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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya
toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun BEŞ seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI

1. “Önce kendimi yakmalı yazdığım cümle, bunu

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre
olumsuzdur?

yapmıyorsa yazamamalıyım derim. Çünkü ateşi
alınmış cümleleri sevmem.”

A) Yaşadığımız yüzyıla kadar tarım toplumlarındaki çocukların üçte biri yetişkinliğe ulaşamadan ölüyordu.
B) 19. yüzyıl gibi yakın bir tarihte bile doktorlar
enfeksiyonu nasıl önleyeceklerini bilemiyordu.
C) Etraftaki büyük dağların tepeleri arasındaki
serin rüzgârlar bu yaldızlı günün sıcaklığını
hafifletiyordu.
D) Sinirlerindeki gelgitlerin kendisine bir felaketi
haber verdiğini, her şeyin alt üst olacağını
anlamıştı.
E) Bu üç günü düşündüğü zaman kalbini parçalayan o ağır ayrılış sanki yeniden yaşıyormuş
gibi ona acı veriyordu.

Bu cümlede altı çizili söz grubunun cümleye
kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

vardır?

A) İstanbul’a boğaz’dan bakmak ayrı bir güzelliktir.
B) Nene Hatun, Erzurum’un simge isimlerinden
biridir.
C) Okullar genellikle haziranın ikinci haftasında
kapanır.
D) Yayımcılar, Telif Hakkı Yayın ve Satış
Yönetmeliği’ne uymalıdır.
E) Yükseköğretim Kurulunda üniversitelerin durumu görüşüldü.
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A) Tarafsız olmak
B) Çok sıcak olmak
C) Zarara yol açmak
D) Etkileyici olmak
E) Hükmünü yitirmek

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı

B

3. Hiçbir gence hocamın bana şu dediklerini demek

5. Timur, bir gece rüyasında dişlerinden birinin

düştüğünü görür. Hemen ünlü rüya yorumcusu
olan bilge kişiyi çağırtır. Timur’un rüyasını dinleyen bilge kişi “Hünkârım, bütün aile fertleriniz,
eşiniz, çocuklarınız ve yakınlarınız sizden önce
ölecektir.” der. Buna çok kızan Timur bilge kişinin
başını vurdurtur. Hemen Nasrettin Hoca’nın
getirilmesini emreder. Apar topar huzura çıkarılan
hoca Timur’un rüyasına şöyle bir yorum getirir:
“Hünkârım siz,  aile fertleriniz, eşiniz, çocuklarınız
ve yakınlarınızdan daha çok yaşayacaksınız.”
der. Bu yoruma memnun olan Timur, Hoca’ya bir
kese altın vererek yorumdan duyduğu mutluluğu
belirtir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

zorunda kalmadım ( ) “Tamam ( ) Shakespeare
veya Çehov değiliz. Oyunlarımız da ne ‘Othello’
ne de ‘Vişne Bahçesi’. Ama insaf  ( ) Biz zabıt
kâtibi görülmeyelim ( ) yazdıklarımız da zabıt
tutanaklarından sayılmasın artık!”

A) Hükümdarlar kendine aile fertleri ve yakınlarından daha çok değer vermektedir.
B) Bilge kişi keskin zekâsıyla her zorluğun üstesinden gelebilendir.
C) Eskiden doğaüstü konulara bugünkünden
daha fazla ilgi duyulmaktadır.
D) Fikirleri dürüst bir biçimde dile getirmek bazen
riskli olabilir.
E) Kimi zaman bir gerçeği farklı bir şekilde ifade
etmek daha mantıklıdır.

Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (:) (;) (!) (;)
B) (;) (,) (.) (,)
C) (:) (,) (!) (,)
D) (;) (;) (.) (,)
E) (:) (;) (!) (;)
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6. Kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı

11. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yürütme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin çevresi
tek sıra olacak biçimde telle çevrilmiştir.

A) Genel Kurmay Başkanı
B) Bakanlar Kurulu
C) Cumhurbaşkanı
D) TBMM
E) Danıştay

Bu iş için 50 metrelik telin tamamı kullanıldığına göre bahçenin alanı en çok kaç metrekaredir?
A) 153

B) 154

C) 155

D) 156

B

E) 157

12. 16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen Anayasa

değişikliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
bilgi edinme ve denetleme yollarından hangisi
kaldırılmıştır?

ğından % 4 fazla, ikincisi gerçek ağırlığından % 6
eksik tartıyor. Gerçek ağırlığı 80 kg olan pirinç
iki çuvala ayrıldıktan sonra ağır olan çuval birinci
tartı ile hafif olan çuval ikinci tartı ile tartıldığında
toplam ağırlık 81 kg oluyor.
Buna göre ağır olan çuvaldaki pirincin gerçek
ağırlığı kaç kilogramdır?
A) 58

B) 56

C) 54

D) 52

E) 50

5
8
13
8. 3 4- 3 9+ 3 işleminin sonucu kaçtır?

3 -3 -3

A) 81

B) 27

C) 9

D) -27

E) -81
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7. Hatalı iki tartıdan birincisi bir cismi gerçek ağırlı-

A) Meclis soruşturması
B) Meclis araştırması
C) Genel görüşme
D) Yazılı soru
E) Gensoru

13. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardandır?
A) Vatandaşlık
B) Vatan hizmeti
C) Mülkiyet edinme
D) Eğitim ve öğrenim
E) Kamu hizmetlerine girme

14. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdakilerden hangisine bağlı bir denetim organıdır?

9. Bir cuma gününden 151 gün sonraki gün aşa-

A) Avrupa Birliği
B) Avrupa Konseyi
C) Birleşmiş Milletler Örgütü
D) Uluslararası Çalışma Örgütü
E) Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı

ğıdakilerden hangisidir?
A) Pazartesi
C) Çarşamba
E) Cuma

B) Salı
D) Perşembe

15. Demokrasi ve insan haklarının gelişmesine

katkısı olan aşağıdaki olaylardan hangisi
Osmanlı Devleti döneminde gerçekleşmiştir?

10. K = {1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinin elemanları kulla-

A) Anayasa ile Meclis-i Umumi’nin kurulması
B) Çok partili siyasi hayata geçilmesi
C) Kuvvetler ayrılığı ilkesinin kabul edilmesi
D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
E) İnsan haklarına saygılı devlet anlayışının benimsenmesi

nılarak rakamları küçükten büyüğe doğru sıralı
pozitif tam sayılar yazılmak isteniyor.

