile bağlı olmaz.
B) Saikte yanılma, esaslı yanılma sayılır.
C) Taraflardan biri, diğerinin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa, yanılması esaslı olmasa
bile, sözleşmeyle bağlı değildir.
D) Aldatma veya korkutmadan dolayı bağlayıcılığı olmayan bir sözleşmenin onanmış sayılması,
tazminat hakkını ortadan kaldırmaz.
9- İfa imkansızlığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşırsa, borç sona erer.
B) Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle kısmen imkânsızlaşırsa borçlu,
borcunun tamamından kurtulur.
C) İmkânsızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, karşı taraftan almış olduğu edimi geri vermekle
yükümlü değildir.
D) İmkânsızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlunun, henüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi
isteme hakkı devam eder.
10- Eğer bir kanun metninde yürürlük tarihi belirtilmemişse, Resmi Gazetede yayımını
izleyen tarihten itibaren kaç gün içinde yürürlüğe girer?
A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
11- Bir kanun hükmünün anlamını belirlerken, kelimelere, kelimenin cümle içindeki yerine,
cümlenin kuruluş biçimine, noktalama işaretlerine bakılarak çözüm üretilmesi aşağıda
belirtilen yorum metodlarının hangisine girer?
A) Lafzi yorum
B) Amaçsal yorum
C) Mantıksal yorum
D) Menfaatler içtihadı yorumu
12- Türk Medeni Kanununda yer alan “Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı
oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir.” şeklinde belirlenen yerleşim yeri aşağıdaki
yerleşim türlerinden hangisine girer?
A) İradi yerleşim yeri
B) İtibari yerleşim yeri
C) Kanuni yerleşim yeri
D) Tesadüfi yerleşim yeri
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13- İdari yargıdaki sürelere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.
B) Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine
kadar uzar.
C) Tatil günleri süreye dahil edilmez.
D) Yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, yedi gün uzamış
sayılır.
14- Davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması halinde mahkeme
hangi şekilde karar verir?
A) Davanın reddine karar verir.
B) Dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir.
C) Dava dilekçesinin tespit edilerek gerçek hasma tebliğine karar verir.
D) Dilekçenin reddine karar verir.
15- Aşağıdakilerden hangisi ivedi yargılama usulünde yer almaz?
A) Acele kamulaştırma işlemleri.
B) Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları.
C) Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri.
D) Yüksek Öğretim Kurumu Kararları
16- Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri halinde yetkili
mahkeme neresidir?
A) Kişinin ikametgahının bulunduğu yer idare mahkemesidir.
B) Kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir.
C) Göreve son verilmesi ya da emeklilik kararının kamu görevlisine tebliğ edildiği yer
Mahkemesidir.
D) Bu konuda idari yargıda bir yetki belirtilmemiştir.
17- Kanun yararına temyiz konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Başvuru, ilgili Bakanlık ya da Başsavcı tarafından yapılabilir.
B) Bozma kararı, daha önce kesinleşmiş olan merci kararının hukuki sonuçlarını ortadan
kaldırmaz.
C) Bozma kararı Resmi Gazetede yayımlanır.
D) Bozulması istenen kararın, istinaf veya temyiz incelemesinden geçerek kesinleşmiş olması
gerekir.
18- Türk Ceza Kanuna göre çocuk deyiminden ne anlaşılır?
A) Henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi
B) Henüz onbeş yaşını doldurmamış kişi
C) Henüz 17 yaşını doldurmamış kişi
D) 12 yaşını doldurmuş kişi
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19- Türk Ceza kanununa göre ceza ehliyetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 21 yaşını dolduran sağır ve dilsizlere tam ceza verilir.
B) 15 yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlere azaltılmış ceza verilir.
C) 15 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış çocuklara tam ceza verilir.
D) 15 yaşını doldurmuş çocuklara ceza da verilmez, güvenlik tedbiri de uygulanmaz.
20- Şikayet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şikayet 6 ay içinde yapılmalıdır.
B) Suçtan zarar gören suç faili olarak belirli bir kişiyi göstermek zorunda değildir.
C) Şikayetten vazgeçmek mümkündür.
D)İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme, diğerlerini
kapsamaz.
21- Ceza Muhakemesi Kanununa göre iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün
kesinleşmesine kadar geçen evreye ne denir?
A) Kovuşturma
B) Sorgu
C) İfade alma
D) Soruşturma
22- Ceza Muhakemesi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi tanıklık konusunda yanlıştır?
A) Tanıklar çağrı kâğıdı ile çağrılır.
B) Çağrı telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle de
yapılabilir.
C) Cumhurbaşkanı kendi takdiri ile tanıklıktan çekinebilir.
D) Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklara hapis cezası
verilir.
23- Ceza Muhakemesi Kanununa göre, el koyma kararını verme yetkisi konusunda
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hakim kararı ile elkoyma gerçekleşebilir.
B) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla elkoyma
gerçekleşebilir.
C) Cumhuriyet savcısının bulunmadığı hallerde mülki idare amirinin sözlü emriyle el koyma
gerçekleşebilir.
D) Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde kolluk amirinin yazılı emri ile elkoyma
gerçekleşebilir.
24- Ceza Muhakemesi Kanununa göre aşağıdaki suçlardan hangisinde iletişim dinlenemez
ve kayda alınamaz?
A) Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti
B) Çocukların cinsel istismarı
C) Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
D) Çevrenin kirletilmesine ilişkin suçlar
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25- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yargılamaya
hâkim olan ilkelerden kapsamında değildir.
A) Hâkim, iki taraftan birinin talebi olmaksızın kendiliğinden bir davayı açamaz ve karara
bağlayamaz.
B) Kanunda açıkça belirtilmedikçe, hiç kimse kendi lehine olan davayı açmaya zorlanamaz.
C) Hâkim tarafların talepleriyle bağlı olmaksızın resen inceler ve karar verir.
D) Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri dava konusu hakkında dava açıldıktan
sonra tasarruf yetkisi devam eder.
26- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre süre konusunda aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Resmi tatil günleri süreye dâhil değildir.
B) Kanunun belirlediği süreler kesindir.
C) Belirlenen süreyi geçirmiş olan taraf yeniden süre isteyebilir.
D) Hâkim tayin ettiği sürenin kesin olduğuna karar verebilir.
27- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, aşağıdaki işlerden hangisi çekişmesiz
yargı kapsamında değildir?
A) Ad ve soyadın değiştirilmesi
B) Gaiplik kararı
C) Kişisel durum sicilindeki kaydın düzeltilmesi
D) Ortaklığın giderilmesi davası
28- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi limited şirketinin
özelliklerinden biri değildir?
A) Bir veya daha çok gerçek ve tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altındakurulabilir.
B) Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.
C) Esas sermayesi belirli olup bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.
D) Limited şirket bir şahıs şirketidir.
29- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır
nasıl belirlenir?
A) Kanunla belirlenir.
