GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI
28 ARALIK 2014 - SAAT: 10.30
KİTAPÇIK TÜRÜ

A
ADI

: ………………………………………………………………

SOYADI

: ………………………………………………………………

T.C. KİMLİK NO

: ………………………………………………………………

SINAV SALON NO

: ………………… SIRA NO: …………………………….

DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz.
GENEL AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır:
Sınav Konusu
Soru Sayısı
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK
16
Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Vatandaşlık Bilgisi
ALAN BİLGİSİ
64
4458 Sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük mevzuatının Uygulanmasına Yönelik İkincil Düzenlemeler, 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna İlişkin İkincil Düzenlemeler

2.

3.
4.

5.

Adınızı, Soyadınızı, TC Kimlik No, Sınav
Salon No ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki
ilgili alanlara yazınız. Kitapçık Türünüzü ve
T.C. Kimlik No bilgilerinizi Optik Cevap
Kağıdınıza işaretlemeyi unutmayınız.
Bu soru kitapçığında yer alan 80 adet soru
için toplam cevaplama süresi 90 dakikadır.
Cevaplamaya
istediğiniz
sorudan
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap
kağıdında aynı numaralı cevap yerine
işaretlemeyi unutmayınız. Soru kitapçığına
yapılan
işaretlemeler
dikkate
alınmayacaktır.
Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok
cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış
cevaplanmış sayılacaktır.

6.

Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi
olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen
seçeneği işaretlemeniz yararınıza olabilir.
7. Cevap kağıdına yazacağınız her türlü yazıda ve
yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem
kullanınız. İşaretlemenizi cevap yerinin dışına
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem
kullanmayınız.
8. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde,
silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini
unutmayınız.
9. Optik
Cevap
Kağıdınızı
buruşturmayınız,
katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret
koymayınız.
10. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.
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4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla
birlikte verilmiştir?

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK

A) O her zaman böyledir; hep iĢin kolayına kaçar.
B) Karar verirken hislerine kapılmamasını, yüreğinin sesini
dinlememesini tavsiye ettim.
C) Yıllardır içinde biriktirdiği dertlerini çocuklarından
gizleyerek gözyaĢı döküyordu.
D) Onunla ne zaman karĢılaĢsam, insanı çileden çıkaran bir
merakla sorular sorardı.

1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin
yazımı yanlıştır?
A) Kendisine süpriz yapılmasından hoĢlanmadığını herkes
bilirdi.
B) Küçücük elleriyle etrafındaki eĢyalara tutunmaya
çalıĢıyordu.
C) Ankara’da hafta boyunca sağanak yağıĢ beklendiği
bildirildi.
D) Saçlarına beyaz kurdele bağlamadan asla sokağa
çıkmazdı.

5. 28a üç basamaklı sayısı x ile bölündüğünde bölüm 26,
kalan 1’dir. 28a sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi
cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?
A) Bunlarla baĢa çıkmanın yolunu ancak sen bulabilirsin.
B) Bu iyi hallerim sırf senin içindir, bilesin.
C) Yalnız insan nasıl mutlu olabilir ki?
D) Cebinde sadece beĢ lirası vardı.

6. x ile y doğru orantılıdır. x=7 iken, y=21 ise x=2/3 iken y
kaçtır?
A) 1

3. (I) YeĢilin sahibi, binbir çeĢit bitkiye ve hayvana ev sahipliği
yaparak tüm dünya canlılarını bağrına basan harika ve
heybetli yaĢam alanları. (II) Yerkürenin akciğerleri, temizliği,
huzuru, sakinliği. (III) Bazen de modern dünyanın
stresinden uzaklaĢma adına Yaratıcının insanlara
armağanı, adeta bir sığınak. (IV) Dünyanın aldığı nefes,
ormanlar. (V) Ormanlar, çeĢitli boyutlarda ağaçlardan,
çalılardan,
mantarlardan,
otsu
bitkilerden,
mikroorganizmalardan ve çeĢitli hayvanlardan oluĢan
yapısıyla, toprağın meydana getirdiği, aynı zamanda
insanlar için oldukça önemli faydalar sağlayan bir
ekosistemdir. (VI) Bu doğal ve heybetli tabiat, son verilere
göre dünyada yaklaĢık %30 oranında bir alana sahiptir.
(VII) Ülkemizde ise bu oran %25’tir. (VIII) Ancak bu oran
ülkemizin hava kalitesinin yükselmesi için oldukça azdır.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci
paragraf hangi cümleyle başlar?
A) II

B) III

C) IV

B) 2

C) 5

D) 6

7. Ali, Veli ve Mehmet’in yaĢları toplamı 45’dir. Veli’nin yaĢının 2
katı, Ali’nin yaĢının 3 katına eĢittir. Ali’nin yaĢının 2 katı
Mehmet’in yaĢına eĢittir.
Buna göre, Ali kaç yaşındadır?
A) 8

B) 9

C) 10

D) 14

8. Bir bakkal, 18 kg Ģeker, 48 kg mercimek ve 30 kg pirinci ayrı
ayrı eĢit ağırlıkta poĢetlere koyacaktır.
Bunun için en az kaç poşet gerekir?