Her sayıda 1 ve 2 rakamı kullanılacağına göre
bu şartları sağlayan kaç farklı sayı yazılabilir?
A) 8

B) 16

C) 24

D) 32

E) 40
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16. Millî Mücadele’nin askerî safhasını sona

21. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre uzlaş-

erdiren, İstanbul ve Doğu Trakya’nın savaş
yapılmadan kurtarılmasını sağlayan antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

manın temin edilemediği durumlarda hangi
form doldurulur?
A) Ek-3 formu ve Ek-7 formu
B) Ek-3 formu ve Ek-5 formu
C) Ek-7 formu
D) Ek-6 formu
E) Ek-5 formu

A) Sevr Barış Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Gümrü Antlaşması
E) Mudanya Ateşkes Antlaşması

17. Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan

22. 4458 sayılı Gümrük Kanunu gereği Türkiye

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
B) Cumhuriyetin ilanı
C) Saltanatın kaldırılması
D) Halifeliğin kaldırılması
E) Ankara’nın başkent oluşu

18. Mustafa Kemal’in askerî idadiye başladığı ve

Balkanlardaki 3. Ordunun komuta merkezinin
bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selanik
C) Manastır
E) Şam

B) İstanbul
D) Sofya

19. I. Dünya Savaşı’nda Enver Paşa komutasın-

daki Türk kuvvetlerinin, Ruslara karşı taarruza geçtiği ancak, ağır kış koşulları ve salgın
hastalıklar nedeniyle düşmanla savaşamadan
binlerce askerin şehit düştüğü cephe aşağıdakilerden hangisidir?
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inkılaplardan biri değildir?

Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava
sahasından gümrük bölgesi içinde durmadan geçen taşıt araçları ile taşınan eşya hariç
olmak üzere, çıkacak eşya için gümrük beyannamesinin verilmesinin gerekmediği durumlarda hangi belge verilir?
A) Özet beyan
B) ATR belgesi
C) EUR-1 belgesi
D) ATA karnesi ve ekleri
E) Gümrük beyannamesi devam formu

23. 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında ser-

best dolaşımda bulunan eşya Türkiye Gümrük
Bölgesinden veya Türkiye’nin anlaşmalarla
dâhil olduğu Gümrük Birliği bölgelerinin diğer
bir noktasından ihraç edildikten sonra ne
kadar süre içinde yeniden serbest dolaşıma
girmesi hâlinde ithalat vergilerinden muaf
tutulur?
A) Beş yıl
C) Bir yıl

A) Makedonya Cephesi
B) Kafkas Cephesi
C) Çanakkale Cephesi
D) Suriye-Filistin Cephesi
E) Galiçya Cephesi

E) Üç ay

B) Üç yıl
D) Altı ay

24. 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında

Türkiye Gümrük Bölgesine kanuna aykırı şekilde giren bir eşyanın gümrük yükümlülüğü
ne zaman başlar?

20. Büyük Millet Meclisinin kurduğu düzenli or-

dunun Batı Cephesi’nde kazandığı ilk askerî
zafer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşyanın yakalandığı tarihte
B) Eşyanın Kanun’a aykırı şekilde giriş tarihinde
C) İlgili mali yılın başında
D) Yapılan ikili görüşme ve müzakerelerin sonucunda belirlenen tarihte
E) İlgili gümrük müdürlüğünün tutanağına göre
belirlenen tarihte

A) Sakarya Meydan Muharebesi
B) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
C) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
D) I. İnönü Muharebesi
E) II. İnönü Muharebesi
4

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI

25. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönet-

29. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönet-

meliği’ne göre “Eşyanın ithalat gümrük idaresine
getirilmeden giriş gümrük idaresinden doğrudan
firmanın kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithal
işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması” şeklinde
aşağıdakilerden hangisi ifade edilmiştir?

meliği’ne göre basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgesinin
şekil şartları ve içerdiği bilgiler bakımından
usulüne uygun olarak düzenlenmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
A) İzinli gönderici yetkilisi
B) Yetkilendirilmiş yükümlü
C) A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize
etme yetkisi olan kamu kuruluşu
D) İlgili gümrük idaresi
E) A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize
etme uygulamasından yararlanma izni verilmiş
kişiler

A) İthalatta yerinde gümrükleme
B) Sonradan kontrol
C) Planlı sonradan kontrol
D) Parsiyel gümrükleme
E) İzinli gümrükleme

30. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönet-

meliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için
aranacak koşullardan biri değildir?
A) Güvenilirlik koşulu
B) Ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu
C) Mali yeterlilik koşulu
D) Emniyet ve güvenlik koşulu
E) İstisna kurum olma koşulu

27. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bazı durumlarda
ön inceleme yapılmaksızın reddedilir.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne göre aşağıda verilen hangi ifade
buna örnek olarak gösterilemez?
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26. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönet-

D) Dört

31. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönet-

meliği’ne göre “izinli alıcı yetkisi” kapsamında
gümrük idaresine ne kadar nakit teminat veya
teminat mektubu verilmiş olması gerekir?

meliği’ne göre güvenli depolama alanında /
park alanında bulunan eşyanın ithal edilmek
istenildiğinin gümrük idaresine bildirilmesini
müteakip beyanın hangi kontrol türüne tabi
tutulacağı ve buna ilişkin izinli alıcıya bildirilecek süreyi aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) İlgili Bakanlık
B) Gümrükler Genel Müdürlüğü
C) Gümrük Müfettişi
D) Sertifikayı Düzenleyen Gümrük Bölge Müdürlüğü
E) Muayene Memuru

meliği’ne göre götürü teminat yetkisinin
geçerlilik süresi kaç yıldır?
C) Üç

A) Uluslararası anlaşmalarla ihracatı yasaklanmış
eşyalar
B) Uluslararası anlaşmalarla transiti yasaklanmış
eşyalar
C) Serbest bölgeler için gümrüklenmiş eşyalar
D) Belli kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne
başlanmış eşyalar
E) Belli kamu kurum ve kuruluşlarınca kayda
başlanmış eşyalar

32. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönet-

28. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönet-

B) İki

meliği’ne göre ihracatta yerinde gümrükleme
izni kapsamında ihracatı yasaklanmış eşya
grubuna girmeyen eşyalar aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Beş yüz bin avro
B) Bir milyon avro
C) İki milyon avro
D) Bir yıl süreli ve bir milyon TL ile sınırlı teminat
mektubu
E) Yapılan işleme göre değişen bir teminat verilir.

