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ADI : ........................................................................................................................................................
TC KİMLİK NUMARASI : ........................................................................................................................
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GENEL AÇIKLAMA
1.

Bu soru kitapçığında:

Sınav Konusu
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Mevzuatının uygulanmasına
ilişkin ikincil düzenlemeler (75 soru)
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu kanuna
ilişkin ikincil düzenlemeler (5 soru)
Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Vatandaşlık Bilgisi (20 soru)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Soru Sayısı
1 – 75
76 – 80
81 – 100

Bu test kitapçığında yer alan 100 soru için toplam sınav süresi 130 dakikadır.
Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında aynı numaralı
cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız.
Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
Değiştirmek istediğiniz cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o
soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen
seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin
tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi
bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin
hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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4. Gümrük

gözetimi altındaki eşyanın asli
niteliklerini
değiştirmeden
istiflenmesi,
yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan
küçük
kaplara
aktarılması,
kapların
yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması,
kalburlanması, karıştırılması ve benzeri
işlemlere ne ad verilir?

DİKKAT!
Bu testte yer alan sorular 1 Ağustos 2011
tarihinden sonra yapılmış olabilecek yasal
değişiklik ve düzenlemeleri içermemektedir.
Soruları cevaplarken bu durumu göz önünde
bulundurunuz.

A)
B)
C)
D)

1. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın

risk analizine dayalı kontrolleri de dahil
olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem
ve
kullanıma tabi
tutulmasına
ilişkin
işlemlerin yerine getirildiği gümrük idaresine
ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)

Risk Analizi
Sınıflandırma
Elleçleme
Süreç Kontrolü

Sorumlu Gümrük İdaresi
İthalat Gümrük İdaresi
İhracat Gümrük İdaresi
Çıkış Gümrük İdaresi
5. Gözetim,

korunma
önlemleri,
miktar
kısıtlamaları
ve
ithalat
veya
ihracat
yasaklamaları gibi eşyanın ithali veya ihracı
ile ilgili hükümlerle belirlenmiş tarife dışı
önlemlere ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)

Risk Analizi Önlemleri
Gümrük Geçiş Önlemleri
Ticaret Politikası Önlemleri
Gümrük Gözetim Önlemleri

2. Bir

eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde
serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı
yönünden durumunu ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Gümrük Gözetimi
Gümrük Statüsü
Gümrük Yükümlülüğü
Gümrük Denetimi
6. Aşağıdakilerden hangisi gümrük mevzuatı

kapsamında gümrük işlem ve uygulamalarının
kolaylaştırılması
amacıyla
belirlenen
basitleştirilmiş
usul,
uygulama
ve
yetkilerinden yararlanmak üzere verilen
onaylanmış kişi statüsü için gereken genel
koşullardan biri değildir?
A) Başvuru yılından önceki üç yıl esas alınmak
suretiyle şirket mali yapısının yeminli mali
müşavir tarafından incelenerek, olumlu görüş
içeren raporun varlığı
B) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi
ve ceza borcunun bulunmaması
C) Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi
borcunun bulunmaması
D) İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal
güvenlik primi borcu bulunmaması

3. Aşağıdakilerden

hangisi
mevcut
düzenlemeler kapsamında uygulanmakta olan
gümrük rejimlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

A

Gümrük Antrepo Rejimi
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
Geçici İhracat Rejimi

1

İzleyen sayfaya geçiniz.
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7. Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve Bağlayıcı Menşe

11. İthal eşyanın imalatı, ihraç edilmek üzere

Bilgisi veriliş tarihinden itibaren sırasıyla kaç
yıl için geçerlidir?

satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile
ilgili hakların kullanımı nedeniyle patent,
dizayn, know-how, model, marka, tescilli
tasarım, telif hakları ve imalat prosesleri gibi
adlar altında yapılan ödemelere ne ad verilir?

A)
B)
C)
D)

3 yıl – 6 yıl
4 yıl – 2 yıl
4 yıl – 4 yıl
6 yıl – 3 yıl

A)
B)
C)
D)

Royalti ve lisans ücretleri
Mühendislik ücretleri
Keyfi ve fiktif ücretler
Pazarlama ücretleri

8. Aşağıdakilerden hangisi 4458 sayılı Gümrük

Kanununda süreler ile ilgili mücbir sebep ve
beklenmeyen hallerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

12. Bir

eşyanın gümrük kıymeti indirgeme
yöntemine göre belirlenemiyorsa ve beyan
sahibinin başka bir talebi yoksa eşyanın
gümrük kıymeti aşağıdaki yöntemlerden
hangisine göre belirlenir?