D) V

A) 16
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B) 18

C) 20

D) 22

Diğer sayfaya geçiniz.
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9. Türkiye’de Meclis Hükümeti sistemi yerine Kabine
sistemine geçilmesini sağlayan gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?

13. Aşağıdakilerden
hangisi
1982
Anayasası’nın
değiştirilemeyecek hükümleri arasında yer almaz?
A) Türkiye Devleti’nin baĢkenti Ankara’dır.
B) Türkiye Devleti’nin dili Türkçedir.
C) Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
D) Türkiye Devleti’nin en üst yargı organı Anayasa
Mahkemesi’dir.

A) ġeriye ve Evkaf Vekâleti’nin Kaldırılması
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Çıkarılması
C) Halifeliğin Kaldırılması
D) Cumhuriyetin Ġlan Edilmesi

14. 1982 Anayasası’nda yer alan temel hak ve hürriyetler ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
10. Sonuçları
arasında
kapitülasyonların
kaldırılarak
ekonomik bağımsızlığın sağlanması bulunan, I.Dünya
Savaşı’nı sona erdiren son barış antlaşması olma
özelliğine sahip antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

A) SavaĢ, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde
milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal
edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel
hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen
durdurulabilir.
B) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ölçülülük
ilkesine aykırı olamaz.
C) Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için hiçbir Ģekilde
sınırlandırılamaz.
D) Temel hak ve hürriyetler, kiĢinin topluma, ailesine ve diğer
kiĢilere karĢı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.

A) Ankara
B) Mudanya
C) Lozan
D) Sevr

11. Atatürk ilkeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

15. 1982 Anayasası’na göre “savaş ilanına karar vermek”
aşağıdakilerden
hangisinin
görev
ve
yetkileri
arasındadır?

A) 5 ġubat 1937’de Anayasaya girmiĢtir.
B) Tüm ilkeler aynı anda uygulamaya konulmuĢtur.
C) Tarihi bir birikimin ve toplumsal ihtiyaçların sonucunda
ortaya çıkmıĢtır.
D) Birbirini tamamlayan özelliğe sahiplerdir.

A) CumhurbaĢkanı
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C) Milli Savunma Bakanı
D) Bakanlar Kurulu

16. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi “Sosyal
ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” içerisinde yer alır?

12. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Batılı devletlerle
ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak hedefine yöneliktir?

A) Vatan Hizmeti
B) Vergi Ödevi
C) ÇalıĢma Hakkı ve Ödevi
D) Türk VatandaĢlığı

A) AĢar Vergisi’nin kaldırılması
B) Takvim, saat, ölçülerde değiĢiklik yapılması
C) Toprak Reformu için çalıĢmalar yapılması
D) Halkevlerinin açılması

4

Diğer sayfaya geçiniz.
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21. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre aşağıda verilen
hâllerin hangisinde, serbest dolaşıma sokulacak eşya
gümrük vergilerinden muaf değildir?

ALAN BİLGİSİ

A) CumhurbaĢkanının zat ve ikametgâhı için gelen eĢya
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanının zat ve
ikametgâhı için gelen eĢya
C) Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eĢya
D) Genelkurmay BaĢkanlığı’nın münhasıran asli görevleri ve
MüsteĢarlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili olarak
ithal edecekleri her türlü araç, gereç, silah, teçhizat,
makine, cihaz ve sistemleri

17. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre eşyanın serbest
bölgelerde kalabileceği süre aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

1 yıl
5 yıl
10 yıl
Sınırsız

18. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre serbest bölgelerde
depolama, iĢçilik, iĢleme veya alım ve satım faaliyetlerinde
bulunan kiĢiler tarafından, gümrük idarelerince kabul edilen
forma uygun olarak envanter kayıtları tutulur.
Eşya, söz konusu kişiye ait yere konulmasından sonra
kaç saat içinde envanter kayıtlarına geçirilir?
A) 12

B) 24

C) 36

22. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük
vergilerinden muaf tutulan serbest dolaşıma sokulacak
eşya ile ilgili getirilmiş olan değer sınırı kaçtır?