A) Başvurunun yetkili bölge müdürlüğüne yapılmamış olması
B) Başvuru formunun uygun şekilde imzalanmamış olması
C) Belgelerden herhangi birinin eksik olması
D) Bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya yönelik bilişim teknolojisi güvenlik
önlemlerine sahip olmaması
E) Başvurunun, sertifikası daha önce iptal edilmiş
kişilerce sertifika iptalini müteakip üç yıl içinde
yapılması

A) Bir

B

E) Beş
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33. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönet-

37. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönet-

meliği’ne göre izinli alıcı yetkisi için verilmiş
izin belgesinde verilen bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

meliği’ne göre yeşil hatta işlem göremeyecek
eşya aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkiye gümrük bölgesinde işlem görecek
yardımcı malzeme ve yedek parçalar
B) İhraç ürünlerinde kullanılacak, dahilde işleme
rejimi kapsamında giriş yapılan eşyalar
C) Hariçte işleme rejimi kapsamında Türkiye
gümrük bölgesine geri gelen eşyalar
D) Savunma sanayinde kullanılacak her türlü
eşyalar
E) Tahlile tabi tutulacak eşyalar

A) Varış gümrük idareleri
B) Varış gümrük idarelerine varış süreleri
C) Kontrol türü bildirim süresi
D) Yetki çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler
E) Yetki kapsamındaki tesisler

34. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönet-

38. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönet-

meliği’ne göre izinli alıcı yetkisi kapsamı eşya
Türkiye gümrük bölgesine girişten bir iç gümrüğe götürülmeden hangi rejim kapsamında
izinli alıcının tesislerine sevk edilir?

35. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönet-

meliği’ne göre ithalatta yerinde gümrükleme
izni için gerekli teminatın Türk Lirası olarak verilmesi hâlinde nasıl bir işlem gerçekleştirilir?
A) Teminat tutarının yıl sonunda aldığı değer
yeniden değerleme katsayısına göre otomatik
olarak güncellenir.
B) Teminat tutarının her yıl yeniden hesaplanıp
gümrük idaresine ibrazı gerekir.
C) Teminat tutarının enflasyon kaybı, yeni yılda
yeni bir teminat mektubu ile kapatılır.
D) Teminat tutarının farkı için mali müşavirin
uygunluk belgesiyle borçlandırılır.
E) Yeni bir işlem yapmaya gerek yoktur.

meliği’ne göre yetkilendirilmiş yükümlü
sertifikası sahibi işletmeye, sertifikanın yanlış
ve eksik belgelere dayanılarak verildiğinin
anlaşılması hâlinde nasıl bir işlem yapılır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Antrepo rejimi
B) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
C) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde
işleme
D) Geçici ithalat
E) Transit rejim

B

A) Sertifika iptal edilir ve ilgili firmanın yeniden
sertifika almak amacıyla başvuru hakkı elinden
alınır.
B) Sertifika kapsamındaki hakların sadece bir
kısmı iptal edilir.
C) Sertifika iptal edilir ve üç yıl süreyle sertifika
başvurusu reddedilir.
D) Sertifika üç yıl süreyle askıya alınır.
E) Sertifika üç yıl süreyle askıya alınır ve bir milyon TL idari ceza verilir.

39. Gümrük Yönetmeliği’ne göre Türkiye Gümrük
Bölgesine gelen ve bölgeden giden taşıtların
kontrolü hangi süreler içinde yapılabilir?
A) Mesai saatlerinde
B) Günün her saatinde
C) Hafta içi mesai saatlerinde
D) Gümrük Müdürlüğünün belirlediği saatlerde
E) Haftanın ilk dört iş günü

40. Gümrük Yönetmeliği’ne göre Türkiye kara-

sularından geçen ve hakkında ihbar bulunan
veya şüphe edilen eşya yüklü gemi ile ilgili
nasıl bir işleme başvurulur?
A) Eşya yüklü geminin ambar kapakları ve eşya
konulan diğer yerleri gümrük idaresince mühürlenebilir.
B) Sahil güvenlik ile beraber liman güvenliğini
sağlayan mavnalarla güvenlik önlemi alınır.
C) Geminin başka bir gemi ile irtibatını kesecek
güvenlik önlemi alınır.
D) Eşya yüklü geminin Denizyolu Genel Bildirimi
kontrol edilir.
E) Eşya yüklü geminin en yakın Türk limanına
girişi sağlanır.

36. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne göre ithalatta yerinde gümrükleme
izni verilebilmesi için firmanın ne kadarlık
ithalat yapması gerekir?

A) Asgari üç milyon ABD Doları tutarında
B) Asgari beş milyon ABD Doları tutarında
C) Asgari on milyon ABD Doları tutarında
D) Asgari yirmi milyon ABD Doları tutarında
E) Asgari yirmi beş milyon ABD Doları tutarında
6
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41. Gümrük Yönetmeliği’ne göre Türk limanların-

44. Bazı eşya gruplarının geçici depolama alanlarına

da geminin kontrolü sırasında serbest dolaşımda olmayan ve başka limanlara çıkarılacak
olan eşya için nasıl bir uygulama yapılır?

42. Boğazlardan geçen transit gemiler Montrö Antlaşması gereği kontrole tabi tutulamazlar.

Gümrük Yönetmeliği’ne göre bu gemilerle ilgili
nasıl bir uygulama yapılabilir?
A) Dışarıdan gözetim altında tutulurlar.
B) Boğazları geçtikten sonra ilk limanda denetime
tabi tutulurlar.
C) Varış limanına kadar gümrük kontrolleri gemide yapılır.
D) Kontrol memurları ilgili gemiye biner, belge
üzerinden kontroller yapılır ve inilir.
E) Montrö Antlaşması gereği kontrol amaçlı herhangi bir uygulama için izin istenebilir.

alınması zorunlu tutulmuştur.