Kanuni Grev ve Lokavtlar
Şahıs firmalarında firma sahibinin değişmesi
Ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk
Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü

A)
B)
C)
D)

Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi
Son Yöntemi
Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi
Hesaplanmış Kıymet Yöntemi

9. Aşağıdakilerden hangisi ithal eşyanın gümrük

kıymetini
değildir?
A)
B)
C)
D)

belirleme

yöntemlerinden

biri

13. Aşağıdakilerden

hangisinde
gümrük
kıymetinin belirlenmesinde alıcı ve satıcı
arasındaki ilişkinin varlığından söz edilemez?

Hesaplanmış Kıymet Yöntemi
Satış Bedeli Yöntemi
Toplu Fiyata Dayalı Kıymet Yöntemi
Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi

A)
B)
C)
D)

10. Aşağıdakilerden

hangisi eşyanın gümrük
kıymetinin
belirlenmesinde
gümrük
yönetmeliğinde geçen “aynı ailenin üyeleri”
kavramı kapsamında yer almaz?
A)
B)
C)
D)

A

Aynı vergi dairesine bağlı olmaları
Birbirlerinin memuru ya da idarecileri olmaları
İşçi ve işveren ilişkisi içinde bulunmaları
Birbirlerinin yasal ortakları olmaları

14. Deniz

taşımacılığında dökme ve ambalaj
halindeki eşya için, Türkiye Gümrük
Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en
az kaç saat önce özet beyan verilmelidir?

Kardeşlerin eşleri
Nişanlı
Kız kardeş
Dayı

A)
B)
C)
D)

2

4
8
16
24

İzleyen sayfaya geçiniz.
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15. Türkiye

18. Özet

Gümrük
Bölgesinin
giriş
noktalarındaki gümrük kapıları ile bu
bölgenin içinde yer alan gümrük kapıları
arasında izlenmesi zorunlu yollara ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)

beyanın,
eşyanın
gümrüğe
sunulmasından
önce
verildiği
hallerde
eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya
kullanıma tabi tutulabilmesi için gümrük
mevzuatında belirtilen süre hangi tarihten
itibaren başlar?

Tercihsiz yol
Bağlayıcı yol
Gümrük yolu
Dış ticaret yolu

A)
B)
C)
D)

Özet beyanın verildiği tarih
Boşaltma listesinin düzenlendiği tarih
Beyannamenin tescil edildiği tarih
Eşyanın gümrüğe sunulduğu tarih

19. Başka

bir gümrük idaresi denetimindeki
geçici depolama yerine veya antrepoya nakli
istenen eşya aşağıdaki gümrük rejimlerinden
hangisine göre taşınır?

16. Demiryolu ile gelen eşya için özet beyan

verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde
gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım
belirleme zorunluluğu vardır?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

20
45
60
95

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine
Transit Rejimine
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine
Antrepo Rejimine

20. Türk hava, kara ve deniz taşıtlarına karşı

gümrüğe sunulduktan sonra
gümrükçe onaylanmış bir işlem veya
kullanıma tabi tutuluncaya kadar bulunduğu
statüye ne ad verilir?

yasaklama ve kısıtlamalar koyan ve bunlar
hakkında farklı işlemler uygulayan yabancı
ülkelere ait eşya ve taşıtlara karşılık olmak
üzere yasaklama ve kısıtlamalar koyma ve
farklı işlemler veya farklı tarifeler uygulama
yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

17. Eşyanın

A

Serbest dolaşıma girecek eşya
Geçici depolanan eşya
Rejim belirleme aşamasındaki eşya
Hazır eşya
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Ekonomi Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Bakanlar Kurulu

İzleyen sayfaya geçiniz.
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21. Aşağıdakilerden hangisi bir gümrük beyan

24. Kurye çantalarının gümrük işlemlerine ilişkin

şekli değildir?
A)
B)
C)
D)

hükümlerini müştereken belirleme yetkisine
sahip kurum ve kuruluşlar aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve
doğru olarak
verilmiştir?

Yazılı
Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla
Posta yoluyla
Sözlü

A) Dışişleri Bakanlığı – Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı – Ekonomi Bakanlığı
B) Emniyet Genel Müdürlüğü – Dışişleri
Bakanlığı – DHMİ Genel Müdürlüğü
C) Dışişleri Bakanlığı – Milli Savunma Bakanlığı
– Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
D) İçişleri Bakanlığı – Dışişleri Bakanlığı – Milli
Savunma Bakanlığı

22. X A.Ş ithal ettiği eşya için serbest dolaşıma giriş

rejiminden
yararlanmak
amacıyla
İzmir
Gümrüğüne 01.06.2011 tarihinde özet beyanda
bulunmuş, eşyaya ilişkin boşaltma listesi
02.06.2011 tarihinde düzenlenmiştir. Eşyaya
ilişkin beyanname 09.06.2011 tarihinde verilmiş
ve ilgili gümrük müdürlüğü tarafından 10.06.2011
tarihinde tescil edilmiştir.
25. Gümrük

mevzuatında
yer
alan
“Beyannamenin
tescilinin
bir
gümrük
yükümlülüğü doğurması halinde, gümrük
vergileri
ödenmedikçe
veya
teminata
bağlanmadıkça beyanname kapsamı eşya
teslim edilmez” hükmü aşağıdaki gümrük
rejimlerinden hangisinde uygulanmaz?