D) 48

A)
B)
C)
D)

75 Euro
150 Euro
150 ABD Doları
150 Türk Lirası

19. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre Türkiye Gümrük
Bölgesinin kara suları veya hava sahasından gümrük
bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile
taşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük
Bölgesinden çıkacak eşya için gümrük beyannamesi ya
da gümrük beyannamesi verilmesinin gerekmediği
durumda aşağıdaki hangi beyan verilir?
A)
B)
C)
D)

23. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre Türkiye ile komşu
ülkeler arasında coğrafi durum ve bölge ihtiyaçları göz
önünde bulundurularak yapılacak sınır ticaretinin
kapsamını belirlemeye, sınır ticareti yapılacak sınır
ticaret merkezlerinin kurulmasına ve buralardan
yapılacak ihracat ve ithalatın usul ve esaslarını
belirlemeye veya sınır ticareti yoluyla serbest dolaşıma
girecek eşyadan alınacak vergileri göstermek üzere ilgili
kanunlarda belirtilen azami hadleri geçmemek şartıyla
tek ve maktu bir tarife uygulamaya yetkili organ
aşağıdakilerden hangisidir?

Terk beyan
Ġmha beyanı
Özet beyan
Ġhracat beyanı

20. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre Türkiye Gümrük
Bölgesini terk eden eşyanın gümrük beyannamesi
verilmesini gerektiren gümrükçe onaylanmış bir işlem
veya kullanıma tabi tutulması hâlinde, bu beyanname ne
zaman ihracat gümrük idaresine verilir?

A)
B)
C)
D)

A) EĢyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden önce
B) EĢyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden 1
gün sonra
C) EĢyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden 7
gün sonra
D) EĢyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden 10
gün sonra
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Hazine MüsteĢarlığı
Maliye Bakanlığı
Gümrük MüsteĢarlığı
Bakanlar Kurulu

Diğer sayfaya geçiniz.
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24. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre aşağıdakilerden
hangisi eşyanın tasfiyeye tabi tutulacağı yöntemlerden
birisi değildir?
A)
B)
C)
D)

28. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük yükümlülüğü
kapsamında ödenmesi gereken ithalat vergilerinin ihracat
beyannamesi konusu eĢyanın Türkiye Gümrük Bölgesi
dıĢına çıktığı tarihe kadar ödenmesi zorunludur.
Bu tarihten sonra ödenen ithalat vergileri için ayrıca
aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Ġmal suretiyle
Ġmha suretiyle
Perakende satılmak suretiyle
Ġhale yoluyla satıĢ suretiyle

A)
B)
C)
D)

25. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre ithalatta gümrük
yükümlülüğünde yükümlü, aşağıdakilerden hangisidir?

29. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük idaresi
tarafından tahakkuk ettirilen gümrük vergilerinin
bilgisayara kaydı hâlinde, bilgisayar çıktıları aşağıda
verilen hangi defter yerine geçer?

A) EĢyayı imal eden kiĢi
B) Gümrük memuru
C) Beyan sahibi
D) EĢyayı tamir eden kiĢi

A)
B)
C)
D)

Envanter Defteri
Gümrük Vergileri Tahakkukunu Ġzleme Defteri
ĠĢletme Defteri
Günlük Defter

30. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük
yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili dava açılması
zamanaşımını ne şekilde etkiler?

26. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre aşağıdakilerden
hangisi gümrük yükümlülüğünün başladığı hâllerden
birisi değildir?

A) ZamanaĢımını durdurur.
B) ZamanaĢımını baĢlatır.
C) ZamanaĢımı kesilir.
D) ZamanaĢımı dolar.

A) EĢyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Gümrük Kanunu’na
aykırı olarak giriĢi tarihinde
B) EĢyanın gümrük gözetiminden çıkarıldığı tarihte
C) Serbest bölgede bulunan eĢyanın Gümrük Kanunu’na
aykırı olarak tüketildiği veya ilk kez kullanıldığı tarihte
D) EĢyanın imal tarihinde

31. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük vergileri,
tahakkukundan hemen sonra yükümlüye tebliğ edilir.
Yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya
noksan alındığı belirlenen gümrük vergilerine ilişkin
tebligat, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten
itibaren kaç yıl içinde yapılır?

27. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre aşağıdakilerden
hangisi “eşyanın tekrar yerine konulamaz şeklinde
kaybı”nı ifade eder?
A)
B)
C)
D)

Gecikme faizi
Gecikme fiĢi
Gecikme zammı
Gecikme beyannamesi

EĢyanın tamir edilmesi
EĢyanın kullanılamaz hâle gelmiĢ olması
EĢyanın imal edilmesi
EĢyanın iĢlenmesi

A) 1
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B) 2

C) 3

D) 5

Diğer sayfaya geçiniz.

GÜMRÜK MÜġAVĠR YARDIMCILIĞI SINAVI
28 Aralık 2014 Saat:10.30

A
35. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre aşağıdakilerden
hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere gümrük
yükümlülüğünü sona erdiren sebeplerden birisi
değildir?

32. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük
idarelerinin, gümrük vergilerinin ve diğer amme
alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat
verilmesini gerekli görmeleri hâlinde, bu teminat söz
konusu vergiler tutarının yüzde kaç fazlasıyla yükümlü
veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilir?
A) 5

B) 10

C) 20

A)
B)
C)
D)

D) 25

Vergilerin kaldırılmasına karar verilmesi
Vergilerin ödenmesi
Vergilerin ödeme zamanının gelmesi
Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi

36. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük vergisinde
uzatılan süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre
aşağıdakilerden hangisi alınır?

33. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre posta gümrük
işlemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Ticari mahiyette olmayan eĢyanın gümrük idaresine
sunulması sırasında, ibraz edilen uluslararası kabul
görmüĢ belgeler için ayrıca beyanname aranır.
B) Posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen,
Türkiye’den gönderilen veya Türkiye’ye iade edilen eĢya,
posta çantaları ve koliler gümrük idaresinin kontrolüne ve
muayenesine tabidir.
C) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen bütün posta çantaları
ve koliler ilk giriĢ kapısından itibaren gümrük gözetimi
altında posta idarelerine sevk edilir ve buralarda gümrük
muayenesine tabi tutulur.
D) Türkiye Gümrük Bölgesinden gönderilecek posta
çantaları ve koliler de gümrük kontrolüne tabi olup,
bunların daha önce gümrükçe kontrol edildiğine iliĢkin
gümrük idarelerinin mühür veya diğer iĢaretlerinin
bulunup bulunmadığı ve kapların sağlamlığı tespit
edildikten sonra çıkıĢ gümrüğünden, ihracına izin verilir.

A)
B)
C)
D)

Tecil cezası
Tecil zammı
Tecil fiĢi
Tecil faizi

37. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre aşağıdakilerden
hangisi gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin
sahip olması gereken koşullardan birisi değildir?
A)
B)
C)
D)

34. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre genel ve katma
bütçeye dahil kamu kuruluşlarının, belediyelerin,
sermayesinin tamamı Devlete ait olan kamu iktisadi
kuruluşlarının ve Türkiye’deki yabancı misyon şeflerinin
verecekleri garanti mektuplarını teminat olarak kabule
yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

En az üç dil bilmek
Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak

38. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük tarifesini
oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas olan
sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve
beyana göre hesaplanan ithalat vergileri ile muayene
sonuçlarına göre alınması gereken ithalat vergileri
arasındaki fark %5’i aştığı takdirde, ithalat vergilerinden
ayrı olarak bu farkın kaç katı para cezası alınır?

A) Hazine MüsteĢarlığı
B) Gümrük MüsteĢarlığı
C) DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı
D) Maliye Bakanlığı

A) 2

7

B) 3

C) 4

D) 5

Diğer sayfaya geçiniz.

GÜMRÜK MÜġAVĠR YARDIMCILIĞI SINAVI
28 Aralık 2014 Saat:10.30

A
39. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre ihracat rejimine tabi
tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene
ve denetleme veya kontrol sonucunda; eşyanın genel
düzenleyici idari işlemlerle ihracının yasaklanmış
olduğunun tespiti hâlinde, eşyanın gümrüklenmiş
değerinin kaç katı idari para cezası verilir?
A) 2

B) 3

C) 4

43. Gümrük mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi
gümrük vergisini ortadan kaldıran nedenlerden birisi
değildir?
A)
B)
C)
D)

D) 5

40. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre ithalat veya ihracat
vergilerinden muaf eşyayı, Kanunda belirlenen gümrük
kapıları dışında başka yerlerden izinsiz olarak ithal veya
ihraç veya bunlara teşebbüs edenlerle, bu tür eşyayı
gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda sokanlar veya
çıkaranlar ile buna teşebbüs edenlerden, söz konusu
eşyanın ithalata konu olması hâlinde, aşağıda verilen
hangi değerinin ne kadarı oranında para cezası alınır?

44. Taşıma araçları hariç olmak üzere eşyanın geçici ithali
için kullanılan, ayniyet tespitine yarayan ve ithalat
vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerin uluslararası
alanda geçerli şekilde teminata bağlandığını gösteren,
gümrük beyannamesi olarak kabul edilen, uluslararası
bir gümrük belgesi olan ATA Karnesi’nin geçerlilik
süresi kaç yıldır?

A) CIF - onda biri
B) FOB - yüzde biri
C) FOB - onda biri
D) CIF - yüzde biri

A) 1

B) 2

C) 3

B) 2

C) 3

D) 4

45. Gümrük Yönetmeliği’ne göre ticari ve özel kullanıma
mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil
kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belge
aşağıdakilerden hangisidir?

41. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre uzlaşma konusu
yapılan gümrük vergileri ve cezalar, uzlaşma
gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının tebliğinden
itibaren kaç ay içinde ödenir?
A) 1

Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi
Gümrük vergisinin ödenmesi
Gümrük vergisine karĢı dava açılması
Gümrük vergisine konu eĢyanın beyan edilme özelliğinin
yitirilmesi

A) Tır Karnesi
B) YetkilendirilmiĢ Yükümlü Sertifikası
C) Gümrüklerden GeçiĢ Karnesi (CPD)
D) Uygunluk Karnesi

D) 6

42. Aşağıdakilerden
hangisi
gümrük
mevzuatının
uygulanmasına yönelik ikincil düzenlemeler kapsamında
nitelendirilemez?
46. Gümrük Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi
serbest dolaşıma giriş rejiminde menşe şahadetnamesi
yerine kullanılır?

A) Geçici Ġthal Edilen Kara TaĢıtlarına ĠliĢkin Gümrük Genel
Tebliği
B) Gümrüksüz
SatıĢ
Mağazaları
Yönetmeliği’nin
Uygulamasına Yönelik Genelge
C) Gümrük Yönetmeliği
D) Gümrük Kanunu

A) Ġzin belgesi
B) EUR. 1 DolaĢım sertifikası
C) Gümrük beyannamesi
D) TaĢıma belgesi
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47. Gümrük Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi
mevcut yasal düzenlemeler kapsamında uygulanmakta
olan gümrük rejimlerinden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)

51. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre uzlaşmaya konu
alacaklar hakkında aşağıdakilerden hangisi ileri
sürülerek uzlaşma talebinde bulunulamaz?

Hariçte ĠĢleme Rejimi
Muafiyet Rejimi
Transit Rejim
Gümrük Antrepo Rejimi

A) Yükümlü veya ceza muhatabının böyle bir borcunun
bulunmadığı
B) Yükümlü veya ceza muhatabı tarafından söz konusu
eksiklik veya aykırılıkların; Kanun hükümlerine yeterince
nüfuz edememekten kaynaklandığı
C) Yükümlü veya ceza muhatabı tarafından söz konusu
eksiklik veya aykırılıkların; Kanun hükümlerini yanlıĢ
yorumlamaktan kaynaklandığı
D) Ġhtilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüĢ
farklılığının olduğu

48. Gümrük Yönetmeliği’ne göre beyanın kontrol türü ve
kontrolle görevli memur, bilgisayar sistemi tarafından risk
kriterlerine göre belirlenir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kontrol türlerinden
birisi değildir?
A)
B)
C)
D)

Sarı hat
Mavi hat
Kırmızı hat
Turuncu hat
52. Gümrük Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi
eşyanın gümrük kıymetinin tespitinde uygulanan
yöntemlerden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)

49. Gümrük Yönetmeliği’ne göre geçici depolanan eşyanın;
görünüş ve teknik özelliklerinin değiştirilmemesi
koşuluyla aynı durumda muhafazalarını sağlamak üzere,
gümrük idaresinin izni ve denetlemesi altında, geçici
depolama yerlerinde bulunan diğer eşyaya zarar
vermeyecek
şekilde
kaplarının
tamiri
veya
sağlamlaştırılması,
kaplarının
yenilenmesi,
havalandırılması, kalburlanması gibi faaliyetlere tabi
tutulmasının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Sınıflandırma
Hariçte iĢleme
Antrepo rejimi
Elleçleme

Aynı eĢyanın satıĢ bedeli yöntemi
Ġndirgeme yöntemi
Takdir Komisyonunca değer belirleme yöntemi
HesaplanmıĢ kıymet yöntemi

53. Gümrük Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi
“onaylanmış kişi statüsü” için gereken genel
koşullardan birisi değildir?
A) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleĢmiĢ vergi ve ceza
borcu bulunmamak
B) En az üç yıl fiilen faaliyette bulunan gerçek kiĢi olmak
C) Vergi mevzuatı uyarınca kesinleĢmiĢ vergi borcu
bulunmamak
D) Ġlgili mevzuat uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim
borcu bulunmamak

50. Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Yönetmeliği’nde yer
alan kontrol türlerinden yeşil hattın tanımıdır?
A) EĢyanın veya buna iliĢkin yazılı beyan ve ilgili belgelerin
veya ticari belge ve verilerin sonradan kontrol edildiği hat
B) EĢyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi
tutulmadığı hat
C) Muayeneye gerek görülmeksizin eĢyaya ait beyanname
ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun
kontrol edildiği hat
D) Bakanlıkça belirlenen onaylanmıĢ kiĢi statüsüne sahip
kiĢilerin yararlandığı, ithalatta veya ihracatta eĢyanın
tesliminden önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi
tutulmadığı hat
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54. Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

57. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre bu
Kanunda tanımlanan suçların kaç kişi tarafından birlikte
işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır?

