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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.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. Orhan Veli, şiirde geleneği reddetmiş ve ırmağın

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
yapılmıştır?

yatağını değiştirmeye çalışmış bir şairdir.

Bu cümledeki altı çizili sözle Orhan Veli’nin
hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Sermet Bey, zamanla unvanına uygun bir
mizaç edinmiş, şehirli bir karakter olmuştur.
B) İlk günler keşfetmek, burada yaşayıp yaşayamayacağına karar vermek için Paris’i sokak
sokak dolaşır.
C) Tanpınar’ın, yüzyıllardır münakaşasını yaptığımız Doğulu kalmak, Batılı olmak meselesinde
dikkate değer fikirleri var.
D) Çalışması, ekonomi için önemli olduğu gibi
sosyolojik ve etik okumalar içinde önemli ve
anlamlı ufuklar açabilir.

A) Dikkat çekmek istediği
B) Köklü değişiklikler yapmak için uğraştığı
C) Toplumsal meselelere yer verdiği
D) Şiir alanında liderlik yaptığı

2. Dostoyevski okumaya “Suç ve Ceza” ile lise

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine
cevap olarak söylenmiştir?
A) Dostoyevski üzerine çalışma yapmanızın
nedenleri nelerdir?
B) Dostoyevski’nin edebiyatımızda ne gibi etkileri
olmuştur?
C) Türk edebiyatı Batı’daki hangi ülkelerin edebiyatlarından etkilenmiştir?
D) Dostoyevski’nin dünya edebiyatı üzerinde
tesiri olmuş mudur?

5. Ardışık beş tek sayının toplamı 375 olduğuna
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

yıllarında başladım. Okudukça da Türk edebiyatının ondan ne kadar etkilendiğini fark ettim. Sanki
daha evvel okuduğum Türkçe edebî eserlerin
kaynağını keşfetmiştim. Beni onun üzerinde
çalışmaya iten bu yakınlık duygusuydu. Başka bir
yazar yerine, onunla daha samimi ve doğrudan
bir ilişki kurabileceğimi fark ettim.

göre bu sayılardan en büyüğü kaçtır?
A) 81

B) 79

C) 77

D) 75

-1
6. 23+ 2 -3 işleminin sonucu aşağıdakilerden

2 +2
hangisidir?
A) 4

B) 1

C) 4
13

D) 2
15

7. Bir merdivenin basamaklarını üçer üçer çıkıp

3. On beş yaşında ya var ya yok. Tozlu pantolonu

birer birer inen bir kişi toplam 40 adım atıyor.

iyice düşmüş, bordo tişörtü yukarı sıyrılmış. Toz,
giysilerine yük. Teni güneş göre göre kızıllaşmış,
tişörtüyle aynı renk olmuş. İki yanından kavradığı
mavi leğeni güçlükle taşıyor. Bacakları titriyor.
Kolları da… Sendeliyor. Zayıf bedeninin ağırlığının yarısı kadar, taşımaya çalıştığı yükün ağırlığı.
Kaykılıyor. Düşürdü düşürecek elindekileri. Düşürmesiyle düşmesi arasında zihnim gidip geliyor.
Zihnimin direkleri onun bacakları gibi titriyor. Zihnimin direkleri onun kolları kadar titriyor. İki adım
daha atsam… Tutsam mavi leğenin ucundan, ona
yardım etsem…

Buna göre bu merdiven kaç basamaklıdır?
A) 40

B) 30

C) 20

D) 10

8. Bir iş yerinde çalışan kadınların sayısının, erkeklerin sayısına oranı 3 dir.
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Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?

Bu iş yerinde çalışan kadınların sayısı ile erkeklerin sayısının toplamı 154 olduğuna göre
erkeklerin sayısı kaçtır?

A) Karşılaştırma
C) Örnekleme

A) 88

B) Betimleme
D) Benzetme
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B) 96

C) 104

D) 112
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9. Mustafa Kemal’in ataşemiliterlik görevinde

14. BM’nin 1989 yılında onayladığı Çocuk Haklarına

bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selanik
C) Şam

Dair Sözleşmesi doğrultusunda uluslararası
topluluğun çocuklara verilen sözleri yerine
getirmesi için çaba gösteren uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

B) Sofya
D) Manastır

A) UNESCO
C) ICAO

B) UNICEF
D) WFP

10. Anadolu ve Rumeli’de kurulmuş olan millî

cemiyetler aşağıdakilerden hangisiyle “Anadolu ve Rumeli Müdafaaihukuk Cemiyeti” adıyla
birleştirilmiştir?

hangisi yanlıştır?

B) Amasya Genelgesi
D) Sivas Kongresi

11. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan
Savaşı’nın sonuçlarından biridir?
A) Ankara Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Londra Konferansı
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

12. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi kadın erkek
eşitliğini sağlamaya yöneliktir?
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A) Havza Genelgesi
C) Erzurum Kongresi

15. Atatürk milliyetçiliği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
A) Siyasal, kültürel, toplumsal içeriğinin yanında
ekonomik içeriği de olan bir ilkedir.
B) Toplum için ülkü, yazgı, dil ve kültür birliğini
temele alır.
C) Irkçı ve yayılmacı milliyetçilik anlayışlarını
reddeder.
D) Objektif bir milliyetçiliktir.