Gümrük Yönetmeliği’ne göre aşağıda verilen
eşyalardan hangisi bunlardan biri değildir?
A) Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı eşyalar
B) Millî Eğitim Bakanlığının yurt dışından getirdiği
özel öğretim araç ve gereçleri
C) Korunmaları için soğuk hava deposu (özel
tertibat) gerektiren eşyalar
D) Tehlikeli ve zararlı maddeler
E) Bir arada bulunduğu eşyaya zarar ve tehlike
doğurabilecek eşyalar

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın belgeleriyle ilgili denetimler yapılır.
B) Başka limanlara çıkarılacak eşyalara ilişkin yapılacak işlemler kaptana yazılı olarak bildirilir
ve gemi kaptanının önlem alması beklenir.
C) Başka limanlara çıkarılacak eşyalara ilişkin yapılacak işlemler kaptana sözlü olarak bildirilir
ve sonra ikinci kaptan tarafından gemi kaptanının gözetiminde mühürlenir.
D) Serbest dolaşımda olmayan eşyaların bulunduğu ambarların kapakları ve gerekli görülen
yerler mühür altına alınır. Geminin hareketinden hemen önce bu mühürler sökülür.
E) Serbest dolaşımda olmayan eşyaların bulunduğu ambarlar ve gerekli görülen diğer yerler
mühürlenir. Mühürler sefer sırasında kaptan
tarafından sökülür.

B

45. Gümrük Yönetmeliği’ne göre başka bir güm-

rük idaresi denetimindeki geçici depolama yerine veya antrepoya nakli istenen eşya hangi
rejime tabi olarak taşınır?
A) Dahilde işleme rejimine
B) Geçici ithalat rejimine
C) Antrepo rejimine
D) Transit rejime
E) Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyaya
ilişkin rejime

46. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere
bazı koşulları sağlaması hâlinde eşyanın transit
işlemlerinin kendi tesislerinde yapılmasına izin
verilir.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne göre bunun için hangi koşulun
olmasına gerek yoktur?

43. Gümrük Yönetmeliği’ne göre Türkiye Gümrük
Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya, gümrüğe sunulmasından sonra
gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar hangi statüde
tutulur?

A) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış
uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi
olmak
B) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme
sertifikası sahibi olmak
C) Yetki kapsamında kullanılacak en az üç adet
tesisin olması
D) En az beş yüz TIR karnesi dâhil transit beyannamesi kapsamında eşya transit etmek
E) Eşyanın depolanması, boşaltılması ve muayenesi için gerekli teçhizatın olması

A) Geçici gümrüklenen eşya statüsünde
B) Serbest dolaşıma giriş işlemi yapılacak eşya
statüsünde
C) Geçici depolanan eşya statüsünde
D) ATA Karnesi kapsamında geçici ithalat statüsünde
E) Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşya
statüsünde
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47. Gümrük Yönetmeliği’ne göre gümrüğe sunu-

51. Gümrük Yönetmeliği’ne göre, “başka bir eşya”

lan eşyanın gümrük beyanında bulunulmadan
önce hasara uğraması, bozulması gibi nedenlerle çevreye zarar vermesi /tehlike arz etmesi
hâlinde eşya ile ilgili aşağıdaki işlemlerden
hangisi yapılabilir?

48. Gümrük müdürlükleri “elleçleme” işlemi kapsamında eşya ve ambalajı ile ilgili bazı işlemlerin
yapılmasına izin verir.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Eşyanın kaplarının değiştirilmesi
B) Eşyanın yerinin değiştirilmesi
C) Eşyanın havalandırılması
D) Eşyanın asli niteliğini bozucu bazı sökme-kazıma işlemi
E) Eşyanın kalburlanması

kavramı aşağıdakilerin hangisinde açıklanmıştır?
A) Ürünün değerinde bir değişiklik olması hâlinde
bu ifade kullanılır.
B) Ürünün miktarının değişmesi nedeniyle eşyanın niteliği değişince bu ifade kullanılır.
C) Tarife alt pozisyonu değişen eşya için bu ifade
kullanılır.
D) Ticaret politikası önlemeleri gereği hak ve
menfaatlerde farklılık göstermeyen eşya için
bu ifade kullanılır.
E) Başka bir beyannameye konu olan eşya için
bu ifade kullanılır.

52. Gümrük Yönetmeliği’ne göre beyanın kontrolü
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Gümrük idaresi, eşyanın sahibine veya gümrük beyanında bulunacak kişiye haber vermeden resen imha edebilir.
B) Eşya başka bir geçici depoya nakledilir. Bu
süreçteki maliyetler gümrük idaresince ödenir
C) Eşya başka bir geçici depoya nakledilir. Bu
süreçteki maliyetler eşyanın sahibince ödenir.
D) Eşyaya ilişkin gümrük vergisi ve fonların
derhâl ödenmesine ilişkin uyarı yazısı yazılır
ve eşya sahibinin onayı ile imha edilir.
E) Eşyanın sahibinin onayı ile ilgili eşyanın satış
işlemine geçilir. Eşya sahibinden onay gelmez
ise bir komisyon kurmak suretiyle satış kararı
alınır.

B

49. Gümrük idaresince Gümrük Yönetmeliği’nin

ilgili maddesi gereği, fikri ve sınai hakları ihlal
ettiği anlaşılan / şüphe edilen eşyanın mahkemeye dava açılmaksızın veya dava sonucu
beklenmeksizin imha edilmesine ne ad verilir?

kırmızı hat olarak belirlenmiş eşya için beyan
bilgilerinin yanlış olduğunun tespit edilmesinden önce düzeltme talebinde bulunulması
hâlinde nasıl bir işlem yapılır?

A) Bu düzeltme talebine ilişkin başvuru alınmaz.
B) Sistemde düzeltme yapılmasına ilişkin talep
kabul edilir ancak bu bilgilerin gerçekten doğru
olmadığına ilişkin tespit yapılması beklenir.
C) Sistemde düzeltme yapılmasına ilişkin talep
kabul edilir ancak vergi kaybına neden olan bir
işlem olduğu için ilgili ceza hükmü tam mükellefiyet olarak uygulanır.
D) Sistemde gerekli düzeltmeler yapılır ve cezai
işlemlere gerek kalmadan işlem kapatılır.
E) Söz konusu cezanın yüzde on beş nispetinde
uygulanmasına ve gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.