B) Bakanlar kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir.
C) Bir tüzükle belirlenir.
D) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı genelgeyle belirler.
30- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketi
sayılmaz?
A) Komandit şirket
B) Anonim şirket
C) Limited şirket
D) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
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31- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre sürelerin hesabında aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Gün olarak tayin olunan müddetlerde ilk gün hesaba katılmaz.
B) Bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa, müddet tatili takibeden yedinci
günde biter.
C) Müddet, son günün tatil saatinde bitmiş sayılır
D) Ay olarak tayin olunan müddetler ayın kaçıncı günü işlemeye başlamış ise biteceği ayın aynı
gününde biter.
32- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince
verilen hangi kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir?
A) Miktar veya değeri kırk bin Türk lirasını geçen nihaî kararlara karşı
B) Bölge adliye mahkemelerinin 2004 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü kararına karşı
C) Bölge adliye mahkemelerinin belli miktarın üstünde olan ara karar ve nihai kararına karşı
D) Miktar ve değerine bakılmaksızın tüm nihai kararlarına karşı
33-İcra mahkemeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca icra
mahkemesinin birden fazla dairesi kurulabilir.
B) İcra mahkemesinin birden fazla dairesi bulunan yerlerde iş dağılımı ve buna ilişkin esaslar,
Adalet Bakanlığınca belirlenir.
C) İcra yetkisini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine karşı vuku bulacak şikayet ve itirazların
icra mahkemesi, o mahkemenin hakimidir.
D) Her icra mahkemesi hâkimi, dönüşümlü olarak icra ve iflâs dairelerinin muamelelerine yönelik
şikâyetleri ve itirazları inceler.
34- Aşağıdakilerden hangisi 4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan rejimlerden biri
değildir?
A) Transit rejimi
B) Dahilde işleme rejimi
C) Geçici antrepo rejimi
D) Serbest dolaşıma giriş rejimi
35- Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Geri verme, ödenmiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen geri ödenmesidir.
B) Kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilen gümrük vergileri kaldırılır.
C) Gümrük vergileri ilgili kişinin kasten yaptığı bir tahrifat sonucunda ödenmiş veya tahakkuk
ettirilmişse, bu vergilerin geri verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin talepler kabul edilmez.
D) Kanunen ödenmemeleri gereken gümrük vergileri, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliğ
edilmesi ve ilgilinin iki yıl içinde gümrük idaresine müracaatı üzerine geri verilir veya kaldırılır.
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36- Gümrük vergileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen veya tahakkukundan hemen sonra tebliğ
edilemeyen gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde
tebliğ edilir.
B) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması zaman aşımını durdurur.
C) Tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı 242 nci madde çerçevesinde gümrük idareleri nezdinde
itiraz edilmesi ödeme süresini keser.
D) Gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz
edebilir.
37- 5607 sayılı Kanuna göre kaçak eşya sayılan eşyanın tasfiyesi hakkında aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Kaçak şüphesiyle el konulan kaçak akaryakıt hariç her türlü eşya hakkında, el koyma tarihinden
itibaren altı ay içinde tasfiye kararı verilir.
B) Eşyanın zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı
veya muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde bir ay içinde tasfiye kararı verilir.
C) Tasfiye kararı, soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından
verilir.
D) Kanunda belirlenen süreler içinde tasfiye kararı verilmemesi halinde eşya tasfiye edilmez,
yargılama sürecinin sonlanması beklenir.
38- 5607 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar sebebiyle açılan davalarda hangi
mahkemelerde görülür?
A) Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye
ceza mahkemelerinde.
B) Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen ağır ceza
mahkemelerinde.
C) Adalet Bakanlığınca belirlenen asliye ceza mahkemelerinde.
D) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen ağır ceza mahkemelerinde.
39- 5607 sayılı Kanun kapsamında verilen müsadere kararları ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kural olarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümleri
uygulanır.
B) Kaçak eşya, suçun işlenmesini kolaylaştıracak şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat
içinde saklanmış veya taşınmış ise, taşıma aracı müsadere edilir.
C) Etkin pişmanlık nedeniyle fail hakkında cezaya hükmolunmaması, suç konusu eşya ile ilgili
olarak müsadere hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil eder.
D) Müsadere yaptırımının konusunu oluşturan eşyanın kaim değeri, bu eşyanın gümrüklenmiş
değeridir.
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40- Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda, mal veya
hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticari unvan
veya işletme adlarının reklam yapmak amacıyla yer alması ve tanıtıcı mahiyette sunulmasına
ne ad verilir?
A) Örtülü reklam
B) Yanıltıcı reklam
C) Karşılaştırmalı reklam
D) Haksız ticari reklam
41- Aşağıda yer alan bakanlıklardan hangisi Reklam Kurulunda üye görevlendirmez?
A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
B) Adalet Bakanlığı
C) Maliye Bakanlığı
D) Sağlık Bakanlığı
42- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; kademe ve kademe ilerlemesi ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki
ilerlemedir.
B) Memura kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için, bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış
olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.
C) Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin
yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.
D) Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini
devredemezler.
43- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi kınama cezası
gerektiren fiil ve hallerden biri değildir?
A) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini
belirlenen sürede kurumuna bildirmemek
B) Verilen emirlere itiraz etmek
C) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek
D) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak
44- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; izinlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri,
hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınmaz.
B) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç malî
haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.
C) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli
sayılır.
D) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir
aylık sağlık izni verilir.
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45- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; İşveren işyerinin değişik
bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen
göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği
durumda atama yoluyla, binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde kaç çalışan
temsilcisini görevlendirir?
A)
B)
C)
D)

