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Görevin niteliği ile ilgili konular
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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 DÖRT 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.

B

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI
1. Günümüze kadar devam edegelen Batı Trakya

6. TBMM’ye “yasama” yetkisi, aşağıdakilerden

Türkleri sorunu, aşağıdaki savaşların hangisinden sonra ortaya çıkmıştır?
A) I. Dünya Savaşı
C) Balkan Savaşları

hangisi tarafından verilmiştir?
A) Anayasa
C) Siyasi partiler

B) II. Dünya Savaşı
D) Trablusgarp Savaşı

B) Hükûmet
D) Cumhurbaşkanı

7. Çoğulcu demokrasilerde iktidarın dışında

2. Temsil Heyeti ile Amasya Görüşmelerini

kalan parti veya partilere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

yapan İstanbul Hükûmeti, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Hükûmet
C) Koalisyon

A) Ahmet İzzet Paşa Hükûmeti
B) Ali Rıza Paşa Hükûmeti
C) Tevfik Paşa Hükûmeti
D) Salih Paşa Hükûmeti

B) Parlamento
D) Muhalefet

8. T.C. Anayasası’na göre “Yüce Divan” görevini
yapan kurum, aşağıdakilerden hangisidir?

3. 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile

A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Anayasa Mahkemesi
D) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

ülkemizde aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır?
A) Aşar vergisinin kaldırılması
B) Kadınların seçimlere katılması
C) Halkın devlet yönetiminde söz sahibi olması
D) Denizlerimizde gemi işletme hakkının Türk
vatandaşlarına verilmesi

9. Ön sözler, kitabın bir çeşit altın anahtarı hükmünde
olan kuşatıcı yazılardır.

4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce

Bu cümlede altı çizili söz öbeğiyle ön sözlerin
hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?

A) Akla ve bilime dayanır.
B) Bölgesel barışı yeterli görür.
C) Millî birlik ve bütünlüğe önem verir.
D) Vicdan ve düşünce hürriyetine saygılıdır.

A) Kitabın anlaşılmasında önemli bir işlevi olduğuna
B) Kitaptan bağımsız bir yapısının bulunduğuna
C) Okurun fikir dünyasını değiştirdiğine
D) Yazarın edebî kişiliğini yansıttığına

Sistemi için söylenemez?

5. Cumhurbaşkanının katılmadığı durumlarda

Millî Güvenlik Kuruluna aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?
A) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
B) Anayasa Mahkemesi Başkanı
C) Genelkurmay Başkanı
D) Başbakan
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10. (I) “Acayip Bir Hediye”deki öyküler birbirine doğ-

12. Türkiye’de bulunan yaklaşık 380 kelebek türünden

rudan değil birtakım detaylarla bağlanmış olduğundan her biri müstakil birer öykü kabul edilebilir. (II) Bu nedenle bir hikâye kitabı hacminde olan
öyküler kolayca okunacaktır. (III) Kitabın kurgusu,
dil ve üslubundaki sadeliği, tasarımı ve görselleri
7-10 yaş grubu çocuklar için çok uygun. (IV) Yer
yer kurguya tam olarak yedirilemediği için sırıtan
ayrıntılar ve doğallığı bozan ufak tefek didaktik
unsurlar bulunsa da öyküler, çocuk dünyasına
hitap edebilecek basitlikte, yaratıcı ve sıcak.

biridir Osmanlı ateşi. Bundan 40-50 yıl öncesine kadar Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında,
özellikle küçük bataklıklarda ve sulak alanların
yakınında yaşamını sürdürüyordu. Ancak kıyı
turizmi, tarım ve kentleşme dolayısıyla bu türün
yaşam alanı iyice kısıtlanmış durumdadır. Uzmanlar, günümüzde yalnızca Muğla ve Antalya
illerinde ender olarak görüldüğünü ve koruyucu
önlemler alınmazsa yakın zamanda ülkemizde
neslinin tükenebileceğini belirtiyor. Avrupa’da
dağılımı Güney Balkanlar ve Türkiye ile sınırlı
olan bu türün güneş ışığının vurduğu açıya göre
kanat rengi parlak portakal ve koyu ateş kırmızısı
arasında değişiyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem olumlu hem olumsuz bir eleştiri
yapılmıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

Bu parçadan bir kelebek türü olan Osmanlı
ateşi hakkında aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?

D) IV.

A) Adının nereden geldiğine
B) Avrupa’daki yaşam alanlarına
C) Yaşam alanlarının neden azaldığına
D) Türkiye’de geçmişte nerelerde görüldüğüne

11. Sağlıklı yaşama hırsının insanı çepeçevre kuşat-

tığı bir çağda yaşıyoruz. Bu düşünceyle sağlıklı
yaşam kürlerine, ilaçlarına, uygulamalarına,
tavsiyelerine, kitaplarına servetler harcıyoruz.
Modern zamanlarda ulaştığımız bilimsel verilerin, geçmiş zaman kitaplarında olandan hiç de
farklı olmadığını görünce ne düşünmeliyiz? Bu
açıdan geleneksel tedavi yöntemlerini kötülemek,
küçümsemek doğru mudur? Artık bu konuda kafa
yormak gerekmez mi?

13. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin
sonucu en büyüktür?
A) 999 $ 991
C) 996 $ 994

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Açıklama
C) Tartışma

B) 997 $ 993
D) 998 $ 992

B) Öyküleme
D) Betimleme

14.

(5 3 + 5 2) 2
işleminin sonucu kaçtır?
55 - 54
A) - 9

B) - 5

C) 5

D) 9

15. Maliyet fiyatı üzerinden % 30 kârla satılan bir

ürünün satış fiyatına % 40 indirim uygulandığında
110 lira zarar ediliyor.
Buna göre bu ürünün maliyet fiyatı kaç liradır?
A) 500
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B) 520

C) 780

D) 1100

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI

20. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre serbest

A

16.