53. Gümrük Yönetmeliği’ne göre “beyanname”

yerine kullanılan belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kolaylaştırılmış imha
B) İcra yoluyla imha
C) Resen imha
D) Olağan imha
E) Güvence altında imha

A) Elçilik Mektubu
B) TIR Karnesi
C) ATA Karnesi
D) Yük Senedi
E) Özel Fatura

50. Gümrük Yönetmeliği’ne göre gümrük beyan-

namesine eklenecek belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

54. Gümrük Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden

A) Fatura
B) Ekspertiz raporu
C) Çeki listesi
D) Taşıma belgeleri
E) İthal eşyasına ait kıymet bildirim formu

hangisi kaçak eşyanın konduğu antrepolardır?
A) A tipi
C) C tipi
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B) B tipi
D) E tipi
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55. Gümrük Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden

59. 4458 sayılı Gümrük Kanunu 24, 25 ve 26.

hangisi gümrüklerdeki beyan kontrol türlerinden biri değildir?

B

maddelerine istisna olarak genellikle konsinye
şekilde teslim edilen çabuk bozulabilir eşyanın gümrük kıymeti aşağıdakilerden hangisine
göre belirlenir?

A) Kırmızı hat
B) Yeşil hat
C) Sarı hat
D) Mavi hat
E) Beyaz hat

A) Gümrük idaresince basitleştirilmiş usullere
B) Asgari gümrük kıymetlerine
C) Eşyanın ihraç ülkesindeki iç piyasa fiyatına
D) 1994 GATT’ın VII. maddesine
E) Gümrük Birliği mevzuatlarına

56. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre “Gümrük

Kontrolü” deyimi aşağıdaki ifadelerden hangisini
kapsamaz?

57. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre aşağıda-

kilerden hangisi bir Gümrük Rejimi kapsamında yürütülmez?

60. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre deniz
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Eşyanın nihai kullanımını
B) Beyanname verileriyle elektronik veya yazılı
belgelerin varlığının ve gerçekliğinin doğrulanmasını
C) Taşıma araçlarının kontrolünü
D) Geçici ithal rejimine tabi olmasını
E) Eşyanın muayenesini

A) Dahilde işleme rejimi
B) Hariçte işleme rejimi
C) Serbest bölge rejimi
D) Geçici ithalat rejimi
E) Transit rejimi

yoluyla gelen bir eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin
edilir?
A) 20

B) 30

C) 40

D) 45

E) 60

61. Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği
fuar veya sergiler - - - - sayılır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) terminal
B) antrepo
C) gümrüksüz alan
D) geçici depolama yeri
E) serbest dolaşım alanı

58. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük

gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini
değiştirmeden istiflenmesi veya yerinin değiştirilmesi gibi birtakım işlemlerin yapılmasına
ne ad verilir?

62. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre “geçici

ihracat eşyası” deyimi hangi rejime tabi eşyayı
ifade eder?
A) Dahilde işleme rejimine tabi eşyayı
B) Transit ticarete tabi eşyayı
C) Geçici ithalat rejimine tabi eşyayı
D) Şartlı muafiyet sistemi dahilindeki eşyayı
E) Hariçte işleme rejimine tabi eşyayı

A) Gümrüklenmiş değer
B) Demuraj
C) Beyan
D) Avarya
E) Elleçleme
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63. KLM  Makine AŞ’nin yurt dışından aldığı iş ma-

67. Türkiye’nin Pan - Avrupa Menşe Kümülasyonu
(Sıra:1), çerçevesinde, PAMK sistemi ülkelerinden biri olan Estonya menşeli bir eşya,
Türkiye’de hiçbir işlem-işçiliğe tabi tutulmaksızın, bir diğer PAMK sistemine üye ülke olan
Macaristan’a ihraç edilirken aşağıdakilerden
hangisinin menşesine tabi olacaktır?

kinesi kusurlu çıkmıştır. Bu makinenin yerine garanti kapsamında ikame ürünü göndermeyi kabul
eden üretici firma, 20.06.2018 tarihinde serbest
dolaşıma giriş beyannamesinin tesciliyle beraber
makineyi göndermiştir.
4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre KLM
Makine AŞ hangi tarihe kadar kusurlu makineyi
geçici ihracat eşya statüsünde ihraç etmelidir?

A) Türkiye
C) Estonya

A) 20.08.2018
B) 20.08.2019
C) 20.09.2018
D) 20.07.2018
E) 10.08.2018

64. Türkiye Gümrük Bölgesindeki yerleşim yerini bölge

4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre boş bırakılan yerlere gelecek doğru ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) geçici ihracat / 2 ay
B) geçici ithalat / 2 ay
C) geçici ihracat / 3 ay
D) geçici ithalat / 3 ay
E) geçici ithalat / 1 ay

68. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti / Seri
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

dışına nakletmek isteyen gerçek bir kişinin kişisel
kullanımı amacıyla getireceği taşıta (ki bu taşıtın
Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik bir kişi
adına ve bu bölge dışında tescil edilmiş olması
ya da Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik bir
kişiye ait olduğunun belgelendirilmesi şartıyla)  - - - izni verilir. Bu taşıtın geçici olarak Türkiye gümrük
bölgesine getirildiği tarihten itibaren en fazla  - - - içinde yeniden ihraç edilmesi zorunludur.

65. Gümrük Yönetmeliği’ne göre gümrük tarifesi

ve eşyanın tarife pozisyonunun ayrılmasında
bölümlerden daha alt düzeylerde ve bölümlere nazaran daha çok birbirine benzeyen aynı
nitelikteki eşyayı içine alan ve altı basamaklı
Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamına ne
ad verilir?
A) Kota
C) Fasıl

E) Fasıl sonu

E) PAMK

B) Macaristan
D) Avrupa Birliği

No:2) bünyesinde ithal eşyasının gümrük
kıymetinin bir parçası olmasına karşın gümrük
idaresine beyan edilmeyen royalti ödemesine
ilişkin KDV’nin vergi dairesine ödenmesi durumunda, gümrük idaresine beyan edilmemesi
durumunda nasıl bir işlem yapılır?
A) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme
cezası verilir.
B) Yeni bir beyan verilmesi için 15 gün ek süre
verilir.
C) Gümrük Kıymeti Teknik Komitesinin kararı
beklenir.
D) Gümrük Kanunu 241. madde gereği usulsüzlük cezası uygulanır.
E) Fiyata dâhil edilmeyen royalti ücretinin gümrük kıymetine eklenmesini takiben yeni beyan
aranır.

69. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri

No:3) kapsamında ham petrol, benzin, motorin
nafta vb. eşyaların transitini yapacak firmaların ön izni reddedilirse bu firmalar için nasıl
bir işlem yapılır?

