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GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜDÜR YARDIMCISI 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SORULARI 

 
A KİTAPÇIĞI 

 
1-Fikri ve Sınai Haklara ilişkin sınır önlemlerine ilişkin Gümrük Kanunu’nun 57 nci 

maddesine göre, aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Gümrük idaresince alınan durdurma veya alıkoyma kararının hak sahibine tebliğinden 

itibaren çabuk bozulabilir eşya haricindeki diğer eşya için 10 gün içinde hak sahibince ihtiyati 

tedbir kararı getirilmemesi halinde, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük 

rejimi hükümlerine göre işlem yapılır. 

B)Fikri ve sınai hakların ihlal edildiği gerekçesi ile gümrük idaresince durdurulan veya 

alıkonulan eşyanın mahkemece fikri ve sınai hakları ihlal ettiğinin tespitine gerek kalmaksızın 

kolaylaştırılmış imha kapsamında gümrük kontrolü altında imhasına gümrük idaresi tarafından 

izin verilebilir.   

C)Gümrük idaresince gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşya, yetkili mahkemece 

alınan karar doğrultusunda imha veya asli nitelikleri değiştirilerek tasfiye edilir. 

D)Yolcuların kendi kullanımlarına mahsus kişisel eşyaya fikri ve sınai haklara ilişkin sınır 

önlemleri uygulanmaz. 

 
2-Dahilde İşleme Rejimi Karar ve Tebliği uyarınca aşağıda belirtilen hangi durumda 

dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ilgili söylenenler yanlıştır? 
  

A)Dahilde işleme izin belgesi/izni Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik 

çıkarlarının olumsuz etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, dahilde işleme rejiminin işlem 

görmüş ürünlerin ihracı veya yeniden ihracı için en iyi imkanların yaratılmasına yardımcı 

olduğu hallerde verilebilir  

B)Türk malı imajının olumsuz etkilenmemesi gerekir  

C)İşleme faaliyetinin katma değer yaratan ve kapasite kullanımını arttıran bir faaliyet olması 

gerekir 

D)İşleme faaliyetinin, işlem görmüş ürünün rekabet gücünü ve ihraç potansiyelini arttıran 

koşullar yaratıyor olması gerekir 

 

3-Aşağıdakilerin hangisine gümrük idarelerince dahilde işleme izni verilebilir? 

 

A)İhraç ürünlerinin elde edilmesinde yardımcı madde olarak kullanılan 100.000 ABD Doları 

değerindeki iplik  

B)Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithal edilen eşya 

C)Bedelsiz ithal edilen tarım ürünleri 

D)Tamir edilmek üzere ithal edilen eşya 

 
4-Dahilde işleme rejiminin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi işlemleri dahilde işleme izin 

belgesi veya dahilde işleme izni süresinin bitimini takip eden 2 ay içerisinde bitirilmesi 

durumunda usulsüzlük cezasının kaç katı ceza uygulanır? 

 

A)2    

B)4    

C)6 

D)1 
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5-Dahilde işleme rejiminde iznin geçerlilik süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A)Süre Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir   

B)Sürenin başlangıcı izin belgesinin tarihidir 

C)Süre sonu izin belgesi süresinin bittiği ayın son günüdür  

D)Bu süre hiçbir şekilde uzatılamaz 

 

6-Aşağıdakilerden hangisi ihracı yasak olan bir mal değildir? 

 

A) Tütün tohumu ve fidesi 

B) Ceviz ağacından kütük 

C) Datça hurması 

D) Yaprak tütün, tütün döküntüleri 

 

7-İhracatta ödeme şekilleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A)Akreditifli ödemede, ihracatçının talep ve talimatına dayanarak bir bankanın (amir banka), 

belirli bir tutara kadar ve belirli bir vade içinde, akreditifte öngörülen şartlara uygun belgelerin 

ibrazı karşılığında ödeme yapacağını taahhüt etmesidir 

B)Vesaik mukabili ödemede, ihracatçı malları yüklemeden önce, ülkesindeki bir banka veya 

ithalatçının ülkesinde bulunan temsilcisi aracılığıyla, sevk belgelerini ithalatçının ülkesindeki 

bankaya tahsil talimatı ekinde gönderir ve karşılığının ödenmesinden veya düzenlediği 

poliçenin ithalatçı tarafından kabulünden sonra ithalatçıya teslim edilmesini ister 

C)Mal mukabili ödeme şeklinde ihracatçı malları alıcı adına sevk ettikten sonra, malı temsil 

eden belgeleri ithalatçıya, ya doğrudan ya da bedelsiz teslim koşuluyla banka aracılığıyla 

gönderir 

D)Peşin ödeme şeklinde riskin tamamını ihracatçı üstlenmektedir 

 

8-Gümrük Yönetmeliğine göre Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya, ilgili 

gümrük idarelerine gümrük beyannamesi ile beyan edilir. Aşağıdakilerden hangisi 

ihracına izin verilen eşyanın gümrük işlemlerinin yürütülebileceği belge değildir? 

 

A) Sözlü beyan formu 

B) TIR Karnesi 

C) CPD Karneleri 

D) Form 302 Belgesi 

 

9-Aşağıdakilerden hangisi ihracatta Destekleme Fiyat İstikrar Fonu Kesintisine tabi 

değildir? 

 

A) Kabuklu fındık 

B) Pikle deri 

C) Kösele 

D) Natürel iç fındık 

 

 



3 
 

 

 

10-Kesin ihracı yapıldıktan sonra geri gelen eşyaya ilişkin hükümler aşağıdaki 

durumlardan hangisine uygulanmaz? 