40o
E
F

20o

bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

D

A) Serbest bölgelerin sınırları ile giriş ve çıkış
noktaları gümrük idarelerinin gözetimine tabidir.
B) Vergi daireleri, serbest bölgeye giren, burada
kalan veya çıkan eşyayı muayene edebilirler.
C) Bir serbest bölgeye giriş veya çıkış yapan kişiler ve nakil araçları gümrük idaresi tarafından
kontrol edilir.
D) Gümrük idareleri, bu Kanun’da yer alan
hükümlere uyacağı hususunda ciddi şüphe
uyandıran kişilerin serbest bölgeye girişine izin
vermeyebilir.

C

B

Şekildeki ABC ve DFC üçgenlerinde
%
%
m _ CAB i = 40c, m _ DFC i = 20c ve AB = AC ’tir.
%
Buna göre m _ AED i kaç derecedir?
A) 40

B) 50

B

C) 60

D) 70

17. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre Dâhilde
İşleme Rejimi kapsamında aşağıdakilerden
hangisi “işleme faaliyetleri” deyimi anlamına
gelmez?

21. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gerçek

kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak
aşağıdaki şahsi eşyalardan hangisi gümrük
vergilerinden muaf değildir?

A) Eşyanın işlenmesi
B) Eşyanın stoklanması
C) Eşyanın diğer eşya ile birleştirilmesi dâhil
olmak üzere işçiliğe tabi tutulması
D) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hâle getirilmesi
dâhil olmak üzere tamir edilmesi

A) Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine
nakleden gerçek kişilere ait, alındığı tarihte üç
yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu
veya motorsuz özel nakil vasıtaları
B) Yerleşim yeri Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere Türkiye’ye gelen
kişilere ait çeyiz eşyası
C) Türkiye’ye öğrenim görmek amacıyla gelen
öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve
eğitimle ilgili diğer ev eşyası
D) Yolcuların kendi kullanımlarına mahsus ticari
mahiyette olan kişisel eşya

18.   I. İthalat miktar kısıtlamasına tabi olmayan eşya

II. Kota kapsamında tarife önlemleri uygulanan
eşya
III. İşlem görmüş ürün için ihracat iadesi veya
vergisi mevcut eşya
IV. Tarım politikası çerçevesinde ithalat veya ihracat
lisansı veya sertifikası ibrazını gerektiren eşya
4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre geri ödeme
sisteminden her eşya yararlanabilir. Ancak,
serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili
sırasında yukarıdakilerden hangilerine geri
ödeme sistemi uygulanmaz?
A) I ve II
C) II, III ve IV

22. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre “gümrük

beyanı” deyimi aşağıdakilerden hangisini ifade
eder?

B) I, III ve IV
D) I, II, III ve IV

A) Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın
bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde
bulunulmasını
B) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest
dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden
durumunu
C) İlgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan
ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin
tümünü
D) Yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğunu

19. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre kısmi

muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi
tutulan eşyadan her ay için alınacak ithalat
vergileri, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması hâlinde
alınacak vergiler tutarının % kaçı olarak tespit
edilir?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 5
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23. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre “Temsil

26. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre aşağı-

Hakkı ve Yetkilendirilmiş Yükümlü” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

dakilerin hangisinde yapılan transit eşyası
taşımalar için tahakkuk edebilecek gümrük
vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere teminat
verilmesi zorunludur?

A) Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak
beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere,
temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik
bulunan kişilerdir.
B) Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket
ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya
dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu
temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz
etmek zorundadır.
C) Temsil, doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsilci,
dolaylı temsil durumunda başkasının adına
ve hesabına hareket eder. Doğrudan temsil
durumunda ise kendi adına, ancak başkasının
hesabına hareket eder.
D) Bir başka kişi adına veya hesabına hareket ettiğini beyan etmeyen ya da bir temsil yetkisine
sahip olmadığı hâlde, başka bir kişi adına ya
da hesabına hareket ettiğini beyan eden kişi,
kendi adına ve kendi hesabına hareket ediyor
sayılır.

A) Kara yoluyla
C) Demir yoluyla

27. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı’na göre ses, görüntü
veya veri taşıyan aşağıdaki eşyalardan hangisine geçici ithalat izni verilmez?

A) Ticari kullanımdan önce görülmek üzere
gönderilen sinema filmlerinin pozitifleri, basılı
ve işleme tabi tutulmuş ve diğer kayıtlı görüntü
taşıyan eşya
B) Ses, dublaj veya çoğaltma amacıyla gönderilen filmler, manyetik bantlar ve teller ile diğer
ses veya görüntü taşıyan eşya
C) Ücrete tabi olarak toplu gösterime sunulmadığı
sürece, yabancı ürünlerin işlevini veya mahiyetini tanıtan filmler
D) Otomatik veri işlemede kullanılmak üzere ücretli olarak gönderilen veri taşıyan eşya

24. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük

işlemleri ile sınırlı olmak kaydıyla gerekli
bütün belgelerin saklama süresinin işlemeye
başladığı tarih ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

28.   I. Yurt dışı temsilciliklerimizden Bayrak Şahadet-

namesinin alınması
II. Bayrak Şahadetnamesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde mahalli sicile
başvurularak Türk Uluslararası Gemi Siciline
kaydedilmesi
III. Geminin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi
tutulması için gümrük mevzuatı ve sair mevzuat
gereğince ibrazı gereken belgelerin beyannameye eklenmesi
IV. Eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin
geminin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en
yakın gümrük idaresinde yapılması
V. Liman başkanlıklarının geminin Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydının yapıldığının
bildirimini müteakip gümrük işlemlerinin otuz
gün içinde sonuçlandırılması