Bu bilgilere göre aksine ve özel bir hüküm
bulunmadıkça eşyanın beyan edildiği gümrük
rejimine
ilişkin
tüm
hükümlerin
uygulanmasında
esas
alınacak
tarih
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

01.06.2011
02.06.2011
09.06.2011
10.06.2011

A) Serbest dolaşıma giriş
B) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde
işleme
C) Hariçte işleme
D) Kısmi muafiyete tabi geçici ithalat

23. Bir beyannamenin tescilinin belirli bir kişi

için özel yükümlülükler getirmesi halinde
beyan sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde
yerleşik olma koşulu aşağıdaki beyanda
bulunan kişilerden hangisi için geçerlidir?
A)
B)
C)
D)

A

26. Bir fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve

nev’i de ve çeşitli ağırlıktaki kaplara
konulması halinde, her kapta ne miktarda
eşya bulunduğunu göstermek amacıyla
düzenlenen belgeye ne ad verilir?

Transit beyanında bulunan
Geçici ithalat beyanında bulunan
Serbest dolaşıma giriş beyanında bulunan
Arızi olarak beyanda bulunan

A)
B)
C)
D)
4

Ayrıntılı Fatura
Çeki Listesi
Proforma Fatura
Boşaltma Listesi
İzleyen sayfaya geçiniz.
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27. Aşağıdakilerden hangisi gümrük idarelerine

30. Gümrük

yönetmeliğinin ilgili hükümlerine
göre muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya
ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve
birbirleri ile uygunluğunun kontrol edildiği
beyan
kontrol
türü
aşağıdakilerden
hangisidir?

verilen beyannameler mahiyetinde olmamakla
birlikte
beyanname
yerine
kullanılan
belgelerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Kurye Mektubu
CPD Karnesi
Bağlayıcı Menşe Bilgisi
Elçilik Mektubu

A)
B)
C)
D)

Mavi Hat
Sarı Hat
Beyaz Hat
Yeşil Hat

31. Gümrük

mevzuatında yer alan eşyanın
muayenesi kavramı aşağıdakilerden hangisini
kapsamaz?

28. Aşağıdakilerden

hangisi ekonomik
gümrük rejimlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

A) Eşyanın vergiye esas olan ağırlık ve diğer
ölçülerini
B) Gümrük tarife istatistik pozisyonunu
C) Eşyaya ilişkin gümrük vergisi tahakkuk fişinin
doğruluğu
D) Menşe
ve
kıymete
ilişkin
beyanın
doğruluğunu

etkili

Dahilde işleme
Hariçte işleme
Antrepo
Transit

32. Gümrük mevzuatı hükümlerine göre petrol

ürünleri ve alkollerden muayene için alınacak
numune miktarı en az kaç litre olmalıdır?
A)
B)
C)
D)

1/2
1
2
5

29. Aşağıdakilerden

hangisi
ticari
amaçla
Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma
girecek eşyanın gümrük idaresine sözlü
beyan edilebilmesi için gerekli koşullardan
biri değildir?
A) Beyan sahibi gerçek veya tüzel kişinin daha
önce kaçakçılık olayına karışmamış olması
B) Gümrük kıymetinin sevkiyat ve beyan başına
1.000 Avro’yu geçmemesi
C) Sevkiyatın
düzenli
haldeki
benzer
sevkiyatların bir parçası olmaması
D) Daha büyük bir nakliyatın bir parçası olup
bağımsız bir taşıyıcı tarafından taşınmaması

A

33. Transit rejimine tabi tutulan eşya ve gerekli

belgelerin
aşağıdakilerden
hangisine
sunulmasıyla transit rejimi sona erer?
A)
B)
C)
D)

5

Hareket Gümrük İdaresine
Yol Boyu Gümrük İdarelerinden İlkine
Giriş Gümrük İdaresine
Varış Gümrük İdaresine

İzleyen sayfaya geçiniz.
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34. Transit rejimi kapsamında eşyayı öngörülen

37. Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi en

süre
içerisinde
ve
gümrük
idareleri
tarafından
eşyanın
ayniyetinin
tespiti
amacıyla alınan önlemlere uymak suretiyle
ilgili gümrük idaresine sağlam ve noksansız
olarak sunmakla ve transit rejimine ilişkin
hükümlere uymakla yükümlü olan kişiye ne
ad verilir?
A)
B)
C)
D)

fazla kaç gündür?
A)
B)
C)
D)

20
45
90
Süresi sınırsızdır.