A) Antrepo açma izni için Türkiye’de yerleĢik olma koĢulu
aranmaz.
B) Gümrük idareleri tarafından antrepo iĢletilmediği veya bu
iĢletmelerin yeterli olmadığı hâllerde, gümrük antreposu
açılması ve iĢletilmesi izni vermeye MüsteĢarlık
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
C) MüsteĢarlığın izni ile antrepo iĢleticisinin hak ve
yükümlülükleri aynı Ģartları haiz baĢka bir kiĢiye
devredilemez.
D) Sahiplerinin isteği ile kapatılma hâli hariç, antrepo açma
izni iptal edilen gerçek ve tüzel kiĢilere, iznin iptal edildiği
tarihten itibaren iki yıl süre ile yeniden antrepo açma izni
verilmez.

A) 2 veya daha fazla
B) 3 veya daha fazla
C) 4 veya daha fazla
D) 5 veya daha fazla

58. Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu’nda yer alan koruma tedbirlerinden
birisidir?
A)
B)
C)
D)

55. Gümrük Yönetmeliği’ne göre serbest dolaşıma giriş
rejiminde yer alan ticaret politikası önlemleri ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) EĢyanın serbest dolaĢıma giriĢinde, o tarihte yürürlükte
bulunan ticaret politikası önlemlerine iliĢkin mevzuat ile
konulmuĢ hükümler de uygulanır.
B) Ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasında serbest
dolaĢıma giriĢ beyannamesinin tescil tarihi esas alınır.
C) Önlem kararının düzenlenecek bir belgeye istinaden
uygulanması durumunda, gümrük beyannamesinin tescil
tarihi itibariyle geçerlilik süresi sona eren belgeler kabul
edilmez.
D) Serbest dolaĢıma giriĢte, yürürlükteki Ġthalat Rejimi
Kararı’nda belirtilen ticaret politikası önlemlerine tabi
eĢyanın menĢeinin menĢe Ģahadetnamesi ile ispatına
gerek yoktur.

Gözaltı
Telekomünikasyon yoluyla iletiĢimin denetlenmesi
Teknik araçlarla izleme
Arama

59. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre
kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla
görevli olup da bu Kanunda tanımlanan suçların
işlenmesine kasten göz yuman kişinin ne şekilde
sorumlu tutulacağı aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) ĠĢlenen suçun müĢterek faili
B) ĠĢlenen suçun yardım edeni
C) ĠĢlenen suçun azmettireni
D) ĠĢlenen suçun dolaylı faili

56. Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu’nda tanımlanan kavramlardan birisi
değildir?
A) GümrüklenmiĢ değer
B) Gümrük vergileri
C) Akaryakıt
D) Ulusal marker
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60. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre bu
Kanunda tanımlanan suçların, tüzel kişinin faaliyeti
çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi hâlinde,
tüzel kişiye uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)

63. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre
kaçak akaryakıt, yakalandığı yerde il özel idaresi yoksa
aşağıdakilerden hangisine miktarı, cinsi ve özelliklerini
gösterir bir tutanakla yakalandığı yerde teslim edilir?
A)
B)
C)
D)

Adli para cezası
Ġdari para cezası
Tüzel kiĢiye özgü güvenlik tedbirleri
Hürriyeti bağlayıcı ceza

61. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre
aşağıdaki fiillerden hangisini işleyenler etkin pişmanlık
hükümlerinden faydalanamaz?

64. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda kullanılan
“serbest dolaşımda bulunmayan eşya” terimi, aşağıdaki
hangi Kanunda da yer almaktadır?

A) EĢyayı, gümrük iĢlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye
sokmak
B) Ġthali kanun gereği yasak olan eĢyayı ülkeye sokmak
C) Ġhracı kanun gereği yasak olan eĢyayı ülkeden çıkartmak
D) EĢyayı, aldatıcı iĢlem ve davranıĢlarla gümrük vergileri
kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak

62. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre
akaryakıt kaçakçılığı yapan bir kimsenin Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’nca kamuoyuna ilan edilebilmesinin
ön şartı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Ġlk derece mahkemesince mahkum edilmesi
Bu kiĢi hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanması
Hakkında verilen mahkumiyet hükmünün kesinleĢmesi
Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde iĢlenmesi

Defterdarlık
Emniyet Müdürlüğü
Vergi Dairesi
Valilik

A)
B)
C)
D)