A) Nihai kullanımları nedeniyle indirimli veya sıfır
ithalat vergisi ile Türkiye’de serbest dolaşıma
giren eşya için, gümrük gözetimine tabi olmalarının sona erdiği yılın sonundan itibaren
B) Serbest dolaşıma girmek veya ihraç edilmek
üzere beyan edilen eşya ile ilgili olarak, serbest dolaşıma giriş veya ihracat beyanlarına
ilişkin belgelerin tescil edildiği tarihten itibaren
C) Başka bir gümrük rejimine tabi tutulan eşya
için, söz konusu gümrük rejiminin sona erdiği
yılın sonundan itibaren
D) Serbest bölgeye konulan eşya için, buralardan
çıktıkları yılın sonundan itibaren

4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı’na göre Türk Bayrağı
çekilmiş gemilerin Türkiye Gümrük Bölgesine
getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde yukarıdaki hususlardan hangilerinin bir
arada bulunması gerekir?

25. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre yolcu

beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından
sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya
kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan
eşyanın buralarda kalabileceği süre azami kaç
aydır?
A) Bir

B) Üç

C) Beş

B) Boru hattıyla
D) Deniz yoluyla

A) I, II, III, IV ve V
C) II, IV ve V

D) Yedi
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B) I, II, III ve IV
D) I, III ve V

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI
29. Gümrük Yönetmeliği’ne göre deniz yolu taşı-

B

32.   I. İndirgeme yöntemi

macılığında, özet beyanın gümrük idaresine
veriliş süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

II. Satış bedeli yöntemi
III. Hesaplanmış kıymet yöntemi
IV. Aynı eşyanın satış bedeli yöntemi
V. Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi

A) Konteyner ile taşınan eşya için hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az
yirmi dört saat önce
B) Dökme ve ambalaj hâlindeki eşya için Türkiye
Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce
C) Avrupa Topluluğu gümrük bölgesinde yer alan
limanlar (Fransa’nın denizaşırı illeri, Azorlar,
Madeira ve Kanarya Adaları hariç) için ilk varış
limanına gelmeden en az iki saat önce
D) Türkiye Gümrük Bölgesindeki limanlar arasında
taşınan eşya için ilk varış limanına gelmeden
en az iki saat önce

Gümrük Yönetmeliği’ne göre eşyanın gümrük
kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine
ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı
düzenlemelerin tayin ve tespit olunan kıymeti,
yukarıda yer alan yöntemlerin hangi sırayla
uygulanması yoluyla belirlenir?
A) V - IV - I - III - II
B) III - V - II - IV - I
C) II - IV - V - I - III
D) I - II - III - IV - V

33. • Mağaza ve depo açma izni vermeye ve işletme
izninin iptaline

• Özel veya zorunlu durumları inceleyip sonuçlan-

30. Gümrük Yönetmeliği’ne göre gümrük antrepo

dırmaya ve gerekli tedbirleri almaya

açma için yatırım izni almak üzere başvuracak
gerçek ve tüzel kişiler, yatırım yapmadan
önce, antreponun açılacağı bölgede bulunan
aşağıdakilerden hangisine başvurarak bölgenin iç
ve dış ticaret hacmine göre ekonomik yönden
ihtiyaç olduğunu belirten yazılı görüş alır?

• Mağazaların kuruluş, işleyiş, eşya satış ve gümrük
vergilerinin tahsil esaslarını belirlemeye

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’ne
göre yukarıdakileri yapmaya hangisi yetkilidir?
A) Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
B) Gümrükler Genel Müdürlüğü
C) Gümrük Müsteşarlığı
D) Gümrük Müdürlüğü

A) Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası
B) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
C) Esnaf ve Sanatkârlar Odası
D) Defterdarlık

34. Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’ne

göre gerek depo gerekse mağazada yılın hangi
aylarında dönem başı mevcudunu göstermek
üzere stok cetveli düzenlenir?

31. Gümrük Yönetmeliği’ne göre eşyanın Türk

Gümrük Tarife Cetveli’nde sınıflandırılmasına
ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine
Müsteşarlıkça veya Müsteşarlık tarafından
yetkilendirilmiş gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerince verilen idari karara ne ad verilir?

A) Ocak, mayıs ve eylül
B) Şubat, haziran ve ekim
C) Mart, temmuz ve kasım
D) Nisan, ağustos ve aralık

A) Risk Analizi
B) Bağlayıcı Tarife Bilgisi
C) Bağlayıcı Menşe Bilgisi
D) Menşe Şahadetnamesi
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35. Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kont-

39. Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hak-

rolü Yönetmeliği’ne göre “sonradan kontrole
ilişkin tebligat” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

kında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi laboratuvar birim sorumlusunun görev ve
yetkilerinden değildir?

A) Sonradan kontrolü yapacak müfettiş, sonradan kontrole başlama tarihinden en az on
gün önce, sonradan kontrole başlanacağını
ilgilisine bildirir.
B) Sonradan kontrolü yapan müfettişin önerisi
ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının onayı ile
sonradan kontrole ilişkin programda ekleme
yapılabilir veya kapsamı genişletilebilir.
C) Sonradan kontrole tabi kişilerce, tebligat tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak geçerli ve kabul edilebilir bir neden ileri sürülmesi
hâlinde, sonradan kontrolün başlama tarihi
istisnai olarak ertelenebilir.
D) Sonradan kontrolün amacını tehlikeye düşürecek olması durumunda önceden tebligatta
bulunulmaz. Bu durumda, sonradan kontrol
mahalline gidildiğinde, sonradan kontrolü yapacak müfettişler tarafından sonradan kontrole
tabi tutulacak kişilere bilgi verilir.