16.   I. Dünya Barış Günü - 1 Eylül

II. Çocuk Hakları Günü - 24 Ekim
III. İnsan Hakları Günü - 10 Aralık
Yukarıda verilen insan haklarıyla ilgili özel gün
ve tarih eşleştirmelerinin hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve III

B) Yalnız II
D) I, II ve III

A) Aşar vergisinin kaldırılması
B) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
C) Medeni Kanunu’n kabul edilmesi
D) Türk Tarih Kurumunun kurulması

17. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre “serbest

dolaşımda bulunan eşya” statüsü ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest
dolaşıma giriş beyannamesinin iptal edilmesi hâlinde eşya “serbest dolaşımda bulunan
eşya” statüsünü kaybeder.
B) Serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil
edilen eşya “serbest dolaşımda bulunan eşya”
statüsü kazanır.
C) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve gümrüğe
sunulan eşya “serbest dolaşımda bulunan
eşya” statüsündedir.
D) Sadece gümrük vergisi ödenen eşya “serbest
dolaşımda bulunan eşya” statüsündedir.

13. Aşağıdakilerden hangisi siyasal haklar arasında
yer almaz?

A) Sendika hakkı
B) Vatandaşlık hakkı
C) Seçme, seçilme hakkı
D) Kamu hizmetlerine girme hakkı
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18. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre eşyanın

21. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre “işlem gör-

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden serbest dolaşıma girişine ilişkin usul ve esasları
belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

müş ürün” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm
ürünler
B) Dâhilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürün
C) İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl
işlem görmüş ürün dışındaki ürünler
D) İşlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda
bulunan eşya

A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C) Bakanlar Kurulu
D) Başbakanlık

19. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bağlayıcı

Tarife Bilgisine ilişkin hükümleri çerçevesinde
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

20. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre aşağı-

dakilerden hangisi gümrük tarifesi tanımına
girmez?

22.   I. Bir serbest bölgeye ihracat kaydıyla konulan,
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A) Bilgi alan kişi, beyan edilecek eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her
bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlamak
zorundadır.
B) Bağlayıcı tarife bilgisi, bilgide tanımlanan
eşyanın vergi oranında bir değişiklik olması
hâlinde geçerliliğini yitirir.
C) Bağlayıcı tarife bilgisi veriliş tarihinden itibaren
5 yıl geçerlidir.
D) Bağlayıcı tarife bilgisi için gerekli tahliller ücretsizdir.

A) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarife
Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife
önlemlerinin uygulanması için tespit edilen
diğer cetveller
B) Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük
Tarife Cetveli
C) İthalat vergilerinde, bazı eşyaya şartlı olarak
uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamaları
D) Gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım

eşyanın gümrük idarelerine sunulması ve gerekli gümrük işlemine tabi tutulması şarttır.
II. Bir serbest bölgeye ithalat vergilerinin geri
verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin bir karardan sonra konulan, eşyanın gümrük idarelerine sunulması ve gerekli gümrük işlemine tabi
tutulması şarttır.
III. İhracat vergilerine veya ihracatla ilgili diğer hükümlere tabi olan eşyanın gümrük idarelerine
bildirilmesi gerekir.
4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre serbest
bölgelere ilişkin yukarıdakilerden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve III

B) Yalnız II
D) I, II ve III

23. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre Türkiye

Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya gümrüğe sunulmasından
sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya
kullanıma tabi tutuluncaya kadar hangi statüde
bulunur?
A) Gümrük statüsü
B) Transit eşyası statüsü
C) Antrepo eşyası statüsü
D) Geçici depolanan eşya statüsü

4

A

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI

24. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre aşağıda-

27. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre tasfiye

kilerden hangisi gümrük yükümlülüğünü sona
erdiren hâllerden biri değildir?

edilmesine karar verilen eşyanın bulunmaması hâlinde, ithal eşyası için tahsil edilecek
tutar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vergilerin ödenmesi
B) Vergilerin teminata bağlanması
C) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi
D) Vergilerin kaldırılmasına karar verilmesi

A) CIF kıymeti ile bunlara ilişkin gümrük vergileri
ve hesaplanan gecikme faizi tutarları
B) CIF kıymeti ile bunlara ilişkin gümrük vergileri
tutarları
C) FOB kıymeti ile bunlara ilişkin gümrük vergileri
tutarları
D) CIF kıymeti tutarı

25. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre serbest

A) Eşyanın gümrük vergilerinin alınması, gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası
verilmesi, eşyanın el konularak mülkiyetinin
kamuya geçirilmesi ve eşyanın tasfiyeye tabi
tutulması
B) Eşyanın gümrük vergilerinin alınması, gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası
verilmesi, eşyanın el konularak mülkiyetinin
kamuya geçirilmesi
C) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin dört katı idari
para cezası verilmesi, eşyanın el konularak
mülkiyetinin kamuya geçirilmesi ve eşyanın
tasfiyeye tabi tutulması
D) Eşyanın gümrük vergilerinin alınması, gümrük
vergilerinin iki katı idari para cezası verilmesi,
eşyanın el konularak mülkiyetinin kamuya
geçirilmesi ve eşyanın tasfiyeye tabi tutulması

28. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük
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dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya
(Eşya değersiz, artık veya atık madde değildir.) ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene
ve denetleme veya teslimden sonra kontrol
sonucunda eşyanın genel düzenleyici idari
işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun
tespiti hâlinde yapılacak işlemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 15

B) 20

C) 30

D) 45

29.   I. Türkiye kara suları

II. Türkiye iç suları
III. Türkiye hava sahası
4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri Türkiye Gümrük Bölgesine
dâhildir?
A) Yalnız I
C) II ve III

26.   I. Gümrük idareleri ile işbirliği

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

30. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre transit

II. Belirli bir sürede transit rejiminin doğru kullanımı
III. Taahhütlerini yerine getirebilecek mali güce
sahip olduklarının kanıtlanması

rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması aşağıdakilerden hangisi
kapsamında yapılamaz?

4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre güvenilirlik standartlarına sahip oldukları gümrük idaresince belirlenen kişilere indirilmiş
tutarda kapsamlı teminat veya teminattan
vazgeçme izni verilmesinde esas alınan temel
kriterler arasında yukarıdakilerden hangileri yer
almaktadır?
A) Yalnız I
C) II ve III

antrepolarında bulunan eşya için, gümrükçe
onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi hâlinde
gümrük işlemlerinin beyannamenin tescilinden itibaren en geç kaç gün içinde bitirilmesi
gerekir?

A) TIR karnesi
B) INF 2 Bilgi Formu
C) Transit rejim beyanı
D) Transit belgesi olarak kullanılan ATA Karnesi

B) I ve III
D) I, II ve III
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31. Denizyolu ile Çin’den gelen ithalat vergileri-

34. 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın gümrük
vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına
ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ne tabi eşya için İzmir Gümrük Müdürlüğünde
01.03.2017 tarihinde özet beyan tescil edilmiş;
söz konusu eşya 02.03.2017 tarihinde gümrüğe
sunulmuş; geçici depolama yerine alınan eşyanın
serbest dolaşıma giriş beyannamesi 03.03.2017
tarihinde tescil edilmiş ve muayeneye yönlendirilen beyanname muhteviyatı eşyaya ilişkin muayene 04.03.2017 tarihinde yapılarak beyana aykırı
herhangi bir husus tespit edilmemiştir.
Yukarıda yer verilen ithalat işlem süreci göz
önünde bulundurulduğunda 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre ithalat vergilerine tabi söz
konusu eşyanın ithalatında gümrük yükümlülüğü hangi tarihte başlamıştır?
B) 02.03.2017
D) 04.03.2017

32. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun serbest böl-

gelere ilişkin hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Gümrük idareleri, Gümrük Kanunu’nda yer
alan hükümlere uyacağı hususunda ciddi şüphe uyandıran kişilerin serbest bölgeye girişine
izin vermeyebilir.
B) Serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda olmayan eşya, gümrük idarelerinin izni ile
mutat elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir.
C) Bir serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya için özet beyan verilir.
D) Serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda
olmayan eşya, gümrük kontrolü altında işleme
rejimine tabi tutulamaz.
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A) 01.03.2017
C) 03.03.2017

A

A) Vergiye tabi bir gümrük rejimi altında Türkiye
Gümrük Bölgesine giren bir eşyanın, beyan
sahibinin hatasından kaynaklanmayan bir nedenle alıcısına tesliminin mümkün olmaması
hâlinde geri verilir veya kaldırılır.
B) Kanun’un 214’üncü maddesi hükmü çerçevesinde; geri verme deyimi ödenmiş olan gümrük
vergilerinin tamamen veya kısmen alınmamasına karar verilmesi anlamına gelir.
C) Gönderen kişi tarafından yanlış adrese gönderilen eşyaya ait vergilerin geri verilmesi veya
alınmaması, eşyanın yabancı ülkedeki satıcısına veya satıcısının gösterdiği adrese ihraç
edilmesi şartıyla mümkündür.
D) İthalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması, eşyanın yabancı bir ülkeye ihraç edilmeden önce Türkiye Gümrük Bölgesi içinde
kullanılmamış ve satılmamış olması şartına
bağlıdır.

35. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı
Karar’a göre aşağıdaki eşyalardan hangisinde,
Kanun’un özet beyana ve eşyanın gümrüğe
sunulmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz?
A) Uluslararası spor müsabakalarında kullanılmak üzere getirilen eczacılık ürünlerinin
serbest dolaşıma giriş işlemlerinde
B) Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazların serbest dolaşıma giriş
işlemlerinde
C) Hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesine
getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde
D) Kriz hâllerinde zarar görenlere gönderilen
eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinde

33. Aşağıdakilerden hangisi 4458 Sayılı Gümrük
Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması
Hakkında Karar’a göre geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşya arasında
sayılmamıştır?