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
4458 sayılı Gümrük Kanunu

65. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda yer alan
suç sonrası etkin pişmanlık hükmüne göre, kaçakçılık
suçunu işleyen kişi aşağıda yer alan hangi aşamaya
kadar Kanunda gösterilen parayı Devlet Hazinesine
öderse hakkında, bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık
suçlarından dolayı verilecek ceza yarı oranında indirilir?
A) Suç resmi makamlar tarafından haber alınana kadar
B) Hüküm kesinleĢene kadar
C) Ġlk derece mahkemesi hüküm verene kadar
D) SoruĢturma evresi sona erinceye kadar
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66. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda yer alan
etkin pişmanlık hükmü ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Suça iĢtirak etmiĢ olan kiĢinin, suç resmi makamlar
tarafından haber alınmadan önce bu makamlara haber
vermesi gerekir.
B) Suça iĢtirak etmiĢ olan kiĢinin bu kapsamda ceza
almaması için, verdiği bilginin hem faillerin hem de kaçak
malın yakalanmasına hizmet etmesi gerekir.
C) Suça iĢtirak etmiĢ olan kiĢinin verdiği bilgi; fiile, diğer
faillere ve kaçak eĢyanın saklandığı yere iliĢkin olmalıdır.
D) Suç haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya
çıkmasına hizmet ve yardım eden kiĢiye verilecek ceza
üçte iki oranında indirilir.

67. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre
kaçakçılık konusunu oluşturan aşağıdaki hangi eşyanın
kaçakçılığı hâlinde verilecek cezalar yarısından iki
katına kadar artırılmaz?

69. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre
“kaçak eşya, her türlü silah, mühimmat, patlayıcı ve
uyuşturucu maddelerin bulunduğundan şüphe edilen
her türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer
araçlara yapılacak arama ve el koyma işlemi”, aşağıdaki
hangi Kanun hükümleri uyarınca yerine getirilir?
A)
B)
C)
D)

70. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına
giren suçlar dolayısıyla açılan davalar, Adalet
Bakanlığı’nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu’nca belirlenen aşağıdaki hangi mahkemelerde
görülür?

A) Akaryakıt
B) Elektronik eĢya
C) Tütün
D) Alkollü içki

68. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi Gümrük bölgesine, Gümrük
Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka
yerlerden
girenlere
veya
geçenlere
yapılacak
işlemlerden birisi değildir?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
4458 sayılı Gümrük Kanunu

A)
B)
C)
D)

Ağır Ceza Mahkemeleri
Sulh Ceza Mahkemeleri
Kaçakçılık Mahkemeleri
Asliye Ceza Mahkemeleri

71. Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu’na Göre Elkonulan Akaryakıtın
Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara
İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nin dayanağı olan
kanunlardan birisidir?
A) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
B) 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun
TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
C) 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
D) 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası
Kanunu’nda DeğiĢiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası
Hakkında Kanun)

A) Durdurma
B) El koyma
C) Arama
D) Gözaltına alma
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72. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre
Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve
Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nce,
elkonulan akaryakıttan alınan numuneleri saklamak
aşağıdaki hangi kurumun görevidir?
A) Ġl Özel Ġdaresi
B) Adli Tıp Kurumu
C) Kriminal Laboratuvar
D) Gümrük Ġdaresi

75. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre
Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama
Yönetmeliği’nce aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre elkonulan ve
ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol,
etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret
bulunmayan tütün ve tütün mamullerinin elkoyan
idarece, komisyon marifetiyle imha veya bertaraf
edildiği yöntemlerden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)

73. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre
Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve
Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nce bu
yönetmelik
ile
yapılan
düzenlemelere
ilişkin
öngörülmeyen durumların ortaya çıkması hâlinde
bunları inceleyip sonuçlandırmaya, konusuna göre
aşağıdaki Bakanlıklardan hangisi yetkili değildir?
A)
B)
C)
D)

Maliye Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ĠçiĢleri Bakanlığı

74. Aşağıdakilerden hangisi, 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu’na Göre Elkonulan Akaryakıtın
Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara
İlişkin
Uygulama
Yönetmeliği’nde
tanımlanan
kavramlardan birisi değildir?
A)
B)
C)
D)

Öğütülerek
Parçalanarak
Kırılarak
Sanayi tesislerinde yakılarak

76. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre
Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin
Uygulama Yönetmeliği’nce gümrük idaresi dışında
muhafaza edilen eşya veya taşıtın satış suretiyle
tasfiyesi hâlinde, alıcısına teslim tarihine kadar
muhafaza ücreti karşılığı olarak satış bedelinin yüzde
kaçı döner sermaye işletmesi bütçesinden ödenir?
A) 15

B) 20

C) 25

D) 30

77. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre
Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama
Yönetmeliği’nce aşağıdaki maddelerden hangisini
içeren içkiler, alkollü içki tanımının içerisinde yer
almaktadır?