A) Standart çalışma talimatlarını, metot ve tahlillere ait kalite el kitabı belgesini hazırlamak
B) Sorumlu olduğu birimin, kalite yönetim sistemine
uygun olarak işleyişini sağlamak
C) Kalite yönetim politikasının oluşturulmasını ve
yürürlüğe girmesini sağlamak
D) Kalite yönetim sistemine uygun olarak laboratuvar birim kayıtlarının tutulmasını ve arşivlenmesini sağlamak

40. Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hak-

kında Yönetmelik’e göre gümrük laboratuvarlarında numune kabul ve saklama esaslarıyla
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gümrük laboratuvarlarına gelen numuneler
eşya ile aynı koşullarda ve eşyanın bütününü
temsil edecek şekilde alınmış, birisi şahit
numune olarak saklanmak kaydıyla, en az iki
adet mühürlü numuneden oluşur.
B) Numunelere ait tüm bilgiler numune kabul
defterine ve elektronik ortamda kaydedilir,
laboratuvar bilgi yönetim sistemi dâhilinde
otomatik kodlanır, tahlile gönderilir ve bu kodla
raporlanır.
C) Laboratuvarda yapılan bütün çalışmalar, laboratuvar bilgi yönetim sistemi kapsamında veri
tabanına kaydedilir ve saklanır. Ayrıca orijinal
raporlar da arşivlenir.
D) Şahit numuneler, numunenin özelliğine uygun
olarak laboratuvar müdürünce belirlenen
süreler göz önüne alınarak muhafaza ve imha
edilir.

36. Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kont-

rolü Yönetmeliği’ne göre, denetim sonunda
sonradan kontrolle ilgili tespitler yazılı olarak
bildirildikten sonra kişiler, görüşlerini müfettişe yazılı olarak ek süre dâhil en geç kaç gün
içinde bildirmeleri gerekir?
A) On

B) On beş

C) Yirmi

D) Otuz

37. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamına

giren başvurularda; konusu kaç TL’yi aşanlar
için Merkezi Uzlaşma Komisyonları yetkilidir?
A) 200.000. TL
C) 400.000. TL

B) 300.000. TL
D) 500.000. TL

41. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği’ne göre gümrük müdürlüklerince
BİLGE sisteminde ne zaman sorgulama yapılarak, eksik olan belgeleri ek süreler dâhil
süresi içinde ibraz edilmemiş eksik beyan uygulaması kapsamı beyannameler tespit edilir?

38. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre uz-

laşma konusu yapılan alacaklar, uzlaşma
gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının
tebliğinden itibaren genel usullere göre en geç
ne kadar zaman içinde ödenir?
A) On beş gün
C) Kırk beş gün

B

A) Her ayın ilk beş iş günü içinde
B) Her ayın son üç iş günü içinde
C) Her hafta başında
D) Her hafta sonunda

B) Bir ay
D) İki ay
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GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI
42. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

46. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri

Yönetmeliği’ne göre götürü teminat yetkisinin
geçerlilik süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üç ay

B) Altı ay

C) Bir yıl

No: 3’e göre ham petrol, benzin, nafta, gazyağı,
motorin ve jet yakıtının karayolu ve demiryolu
ile transitini yapmak üzere izin başvurusunda
bulunacak firmanın Türkiye’de yerleşik ve
Türk Ticaret Sicili’ne kayıtlı ödenmiş sermayesinin en az kaç TL olması gerekir?

D) İki yıl

A) 5.000.000
C) 3.000.000

43.   I. Ambarların yıllık sayımları en fazla altmış gün

içerisinde bitirilir.
II. İşletme müdürlüğünce işletilen geçici depolama yeri ve antrepoların sayımı gümrük müdürlüğü ve işletme müdürlüğü memurlarınca ayrı
ayrı yapılır.
III. Ambardaki eşyanın kısa sürede sayılamayacak kadar çok olması hâlinde bunların örnekleme yöntemiyle veya mevcut eşyanın kısımlara
bölünerek sayılmasına idare amirlerince karar
verilir.
IV. Yıllık sayım yapılan ambardan sorumlu memurun yıl içinde bölge hizmet süresinin dolacak
olması hâlinde tam sayım yapılarak ambar
devir işlemleri gerçekleştirilir.

47. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri

No: 3’e göre ön izin başvuruları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İmzalanmış sözleşmenin ve yeminli tercüman
tarafından yapılmış tercümesinin noter tasdikli
suretleri ön izin başvuru formuna eklenir.
B) Ön izin başvurularının kabul edilip edilmediği
başvuru sahibine bildirilir. Ön izin başvurusu
reddedilen firmalar izin başvurusunda bulunamaz.
C) Ham petrol, benzin, motorin, nafta, gazyağı ve
jet yakıtının transitini yapacak firma Bakanlığa
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) ön izin başvurusunda bulunur.
D) Ön izin başvurusunda bulunan firmaların
başvurularında adli takibatı devam eden bir
hususa rastlanılması hâlinde, adli makamlarca
buna ilişkin değerlendirme sonuçlanıncaya
kadar söz konusu firmanın ön izin başvurusu
kabul edilir.