 

A)İhraç edilen eşyanın gönderildiği ülkede yürürlükte olan mevzuat nedeniyle serbest dolaşıma 

girememesi 

B)İhraç edilen eşyanın ihracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma 

girememesi 

C)İhraç edilen eşyanın sözleşme hükümlerine uygun olmaması nedenleriyle alıcısı tarafından 

kabul edilmemesi 

D)İhraç edilen eşyanın kusurlu olması ve bu durumun alıcı tarafından bilinmesi 

 

11-Bedelsiz ithalata ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A)Sadece miktarı ticari teamüllere uygun numuneler, hediyeler ve reklam eşyası bedelsiz olarak 

ithal edilebilir 

B)Sadece kıymeti 60.000 ABD Dolarını aşmayan eşya bedelsiz olarak ithal edilebilir  

C)Sadece daha önce usulüne uygun olarak yurda ithal edilmiş maddelerin ticari teamüller 

gereğince gönderilen parçaları ile imalatçının veya ihracatçının verdiği garanti icabı garanti 

süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları bedelsiz olarak ithal edilebilir 

D)Bedelsiz ithalat için eşya, miktar ve kıymet sınırlaması getiren bir mevzuat bulunmamaktadır 

 
12-4458 sayılı Gümrük Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Brüt ağırlığı üzerinden vergiye tabi eşya ambalajsız geldiği takdirde, söz konusu eşya 

bulunduğu haldeki ağırlığı üzerinden vergiye tabi tutulur 

B)Değişik vergi oranlarına ve aynı zamanda brüt ağırlıkları üzerinden vergiye tabi eşyanın aynı 

ambalaj içinde gelmesi halinde, eşya, net ağırlıkları üzerinden tartılır ve ambalaj ağırlığı orantılı 

olarak net ağırlıklara ilave edilir 

C)Ağırlık üzerinden vergiye tabi eşyanın alışılagelen ambalaj niteliğinde olmayan kutu, kılıf ve 

mahfazalarının gümrük vergi oranları, içindeki eşyanın vergi oranından daha yüksek bulunduğu 

takdirde, içindeki eşyanın vergisi ambalajın tarife pozisyonuna göre vergiye tabi tutulur 

D)Kendi tarifeleri üzerinden vergiye tabi ambalaj maddelerinin vergi oranı, içindeki eşyanın 

gümrük vergi oranından düşük veya buna eşit bulunduğu takdirde, ambalaj maddelerinin 

gümrük vergisi eşyanın tabi bulunduğu vergi oranları üzerinden ve eşya ile birlikte hesaplanır 
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13-İthalatçı metal oyuncak araba satın almıştır ve arabaların gümrük kıymeti satış bedeli 

yöntemine göre tespit edilmiştir. 

Bir sonraki hafta, ithalatçı aynı ihracatçıdan, tanıtım amaçlı farklı tür oyuncak 

arabaların bulunduğu bir sevkiyatı bedelsiz olarak teslim almıştır. 

Bu sevkiyat: 

I- Oyuncak arabalar başka çeşit metal kullanarak yapılmıştır ama diğer her durumda bir 

önceki sevkiyatta ithal edilen arabalar ile aynıdır. 

II- Oyuncak arabalar, kırmızı renkleri dışında, bir önceki sevkiyattaki arabaların 

aynısıdır. 

III-  Oyuncak arabalar, yeşil plastik olmaları dışında, bir önceki sevkiyattaki arabaların 

aynısıdır. 

IV-Oyuncak arabalar, kırmızı renkleri dışında, bir önceki sevkiyattaki arabaların 

aynısıdır. Ancak başka bir ihracatçı ülkede üretilmiştir. 

Yukarıdaki durumlardan hangisinde/hangilerinde aynı eşyanın satış bedeli yöntemi 

kullanılabilir? 

 

A)I, II ve III 

B)I ve II 

C)Yalnızca II 

D)III ve IV 

 

14-Gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi olan bir eşya için 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi olan eşya sadece İthalat Rejimi Kararı 

eki V sayılı Listede yer almaktadır 

B)Nihai kullanım izin başvurusu beyannamenin tescil tarihinden önce yazılı olarak ilgili 

gümrük müdürlüğüne yapılır 

C)Eşyaya isabet eden vergiler ile nihai kullanımı veya kullanım amacı tayin edilerek gümrük 

vergisinin askıya alınması nedenleriyle indirimli tarife uygulanarak tahakkuk ettirilen vergiler 

arasındaki fark teminata bağlanır 

D)Eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespiti ve teminat 

iadesine ilişkin diğer iş ve işlemler yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenecek rapora 

istinaden yerine getirilir 

 

15-İthalatta ödenecek Toplu Konut Fonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A)Gümrük Kanununun 167 nci maddesi çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf olarak 

gerçekleştirilecek ithalat fona tabi değildir 

B)Nispi (% olarak) tahsil edilen Toplu Konut Fonu eşyanın ABD Doları cinsinden değerinin 

karşılığı Türk Lirasıdır 

C)Maktu olarak tahsil edilen Toplu Konut Fonu eşyanın ABD Doları cinsinden değerinin 

karşılığı Türk Lirasıdır 

D)İthalatta ödenecek Toplu Konut Fonu, İthalat Rejimi Kararı eki III ve IV sayılı Listelerde 

gösterilmiştir 

 

 

 

 



5 
 

16-İthalat Rejim Kararı eki listeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A)I sayılı liste: Sanayi ürünleri 

B)II sayılı liste: Tarım ürünleri 

C)III sayılı liste: İşlenmiş tarım ürünleri 

D)IV sayılı liste: Gümrük vergisi askıya alınan ürünler 

 

17-İthalat Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? 

 

I. Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat yapmak isteyen 

kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte Dış 

Ticaret Müsteşarlığına başvururlar. 

II. FOB teslim şekli dışındaki ithal başvurularında proforma faturalarda, mal, 

navlun ve sigorta bedelleri ayrı ayrı belirtilir. 

III. Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri 

ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük 

idarelerince sonuçlandırılır. 

IV. Müsteşarlıkça onaylanan ithal şahadetnameleri onay tarihinden itibaren oniki ay 

geçerlidir. Gerekli görülmesi halinde Müsteşarlık bu süreyi uzatabilir. 

 

A)I-IV  

B) III-IV   

C)I-II   

D) II-III  

 

18-Ayakkabı ithalatında ilave gümrük vergisi alınmasına ilişkin 2014/6692 sayılı Karar 

(İthalat Rejimi Kararına Ek Karar) uygulamasına ilişkin olarak hangisi doğrudur? 

 

A)Gümrük Yönetmeliğinin 205 inci maddesinin 3 üncü fıkrası “ Serbest dolaşıma girişte, 

münhasıran yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı'nda belirtilen ticaret politikası önlemlerine tabi 

eşyanın menşei, menşe şahadetnamesi ile ispat olunur. Menşe şahadetnamesi, ticaret politikası 

önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyanname ekinde ibraz edilir.” 

Hükmünde olduğundan bir ticaret politikası önlemi olan İlave gümrük vergisine tabi eşyanın 

serbest dolaşıma girişinde her halükarda menşe şahadetnamesi ibraz edilmelidir   

B) Hesaplanan gümrük vergisi toplamı (gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisi toplamı) 474 

sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun’da gösterilen hadlerin %50 arttırılmış 

düzeyini geçemez 

C) Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe 

kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan her halükarda ilave gümrük vergisi 

alınmaz 

D) Hesaplanan gümrük vergisi toplamı (gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisi toplamı) 474 

sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun’da gösterilen hadleri geçemez 
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19-İthalat Rejim Kararı ile ilgili olarak aşağıda sayılanlardan hangileri doğrudur? 

 

I. İthalat Rejim Kararı eki listelerde ad valorem vergiler yer almaktadır 

II. İthalat Rejim Kararı eki listelerde spesifik vergiler yer almaktadır 

III. İthalat Rejim Kararı eki listelerde sütunlarda gösterilenlerden farklı olarak 

dipnotlarla belirlenmiş vergi oranları mevcuttur 

IV. İthalat Rejim Kararı ürün güvenliği ve denetimi mevzuatının uygulanmasına 

dayanak teşkil etmektedir 

V. İthal Şahadetnamesine ilişkin hususlar İthalat Rejim Kararı ile düzenlenmiştir 

VI. İthalat Rejim Kararı eki V sayılı listede gümrük mevzuatının nihai kullanım 

hükümlerine tabi eşya da bulunmaktadır 

VII. İthalat Rejim Kararı eki listelerde eşyanın nihai kullanıma tabi olduğu 

dipnotlarda belirtilmiştir 

VIII. İthalat Rejim Kararı eski eşyanın ithaline ilişkin hükümler içermektedir 

 

A)I, II, IV, VI, VIII 

B)I,II, III, VI, VII, VIII 

C)I, II, III, VI, VIII 

D)I, III, IV,VI 

 

20-Yükümlü A, kendisine 21.06.2016 tarihinde İzmir Gümrük Müdürlüğü’nce tebliğ 

edilen gümrük vergileri için 05.07.2016 tarihinde merkezi uzlaşma komisyonuna uzlaşma 

başvurusunda bulunmuş 10.10.2016 tarihinde uzlaşma toplantısı yapılmış ancak uzlaşma 

temin edilememiştir. Bu durumda yükümlü A, hangi tarihe kadar hangi makama itiraz 

edebilir? 

 

A)11.10.2016’ya kadar İzmir Gümrük Müdürlüğü’ne 

B)13.10.2016’ya kadar Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne 

C)11.10.2016’ya kadar Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne  

D)13.10.2016’ya kadar Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 

 

21-Eşyaya ve vergi oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir: 

Fatura bedeli: 10000 TL 

Sigorta ücreti: 500 TL 

Navlun: 800 TL 

Gümrük Vergisi: % 6 

KDV: % 18 

ÖTV: % 20 

Kültür Fonu: %2 

Söz konusu eşyanın gümrüklenmiş değeri hangisidir? (Virgülden sonraki basamakları 

0,5’ten büyükse bir üst sayıya yuvarlayınız) 

 

A)11.978 TL 

B)14.419 TL 

C)17.055 TL 

D)17.280 TL 
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22-Türkiye’deki (T) ithalatçısı, Almanya’daki (A) ihracatçısından tek bir sevkiyatla 50 

adet elektrik süpürgesi ithali işlemini 200 €/CIF İSTANBUL birim fiyatla peşin olarak 

gerçekleştirmiştir. Satıcının peşin ödemelerde %5 fiyat iskontosu uyguladığı kabul 

edilmiştir. Alıcı, ithalattan sonra satıcıya teknik yardım bedeli olarak 1000 € ödemiştir. 

Eşyanın gümrük kıymeti aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)11000 € 

B)10500 € 

C)10000 € 

D)9500 € 

 

23-CIP (Taşıma ücreti ve sigorta ödenmiş olarak teslim) ve CIF (Mal bedeli, sigorta ve 

navlun) teslim şekilleri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)CIP teslim şeklinde navlun alıcıya, CIF teslim şeklinde satıcıya aittir 

B)CIF teslim şeklinde sigorta alıcıya, CIP teslim şeklinde satıcıya aittir 

C)CIF teslim şekli yalnızca deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır, CIP teslim şekli her türlü 

taşımacılıkta kullanılır 

D)CIP teslim şeklinde satıcı eşyayı işletmesinde teslim etmekle, CIF teslim şeklinde geminin 

yanında teslim etmekle yükümlüdür 

 

24-Aşağıdakilerden hangisi 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Karar kapsamında sağlanan destek unsurlarından biri değildir?  