B) Fasıl başlığı
D) Fasıl notu

A) İkinci bir başvuru hakkı olduğu için işlem
yapılmaz.
B) Ön izin başvurusu reddedildiği için izin başvurusunda bulunamaz.
C) İzin belgesi için ek belgeler istenir.
D) Başvuru sahibi işletmelerin sahip veya ortaklarının en az %90’ının iyi hâli ve hakkında dava
açılmamış olması hâlinde red kararı ertelenir.
E) Ham petrol benzin gibi ürünlerin transit ticaretine ilişkin ön izne gerek yoktur.

66. Gümrük Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden
hangisi bir eşyanın gümrük kıymetinin tespitinde kullanılacak yöntemlerden biri değildir?
A) Satış bedeli yöntemi
B) İndirgeme yöntemi
C) Aynı eşyanın satış bedeli yöntemi
D) Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi
E) Royalti yöntemi
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70. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri

74. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Gümrük Genel

No: 4) kapsamında ulusal ve ortak transit
rejiminde kullanılan kaç türlü teminat vardır ve
bunların isimleri nelerdir?

Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği /
Seri No: 6) 22. madde kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin sorumluluklarından biri değildir?

A) İki türlü teminat vardır. Bireysel teminat ve
kapsamlı teminat
B) İki türlü teminat vardır. Bireysel teminat ve
sertifikalı teminat
C) Üç türlü teminat vardır. Bireysel, sertifikalı ve
kapsamlı teminat
D) Üç türlü teminat vardır. Bireysel, sertifikalı ve
referanslı teminat
E) İki türlü teminat vardır. Kapsamlı teminat ve
transit statülü teminat

A) Tespit raporlarını süresi içinde hazırlamak ve
ibraz etmek
B) Tespit raporu ve tüm eklerini 5 yıl süreyle
muhafaza etmek
C) Tespit işlemleri için belirlenen asgari ücret
tarifesinin altında hizmet vermemek
D) Antrepolara eşya alınması sırasında eksiklik
veya fazlalık tespit edilmesi hâlinde durumu
antrepoda görevli kişi / antrepo işleticisi ile
beraber bir tutanağa bağlamak
E) Tespit işlemlerinde bir aykırılık bulması veya
ciddi şüpheler oluşması hâlinde bunu raporunda belirtmek

A) 120

B) 136

C) 144

D) 168

E) 192

72. Gümrük Genel Tebliği’ne (Transit Rejimi) (Seri
No:4) göre transit rejimi kapsamında varış
gümrük idaresinde belge kontrolü yapılması
ve boşaltma bilgilerinin durumu aşağıdaki
kodlardan hangisiyle ifade edilir?
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71. Gümrük Genel Tebliği’ne (Transit Rejimi) (Seri
No: 4) göre ulusal transit rejimi kapsamında
işlemleri tamamlanmış ve çıkış gümrüğüne
sevk edilmiş eşya için ekim-mart ayları içinde
en uzun mesafe için kaç saate kadar transit
süresi verilir?

B

A) A2 – uygun kabul edilmedi
B) A1 – uygun değildir
C) B1 – uygunsuz
D) B2 – uygun
E) B2 – uygunsuz

75. Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)
kapsamında TIR güzergâhlarına uymadığı
tespit edilen taşıtlar için ne tür bir cezai işlem
yapılır?

A) İlk konaklama yerinde araçta arama yapılır.
B) Bu araca ilişkin sonraki seferleri kapsayacak
şekilde ATS cihazı takılır.
C) Para cezası verilebilir.
D) Para cezası uygulanır ayrıca fiziki kontrole tabi
tutulur.
E) Para cezası verilmez ancak evraklar üzerinden kontrol yapılır.

73. Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Güm-

rük Müşavirliği) (Seri No: 6) kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, görevlerinin
ifası ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde ifade
edilmiş hangi kişi veya kişilerin iş ve işlemlerini gerçekleştiremezler?

76. Giriş gümrük idaresi tarafından risk olduğu tespit
edilen veya şüpheli olan araçlar için muayene
kararı verilir.

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)
kapsamında aşağıda verilen hangi durumda
bu işleme başvurulmaz?

A) Boşanmış eski eşinin iş ve işlemlerini
B) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğinin 3 yıl
öncesinde ortaklığı bitmiş bir antrepo işletmecisinin iş ve işlemlerini
C) Yurt dışında merkezi bulunan bir işletmeye ait
iş ve işlemleri
D) Savunma sanayi ile ilgili iş ve işlemleri
E) Cumhurbaşkanlığına ilişkin eşyalara ait iş ve
işlemleri

A) Mühürleri bulunmayan veya koparılmış olması
B) TIR karnesinin Türkçe tercümesinin olmaması
C) Brandalı taşıtlarda sökük, yırtık bulunması
D) Römork veya konteynerlerde kırık tespit edilmesi
E) Belgelerinde şüpheli durum bulunması
11
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77. Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) Seri No: 1

80. Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri

kapsamında, gümrük idaresine yakın bir yerde
meydana gelen kaza nedeniyle hasara uğrayan taşıtın mühürleri kopmuş, eşyası dağılmış
veya eşyası kaymış ise aşağıda ifade edilen
hangi işleme gerek duyulmaz?

No: 2) kapsamında eksik alınan bir gümrük
vergisinin taksitlendirilmesinin sonrasında aylık taksitlerin ve diğer şartların yerine getirilmemesi hâlinde nasıl bir uygulamaya gidilir?
A) Alınan teminat üç gün içinde paraya çevrilir.
B) Son bir uyarı yapılmaksızın iflas istemiyle
dava açılır.
C) Gecikme zammıyla beraber tahsilat için işlem
başlatılır.
D) Bir hafta içinde savunma vermesi için firmaya
ihtarname çekilir.
E) Borcun yedi gün içinde ödenmesi gerektiği,
aksi hâlde teminatın paraya çevrileceği veya
diğer şekillerle cebren tahsile devam edileceği
borçluya bildirilir.

78. Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını

gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokma yetkisi olan bazı kişiler bulunmaktadır.
Gümrük Muafiyet Tebliği (Seri No: 2) kapsamında aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
olamaz?
A) Mücbir sebep ve acil durumlar nedeniyle yurt
dışında on iki ay sürekli kalan Türk vatandaşları
B) Türkiye gümrük bölgesi dışında en az yirmi
dört ay ikamet ettikten sonra Türkiye’ye kesin
dönüş yapan Türk vatandaşları
C) Yurt dışındaki millî veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanan ve sonra geri
dönen kamu görevlileri
D) Türk vatandaşlığına geçerek yerleşim yerini
Türkiye’ye kesin olarak alan gerçek kişiler
E) Türkiye dışında yerleşik kişilerin ölümüyle,
Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları
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A) Görevli memur nezaretinde eşya düzeltilir ve
taşıta tekrar yüklenir.
B) Kayma hâlinde görevli polis ve jandarma birimlerince kayan eşya düzeltilir ve tekrar aynı
taşıta yüklenir.
C) Aynı taşıt ile taşınması imkânsız ise uygun
başka bir taşıta yüklenir.
D) TIR karnesinde yer alan “onaylı rapor” sayfası
doldurulur.
E) Takibatı gerektiren bir durum varsa taşıta ve
eşyaya el konur.

81. Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri

No: 2) kapsamında ATA karnesi kapsamı eşyanın kaza veya mücbir sebep nedeniyle tümüyle kullanılamaz hâle geldiğinin kanıtlanması
hâlinde nasıl bir işleme tabi tutulur?
A) Geçici ithalat rejimi sona erer ve bu rejimden
yararlanan şahıs, ithalat vergilerinden muaf
tutulur.
B) Geçici ithalat rejimi son bulur ancak, bu rejimden yararlanan kişiden 1/3 oranında ithalata
ilişkin vergiler tahsil edilir.
C) Geçici ithalat rejimi kapsamında yararlanıcının
talebi üzerine ek süre verilir.
D) Geçici ithalat rejimi son bulur ancak bu rejimden yararlanan kişiden 1/5 oranında gümrük
vergisi tahsil edilir.
E) Mevcut ATA karnesi yeni bir ATA karnesi ile
değiştirilir.

79. Gümrük Muafiyet Tebliği (Seri No: 2) kap-

samında kamu kurum ve kuruluşları, hayır
kurumları veya insani yardım kurumları
tarafından ticari amaç güdülmemek ve amacı
doğrultusunda kullanılmak üzere serbest dolaşımına izin verilen eşyalara aşağıdakilerden
hangisi örnek olarak verilemez?

82. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü

Altında İşleme) (Seri No: 3) çerçevesinde,
gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin
iznin geçerlik süresi ne kadar süreyi aşamaz?

A) Kurtarma araçları
B) Cenaze araçları
C) İş makineleri
D) Ambulanslar
E) Acil sağlık araçları

A) Altı ay
C) İki yıl
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E) Dört yıl

B) Bir yıl
D) Üç yıl
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83. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü

86. Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kont-

Altında İşleme) (Seri No: 3) kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin
süresinin bitimini takiben iki ayı aşmayan süre
içinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi hâlinde nasıl bir işlem yapılır?

rolü Yönetmeliği’ne göre “sonradan kontrol”
gerektiren işlemler kimler tarafından gerçekleştirilir?
A) Gümrük müşavirleri
B) Muayene memurları
C) Ticaret Bakanlığı müfettişleri
D) Gümrük idare amirleri
E) İstihbarat amirleri

A) Usulsüzlük cezası kapsamında 120 TL ceza
uygulanır.
B) Usulsüzlük cezası kapsamında 240 TL ceza
uygulanır.
C) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı ceza
uygulaması yapılır.
D) Eşyanın gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezası verilir.
E) Malın fatura değerinin dörtte biri oranında
ceza uygulaması yapılır.

İthalat) (Seri No: 1) hükümlerine göre, geri getirilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına
çıkarılan ne tür eşyalar süre kısıtlamasına tabi
değildir?

A) Taşıtlar
B) Ticari nitelikte olmayan eşyalar
C) Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamındaki
tesisat, montaj ürünleri
D) Geri getirilmek üzere yurt dışına çıkarılan ev
eşyaları
E) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracata konu
eşyalar

87. 2009/15481 sayılı 4458 sayılı Gümrük
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84. Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme – Geçici

B

85. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin

Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması
Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde “kişisel eşya” başlıklı 58. maddesi ile Ek-9
liste kapsamındaki B bölümünde yer alan ve
yolcunun yanında bulunmayan eşyalar, yolcunun yurda geliş tarihi dışında hangi zaman
aralığında yurda getirilebilir?
A) Yolcunun yurda gelişinden bir ay önce veya üç
ay sonra
B) Yolcunun gelişinden üç ay önce veya üç ay
sonra
C) Yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay
sonra
D) Yolcunun yurda girişini takip eden 1 aya kadar
E) Yolcunun yurda girişini takip eden 3 aya kadar

88. Tasfiye Yönetmeliği’ne göre tasfiye ambarına

Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) kapsamında
hangi tür araçlarla ilgili düzenleme yapmaz?

alınmış tasfiyelik hâle gelmiş eşya, parlayıcı, yanıcı bir madde ise nasıl bir işleme tabi
tutulur?

A) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik
kişiler tarafından bir belge ibraz edilmeden
Türkiye’ye giriş yapılan ve “1 No’lu Taşıt Takip
Programı”na kayıtlı taşıtlar
B) Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç, belirli bir
süre görev yapmak üzere Türkiye’ye gelenlerin ikamet yerlerinde üzerlerine kayıtlı taşıtlar
C) Sınır ticaret uygunluk belgesine istinaden eşyanın taşımacılığında kullanılan taşıtlar
D) Türkiye’ye giriş yapan yabancı plakalı otobüsler
E) Engelli kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak özel
tertibatlı taşıtlar

A) Ayrı bir yere alınmak suretiyle tasfiye edilmesi
için ilgili kararı bekler.
B) Bulunduğu yerden alınarak, daha uygun bir
yerde saklanmaya devam edilir.
C) Tasfiye ambarından alınarak, buna uygun
yapılmış yerlerde tasfiye edilir.
D) Tasfiye ambarından alınmadan, özel nitelikli
makineler yardımı ile korumaya alınır veya
farklı bir alana alınır.
E) Tasfiye ambarından alınmadan, bulunduğu
yerde veya buna uygun yapılmış yerlere alınarak tasfiye edilir.
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89. Tasfiye Yönetmeliği’ne göre geçici depolama

B

92. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından

yeri, antrepo ve ambarlara ilişkin tutulan ve
ihtilaf konusu olan işlere ait defter ve belgeler
kaç yıl süreyle muhafaza edilmelidir?

yapılan denetimler sonucunda veya kara, deniz ve hava hudut kapılarında el konulan kaçak
akaryakıttan alınan numuneler için “numune alma
tutanağı” düzenlenir.