A) Tüketilebilir nitelikteki eşya
B) Türkiye’ye ithali yasak olan eşya
C) Türkiye’den ihraç edilmesi yasak olan eşya
D) Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan
eşya
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36. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddele-

39. Gümrük Yönetmeliği’ne göre “İki ya da daha

rinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı
Karar uyarınca Türkiye Gümrük Bölgesi dışında üretilmiş olan, bir ticari fuar veya benzeri
bir olay münasebetiyle getirilecek olan her
türlü eşyanın temsil edici özelliklerini taşıyan küçük miktardaki numune cinsi eşyaya
muafiyet tanınmakta olup söz konusu muafiyetin uygulanması için aranan şartlara ilişkin
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

37. Gümrük Yönetmeliği’ne göre bir fatura kap-

samı eşyanın çeşitli cins ve nevide ve çeşitli
ağırlıktaki kaplara konulması hâlinde, her
kapta ne miktar eşya bulunduğunu göstermek
amacıyla düzenlenen belgenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konşimento
C) Çeki Listesi

B) Fatura
D) Alındı Belgesi

A) Tercihli tarife
C) Kota

B) Tarife tavanı
D) Tarife önlemi

40. Gümrük Yönetmeliği’ne göre beyan sahibinin

uygulama sırası değiştirme talebi olmadığı
durumda, gümrük kıymetinin belirlenmesi için
uygulanan yöntemlerin baştan sona doğru,
sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Halka ücretsiz olarak dağıtılmak üzere gönderilmesi ve kişilerin kullanım veya tüketimine
mahsus olması
B) Yabancı ülkelerden ücretsiz olarak gönderilmesi veya serbest dolaşıma sokulan eşya ile
birlikte gelmesi
C) Paketlenmemiş yiyecek ve içecekler için
dağıtım yerinde anında tüketilebilir nitelikte
bulunması
D) Paketlenmiş ise aynı malın piyasada mevcut
en büyük biriminden daha küçük miktarını
içermesi

çok ülkenin yaptıkları ticaret anlaşması uyarınca,
aralarındaki ticarette karşılıklı olarak ya da bir
ülkenin belli ülke ya da toprak parçaları menşeli
eşyaya tek taraflı olarak daha düşük tarife uygulaması” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade
eder?

38. Gümrük Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki kodla-

A) Satış Bedeli - Aynı Eşyanın Satış Bedeli    
Yöntemi - Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi
- İndirgeme Yöntemi - Hesaplanmış Kıymet
Yöntemi - Son Yöntem
B) Satış Bedeli - Hesaplanmış Kıymet Yöntemi
- İndirgeme Yöntemi - Aynı Eşyanın Satış
Bedeli Yöntemi - Benzer Eşyanın Satış Bedeli
Yöntemi - Son Yöntem
C) Satış Bedeli - İndirgeme Yöntemi - Hesaplanmış
Kıymet Yöntemi - Aynı Eşyanın Satış Bedeli
Yöntemi - Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi
- Son Yöntem
D) Satış Bedeli - Aynı Eşyanın Satış Bedeli    
Yöntemi - Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi
- Hesaplanmış Kıymet Yöntemi -  İndirgeme
Yöntemi - Son Yöntem

41. Gümrük Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden

ma ve tanım eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

hangisi gümrük kıymetinin belirlenmesinde
alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığının
kabul edildiği durumlardan biri değildir?

A) 87.03 - Tarife Pozisyonu
B) 1604.20 - Kombine Nomanklatür Pozisyonu
C) 3201.90.90 - Kombine Nomanklatür Pozisyonu
D) 4812.00.00.90.00 - Gümrük Tarife İstatistik
Pozisyonu

A) Birbirlerinin yasal ortakları olmaları
B) Aynı vakıf veya derneğe üye olmaları
C) İşçi ve işveren ilişkisi içinde bulunmaları
D) Birbirlerinin memuru veya idarecileri olmaları
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42. ABC firması, X Gümrük Müdürlüğünden bir ithalat

45. Gümrük Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden
hangisi için özet beyan aranır?

işlemi gerçekleştirmiştir. Ancak, beyanname kapandıktan ve eşyasını gümrükten çektikten sonra
ithalat işlemine konu beyanname kapsamı eşyasının GTİP’ini yanlış beyan ettiğini tespit etmiş ve
söz konusu durumu anılan Gümrük Müdürlüğüne
bildirerek Gümrük Kanunu’nun 234’üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmünden faydalanma talebinde bulunmuştur. Gümrük Müdürlüğü bu talebi
incelemiş ve uygun bulmuştur. ABC firması adına
10.000 TL’lik bir vergi tahakkuku çıkartılmıştır.

A) Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD) kapsamı
eşya
B) ATA Karnesi kapsamı eşya
C) TIR Karnesi kapsamı eşya
D) CIM kapsamı eşya

Buna ilişkin düzenlenmesi gereken ceza kararı
tutarı kaç TL’dir?

depolama yerlerine konulması talep edilen eşya,
buralarda - - - - ay kalabilir. Sözü edilen eşya ile
ilgili olarak beyanname tescil edilip edilmediğine
bakılmaksızın bu süre içinde ek süre talebinde
bulunulması hâlinde, gümrük müdürlüklerince en
çok - - - - aya kadar ek süre verilebilir.