3
4
5
6

46-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi “İşyerinde iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele
sahip olan birimi” ifade eder?
A)
B)
C)
D)

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi
Risk değerlendirme birimi
İş sağlığı ve güvenlik konseyi
Ortak sağlık ve güvenlik birimi

47- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; İşverenlerin “Genel yükümlülükleri”
ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır
B) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne
alır
C) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere
girmemesi için gerekli tedbirleri alır
D) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını
etkiler.
48- 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığının görevleri arasındadır
B) Döner sermaye işletmelerini idarî ve malî yönden yönetmek Tasfiye Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün görevleri arasındadır
C) Gümrük muafiyetine ilişkin işlemleri yapmak Gümrükler Genel Müdürlüğünün görevleri
arasındadır
D) Elektronik ticarete yönelik düzenlemeler yapmak, bu konuda mevzuatla verilen görevleri yerine
getirmek, elektronik ticaretin gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri arasındadır
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49- 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre; Bakanlığın faaliyet alanlarına giren
konularda veriler toplamak, araştırmalar yapmak, istatistikî bilgiler üretmek,
değerlendirmek ve gümrük işlemlerine ilişkin istatistikleri açıklamak, bu konularda
gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak hangi birimin görevleri arasında yer
almaktadır?
A) Gümrükler Genel Müdürlüğü
B) Strateji Geliştirme Başkanlığı
C) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
D) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
50- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkındaki Kanuna göre, “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kurul Üyelerinin görev süresi dört yıldır
B) Süresi dolan üyeler Bakanlar Kurulunca yeniden seçilebilirler
C) Kurul, Başkanın daveti üzerine en az beş üyeyle toplanır
D) Kamu Görevlileri Etik Kurulu kendisine şikâyet veya ihbar yoluyla ulaşan başvurular üzerine
yapacağı inceleme ve araştırmayı en geç üç ay içinde sonuçlandırmak zorundadır.

TEST BİTTİ.
BAŞARILAR DİLERİZ.
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