Eşya taşıyıcısı
Hak sahibi
Asıl sorumlu
Gözetim ve denetim sorumlusu

38. Ekonomik etkili gümrük rejimlerinde gümrük

idarelerinden sadece birinin Türkiye Gümrük
Bölgesinde olması kaydıyla, rejime giriş
gümrük idaresi ile rejimi kapatan gümrük
idaresinin farklı olduğu durumu ifade eden
kavrama ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)

Denetleyici İdare
Üçgen Trafik
Eşdeğer Gümrük İdaresi
Kontrollü Rejim

35. Aşağıdakilerden hangisi eşyanın riskli eşya

olup olmadığını da dikkate alarak transit
rejimi kapsamında taşınacak eşyaya ilişkin
alınacak
teminatın
uygunluğuna
karar
vermekle yükümlüdür?
A)
B)
C)
D)

Varış Gümrük İdaresi
Çıkış Gümrük İdaresi
Hareket Gümrük İdaresi
Yol Boyu Gümrük İdarelerinden Sonuncusu

39. Belirli

bir
miktardaki
ithal
eşyasının
işlenmesi sonucu elde edilen işlenmiş
ürünlerin miktarı ve yüzde oranını ifade eden
kavrama ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)

Verimlilik Oranı
Kıymet Ölçme Oranı
Miktar Ölçme Oranı
İşlenme Oranı

36. Demiryolu

işletmesi
tarafından
eşya
taşınmasında
aşağıdaki
belgelerden
hangisinin varlığı halinde eşya transitine izin
verilebilir?
A)
B)
C)
D)

A

40. Dahilde

işleme rejimi kapsamında elde
edilmesi amaçlanan ürüne ne ad verilir?

ATR.1
CMR
EURO.1
CIM

A)
B)
C)
D)

6

İşlem görmüş ürün
İkincil işlem görmüş ürün
Asıl işlem görmüş ürün
Eşdeğer ürün

İzleyen sayfaya geçiniz.
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41. Aşağıdakilerden

44. Aşağıdaki bilgi formlarından hangisi dahilde

hangisi Gümrük Kanunu
hükümlerine göre
dahilde işleme rejimi
kapsamında yapılan işleme faaliyetlerinden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)

işleme rejiminde, vergi tutarları, faiz, teminat
ve ticaret politikası önlemlerine dair bilgilerin
bildirimi için kullanılır?

Eşyanın diğer bir eşya ile birleştirilmesi
Eşyanın tamir edilmesi
Eşyanın işçiliğe tabi tutulması
Eşyanın taşınması

A)
B)
C)
D)

INF 1
INF 5
INF 7
INF 9

45. Aşağıdakilerden

hangisi
tiplerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

genel

antrepo

A
B
E
F

42. Türkiye

Gümrük Bölgesindeki üreticilerin
temel
ekonomik
çıkarlarının
olumsuz
etkilenmemesi
şartıyla,
dahilde
işleme
rejiminin işlem görmüş ürünlerin ihracı veya
yeniden ihracı için en iyi imkanların
yaratılmasına
yardımcı
olduğu
halleri
belirleyen yetkili kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)

46. Dahilde

işleme rejimi kapsamında işlem
görmüş ürünlerin bünyesine giren ithal
eşyasının oranı aşağıdakilerden hangisinin
tespiti amacıyla hesaplanmaz?

Ekonomi Bakanlığı
Bakanlar Kurulu
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
İGEME

A) Tahakkuk ettirilecek vergilerin belirlenmesi
B) Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması
C) Bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda indirim
yapılacak tutarın belirlenmesi
D) Maliye politikası önlemlerinin uygulanması

47. X A.Ş. 01.08.2011 tarihinde gümrük kontrolü

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek
usul ve esaslar çerçevesinde geriye dönük
izin verilmesi uygulaması yoktur?

altında işleme rejimine ilişkin izin belgesi
almıştır. Mücbir sebep, beklenmeyen haller ve
izin sahibinin süre uzatımına ilişkin bir isteği
olmadığı takdirde izin belgesinin süresinin
biteceği
azami
tarih
aşağıdakilerden
hangisidir?

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

43. Aşağıdaki gümrük rejimlerinden hangisinde

A

Gümrük Antrepo
Dahilde İşleme
Geçici İthalat
Gümrük Kontrolü Altında İşleme
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48. Hariçte

51. Aşağıdaki

işleme rejiminde geçici ihracat
eşyasının ihracından önce teminat alınmak
koşuluyla yerine geçecek aynı nitelikteki
eşyanın ithal edilmesine imkan sağlayan
kavrama ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)

olmayan
girmesine
verilmez?
A)
B)
C)
D)

Önceden İthalat
Standart Değişim Sistemi
Değişmemiş İhracat
Önceden İhracat

belgelerden hangisine sahip
kişilerin
serbest
bölgelere
ve bölgeden çıkmasına izin

Serbest Bölge Gözetim ve Denetim Kartı
Serbest Bölge Giriş İzin Belgesi
Serbest Bölge Özel İzin Belgesi
Serbest Bölge Görev Kartı

52. Aşağıdaki

eşyalardan
hangisi
vergisinden muaf değildir?