 

A)Vergi İndirimi 

B)Gümrük Vergisi Muafiyeti 

C)ÖTV İstisnası 

D)KDV İstisnası 

 

25-Kullanılmış ev eşyası ithaline ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

 

A)Yerleşim yerini nakletme koşulu olmadan kişilerce getirilen kullanılmış ev eşyası ithalinde 

kişilerin uyruğu dikkate alınır   

B)Yerleşim yerini naklederek getirilen kullanılmış ev eşyası ithalatında, kişilerin yurtdışında 

24 ay yeniden ikamet tesis etmiş olmaları halinde ikinci kez hakları bulunmaktadır  

C)Kullanılmış ev eşyasının, kişilerin beraberlerinde veya gelişlerinden 2 ay önce veya 6 ay 

sonraki süreler içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulması gerekmektedir  

D)Milli veya milletlerarası kadrolara atanan kamu görevlileri için, kullanılmış ev eşyası 

ithalatında, Türkiye dışında 24 ay ikamet etmiş olmaları şartı aranmaktadır 

 

26-Aşağıdakilerden hangisi 18 yaşından büyük bir yolcunun ülkeye girişte beraberinde 

muaf olarak getirebileceği eşyadır?  

 

A)2 kg. çay 

B)2 kg. lokum ve 2 lt. alkol derecesi %22’yi geçmeyen alkollü içecek   

C)2 adet cep telefonu  

D)4 karton sigara   
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27-Aşağıdakilerden hangisi 4458 sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin 

Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Karar uyarınca yanlıştır? 

 

A)Ek-9’daki listenin (A) bölümünde belirtilen eşya sadece yolcu beraberinde, (B) bölümünde 

belirtilen eşya ise, yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra 

getirilebilir 

B)Kararın 9 no.lu ekinde yer alan "Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi" kapsamı eşyaya, 

karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlı olmak üzere ve kıymetlerine bakılmaksızın muafiyet 

tanınmaktadır 

C)Ek-9'daki listede ismen yer alan eşya haricinde kalan, toplam gerçek kıymeti 430 Avro'yu 

geçmeyen ve yolcu beraberinde getirilen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kişisel ve 

ailevi kullanıma mahsus olmak şartlarının sağlanması halinde muafiyet tanınmaktadır 

D)Ek-9'daki listede yer alan eşyadan tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet 

18 yaşından büyükler için uygulanmaktadır 

 

28-Diplomatik muafiyetten yararlanan kişiye ait eşyaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

 

A)Diplomatik eşyada karşılıklılık esasları dikkate alınmaz  

B)Takrir, ilgili elçilik tarafından tanzim edilmiş Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış muafiyet 

sağlayan bir belgedir    

C)Diplomatik eşyanın posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilmesi halinde eşyanın 

30 kg’ı aşmaması gerekir    

D)Diplomatik üyelere ait eşyanın görev süresi sonunda mutlak surette Türkiye’den ihraç 

edilmesi gerekmektedir   

 

29-Gümrük Yönetmeliğinin 169 uncu maddesi uyarınca Gümrük Kanununun 167/9 uncu 

maddesinde sayılan ve aşağıda yer alan hangi eşya serbest dolaşıma girişte sözlü beyana 

tabidir? 

 

A)Ulaşım araçları ile özel konteynerlerde mevcut bulunan akaryakıt ve madeni yağları 

B)Ulaştırmacılıkta kullanılan eşyada, taşıma sırasında eşyanın istifi ve korunması için yardımcı 

maddeler 

C)Deniz ve hava ulaşım araçlarına ait donatım ve işletme malzemesi 

D)Yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan hava yolu şirketlerinin bu faaliyetlerinde 

kullanılmak üzere ithal edilen hava taşıtları, motorları ve bunların aksam ve parçaları 
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30-4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, dolaylı temsile ilişkin olarak aşağıda yer verilen 

ibarelerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler 

gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir 

B)Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı ve değeri 

Bakanlar Kurulunca belirlenecek eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi 

tutulması faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ya da hızlı kargo 

taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir 

C)Devlet, belediye, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin amir ve memurları, özel 

hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeli, tüm gümrük işlemlerini dolaylı 

temsil yoluyla takip edebilirler 

D)Dolaylı temsilcilerin Kanunda öngörülen faaliyetlerini yapmalarına engel hastalığının 

bulunmaması gerekir 

 

31-Gümrük Kanunu’nun Geçici 6 ıncı maddesi uyarınca, meslek mesubuna mesleğinin 

icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A)Uyarma 

B)Kınama 

C)Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 

D)Meslekten çıkarma 

 

32-Aşağıdakilerden hangisi YGM olma koşullarından değildir? 

 

A)Dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmemek ve bu amaçla kurulmuş tüzel 

kişilere ortak olmamak 

B)Tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve çalışan statüde 

ilişkisi bulunmamak 

C)Son beş yıl içinde Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca kesinleşmiş geçici olarak mesleki 

faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak 

D)Mesleki yeterlilik sınavı ile gümrük müşaviri olmaya hak kazanıp en az on yıl süre ile 

gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olmak 

 

33-Gümrük işlemlerinde temsile ilişkin olarak aşağıda yer alan ibarelerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A)Yetkisiz temsilci tarafından gerçekleştirilen gümrük işlemleri geçersiz olur 

B)Temsil yetkisine sahip olmadığı halde, başka bir kişi adına ya da hesabına hareket ettiğini 

beyan eden kişi, kendi adına ve kendi hesabına hareket ediyor sayılır 

C)Temsilci, dolaylı temsil durumunda kendi adına ancak başkasının hesabına hareket eder 

D)Temsilci, doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve hesabına hareket eder 
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34-Dizüstü bilgisayarlara monte edilmek üzere üretilmiş LCD ekran modülleri hangi 

tarife pozisyonunda sınıflandırılır? 