Tasfiye Yönetmeliği’ne göre “yıllık sayımlar” ile
ilgili yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?
A) I ve II
C) II, III ve IV

B) I, III ve IV
D) I, II, III ve IV

44. Tasfiye Yönetmeliği’ne göre ihale yoluyla

yapılacak satışlara katılacaklardan, satış ilanı
ve şartnamede belirtilen yer ve süre şartı
dâhilinde yatırılmak kaydıyla, eşyanın ihaleye
esas bedelinin en az yüzde kaçı oranında
teminat alınır?
A) Bir

B) Üç

C) Beş

48.   I. BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak

gerçek/tüzel kişiler ve temsilcileri tarafından
Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi üzerinden
gümrük idaresince yapılan onay ve ret işlemleri ile ret gerekçesi sorgulanamaz.
II. Doğrudan veya dolaylı temsil suretiyle başkası
hesabına beyanda bulunacak kişilerin ve haiz
oldukları temsil yetkisine ilişkin bilgilerin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’ne kaydedilmesi
zorunludur.
III. Elektronik ortamda beyanda bulunacak veya
hesabına beyanda bulunulacak gerçek/tüzel
kişilerin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’ne
kaydolması zorunludur.

D) On

45. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) Seri
No: 2’ye göre royalti veya lisans ücretinin
tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın en geç
kaçıncı günü akşamına kadar ilgili gümrük
idarelerine tamamlayıcı beyan verilir?
A) Yedi

B) On dört

B) 4.000.000
D) 2.000.000

Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip
Sistemi) Seri No: 1’e göre yükümlü kayıt ve
takip sistemine kaydolma ve bilgileri güncel
tutma zorunluluğu ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?

C) Yirmi altı D) Otuz

A) Yalnız I
C) II ve III
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B) I ve II
D) I, II ve III

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI
49. Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip

52. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)

Sistemi) Seri No: 1’e göre yükümlü Kayıt ve
Takip Sistemi’ne kaydedilen ve onaylanan
gerçek/tüzel kişi genel bilgilerinin değişmesi
durumunda gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi
tarafından değişikliğin olduğu tarihten itibaren
en geç kaç iş günü içinde sistemde gerekli
kayıt ve değişiklikleri yaparak yapılan kayıt ve
değişikliklerin onayı için herhangi bir gümrük
idaresine güncelleme başvurusunda bulunur?
A) Yedi

B) On

C) On beş

B

Seri No:13’e göre ithale konu oyun alet ve makinelerinin kumar ve kazanç kastı bulunmamak
koşuluyla eğlence amaçlı olması hâlinde ayrıca hangi bakanlıkça uygun görülmesi gerekir?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Millî Eğitim Bakanlığı
C) Gençlik ve Spor Bakanlığı
D) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

D) Yirmi

53. Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme)

Seri No:1’e göre sektörel destekleme faaliyetlerinin içereceği hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

50. Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) Seri

No: 1’e göre denetim ve teminatın iadesi ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Proje ve yatırımların gümrük mevzuatı ve
uygulamaları boyutuyla desteklenmesi
B) Gümrük iş ve işlemleriyle ilgili konular ile bu
konuların başvuru mercileri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapılması
C) Bakanlığın “güvenli ve kolay ticaret” vizyonu
kapsamında öngörülen hedeflere kısa sürede
ve başarıyla ulaşılabilmesi için mevzuat desteği
sağlanması
D) Gümrük idarelerinde yaşanan özel nitelikteki
ve/veya süreklilik arz etmeyen konuların tek
noktadan koordinasyonunun sağlanması ve
sonuçlandırılması

A) Gümrük idareleri tarafından eşyanın nihai kullanıma tahsis sürecinde en az üç defa denetim
yapılır.
B) Gümrük idaresi nihai kullanıma konu eşya ve
işlemi, üretim süreci de dâhil olmak üzere her
zaman denetleyebilir.
C) Denetimlerde ithal eşyasının ithal edildiği
şekilde izin verilen yerlerde bulunup bulunmadığı, işleme tabi tutulmuşsa izne uygun olup
olmadığı, öngörülen nihai ürünlerin elde edilip
edilmediği tespit edilir.
D) İznin sona ermesinden itibaren otuz gün
içerisinde izni veren gümrük idaresine firmanın müracaatı üzerine veya bu süreden önce
müracaat edilmesi hâlinde müracaat tarihinde
yerinde nihai denetim yapılır.

54. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına

İlişkin Gümrük Genel Tebliği Sıra No: 1’in
uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli
göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve
zorunlu durumlar ile bu Tebliğ’de yer almayan
hususları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının hangi Genel Müdürlüğü
yetkilidir?

51. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma

Giriş Rejimi) Seri No: 2’ye göre tahlile itiraz ve
ikinci tahlil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) İkinci tahlil sonucu, eşyanın teknik özellik
ve niteliklerinin tayin ve tespiti bakımından
kesindir.
B) Gümrük laboratuvarı dışında yapılacak tahlillere ilişkin ücretler yükümlü tarafından peşin
olarak ödenir.
C) Yükümlüler, tahlil sonuçlarının kendilerine duyurulduğu günden itibaren 30 gün içinde itiraz
ile ikinci tahlil isteyebilirler.
D) İtirazlar, Gümrük Yönetmeliği’nin ilgili maddesi
çerçevesinde gümrük işlemlerinin yapıldığı
gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve
Muhafaza Başmüdürlüğüne dilekçe verilmek
suretiyle yapılır.

A) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü
B) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
C) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
D) Gümrükler Genel Müdürlüğü
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GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI
55. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü

58.   I. Sinema-televizyon filmlerinin ithalat vergileri,

Altında İşleme) Seri No: 3’e göre “iznin geçerlilik süresi, süre uzatımı, beklenmeyen hâl ve
mücbir sebep” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

gümrük kıymeti olarak beyan edilen işçilik
veya işleme masraflarına eşit bir tutar dikkate
alınarak, geri getirilen eşyaya ilişkin gümrük
beyannamesinin tescil edildiği tarihte geçerli
olan vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.
II. Stüdyo banyo işlemleri veya post-prodüksiyon
gibi işlemler için geçici olarak Türkiye Gümrük
Bölgesi dışına ihraç edilecek sinema-televizyon
filmlerinin hariçte işleme rejimi kapsamında
geçici ihracına ilişkin başvurular doğrudan
gümrük müdürlüklerine yapılır.
III. Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan
beyanname hariçte işleme izni yerine geçmez.
Ayrıca izin belgesi düzenlenmesi gerekir.