49. Serbest

bölgelere
ilişkin
ifadelerden hangisi yanlıştır?

aşağıdaki

gümrük

A) Türkiye’de düzenlenen uluslararası spor
müsabakalarında kullanılmak üzere getirilen
eczacılık ürünleri
B) Bir gerçek kişiye miras yoluyla intikal eden
kişisel eşya
C) Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı,
Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyette
bulunan
çiftçilerin
komşu
ülkelerdeki
mülklerinden elde ettikleri ürünler
D) Mütekabiliyet esasına göre ithal edilecek
eğitsel amaçlı eşya

A) Serbest dolaşımdaki bir eşyanın serbest
bölgeye konulması durumunda bu eşya
normal olarak eşyanın ihracına bağlı
olanaklardan yararlanır.
B) Bir serbest bölgeye giriş ve çıkış yapan
kişiler gümrük idaresi tarafından kontrol edilir.
C) Gümrük idarelerinin serbest bölgeye giren,
burada kalan veya çıkan eşyayı muayene
yetkisi yoktur.
D) Eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında
uygulanması gereken ticaret politikası
önlemleri eşyanın geçici bir süre serbest
bölgede kalması sırasında uygulanmaz.

53. Serbest dolaşımda bulunan bir eşya Türkiye

serbest bölgeye konulmuş serbest
dolaşımda olmayan eşya için aşağıda verilen
gümrük rejimlerinden hangisi uygulanmaz?

Gümrük
Bölgesinden
veya
Türkiye’nin
anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği
gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından
ihraç edildikten sonra kaç yıl içinde ayniyeti
değişmeden
yeniden serbest
dolaşıma
girmesi halinde beyan sahibinin talebi
üzerine ithalat vergilerinden muaf tutulur?

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

50. Bir

A

Dahilde İşleme
Hariçte İşleme
Geçici İthalat
Gümrük Kontrolü Altında İşleme
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54. Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik

57. Gümrük

mevzuatı
hükümlerine
göre
aşağıdakilerden hangisi idarece gümrük
işlemleri sırasında teminat olarak kabul
edilmez?

temsilciliklerinde ve konsolosluklarda görevli
idari ve teknik personelin beraberinde
getirecekleri
eşyalarla
ilgili
aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tedavülde olan nakit Türk Lirası
B) Merkez Bankası tarafından kabul edilen ve
bu bankanın belirlediği döviz kuru üzerinden
hesaplanan dövizler
C) Devlet iç borçlanma senetleri
D) Bankalar tarafından verilen en fazla bir yıl
süreli teminat mektupları

A) Hiçbir beyan aranmaz ve eşya muayene
edilmez.
B) Sözle yapacakları beyanlarıyla yetinilir.
C) Yazılı beyanda bulunmak zorundadırlar.
D) Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda
bulunmak zorundadırlar.

58. Eskişehir ilinde tekstil sektöründe faaliyet

gösteren X A.Ş. yine faaliyet alanı ile ilgili
olarak Eskişehir ilinde antrepo açmak
istemektedir. X A.Ş.’nin antrepo açma ve
işletme
yatırım
izni
almak
için
aşağıdakilerden hangisine başvuru yapması
gerekir?

55. Aksine hüküm bulunmadıkça yapılan kontrol

ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı
veya noksan alındığı belirlenen gümrük
vergileri (ilgili kişinin süre uzatım talebi
yoksa) yükümlüye tebliğ edildiği tarihten
itibaren kaç gün içinde ödenmek zorundadır?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

7
15
30
45

Eskişehir Gümrük Müdürlüğü
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

59. Bir gümrük müşavir yardımcısının gümrük

müşavir yardımcısı izin belgesini kaybetmesi
durumunda kayıp ilanı ve gerekli diğer
belgeler ile birlikte bu durumunu bildirmek
zorunda olduğu kurum aşağıdakilerden
hangisidir?

56. Süresi

içinde
ödenmeyen
kesinleşmiş
gümrük vergileri hakkında işlem aşağıdaki
Kanunlardan hangisine göre yapılır?

A) İşyerinin bulunduğu yerdeki veya bağlı
olduğu Gümrük Müdürlüğü
B) Bağlı oldukları Gümrük Müşavirleri Derneği
C) İşyerinin bulunduğu yerdeki veya bağlı
olduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
D) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

A) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun
B) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
C) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
D) 4458 sayılı Gümrük Vergisi Kanunu

A
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60. Teminat alınmış olsa bile gümrük işlemlerine

63. Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük

başlamadan veya bu işlemler bitirilip gümrük
idaresinin izni alınmadan antrepolardan
kısmen veya tamamen eşya çıkarılması
halinde çıkarılan eşyanın ithalat veya ihracat
vergilerinin yanı sıra bu vergilerin kaç katı
kadar para cezası alınır?

vergilerine, cezalara ve idari kararlara karşı
tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde bir
üst makama itiraz edebilir?