A)84.73   

B)85.28   

C)85.29   

D)85.31 

 

35-Aşağıdakilerden hangisinde tarife cetvelindeki sıralamaya uygun olmayan bir diziliş 

vardır? 

A)Odun kömürü-ahşap demiryolu traversi-laminat parke-ahşap tabut 

B)Silgi-okul defteri-kalemtraş-tahta cetvel 

C)Cep radyosu-Mp3 çalar-DVD player-video monitör 

D)İçki-sigara-sigara tabakası-çakmak 

 

36-Gümrüğe, demonte vaziyette metal işlemeye mahsus işleme merkezi ve bunun 

montajında kullanılacak olan adi metalden mamul dinamometrik sıkıştırma el aleti 

gelmiştir. İşleme merkezi ile aynı beyannamede beyan edilecek olan el aletinin beyan 

edilmesi gereken tarife pozisyonu hangisidir? 

A)82.04  

B)84.57  

C)84.66  

D)90.31 

 

37-Aşağıdaki mantardan yapılmış eşyadan hangisi tarife cetvelinde 45 inci fasılda 

sınıflandırılır? 

A)Ayakkabı topuğu  

B)Şapka siperliği   

C)Dart oyunu tablası   

D)Şişe tıpası  
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38-Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) uyarınca, TIR karnesi eksiklik ve 

fazlalık takibatına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Eksiklik veya fazlalığa ilişkin tutanağın imzalandığı tarihte TIR karnesi hamiline yapılan 

bildirim ile eksiklik veya fazlalığın nedeninin üç ay içinde belgelendirilmesi istenir  

B)Fazlalığa ilişkin olarak, verilen süre içerisinde herhangi bir belge ibraz edilmemesi veya ibraz 

edilen belgelerin geçerli sayılmaması halinde fazla çıkan eşya, el konularak müsadere edilir ve 

eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası alınır C)Kap adedi olarak beyana uygun, ancak sayı, baş, 

ağırlık gibi ölçülerinde beyana göre eksiklik veya fazlalık olan eşya için takibat yapılmaz 

D)Üç aylık takibat süresi talep halinde ilgili gümrük idaresi tarafından bir ay uzatılır  

 

39-Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) uyarınca, TIR karnesiyle eşya 

taşınmasında memur refakatine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A)Taşınan eşyanın gümrük vergileri toplamının TIR Sözleşmesine göre tespit edilen azami 

teminat tutarını aşmaması halinde sadece kuvvetli şüphe ve ihbar durumunda memur refakati 

verilir  

B)ATS cihazının bulunması halinde de  memur refakati verilebilir 

C)Memur refakati öngörülmesi halinde taşıyıcıya yazılı bir belge verilmemişse, TIR karnesinin 

1 no.lu dipkoçanının 5 inci maddesine “refakat” ibaresi ve gerekçesi yazılır  

D)Taşınan eşyanın gümrük vergileri toplamının TIR Sözleşmesine göre tespit edilen azami 

teminat tutarını aşması durumunda memur refakati verilmesi zorunludur 

 

40-Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) uyarınca, taşıt onay belgesine ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A)Taşıt onay belgesinin geçerlilik süresi belirlenirken Ulaştırma Bakanlığından alınan yetki 

belgelerinin geçerlilik süreleri dikkate alınır 

B)Boyanma ve branda değişikliği gibi nedenlerden dolayı, taşıtın dış görünümünün taşıt onay 

belgesi eki fotoğraflardan farklı hale gelmesi halinde, taşıt onay belgesini düzenleyen gümrük 

idaresi tarafından taşıt onay belgesi eki fotoğraflar mühürlenerek değiştirilir  

C)Tezkiye edilen firmalar adına kayıtlı taşıtlar dışındaki hiçbir taşıt için taşıt onay belgesi 

düzenlenmez  

D)İlk defa taşıt onay belgesi düzenlenecek bir taşıt için, yetkili herhangi bir gümrük idaresine 

başvurulur  
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41-Hariçte İşleme Rejimine ilişkin olarak Gümrük Kanununda sayılan aşağıda yer alan 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A)Hariçte işleme rejimi; ihracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata 

bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz 

B)Hariçte işleme rejimi, serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak 

üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen 

ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma 

girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir 

C)Eşyanın hariçte işleme rejimi altında kalma süresi 24 ayı aşmamak koşuluyla gümrük 

idaresince belirlenir  

D)Hariçte işleme rejimine tabi tutulmadan önce geçici ihracat eşyasının nihai kullanımı 

nedeniyle indirimli bir orandan serbest dolaşıma girdiği ve bu indirimli oranın tanınması için 

gerekli koşulların yürürlükte kalmaya devam ettiği hallerde indirilecek tutar, eşyanın serbest 

dolaşıma ilk girişi sırasında hesaplanan gerçek ithalat vergileri tutarıdır 

 

42-Aşağıdakilerden hangisi geçici ithalat rejiminin uygulanması açısından doğrudur? 

 

A)Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya için her ay itibariyle 

alınacak ithalat vergileri tutarının %3’ü kadar teminat aranır 

B) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için alınacak 

ithalat vergileri, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, söz konusu 

eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3'ü olarak tespit 

edilir 

C)Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan teminat aranmaz 

D)Kısmi ve tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerinin tamamını 

karşılayacak tutarda teminat alınır 

 

43-Aşağıdakilerden hangisi için tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin 

uygulanması mümkün değildir? 