A) Mücbir sebep ve beklenmeyen hâller ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle tevsik edilir.
B) Firmaların mücbir sebep ve beklenmeyen
hâllerden yararlanabilmeleri için en geç izin
süresi dolmadan bir ay önceden izni veren
gümrük müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
C) Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin
iznin geçerlilik süresi, ekonomik şartlar, başvuru
sahibinin özel şartları ve işleme faaliyetinin
özelliği dikkate alınarak iki yılı aşmamak üzere
belirlenir. Sürenin başlangıcı iznin verildiği
tarihtir.
D) Süre sonu izin belgesi süresinin bittiği ayın
son günüdür. Bu süreler mücbir sebep ve beklenmeyen hâllerde veya izin sahibi tarafından
ileri sürülen haklı gerekçelere bağlı olarak üç
aya kadar uzatılabilir.

Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici
İhracat) Seri No:1’e göre “sinema-televizyon
filmleri ve ses bantları” ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) II ve III

59. Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Ge-

56. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Al-

çici İhracat) Seri No:1’e göre “ticari kiralama
kapsamında geçici ihracı yapılacak eşya” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

tında İşleme) Seri No: 3’e göre gümrük kontrolü altında işleme izin belgelerinde değişiklik
yapılmasına ilişkin bütün talepler aşağıdakilerden hangisi tarafından sonuçlandırılır?
A) Gümrük Müdürlüğü
B) Gümrük Bölge Müdürlüğü
C) Gümrükler Genel Müdürlüğü
D) Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

57.   I. Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına 10 (on)

güne kadar süre verilir.
II. Toplu gezilerde kullanılan otobüslere 90 (doksan)
güne kadar süre verilir.
III. Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca valiliklerce
düzenlenen sınır ticareti uygunluk belgesine
istinaden yapılan ithal eşyası taşımacılığında
kullanılan taşıtlara 15 (on beş) güne kadar
süre verilir.
Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin
Gümrük Genel Tebliği Seri No: 1’e göre “ticari
kullanıma mahsus kara taşıtlarının süreleri” ile
ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

B) I ve III
D) I, II ve III

D) I, II ve III
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A) Ticari kiralama konusu eşyanın, finansal kiralama yoluyla elde edilmiş olması durumunda,
söz konusu eşyanın finansal kiralama yoluyla
elde edildiğine ilişkin kiralayan ile kiraya veren
arasında yapılan sözleşme ve kiralayan kişi
tarafından noterden tanzim ettirilmiş muvafakatname ibraz edilir.
B) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat
talepleri, kiracı firma veya kuruluşla yapılan
sözleşmenin aslı veya noter tasdikli örneği ile
sözleşmenin yeminli tercümanca yapılmış olan
Türkçe tercümesi ile birlikte, çıkış işlemlerinin
yapılacağı gümrük müdürlüğüne yapılır.
C) Ticari kiralama konusu eşyanın mülkiyetinin
kiraya verene ait olmaması durumunda,
eşyanın mülkiyetinin başkasına ait olduğuna
ilişkin noterde tanzim ettirilmiş muvafakatname
ibraz edilir.
D) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta
süre 5 yıllık süreyi aşamaz. Ancak bu süre,
bitiminden sonra başvurulmak kaydıyla,
müsteşarlıkça ticari kiralama sözleşmesinde
belirlenen süre kadar uzatılabilir.

B

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI
60. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin

63.   I. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması

Gümrük Genel Tebliği Seri No: 1’e göre “yerleşim yeri” kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru 365 gün içerisinde
en az kaç gün yaşadığı yeri ifade eder?
A) 155

B) 165

C) 175

II. Çıkış hükmünde geçici depolama yeri veya
antrepoya konulması
III. Hazineye herhangi bir külfet getirmeksizin
resmî makamların nezareti altında imha edilmesi
Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri
No: 4’e göre ATA Karnesi ile “Geçici İthalat
Rejimi” uyarınca yurda geçici ithali yapılan
eşyanın karnenin geçerlilik süresi içerisinde
yurt dışı edilmesi esastır. Ancak, eşyanın yurt
dışı edilmesinden vazgeçilmesi durumunda
yukarıdaki hangi hâllere başvurulması çıkış
hükmündedir?

D) 185

61. Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) Seri

No: 2’ye göre “tahakkuk zaman aşımı” ile ilgili
olarak gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde tahakkuk
ettirilmeyen gümrük vergileri, bu süre dolduktan
sonra ilgilisinden istenmez?
A) Beş

B) Üç

C) İki

A) I, II ve III
C) I ve III

B) II ve III
D) I ve II

D) Bir

64. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri
No: 71’e göre “Gümrük İşlemi Takip Kartı” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

62. Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) Seri

A) Gümrük İşlemi Takip Kartı,  özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit
işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere bu işlemlerini gerçekleştirmek üzere
gümrüklü sahalara giriş hakkı sağlamakta olup
bunun dışında herhangi bir hak veya hukuki
sonuç doğuracak işlemler için yetki vermemektedir.
B) Yalnızca özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere sağlanan “Gümrük İşlemi Takip Kartı”nın amaç
dışı kullanıldığının tespiti hâlinde Gümrük
Kanunu’nun ilgili fıkrası uyarınca ceza uygulanarak söz konusu karta 6 ay süre ile geçici
olarak el konulur ve el konulan kartlar Başmüdürlük bünyesinde  saklanır.
C) Gümrük İşlemi Takip Kartlarına ilişkin bilgi ve
belgeler, gerek dernek veya odalar gerekse
ilgili başmüdürlüklerce en az 5 yıl süre ile
muhafaza edilir.
D) Bir başmüdürlükten sağlanan Gümrük İşlemi
Takip Kartları diğer başmüdürlüklerin bağlantısı
olan gümrüklerde de kullanılabilir.