B) 15.000
D) 1.500

43. Gümrük Yönetmeliği’nin eşyanın menşeine

ilişkin ikinci kısım hükümlerine göre birden
fazla ülkede gerçekleştirilen üretimde menşe
tespiti için eşyalar arasında yapılan ayrım
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
belirtilmiştir?
A) Tarım ürünleri - Diğerleri
B) Tekstil ürünleri - Diğerleri
C) Tekstil ürünleri - Tarım ürünleri - Diğerleri
D) Tekstil ürünleri - Sanayi ürünleri - Diğerleri

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) 30.000
C) 4.500

46. İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici

44. Gümrük Yönetmeliği’nin eşyanın menşeine

ilişkin ikinci kısım hükümlerine göre birden
fazla ülkede menşeli olmayan girdiler kullanılarak gördüğü işçilik ve işlem sonucunda
elde edilen ve Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin
XI’inci bölümünde yer alan bir tekstil ürünü,
eğer Gümrük Yönetmeliği’nin 5 nolu ekinde
yer almıyorsa, tekstil ürününün o ülke menşeli
sayılabilmesi için gerekli şart aşağıdakilerden
hangisidir?

Gümrük Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki hükümde yer alan boşluklara sırasıyla hangisi
getirilmelidir?
A) 3 - 2
C) 1 - 3

B) 2 - 3
D) 1 - 4

47.   I. Taşıta ve eşyaya ilişkin tüm bilgi, belge, defter

ve kayıtların kontrol edilmesi
II. Taşıtın ve eşyanın; taşıt, eşya ve konteyner
tarama sistemleri ile kontrol edilmesi
III. Taşıtın dedektör köpek ve teknik cihazlar vasıtasıyla kontrol edilmesi
IV. Eşyadan numune alınması ve incelenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Gümrük
Yönetmeli’ği uyarınca taşıtların kontrolü kapsamında yer almaktadır?
A) Yalnız I
C) II ve IV

A) Nihai ürünün üretiminde kullanılan ve menşeli
olmayan girdilerin sınıflandırıldığı pozisyondan
başka bir pozisyonda sınıflandırılması gerekir.
B) Üretimde kullanılan ve menşeli olmayan girdilerin sınıflandırıldığı fasıldan başka fasılda
sınıflandırılması gerekir.
C) Gümrük Yönetmeliği’nin 6 nolu ekinin 3 üncü
sütununda yer alan menşe kazandıran işlem
işçilik görmesi gerekir.
D) En son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılmış olması gerekir.

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

48. Gümrük Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden
hangisi diğerlerine göre daha geniş bir eşya
grubunu ifade eder?
A) Bölüm
C) Pozisyon
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B) Fasıl
D) Alt pozisyon

A
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49.   I. İznin yeniden değerlendirilmesi

52. Tasfiye Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden
hangisi imha edilerek tasfiye olunacak eşya
arasında yer almaz?

II. İznin düzeltilmesi
III. Belirlenecek süre boyunca iznin askıya alınması
IV. İznin iptal edilmesi

A) Mahkemesince imhasına karar verilen eşya
B) Sağlığa zararlı olduğu anlaşılan eşya
C) Ekonomik değerini yitiren eşya
D) Kolay bozulabilir eşya

Gümrük Yönetmeliği’ne göre transit rejiminde
basitleştirme izni verilmesinden sonra ortaya
çıkan bir unsurun iznin devamını ve içeriğini
etkilemesi hâlinde, durumun niteliğine göre
izin makamı tarafından yapılabilecek işlem
yukarıdakilerden hangileridir?
A) Yalnız II
C) II ve III

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

53. Tasfiye Yönetmeliği’ne göre satış bedelinin
taksitlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi
yetkilendirilmiş yükümlü statüsü verilirken
aranan temel koşullar arasında yer almaz?
A) Performans yeterlilik koşulu
B) Emniyet ve güvenlik koşulu
C) Mali yeterlilik koşulu
D) Güvenilirlik koşulu

51. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği’ne göre ihracatta yerinde gümrükleme, basitleştirilmiş işlem kapsamında
A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme,
eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı düzenleme izinlerinden birine sahip bir firma için aşağıdaki
unvanlardan hangisi kullanılabilir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

50. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

A) Eşya satış bedelinin 100.000 TL’den az
olmaması şartıyla alıcının talebine göre on iki
ayı geçmemek üzere işletme müdürlüğünce
taksitlendirme yapılabilir.
B) Taksitlendirmede 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre
gecikme zammı oranında faiz alınır.
C) Vergi, resim, harç ve diğer giderlerde taksitlendirme yapılmaz.
D) Taksitlendirmenin yapılmasında, taahhütname
verilmesi gerekir.

54. Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hak-

kında Yönetmelik’e göre temel kimya-polimer
biriminde hangi tür eşyanın tahlili yapılır?
A) Plastik
C) Kâğıt

A) Onaylanmış kişi
B) Onaylanmış ihracatçı
C) Yetkilendirilmiş yükümlü
D) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri
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B) Metal
D) Mineral yağ

A
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55. Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hak-

57.   I. 500.000 TL ve altındaki alacaklar için uzlaşma

kında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

görüşmesini yapmaya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları yetkilidir.
II. Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonlarına
Bölge Müdürü veya görevlendireceği Gümrük
Müdürü başkanlık eder.
III. Uzlaşma başvurusunun yetkili komisyonlar
dışındaki gümrük idarelerine yapılmış olması
halinde talep derhal yetkili uzlaşma komisyonuna iletilir.
IV. Uzlaşma komisyonları üyelerin tamamının
katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

A) Şahit numuneler, numunenin özelliğine uygun
olarak ve Bakanlıkça yayımlanacak süreler ve
koşullar göz önüne alınarak muhafaza edilir ve
usulüne uygun olarak imha edilir.
B) Laboratuvarda yapılan bütün çalışmalar, laboratuvar bilgi yönetim sistemi kapsamında veri
tabanına kaydedilir ve saklanır. Ayrıca orijinal
raporlar imha edilir.
C) Gümrük laboratuvarlarına gelen bütün numuneler Gümrük Yönetmeliği’nde belirlenen numune alma usul ve esaslarına uygun alınmış
olmalıdır.
D) Laboratuvardaki bütün çalışmalar belirli bir güvenlik ve gizlilik hiyerarşisi göz önüne alınarak
veri tabanına işlenir ve takip edilir.

ğünce, Gümrük Kanunu’nun 234/1-b maddesi
tatbikiyle düzenlenen 100.000 TL’lik ek tahakkuk
kararı ve buna bağlı 300.000 TL’lik ceza kararı
muhteviyatı alacaklar için firma tarafından uzlaşma başvurusunda bulunulacaktır.
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre “Başvurunun yapılması gereken yer - başvurunun uygun
bulunması hâlinde uzlaşma görüşmesinin yapılacağı yer” eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yalnız II
C) I ve III

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

56. ABC firması adına, Aliağa Gümrük Müdürlü-

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) Aliağa Gümrük Müdürlüğü - Gümrükler Genel
Müdürlüğü
B) Gümrükler Genel Müdürlüğü - Gümrükler
Genel Müdürlüğü
C) Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Aliağa Gümrük Müdürlüğü
D) Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
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B) Yalnız IV
D) II ve IV

58. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin

Gümrük Genel Tebliği Seri No: 1’e göre “Çift
uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere,
Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, Türkiye’ye belirli bir süre görev yapmak veya
öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye’de
geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kefil kuruluşlarca
verilen ve yalnız Türkiye için geçerli olan teminat
hükmünde olan belgeyi” aşağıdakilerden hangisi
ifade eder?
A) Yabancı taşıtlar geçici giriş formu
B) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi
C) Gümrüklerden geçiş karnesi
D) Triptik Karnesi

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI

59. Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri

62. Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) Seri

No: 4’e göre ATA Karnesi ibrazı suretiyle
Türkiye’ye geçici ithali yapılacak eşyaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

60. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Al-

tında İşleme) Seri No:3’e göre gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
işlenmesi sırasında ortaya çıkan ekonomik
değeri haiz ikincil işlem görmüş ürünlere talep
edilmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi
uygulanamaz?

No: 1’e göre “nihai kullanım izninde değişiklik ve
iptal” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Değişiklik işlemi izni veren gümrük idaresinin
haberdar edilmesi şartıyla herhangi bir  gümrük idaresi tarafından Tek Pencere Sistemi
üzerinden yapılır.
B) Gümrük idarelerince iznin verilmesinde göz
önünde bulundurulan şartlardan birinde veya
birkaçında değişiklik olduğunda izin belgesinde değişiklik yapılabilir.
C) İptal işlemi izni veren gümrük idaresinin
haberdar edilmesi şartıyla herhangi bir  gümrük idaresi tarafından Tek Pencere Sistemi
üzerinden yapılır.
D) İznin iptali durumunda, nihai kullanıma tahsis
edilmemiş eşya ile ilgili ithalat vergileri ilgili
mevzuat uyarınca tahsil edilir.
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A) ATA karnesi kapsamı eşyanın kaza veya mücbir sebep nedeniyle tümüyle kullanılamaz hale
geldiğinin veya tamamen kaybolduğunun 4458
sayılı Gümrük Kanunu’nun 186’ncı maddesi
çerçevesinde kanıtlanması hâlinde, ithalat vergilerinin tahsil edilmesi suretiyle geçici ithalat
rejimi sona erer.
B) Eşyanın, geçici ithali sırasında tespit edilen
yurtta kalma süresinden daha uzun bir süre
yurtta kalmasının istenilmesi hâlinde karnenin
geçerlilik süresini geçmemek üzere süre uzatımı talebinde bulunulması gerekir.
C) ATA Karnesi ibrazı suretiyle Türkiye’ye geçici
ithali yapılacak eşyaya ilişkin olarak ayrıca
geçici ithalat beyannamesi düzenlenmesine
gerek bulunmamaktadır.
D) Konteynerlere, Paletlere, Ambalajlara, Numunelere ve Ticari Bir İşlemle İlgili Olarak İthal
edilen eşyaya 6 aydan az olmayacak şekilde
yurtta kalma süresi verilecektir.