A) Bir yıl süreyle
B) Üç yıl süreyle
C) On yıl süreyle
D) İhtilafın çözümüne kadar
E) Beş yıl süreyle

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na
göre aşağıdakilerden hangisi bu tutanakta
doldurulması gereken bilgilerden biri değildir?
A) Kaçak akaryakıtın cinsi
B) Numunenin miktarı
C) Numuneyi alanın adı-soyadı
D) Kaçak akaryakıtı getiren birim yetkilisinin
unvanı
E) Kaçak akaryakıtın miktarı

masına karar verilen tasfiye hâlindeki eşyanın
fiyatı kim tarafından belirlenir?
A) İhale komisyonunca fiyat teklifleri gümrük müdürlüğüne gönderilir. Son kararı müdürlük verir.
B) Eşyanın gümrük kıymeti baz alınarak gümrük
müdürlüğünce belirlenir.
C) İhale komisyonunca belirlenir.
D) Serbest pazar şartlarına göre Bakanlık tarafından belirlenir.
E) Bakanlığın görevlendirdiği gümrük müdürlüğü
belirler.
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93. Kaçak zannıyla el konulan eşya ve taşıtların en

90. Tasfiye Yönetmeliği’ne göre perakende satıl-

yakın gümrük idaresine teslimi gerekir. Bazı tür
eşyalar ise doğrudan eşya ile ilgili idareye teslim
edilir.
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na
göre El Konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara
İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre kimyasal maddelerin teslim edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkoloidleri
Fabrikası
B) Atom Enerjisi Kurumu
C) Merkez Bankası şubeleri
D) Sağlık Bakanlığı ilgili birimleri
E) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İl Müdürlükleri

94. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

91. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

göre el konulan ve teknik düzenlemelere
uygun çıkan kaçak akaryakıtın satış suretiyle
tasfiyesi için süre sınırı nedir?

çerçevesinde bir ihbara bağlı olarak kaçak
akaryakıtın sahipli yakalanması hâlinde ihbar
edenlere ve yakalama eylemine bizzat katılanlara verilecek ikramiyeler ne zaman ödenir?

A) Tasfiye ihalesi ulusal marker katmakla yükümlü kurumun vereceği kararı takiben altmış gün
içinde yapılır.
B) Tasfiye ihalesi, tasfiye kurulunun kararına göre
yapılır. Buna ilişkin bir süre sınırlaması yoktur.
C) Tasfiye ihalesi, numune analiz raporunun
laboratuvardan geldiği tarihten başlayarak iki
ay içinde gerçekleştirilir.
D) Tasfiye ihalesi, numune analiz raporunun
laboratuvara gönderildiği tarihten başlayarak
bir ay içinde gerçekleştirilir.
E) Tasfiye ihalesi, numune analiz raporunun
laboratuvardan geldiği tarihten başlayarak bir
ay içinde gerçekleştirilir.

A) Yakalama eylemini takip eden ilk üç ay içinde
B) Yakalama eylemini takip eden ilk altı ay içinde
C) Yakalamaya ilişkin açılan davayı takip eden
altı ay içinde
D) Kamu davasının sonuçlanmasını takip eden
üç ay içinde
E) Kamu davasının açılmasını takip eden üç ay
içinde

14

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI

95. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

98. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

göre kaçak zannıyla el konulan eşyanın muhafazası için soğuk hava deposu gibi özel bir
tesis veya tertibat gerekirse eşyanın muhafaza
ücreti nasıl belirlenir?

göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtın
tasfiyesine karar verilmesi durumunda, kara
taşıtlarında “araç değeri” ifadesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

göre transit rejim çerçevesinde taşınan,
serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın rejim
hükümlerine aykırı şekilde gümrük bölgesinde
bırakan kişi için nasıl bir ceza uygulamasına
gidilir?
A) Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
B) Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin günden az olmayacak şekilde adli para cezası ile
cezalandırılır.
C) Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne
kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
D) Altı ay ile üç yıl arasında hapis ve on bin güne
kadar adli para cezası alır.
E) Bir yıl ile iki yıl arası hapis ve beş bin günden
az olmayacak şekilde adli para cezası verilir.

A) Taşıtın piyasa değeri
B) Taşıtın gümrük kıymeti
C) Taşıtın satın alma değeri
D) Taşıtın kasko değeri
E) Taşıtın fatura değeri
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A) Kullanılan özel tesisin metrekaresi günlük üç
TL olarak ücretlendirilir.
B) Muhafaza ücreti eşyanın değeri üzerinden
günlük binde dört olarak uygulanır.
C) Muhafaza ücreti eşyanın değeri üzerinden
günlük binde iki olarak uygulanır.
D) Konteyner başına altı TL olarak ücretlendirilir.
E) Eşyanın ağırlığına göre her kilogram başına
15 kuruş günlük muhafaza ücreti tahakkuk
ettirilir.

96. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

B

97. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

99. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

kapsamında muhafazası özel tesis gerektiren
veya gümrük idaresinin depolama kapasitesini aşan eşya için yer bulma sorumluluğu
illerde kime bırakılmıştır?
A) Valilere
B) Belediye Başkanlarına
C) Gümrük Müdürlerine
D) İl Özel İdarelerine
E) Ticaret Bakanlığı Teftiş Kuruluna

100. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

göre, kaçakçılık fiillerinin işlenememesi,
sadece teşebbüs aşamasında kalmış olması
hâlinde nasıl bir cezai işleme başvurulur?

kapsamına giren suçlar nedeniyle açılan davalar hangi mahkemelerde görülmektedir?
A) İş mahkemeleri
B) Uyuşmazlık mahkemeleri
C) Asliye ceza mahkemeleri
D) Vergi mahkemeleri
E) Asliye hukuk mahkemeleri

A) Teşebbüs hâlinde kalması, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereği cezai işlemi gerektirmez.
B) Fiiller tamamlanmış gibi cezalandırılır.
C) Tamamlanmış fiile verilen cezanın yarısı ile
ceza uygulamasına gidilir.
D) Tamamlanmış fiile verilen cezanın üçte bir
oranında cezai işlem yapılır.
E) Tamamlanmış fiile verilen cezanın dörtte bir
oranında cezai işlem yapılır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA
YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra
sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai
sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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