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

1/2
1
2
3

7
15
30
45

64. Gümrük mevzuatı hükümlerine göre ceza

uygulamasında,
eşyanın
gümrük
tarife
istatistik pozisyonu konusunda yeterli bilgi
bulunmadığı takdirde aşağıdakilerden hangisi
cezaya esas alınır?
A) Eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki en
yüksek vergi oranının 1/3’ü
B) Eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki en
yüksek ve en düşük vergi oranının ortalaması
C) Eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki en
yüksek vergi oranının yarısı
D) Eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki en
düşük vergi oranı

61. İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı

belirlenen gümrük kapıları dışında başka
yerlerden izinsiz olarak ithal veya ihraç
edenler veya bunlara teşebbüs edenlerden
söz konusu eşyanın ithale konu olması
halinde alınacak para cezası aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

CIF değerinin onda biri
FOB değerinin üçte biri
CIF değerinin beşte biri
FOB değerinin dörtte biri
65. Aşağıdaki

belgelerden
vergisine tabidir?
A)
B)
C)
D)

hangisi

damga

Gümrük Beyannamesi
ATA Karnesi
Özel Fatura
Sözlü Beyan Formu

62. Türkiye

Gümrük Bölgesinde karayoluyla
transit eşya taşıyan taşıt araçlarının transit
sürelerini 72 saatten daha fazla bir süre
aşması durumunda uygulanacak usulsüzlük
cezası Gümrük Kanununun ilgili maddesinde
belirtilen miktarın kaç katı olarak tahsil
edilir?
A)
B)
C)
D)

A

66. Yetkilendirilmiş

gümrük müşavirliği için
alınması zorunlu yetki belgesinin geçerlilik
süresi kaç yıldır?

4
6
8
10

A)
B)
C)
D)

10

3
5
7
10

İzleyen sayfaya geçiniz.
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67. Aşağıdakilerden

kaçak
eşyanın
kullanılmaz?
A)
B)
C)
D)

70. Gümrük mevzuatına göre “posta ve hızlı

hangisi tasfiye edilecek
bedeli
belirlenirken

kargo eşyası kapsamında uygulanan muafiyet
bir takvim yılında en fazla beş defa
kullanılabilir” hükmü ticari nitelik arz
etmeyen aşağıdaki eşyalardan hangisi için
uygulanmaz?

Sigorta bedeli
Kaçak eşyaya ait tespit tutanağındaki bedel
Mahkemece belirlenen bedel
Rayiç değer

A)
B)
C)
D)

Parfüm
Saat
Kişisel bakım ürünü
DVD

68. İhale

yoluyla yapılacak satışlarda tasfiye
edilecek eşya satış tarihinden en az kaç gün
önce Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle
ilan edilir?
A)
B)
C)
D)

71. Giriş ve çıkışların her ikisinin de karayoluyla

yapılması halinde yolcunun beraberinde
hediyelik eşya ve kişisel eşya muafiyetinden
yararlanabilmek için yolcunun gittiği ülkede
en az kaç gün kalması şarttır?

5
10
15
30

A)
B)
C)
D)

1
2
3
5

69. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında

Kanun ve Gümrük Mevzuatı hükümlerine göre
dışarıda yerleşik kişiler ile Türkiye’de
yerleşik sayılmakla birlikte yurt dışında
çalışan Türk uyruklu kişiler dışındaki yolcular
en çok kaç ABD doları veya karşılığı Türk
parasını
beraberlerinde
yurt
dışına
çıkarabilirler?
A)
B)
C)
D)

A

72. Gümrük mevzuatı hükümlerine göre yabancı

misyon mensupları hariç her bir yolcunun
yurt dışından getireceği cep telefonunun
kıymetine
bakılmaksızın
gümrük
vergilerinden
muaf
olarak
yurda
getirilmelerine
ilişkin
aşağıdaki
sınırlamalardan hangisi doğrudur?

5.000
7.500
10.000
15.000

A)
B)
C)
D)
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Bir takvim yılında bir adet
Bir takvim yılında iki adet
İki takvim yılında bir adet
İki takvim yılında iki adet
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73. Karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı

76. Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest

yapılan taşıtların TIR sözleşmesi hükümlerine
uygun olarak imal edildiğini gösteren ve
Gümrük
Muhafaza
Başmüdürlükleri
tarafından yetki verilen Gümrük İdarelerince
iki
yıl
süreyle
düzenlenen
belge
aşağıdakilerden hangisidir?

dolaşımda
bulunmayan
eşyayı,
rejim
hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesine
bırakan kişiye verilecek ceza aşağıdakilerden
hangisidir?