 

A)Türkiye Gümrük Bölgesindeki kriz hali nedeniyle bir kamu kuruluşuna veya kamu 

kuruluşları tarafından yetkili kılınan kuruluşlar adına gönderilen yardım malzemesine 

B)Dolu olarak getirildikleri takdirde boş veya dolu olarak ya da boş olarak getirildikleri 

takdirde dolu olarak yeniden ihraç edilmek istenen ambalajlara 

C)Üretilmiş belli bir mal grubunu temsil edecek ya da üretilmesi planlanan eşyanın örnekleri 

niteliğinde olan numunelere 

D)Yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait kullanılmış ev 

eşyasına 
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44-Hariçte işleme izin belgesi kapsamında Türkiye’den Nijerya’ya işlenmek üzere 

gönderilen eşyanın, bu işlemden sonra Fransa’ya ihraç edilmesi halinde kullanılması 

gereken belge aşağıdakilerden hangisidir? 

A)INF3 

B)INF1 

C)INF6 

D)INF2 

 

45-Aşağıdakilerden hangisi Hariçte İşleme Rejimi kapsamında gümrük idarelerince 

yapılacak işlemlerdendir? 

A)Hariçte işleme belgesi/izin süre uzatımını yapmak 

B)Hariçte İşleme belge/izni taahhüt hesaplarını kapatmak 

C)İhracat rejiminde ihracı belli kurum veya kuruluşların müsaadesine bırakılmış mallar için, 

ilgili kurum veya kuruluşun müsaadesini ihracat esnasında aramak 

D)Hariçte işleme izin belge/izni revize işlemlerini yapmak  

 

46-Aşağıdakilerden hangisi 30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

1 Seri No.lu Hariçte İşleme-Geçici İhracat Tebliğine göre standart değişim sistemine 

dayalı hariçte işleme rejimi için doğrudur ? 

A)Standart değişim sistemi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, işlem görmüş ürünlerin 

üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi 

amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri 

teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak ithal edilmesidir 

B)İkame ürünlere ait gümrük beyannamesinin onaylandığı tarihten itibaren 3 (üç) aylık süre 

içerisinde geçici ihraç eşyasının ihraç edilmesi gerekir 

C)Standart değişim sistemi kapsamında tamir amacıyla geçici ihraç edilecek eşyanın, önceden 

ihraç edilmesinin üretimi durduracak, ekonomik kayba neden olacak ve sistemin işleyişini 

bozacak nitelikte olduğunun bir dilekçe ile gümrük müdürlüğüne bildirilmesi ve ithalat vergileri 

tutarını karşılayan teminat verilmesi halinde ikame eşyanın önceden ithaline izin verilir  

D)Standart değişim sistemi izni Ekonomi Bakanlığınca verilir 

 

47-Antrepo stok kayıtları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

  

A)A, C, D ve E tipi antrepolarda, Kanunun 99 uncu maddesinde belirtilen antrepo stok 

kayıtlarını antrepo kullanıcıları tutar 

B)F tipi antrepoda, gümrük kayıtları stok kayıtlarının yerini alır 

C)B tipi antrepoda stok kayıtları tutulmayabilir 

D)Eşyanın geçici çıkarılmasına ve ortak depolanmasına dair bilgiler, stok kayıtlarında gösterilir 
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48-Gümrük mevzuatına göre özet beyan verme süreleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A)Karayolu taşımacılığında özet beyan giriş gümrük idaresine varılmasından en az bir saat önce 

verilir. Bu mümkün değilse, aracın giriş gümrük idaresine varışından itibaren bir saat içinde 

verilir 

B)Demiryolu taşımacılığında özet beyan giriş gümrük idaresine varılmasından en az iki saat 

önce verilir 

C)Havayolu taşımacılığında uzun mesafeli uçuşlarda, özet beyan Türkiye Gümrük Bölgesinde 

ilk havalimanına inilmesinden en az 2 saat önce verilir 

D)Havayolu taşımacılığında kısa mesafeli uçuşlarda özet beyan en geç uçağın havalandığı ana 

kadar verilir 

 

49-Gümrük antrepo rejimine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)A, B ve F Genel Antrepo, C,D ve E özel antrepodur 

B)Teminat alınmış olan durumlarda, gümrük işlemlerine başlanmadan ve bu işlemler bitirilip 

gümrük idaresinin izni alınmadan, antrepolardan eşya çıkartılabilir 

C)Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına devredilebilir. Gümrük 

antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından 

serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez 

D)Gümrük antreposu, Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda 

serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç edilmek kaydıyla konulduğu genel ve özel 

antrepolardır 

 

50-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

A)Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya antrepo 

beyannamesinin tescilini müteakip beş işgünü içinde antrepoya alınır 

B)Aynı sevkiyata konu olmakla birlikte antrepoya birden fazla taşıtla peyderpey sevk edilen ve 

tamamı bir seferde antrepoya alınamayacak eşya için, eşya sahibi veya temsilcisi ya da taşıyıcı 

tarafından ilgili gümrük idaresine yazılı talepte bulunulması halinde, gümrük idaresince, ilk 

eşyanın antrepoya girişinden itibaren en geç beş iş günü içinde antrepo beyannamesinin 

verilmesi koşuluyla eşyanın peyderpey antrepoya alınmasına izin verilebilir 

C)Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Bunun için 

devreden ve devralan tarafından ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı dilekçe, taraflar arası devir 

sözleşmesi ve eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının devralan tarafından 

üstlenileceğine dair taahhütnamenin verilmesi gerekir 

D)A ve C tipi antrepolar genel antrepodur  

 

51-Elleçleme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Gümrük yönetmeliği Ek.63’te aksi belirtilmedikçe, elleçleme faaliyetlerinden hiçbiri sekizli 

tarife pozisyonunun değişmesine neden olmamalıdır 

B)Parazit tedavisi bir elleçleme faaliyetidir 

C)Gümrük idareleri, faaliyetin suiistimal hallerine yol açmasının muhtemel olduğu durumlarda, 

elleçleme faaliyetlerine izin vermezler 

D)Hayvan derilerinin tuzunun alınması bir elleçleme faaliyeti değildir 
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52-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Özet beyan veri işleme tekniği yoluyla verilir 