A) Yeniden ihraç edilebilir.
B) Tasfiyeye tabi tutulabilir.
C) Gümrük idaresi kullanımına tahsis edilebilir.
D) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabilir.

61. Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme)

Seri No: 1’e göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sektörel desteklemeye ilişkin başvuruları
değerlendirme süresi esas olarak en çok kaç
aydır?
A) 1

B) 2

C) 3

A

D) 5
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63. Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Genel Teb-

liği (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No: 13’ göre
belirlenen komisyonun yapacağı iş ve işlemler
için söylenemez?
A) Komisyon kararları oybirliği ile alınır.
B) İthale konu eşyaya ilişkin Komisyon tarafından
yapılacak tespit ve değerlendirme sonucunda
düzenlenecek raporda olumlu veya olumsuz
olan durum açıkça belirtilir.
C) Eşyanın Kanun kapsamında ithali yasak oyun
alet ve makinelerinden olup olmadığının ilgili
gümrük idaresince açıkça tespit edilemediği
durumda gerekli değerlendirme Komisyon
tarafından yapılır.
D) Komisyon raporunun olumsuz olması hâlinde
ilgili gümrük idaresince yapılacak bu işleme
karşı yükümlüsünce, 4458 sayılı Gümrük
Kanunu’nun 242’nci maddesi hükümleri çerçevesinde itirazda bulunulabilir.
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64. Aşağıdakilerden hangisi boru hatları veya

66. Türk vatandaşı Ahmet, Türkiye Gümrük Bölgesi

elektrik telleri ile taşınan sürekli akış halindeki
eşyaya ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Serbest
Dolaşıma Giriş) Seri No: 15 çerçevesinde belirlenen yetkili gümrük idaresidir?

dışında son otuz iki aydır kesintisiz olarak ikameti
sonrasında, 2017 yılında yerleşim yerini Türkiye
Gümrük Bölgesine nakletmiştir. Ahmet’in beraberinde getirdiği özel nakil vasıtası 2010 model olup
özel nakil vasıtasının yurt dışında adına kaydının
yapıldığı yıl ise 2012’dir.

A) Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne
bağlı Kapıkule Gümrük Müdürlüğü
B) Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü
C) Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Ankara Gümrük Müdürlüğü
D) Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne
bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü

II. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
vakıflar
III. Kamu yararına çalışan dernekler
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Uygulanması
Hakkında 2009/15481 sayılı Karar ve Gümrük
Muafiyeti Tebliği Seri No: 2 hükümlerine göre
yurt dışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile
resmî kuruluşlar tarafından bağışlanan, kriz
hâllerinde zarar görenlere gönderilen eşyanın
yukarıdakilerden hangileri tarafından serbest
dolaşıma sokulması hâlinde gümrük vergileri
aranmaz?
A) Yalnız I
C) I ve III

B) Yalnız II
D) I, II ve III

Yukarıda yer verilen bilgiler çerçevesinde,
Gümrük Muafiyeti Tebliği Seri No: 2’ye göre
Ahmet’in gümrük vergisi muafiyetinden faydalanabilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
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65.   I. Kamu kurum ve kuruluşları

A
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A) Aracı 2017 yılında 3 (üç) yaşından büyük
olduğu için gümrük vergisi muafiyetinden
faydalanamaz.
B) Verilen bilgiler çerçevesinde gümrük vergisi
muafiyetinden faydalanmasına engel bir husus
bulunmamaktadır.
C) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet şartını
sağlayamadığı için gümrük vergisi muafiyetinden faydalanamaz.
D) Aracın adına kaydının yapıldığı yıl ile ithal tarihi arasında 3 (üç) yıldan fazla bir süre olduğu
için gümrük vergisi muafiyetinden faydalanamaz.

67. Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) Seri No:

1’e göre TIR karnesinin düzenlenmesi ve
kullanılmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) TIR karnesi tek bir yolculuk için geçerlidir.
B) TIR karnesi, taşıyıcı firma temsilcisi veya sürücü
tarafından gümrük idaresine ibraz edilir.
C) Normal eşya ile ağır veya havaleli eşyanın
tek bir TIR taşıması kapsamında taşınması
durumunda, normal eşya ile ağır veya havaleli
eşya için tek bir TIR karnesi düzenlenir.
D) Giriş gümrük idaresine ibraz edilen TIR karnesinin yurtdışındaki bir hareket gümrük idaresi
tarafından tam olarak doldurulmadığının anlaşılması hâlinde, TIR karnesi ve eki belgelerde
yer alan bilgiler doğrultusunda eksik bilgiler
doldurulur.