A)
B)
C)
D)

A) Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin
güne kadar adli para cezası
B) Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin
güne kadar adli para cezası
C) Altı aydan üç yıla kadar hapis ve beş bin
güne kadar adli para cezası
D) Üç aydan bir yıla kadar hapis ve üç bin güne
kadar adli para cezası

Transit Yol Belgesi
Taşıt Onay Belgesi
Yetki Belgesi
TIR Karnesi

77. İthali lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli

74. 4458 sayılı Gümrük Kanununda “cezalar”

kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik
belgesine tabi ambalajlı halde gelen artık veya
atık eşyanın aldatıcı işlem ve davranışlarla
ithal
eden
kişiye
verilecek
ceza
aşağıdakilerden hangisidir?

başlığı kaçıncı kısımda düzenlenmiştir?
A)
B)
C)
D)

11.
12.
13.
14.

A)
B)
C)
D)

Ton başına 100 Türk Lirası
Kilogram başına 10 Türk Lirası
Kap başına 100 Türk Lirası
10.000 Türk lirasından az olmamak üzere
kap başına 500 Türk Lirası

75. Gümrük

ve Ticaret Bakanlığının aşağıda
verilen
merkezi
birimlerinden
hangisi
gümrük
müşavir
ve
yardımcıları
ile
yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin
iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir?
A)
B)
C)
D)

A

78. Kaçakçılık

suçunun konusunu oluşturan
eşyanın toplum sağlığını tehdit edecek
nitelikte olması halinde, fiil daha ağır bir
cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı
takdirde verilecek hapis cezası kaç yıldan az
olamaz?

Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

A)
B)
C)
D)
12
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5
7
10
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79. Yolcuların gümrük mevzuatına göre zatî ve

83. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce

hediyelik eşya kapsamı dışında olan eşya
gümrükten kaçırılma amacına yönelik olarak
saklanmış veya gizlenmiş olarak bulunması
durumunda gümrük idarelerince eşyanın
gümrük vergileri kaç kat fazla alınır?
A)
B)
C)
D)

olumsuz, anlamca olumludur?
A)
B)
C)
D)

2
3
4
5

Annem, bu değişikliği sezmiyor değildi.
Yarın akşam size gelecek değiliz.
Ben, öyle bir söz söyler miyim?
Hiçbir zaman bu düşüncede olmadım.

84. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "durmak"

sözcüğü
"var
kullanılmıştır?

80. Kaçakçılıkla

Mücadele Kanunu kapsamına
giren suçlar dolayısıyla açılan davalara
bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)

olmak"

anlamında

A) Konser o kadar kalabalıktı ki ayakta
duracak yer yoktu.
B) Bu kadar işim dururken tiyatroya nasıl
geleyim.
C) Durup dururken ağlamaya başladı.
D) Yıllardır bu evde tek başına duruyor.

Asliye Ceza Mahkemesi
Ticaret Mahkemesi
Sulh Ceza Mahkemesi
Ağır Ceza Mahkemesi

81. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ce eki,

85. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül

eklendiği sözcüğün anlamında küçültme
yapmıştır?

kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?
A) Yaralı, doktora acı acı baktı.
B) Bilgi, tek başına bir güçtür.
C) Dostluk, dünyayı bir arada tutacak tek
bağdır.
D) Evde, okulda kısacası her yerde temizliğe
önem verilmelidir.

A) Tabakları iyice kuruladım.
B) Masaları büyükçe bir havuzun etrafına
koydular.
C) Akşamki eğlence çok hoşlarına gitmiş.
D) Onun boyunca oğlu var.

82. "Çocuk, ocağın soluna, duvara iyice yapıştı,

büzüldü. Çocuğun kocaman bir başı vardı. Düz,
güneşten solup, kırmızı olmuş kara saçları
alnına, yüzüne dümdüz, dikine düşüyordu. Yüzü
ufacıktı. Kupkuru bir yüzdü. Gözleri kocaman,
kahverengiydi. Teni güneşten yanmıştı. On
birinde gösteriyordu."

86. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım

yanlışı yoktur?

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinin
hangisinden yararlanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

A

A) Binanın 6.ncı katında kim oturuyor?
B) Başkan, millet vekillerinden oturumlara
katılmalarını istedi.
C) Yüksek seçim kurulunun aldığı bir kararla
seçimler ertelendi.
D) Türk halkı, bu olayın sonunu merak ediyor.