No: 2’ye göre “gümrük vergilerinin geri verilmesi
veya kaldırılmasının kapsamı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanunen ödenmemeleri veya tahakkuk
ettirilmemeleri gereken gümrük vergileri, söz
konusu vergilerin yükümlüye tebliği ve ilgilinin
bu tebliği izleyen üç yıl içinde gümrük idaresine geri verilir veya kaldırılır.
B) Kontrol ve denetleme sonucunda, geri verme veya kaldırma hâllerinden birinin tespiti
durumunda, gümrük vergilerinin yükümlüye
tebliğinden itibaren üç yıl içinde geri verme
veya kaldırma işlemi doğrudan yapılır.
C) Geri verme veya kaldırma talebi, Gümrük
Yönetmeliği’ndeki limitlere göre ilgili gümrük
idaresi tarafından incelenir ve yetkili idare
amirince imzalanarak karara bağlanır.
D) Gümrük vergileri Türkiye’nin taraf olduğu
uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde,
Bakanlık tarafından belirlenecek hâllerde geri
verilir veya kaldırılır.
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GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI
65.   I. Tezkiye edilmiş bir firmanın, kendi isteğiyle

TIR rejiminden çıkmak istemesi veya gerekli
şartları kaybettiğinin Genel Müdürlük ya da
kefil kuruluş tarafından tespit edilmesi hâlinde
tezkiyesi iptal edilir.
II. Bir yıl içerisinde herhangi bir TIR taşıması yapmadığı tespit edilen firmaların tezkiyeleri Genel
Müdürlükçe resen iptal edilir. Bu süreyi iki yıla
çıkarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
III. Tezkiye iptalleri Genel Müdürlükçe ilgili firma,
gümrük idareleri, kefil kuruluş ile ilgili diğer
kurum ve kuruluşlara bildirilir.

68. Gümrük Muafiyeti Tebliği Sıra No: 1’e göre iş

yeri naklinde eşyanın getirilme süresi ile ilgili
olarak mücbir sebep veya beklenmeyen hâller
saklı kalmak kaydıyla, eşya ve malzemenin
işletmenin nakledildiği ülkedeki faaliyetlerini
sona erdirildiği tarihten itibaren kaç ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi
zorunludur?
A) Yirmi dört
C) On altı

B) Yirmi
D) On iki

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) Seri No: 1’e
göre “TIR rejiminden çıkarılma” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

69. Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük

D) I, II ve III

Müşavirliği) Seri No: 6’ya göre genel ve özel
antrepolara ilişkin tespit işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) AN6, AN8, AN7 tespit işlemlerine ilişkin olarak
yükümlü ile yetkilendirilmiş gümrük müşaviri
arasındaki sözleşmenin, en fazla iki yıl süreli
olarak yapılması ve bir örneğinin ilgili gümrük
müdürlüğüne ibrazı gerekir.
B) AN6, AN8 ve AN7 tespit işlemlerini yapacak
yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, iki genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo
için rapor düzenleyebilir.
C) Tespit işlemi yapılacak süre içinde antrepoya
eşya giriş ve çıkışı olursa AN7 tespit raporu
düzenlenmez.
D) AN6, AN8 ve AN9 tespit işlemlerinde rehberin
ekinde yer alan sayım tutanağı düzenlenir.

66. Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) Seri No:
1’e göre TIR karnesi himayesindeki uluslararası taşımalarda kullanılacak taşıt, römork
ve yarı römorklara takılan plakanın aşağıdaki
özelliklerinden hangisi yanlıştır?

A) Boyutu 250 x 400 mm’dir.
B) Taşıtın ön ve arka kısımlarına takılır.
C) Beyaz zemin üzerine mavi renkte yazılır.
D) 200 mm boyunda ve en az 20 mm kalınlığında
harflerle “TIR” ibaresi yazılır.

67. Gümrük Muafiyeti Tebliği Sıra No: 1’e göre

aşağıda belirtilen kişilerden hangisinin kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil
vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak
serbest dolaşıma sokmalarına izin verilmez?

70.   I. Her bir tespit işlemi için ayrı bir tespit dosyası

A) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az on iki
ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden
gerçek kişiler
B) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim
yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük
Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler
C) Yurt dışındaki millî veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri
D) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü hâlinde, Türkiye’de ikamet eden
gerçek kişi mirasçıları
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açılır.
II. Açılan tespit dosyalarına sözleşme yılı/yetki
numarası/tespit kodu/sözleşme sıra no/yıl/sıra
numarasını içerecek şekilde her yıl itibarıyla
müteselsil numara verilir.
III. AN6-AN8 tespit işlemlerinde, aynı gün içerisinde
gerçekleşen tüm giriş ve çıkış işlemleri için ayrı
ayrı tespit dosyası açılır.
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük
Müşavirliği) Seri No: 6’ya göre çalışma düzeni,
evrak işlemleri ve dosyalama ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III

B) I ve II
D) I, II ve III

B

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI
71. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa

73. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa

Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin
Uygulama Yönetmeliği’ne göre kaçak akaryakıtın tahsisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

Göre El Konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara
İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre muhafaza edilen motorlu araçlar için maktu olarak
adet başına uygulanacak günlük muhafaza
ücretlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A) El konulan kaçak akaryakıtı teslim almakla
sorumlu il özel idaresi veya defterdarlıkça
en az beş kişiden oluşan tahsis komisyonu
oluşturulur.
B) Kara, hava ve deniz hudut kapılarında el
konulan kaçak akaryakıt, gümrük idarelerine
bedelsiz tahsis edilerek tasfiye edilir.
C) Tahsisi yapılan akaryakıt muhafaza edildiği
yerden, tahsis yapılan birim tarafından en geç
on gün içerisinde teslim alınır.
D) Kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idareler
akaryakıtı teslim almakla sorumlu idareden,
akaryakıtın cinsi ve miktarını belirterek rayiç
bedelinin yüzde yirmisi üzerinden talepte
bulunurlar.