B)Talep edilmesi halinde özet beyanın yazılı olarak verilebilmesi mümkündür  

C)Özet beyandaki bilgilerin doğruluğundan özet beyanı veren kişi sorumludur 

D)Özet beyanın tescilinden sonra özet beyanda düzeltme yapılması mümkündür 

 

53-Gümrük Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Bakanlıkça belirlenecek istisnai hallerde ulusal transit işlemine tabi eşya için teminat şartına 

bağlı olmaksızın memur refakati uygulanabilir 

B)Kefilin yükümlülüğü, teminat belgesinde belirtilen maksimum tutarla sınırlıdır 

C) Kefil ve asıl sorumlu, aynı kişi olabilir 

D)Yüksek kaçakçılık riski içeren eşyanın demiryolu ile taşınmasında teminat aranır 

 

 

54-Gümrük Yönetmeliğine göre transit rejiminde “eşyanın serbest bırakılması” 

aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?  

 

A)Transit rejiminin doğru şekilde sonlandırıldığını ve eşyanın serbest dolaşıma girdiğini 

B)Transit rejiminin ibra edildiğini 

C)Gümrük makamlarının, eşyayı ortak transit rejiminde öngörülen amaçlara uygun olarak 

sevkine izin verdiğini 

D)Transit beyannamesinin varış idaresi tarafından kabul edildiğini 

 

55-4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit 

eşya taşıyan bir aracın, verilen transit süresini 30 saat aşması durumunda uygulanacak 

ceza miktarı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)Kanunun 241 inci maddesinde yer alan usulsüzlük cezası, iki kat olarak uygulanır 

B)Kanunun 241 inci maddesinde yer alan usulsüzlük cezası, dört kat olarak uygulanır 

C)Kanunun 241 inci maddesinde yer alan usulsüzlük cezası, altı kat olarak uygulanır 

D)Kanunun 241 inci maddesinde yer alan usulsüzlük cezası, sekiz kat olarak uygulanır 

 

56-Aşağıdakilerden hangisi KDV Kanununda yer alan tecil-terkin uygulamasından 

yararlanamaz? 

A)İmalatçı vasfını taşıyan satıcıların, ihracatçılara yaptığı ihraç kayıtlı teslimler 

B)İmalatçı vasfına sahip olan veya olmayan tüm mükelleflerin Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya 

Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsüne sahip ihracatçılara yaptığı ihraç kayıtlı teslimler 

C)İmalatçı ihracatçının yurtdışına mal ihracatı 

D)Özel Finans Kuruluşlarının ihracatçılara veya izin belgeli satıcılara yaptığı ihraç kayıtlı 

teslimler 
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57-KDV Kanunu uyarınca aşağıda teslim ile ilgili yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A)Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya 

veya adına hareket edenlere devredilmesidir  

B)Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim 

hükmündedir 

C)Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme âkit 

yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi 

halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir 

D)Trampa tek bir teslim hükmündedir 

 

58-ÖTV Kanunu uyarınca gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisi ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A)ÖTV Kanununda ithalat, verginin konusuna giren malların serbest dolaşıma giriş rejimine 

tabi tutulmasını ifade eder 

B)İthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde alınacak 

özel tüketim vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur 

C)Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem 

gören mallara ait özel tüketim vergisi de aynı usule tâbi tutulur 

D)İthal edilecek mala ilişkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve denetleme 

sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ithalat 

vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre para cezası kesilir 

 

59-İdari Yargılama Usulü Kanununa göre; idari yargıda mahkemenin verdiği iptal 

kararları iptal edilen işlemi, hangi tarihten itibaren hükümsüz hale getirir? 

A)Davanın açıldığı tarihten itibaren 

B)Kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren 

C)Kararın davacıya tebliğinden itibaren 

D)İşlemin yapıldığı tarihten itibaren 

 

60-İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, harç ve posta ücretlerinin süresi içerisinde 

yatırılmaması halinde mahkemenin vereceği en son karar ne olacaktır? 

A)Davanın açılmamış sayılmasına karar verilir 

B)Davanın reddi kararı verilir 

C)Dilekçe red kararı verilir 

D)30 gün içerisinde eksikliklerin giderilmesi için süre verilir 
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61-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre “Gecikme 

Zammı, Nispet ve Hesabı” ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden hangisi/hangileri 

doğrudur? 

I - Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden 

itibaren her ay için ayrı ayrı % 3 oranında gecikme zammı tatbik olunur. 

II - Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir. 

III - Bakanlar Kurulu, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için 

ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye yetkilidir. 

 

A)Yalnız II 

B)I ve III 

C)I, II ve III 

D)II ve III 

 

62-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre Mal 

bildiriminde, malı olmadığını gösteren veyahut borca yetecek kadar mal göstermemiş 

olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma 

tarihinden başlayarak kaç gün içinde tahsil dairesine bildirmeye mecburdur? 

A)7 

B)15 

C)30 

D)45 

 

63-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık 

suçu değildir?  

 

A)İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak 

B)Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine 

aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak 

C)Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak 

D)Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya 

yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge 

alınmış gibi beyanda bulunmak  

 

64-Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre nitelikli 
hallerden değildir?  
 
A)Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
B)Suçun, meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi 
C)Suçun konusunu oluşturan eşyanın yüksek vergili olması 
D)Suçun, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi 
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65-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre; ihracı kanun gereği yasak olan 

eşyayı, ülkeden çıkaran kişiye hangi ceza uygulanır? 

 

A)6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası  

B)2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası 

C)2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası 

D)2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası 

 

66-5607 sayılı Kanuna göre, kaçak akaryakıtın tasfiyesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi doğru değildir? 