A
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68. Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Güm-

70.   I. Teminat mektubu kapsamında işlem yapılan

rük Müşavirliği) Seri No: 6’ya göre aşağıdakilerden hangisi tespit işlemi yapılacak gümrük
işlemleri arasında yer almaz?

tüm transit beyannamelerinin nihai statüye
getirilmiş olması
II. Teminat mektubu kapsamında işlem yapılan
transit beyannamelerine ilişkin olarak tahsil
edilmesi gereken idari para cezası bulunmaması
III. İlgili kapsamlı teminat sertifikalarının teminat
gümrük idaresine iade edilmesi
IV. İlgili GRN’nin sistemde kullanıma kapatıldığı
tarihten itibaren 10 ay geçmiş olması

A) Antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini
B) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespiti
C) Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti
D) Dâhilde işleme rejimi kapsamındaki kısmi
teminat iadesine esas teşkil edecek işlemlerin
tespiti

rük Müşavirliği) Seri No: 6’ya göre gümrük
müşavir yardımcıları sigortalı olarak yanında
çalıştığı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri
veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği
firması adına aşağıdaki hangi tespit işleminin
tutanağını imzalayamaz?
A) Özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin
tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten
sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol
sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti (AN 6)
B) Genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin
tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten
sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol
sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti (AN 8)
C) Antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespiti (AN 7)
D) Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespiti (AN 9)
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69. Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Güm-

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri
No:4’e göre ulusal transit rejiminde kullanılmak üzere sunulmuş ve teminat idaresince
kabul edilmiş bir teminat mektubunun iadesi
talep edildiğinde, söz konusu teminat mektubunun iade edilmesi için yukarıdaki koşullardan hangileri aranmaz?
A) Yalnız I
C) I ve III

B) Yalnız III
D) II ve IV

71. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

göre işlenen fiillerin hangisi nitelikli hâllerden
sayılmaz?
A) Kaçakçılık fiilinin mükerrer işlenmesi
B) Kaçakçılık fiilinin sahte belge ile işlenmesi
C) Kaçakçılık suçunun tüzel kişinin yararına
işlenmesi
D) Kaçakçılık fiilinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi

72. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

göre kaçakçılık suçuyla beraber resmî belgede sahtecilik suçu işlenmesi hâlinde görevli
mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sulh Ceza Mahkemesi
B) Ağır Ceza Mahkemesi
C) Sulh Hukuk Mahkemesi
D) Asliye Ceza Mahkemesi
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73. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

76. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara
aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

göre eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla
gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi hakkında uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasfiye edilir.
B) İmha edilir.
C) El konulur.
D) Alıkonulur.

A) Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne
kadar adli para cezası
B) Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne
kadar adli para cezası
C) İki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne
kadar adli para cezası
D) Bir yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne
kadar adli para cezası

74. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda
tanımlanan suçlar dolayısıyla müsadere yaptırımının konusunu oluşturan eşyanın kaim
değerinden anlaşılması gereken aşağıdakilerden
hangisidir?

75. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

göre yolcuların beyanlarına aykırı olarak
üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan eşyanın ithalinin yasak olması
hâlinde ve fiil daha ağır bir cezayı gerektiren
suç oluşturmadığı takdirde, uygulanacak ceza
aşağıdakilerden hangisidir?

77. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Eşyanın CIF değeri
B) Eşyanın gümrüklenmiş değeri
C) Eşyanın ithalinde uygulanması gereken gümrük
vergisi
D) Eşyanın ithalinde alınması gereken tüm vergilerin toplamı

A) 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve yirmi bin güne
kadar adli para cezası
B) 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve yirmi beş bin
güne kadar adli para cezası
C) 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve on bin güne
kadar adli para cezası
D) 1 yıldan 6 yıla kadar hapis ve yirmi bin güne
kadar adli para cezası

Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin
Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca
elkonulan kaçak akaryakıtı teslim almakla sorumlu birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
B) İl Özel İdaresi veya Defterdarlık
C) İl Emniyet Müdürlükleri
D) Gümrük Müdürlüğü

78. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa

Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin
Uygulama Yönetmeliği’ne göre kaçak akaryakıtın muhafaza ücreti kendi değerinin azami
yüzde kaçı olabilir?
A) 5
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B) 10

C) 20

D) 30
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79. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna

A) Uygun yöntemlerle tamamen değersiz veya
kullanılamaz hâle getirilir.
B) İmha veya bertaraf işlemlerinde insan, hayvan,
bitki ve çevre sağlığı dikkate alınmaz.
C) İmhayı gerçekleştirecek idarece Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve ilgili belediyeye bildirimde
bulunulmaz.
D) İmha aşamalarının video çekimleri yapılarak,
imhayı yapan birim tarafından kaset, CD,
bilgisayar gibi materyaller kullanılmak suretiyle
elektronik ortamda 1 yıl süreyle muhafaza
edilir.

80.   I. Gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi ve ku-

manya
II. Tek bir liman başkanlığı idari sınırları içerisinde
taşınan her türlü eşya
III. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya
Yukarıdakilerden 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?
A) Yalnız I
C) I ve III
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göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara
İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan tütün ve tütün
mamullerine ilişkin imha veya bertaraf işlemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

B) Yalnız II
D) I, II ve III

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.

07 EKİM 2017 TARİHİNDE YAPILAN
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI
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