Rayiç bedel
Kaçak akaryakıtın değeri
Teknik düzenleme
Birim

A)
B)
C)
D)
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GÜMRÜK MÜġAVĠR YARDIMCILIĞI SINAVI
28 Aralık 2014 Saat:10.30

A
78. Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu’na Göre Elkonulan Eşya ve
Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nce
elkonulan eşyanın değiştirilmemesi ve asli niteliklerinin
belirlenmesi amacıyla, elkoyma işlemi sırasında eşyanın
durumunu gösterecek şekilde ayrıntılı olarak tespit
edilmesi gereken özellikleri arasında yer almaz?
A) EĢyanın markası
B) EĢyanın miktarı
C) EĢyaya el koyma yeri
D) EĢyanın modeli

79. Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu’na Göre Elkonulan Eşya ve
Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nce
bir sahte paraya el konulduğunda bu paranın teslim
edildiği yerlerden birisidir?
A)
B)
C)
D)

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ģubeleri
Valilik
Ziraat Bankası Ģubeleri
Ġl Emniyet Müdürlüğü

80. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre
Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama
Yönetmeliği’nce bir nükleer maddeye el konulduğunda
bu maddenin hangi kuruma teslim edileceğine ilişkin
değerlendirmeyi aşağıdaki hangi bakanlık/kurum yapar?
A) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
B) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma
(TÜBĠTAK)
C) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
D) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kurumu
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Test bitti.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

7.

Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları bir yere
yazıp, dışarı çıkarmanız yasaktır.

(Sınav başlamadan önce Salon Başkanı tarafından
yüksek sesle adaylara okunacaktır.)

8.

Sınavda HESAP MAKİNESİ
KESİNLİKLE YASAKTIR.

9.

Adaylar sınav binası içerisinde bulunduğu sürece,
databank benzeri özel elektronik donanımlar ile
kulaklık, telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb.
iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan
fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları binayı terk
edene kadar kapalı konumda tutmak zorundadır.

1.

Sınavda 4 (dört) seçenekli, toplam 80 (seksen) adet
çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış
cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi
olmayacaktır.

2.

Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 90 (doksan)
dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15
dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava
alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 5 dakikasında
adayların sınav salonunu terk etmelerine izin
verilmeyecektir.
Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı,
rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav
salonuna alınmayacaktır.

3.

4.

5.

6.

Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip
düzenlenmediğini ve TC Kimlik Numaranızın doğru
yazılıp yazılmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir
yanlışlık olması durumunda Salon Başkanına mutlaka
bildiriniz. Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan
kitapçık türü ile ilgili kutucuğu işaretlemeyi ve ilgili
kısma ad ve soyadınızı yazarak imzalamayı
unutmayınız. Optik cevap kağıdına işaretlenmesi
gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde
sınavın
değerlendirilmesi
mümkün
olmayacaktır.
Cevapların optik cevap kâğıdına işaretlenmiş olması
gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar
geçerli değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş
cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek
süre kesinlikle verilmeyecektir. Optik cevap
kâğıdında her türlü işaretleme siyah kurşun kalemle
yapılacaktır. Her alanın cevabı o alanın adının yazılı
olduğu sütunda ve/veya sütunlarda işaretlenecektir.
Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan kitapçık
türü ile her sayfada yer alan kitapçık türünün aynı
olup olmadığını, sayfaların eksik olup olmadığını,
kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını
kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya
basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon
Görevlilerine başvurunuz.
Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen
bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları
mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki
boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun
dışında müsvedde kullanmak yasaktır. Sınav
sonunda
soru
kitapçıkları
toplanacak
ve
incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya sayfalarının
eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz sayılır.

KULLANMAK

Sınav esnasında, sıraların gözünde ve/veya
ulaşabilecekleri yerlerde söz konusu araçları açık ve
kullanılabilir konumda bulunduran adayların durumu
Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların
sınavları geçersiz sayılır.
10. Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya
ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter vb.
kaynakları bulundurmaları yasaktır. Bulunduran
adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılır.
11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru
sormak, başka adayın/adayların kâğıdına bakmak,
başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb.
şeylerin alınıp-verilmesi yasaktır. Bunlardan herhangi
birini yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına
yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.
12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden,
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin
durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların
sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye
veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir;
sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve Optik
cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek
şekilde tutmanız gerekmektedir.
13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz
yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması,
her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında
güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya
Süresi Geçerli Pasaporttan birini sınav süresince
masaların üzerinde bulundurmaları zorunludur.
15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve
optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi
unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır.
16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV
BAŞLAMIŞTIR.” denilmeden sınava başlamayınız.
17. Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda
bu soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır.