Öyküleyici
Açıklayıcı
Betimleyici
Tartışmacı
13
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87. 24, 30 ve 42 litrelik 3 farklı sıvı karıştırılmadan en

90. Yukarıdaki

bilgilere
göre,
piramidin
9.basamağındaki tam ortadaki sayı kaçtır?

büyük hacimli şişelere eşit olarak doldurulacaktır.
Buna göre, kaç şişe gerekir?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

9
12
16
32

132
140
156
164

88. A + B = 30
91. Yukarıdaki bilgilere göre, piramidin 10.

A + C = 26
B + C = 18

basamağındaki son sayı kaçtır?

olduğuna göre, A+2B-C işleminin sonucu
kaçtır?
A)
B)
C)
D)

A) 228
B) 220
C) 216
D) 200

21
28
34
45

92. Cumhuriyet döneminde tarımın gelişmesi,

89 - 91. sorular aşağıdaki bilgilere göre
cevaplandırılacaktır.

köylünün parasal yönden rahatlaması için
alınan ilk önlem aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

4
8
16
28

12
20

32

24
36

40

İlk dört basamağı yukarıda verilen
piramidiyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
·
·
·

sayı

Piramitteki sayılar 4 ün katıdır.
Sayılar 4 ten başlayarak sırasıyla soldan
sağa
ve
yukarıdan
aşağıya
doğru
artmaktadır.
Piramidin n. basamağında n tane sayı vardır.

93. 1 Kasım 1922'de Saltanat'ın kaldırılması, Mustafa

Kemal Atatürk'ün
devrimlerin ilkidir.

alanda

giriştiği

A) Lozan Konferansı'na İstanbul Hükümeti'nin
de çağrılması
B) Cumhuriyet yönetimine geçişe engel olması
C) Halifeliği olumsuz gelişmelerden koruma
düşüncesi
D) Çağdışı kalmış bir yönetim biçimi olması

sayıların toplamı 4 ün kaç katıdır?

A

siyasal

Aşağıdakilerden
hangisi,
Saltanat'ın
kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?

89. Buna göre, piramidin 6. basamağındaki

A)
B)
C)
D)

Aşar vergisinin kaldırılması
Ziraat mekteplerinin açılması
Toprak reformunun yapılması
Zirai Donatım Kurumu'nun kurulması

84
95
100
111
14
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94. Aşağıdakilerden

99. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın

hangisi Türk Devrimi'ni
diğer devrimlerden ayıran en önemli
özelliklerden biridir?

yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden biri
değildir?

A) Türk subay kadrosunun tümünün katılımıyla
gerçekleştirilmiş olması
B) Temel ideolojisinin Türk subay kadrosunca
önceden saptanarak gerçekleştirilmiş olması
C) Bir önder ve halk eylemiyle yapılmış olması
D) Ulusal Kurtuluş Savaşı ve devrim sürecinin
birlikte yürütülmüş olması

A) Anayasa değişikliklerini gerekli gördüğünde
halk oyuna sunmak
B) Başbakanı atamak
C) Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ne
geri göndermek
D) Kanunları yayımlamak

100 Anayasada aksi belirtilmedikçe, Meclis, üye

tamsayısının en az ne kadarı ile toplanabilir?
95. Erzurum ve Sivas Kongrelerinin en önemli

A) 3/4
B) 2/3
C) 1/2
D) 1/3

ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alınan kararların ülke bütünlüğüne yönelik
olması
B) Yurdun her tarafından delegelerin katılması
C) Mustafa Kemal'in tartışmasız başkan
seçilmesi
D) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti'nin kurulması

96. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetçilik

ilkesi aşağıdaki yönetim biçimlerinden
hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
A)
B)
C)
D)

Liberalizm
Demokrasi
Sosyalizm
Oligarşi

97. Yönetimin tüm eylem ve işlemlerini hukuk

kuralları doğrultusunda yapmakla yükümlü
olması ve hukuk kurallarının yetkili kılmadığı
alanlarda yönetimin işlem yapamaması
aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?
A) Kuvvetler ayrılığı ilkesi
B) Sosyal devlet ilkesi
C) Hukukun üstünlüğü ilkesi
D) Ölçülülük ilkesi

98. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun

başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

A

Adalet Bakanı
Adalet Bakanlığı Müsteşarı
Başbakan
Cumhurbaşkanı
15

TEST BİTTİ.

SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav salonunda konuyla ilgili
kitap, not ve benzeri şeyler bulundurmak sınavın iptalini gerektirir.
2. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav
tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır.
4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını
tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını
izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiç bir aday sınava alınmaz.
5. Size verilen cevap kâğıdının üzerinde yazan numara ve ismin size ait olup olmadığını kontrol
ediniz. Cevap kâğıdı size ait değilse, görevlileri uyarıp size ait olan cevap kâğıdını alınız. Daha
sonra cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere TC kimlik numaranızı ve test grubunuzu
kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
6. Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik olup olmadığını, basım hatasının bulunup bulunmadığını
kontrol ediniz. Varsa özürlü soru kitapçığını değiştirmesi için salon başkanına başvurunuz. Soru
kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı ve bu salonun
numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek
incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
7. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir
kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
8. Adayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan
dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır.
9. Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi yasaktır.
10. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılması yasaktır.
11. Adaylar sınav sırasında yanlarında telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçlarını
bulunduramazlar. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak
üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. Aksine davrananların sınavı geçersiz sayılır.
12. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları
okumadan ve size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
SINAVLARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