A) Engellilere mahsus motorlu ve/veya akülü
araçlar adet başına 1,50 TL
B) Minibüs, midibüs ve kamyonet adet başına 6,50 TL
C) Tır, kamyon ve otobüs adet başına 7,50 TL
D) İş makineleri adet başına 8,50 TL

74.   I. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya

II. Gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi ve kumanya
III. Elde edildikleri yerlerden Türk liman ve iskelelerine boşaltılması amacıyla her tonajdaki balıkçı gemileriyle taşınan, denizden elde edilen
su ürünleri
IV. Tek bir liman başkanlığı idari sınırları içerisinde
taşınan her türlü eşya
Yukarıdaki eşyalardan hangileri için Türkiye
Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve
Esaslarına İlişkin Tebliğ hükümleri uygulanmaz?

72. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa

Göre El Konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara
İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre kaçak
zannıyla el konulan “kıymetli maden ve taşlar”
el koyan birimlerce doğrudan aşağıdakilerden
hangisine teslim edilir?
A) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelere,
müzesi olmayan illerde il kültür ve turizm
müdürlüğü veya bağlı birimleri aracılığıyla en
yakın ilde bulunan müze müdürlüklerine
B) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili
birimlerine, uygun tesise sahip kamu kurum ve
kuruluşlarına
C) Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkoloidleri Fabrikasına veya kimyevi madde üretimi yapan
kamu kurum ve kuruluşlarına
D) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerine
veya mal müdürlüklerine

A) Yalnız I
C) III ve IV

B) I ve II
D) I, II, III ve IV

75. • Bildirim yükümlülüklerine uyulmaması
• Geminin seyir hâlinde iken kontrol amacıyla yol
kesmesi istenildiği hâlde yol kesmemesi

• Kabotaj eşyası ile ilgili beyanname düzenlen-

memesi, beyannamenin kaybedilmesi, beyannamede silinti veya kazıntı yapılması

Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz
Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve
Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü
Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ’e göre yukarıdaki hâllerde, hangi Kanun uyarınca cezai
işlem yapılır?
A) 4458 sayılı Gümrük Kanunu
B) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
C) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
D) 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarla Karasuları Dâhilinde İcrayı
Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun
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GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI
76. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

göre transit rejimi çerçevesinde taşınan
serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim
hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde
bırakan kişi hakkında öngörülen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Altı aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne
kadar adli para cezası
B) Bir yıldan iki yıla kadar hapis ve dört bin güne
kadar adli para cezası
C) Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne
kadar adli para cezası
D) İki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne
kadar adli para cezası

78.   I. Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştı-

racak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek
şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat
içerisinde saklanmış veya taşınmış olması  
II. Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre
miktar veya hacim bakımından tamamını veya
ağırlıklı bölümünü oluşturması veya naklinin,
bu aracın kullanılmasını gerekli kılması  
III. Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye
girmesi veya Türkiye’den çıkması yasak veya
toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı
maddelerden olması

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na
göre eşya taşımasında bilerek kullanılan veya
kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma
aracının müsadere edilebilmesi için gerçekleşmesi gereken yukarıdaki koşullardan hangileri
doğrudur?
A) I ve II

77. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

göre el konulan eşyanın muhafazası ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu Kanun uyarınca el konulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol,
etiket, hologram, pul, damga veya benzeri
işaret bulunmayan tütün mamulleri, kıymetlendirilip satış bedelleri genel bütçeye irat kaydolunmak üzere piyasaya sürülür.
B) Muhafazası özel tesis ve tertibatı gerektiren
eşya, özelliklerine göre doğrudan ilgili idarelere,
bunun mümkün olmaması hâlinde büyükşehirler dâhil ilçelerde kaymakam, illerde valinin
uygun göreceği yerlere konulur.
C) Kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması,
yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masraflar duruma göre il özel
idaresi veya defterdarlık tarafından karşılanır.
D) Kaçak şüphesiyle el konulan eşya, miktarı,
cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi
eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla
gümrük idaresine teslim edilir.
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79. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

göre müşterek operasyonlarda ve kontrollü
teslimat uygulamalarında ikramiye ödenmesi
ve ikramiye ödemelerine esas birim fiyatların
tespitine ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden
hangisinin görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenir?
A) Adalet Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı
B) Maliye Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve
Dışişleri Bakanlığı
D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
ve Kalkınma Bakanlığı

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI
80. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa

Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin
Uygulama Yönetmeliği’ne göre kaçak akaryakıtın muhafaza süresi ve ücret tarifesine
ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Muhafaza ücreti, kaçak akaryakıtın değerinin
yüzde yirmi beşini geçemez.
B) Ücret hesabında, kaçak akaryakıtın muhafazasının sona erdiği gün dikkate alınmaz.
C) Sahibine yediemin olarak verilen kaçak akaryakıt için herhangi bir ödeme yapılmaz.
D) Kaçak akaryakıtın muhafaza ücreti; kaçak
akaryakıtın değeri üzerinden günlük binde bir
olarak uygulanır.

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.

25 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILAN
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI YAZILI SINAVI
2. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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