 

A)Kaçak akaryakıt kamu kurumlarının kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı 

yapılarak tasfiye edilebilir 

B)Kaçak akaryakıta ilişkin teslim tutanağı ve numune en yakın gümrük idaresine teslim edilir  

C)Kaçak akaryakıtın satış bedeli bütçeye gelir kaydedilir   

D)Teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt, duruma göre il özel idaresi, defterdarlık 

veya gümrük idaresi tarafından en yakın rafinericiye satılır  

 

67-5607 sayılı Kanuna göre, kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlarla 

ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

 

A)Operasyon gerektiren kaçakçılık olayından haberdar olunduğunda derhal görevlerini 

yapmaya başlar ve mahallin en büyük mülki amirine bilgi verirler 

B)Operasyon gerektiren kaçakçılık olayından haberdar olunduğunda derhal görevlerini 

yapmaya başlar ve mahallin en büyük mülki amirine ve cumhuriyet savcısına bilgi verirler 

C)Operasyon gerektiren kaçakçılık olayından haberdar olunduğunda derhal görevlerini 

yapmaya başlar ve mahallin en büyük mülki amirine, cumhuriyet savcısına ve en üst kolluk 

amirine bilgi verirler 

D)Operasyon gerektiren kaçakçılık olayından haberdar olunduğunda derhal görevlerini 

yapmaya başlar ve cumhuriyet savcısına bilgi verirler 

 

68-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 

merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden değildir? 

 

A)Milli Eğitim Bakanlığı 

B)Orman Genel Müdürlüğü 

C)Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

D)Türkiye Su Enstitüsü 

 
69-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A)Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri malî yılın hesaplarında gösterilir.    

B)Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandırmanın 

ikinci düzeyini de kapsayacak şekilde gösterilir   

C)Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir 

D) Malî yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların, 

ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri malî yılın bitimini izleyen bir ay içinde 

yapılabilir. Zorunlu hallerde bu süre, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe giderleri için bir 

ay,diğer işlemlerde iki ayı geçmemek üzere uzatılabilir  
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70-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre tekliflerin geçerlilik süresi ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A)Tekliflerin geçerlilik süresi 45 gündür. 

B)Tekliflerin geçerlilik süresi 60 gündür. 

C)Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. 

D)Tekliflerin geçerlilik süresi yoktur. 

 
71-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, aşağıda belirtilen hallerden hangisinde, 

ihtiyaçların doğrudan temini usulüne başvurulabilir? 

 

A)Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif 

çıkmaması   

B)Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya 

idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak 

yapılmasının zorunlu olması   

C)Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak 

yapılmasının zorunlu olması   

D)İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması 

 
72-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre düzenlenecek sözleşmelerde 

aşağıdaki hususlardan hangisinin belirtilmesi zorunlu değildir? 

 

A)Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları 

B)Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı 

C)Sözleşmenin devri durumunda, sözleşme devrine ilişkin şartlar 

D)İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler 

 
73-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, “İhalelere katılmaktan 

yasaklama” maddesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Yasaklama Kararı ihaleyi uygulayan Bakanlığın teklifi üzerine Kamu İhale Kurumu 

tarafından verilir 

B)Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen 

en geç kırkbeş gün içinde verilir 

C)Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık 

tarafından verilir 

D)Katılma yasakları, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve 

işletmelerde İçişleri Bakanlığı tarafından verilir  
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74-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, bilgi edinme hakkının sınırlarıyla 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

 

A)Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu 

etkileyecek nitelikte olanlar, bu Kanun kapsamına dahil olup bu şekilde sağlanan bilgi edinme 

hakkı işlemin yargı denetimine açılması sonucunu doğurmaz 

B)Açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî 

güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi 

veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır 

C)Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar 

verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı 

dışındadır 

D)Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin, kişilerin çalışma hayatını 

ve meslek onurunu etkileyecek nitelikteki bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır  
 
75-640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Tüketicinin Korunması ve 

Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biridir? 

 

A)Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacına yönelik olarak kalite 

denetimi yapmak, yaptırmak, kalite kontrol sistemleri kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlara 

standart tespitine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak 

B)Ticarete ilişkin politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak, ticari faaliyetleri teşvik etmek, 

gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamak 

C)Perakende ticarete ilişkin mevzuat çerçevesinde esnaf ve sanatkâr işletmelerinin ticari 

faaliyetine yönelik çalışmalar ve düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak 

D)Uluslararası kuruluşların kabul ettiği gümrük ile ilgili anlaşmaları ve bunların 

değişikliklerini takip ederek uygulamaya intikal ettirilmesini sağlamak 

 

76-Bakanlığımız merkez teşkilatında 2400, taşra teşkilatında 13600, yurtdışı teşkilatında 

ise 105 olmak üzere toplam 16105 dolu, 6000 kadro ise boş bulunmaktadır. Buna göre, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Bakanlığımızın çalıştırmak zorunda 

olduğu engelli kadro sayısı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 663 

B) 442 

C) 480 

D) 483 

 

77-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi memurların 

ödevleri ve sorumlulukları arasında sayılmamıştır? 

 

A)Yurtdışında davranış 

B)Kişilerin uğradıkları zararlar 

C)Mal Bildirimi 

D)İsnat ve iftiralara karşı koruma 
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78-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin amirleri tarafından verilen 

disiplin cezalarına itiraz edilmesi halinde İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve 

eklerinin kendilerine intikalinden itibaren kaç gün içinde kararlarını vermek 

zorundadır?  

 

A)7    

B)15    

C)30    

D)60 

 

79-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, özürsüz olarak 3-9 gün göreve gelmeyen, 

Devlet memuruna aşağıda belirtilen cezalardan hangisi uygulanır? 

 

A)Kınama 

B)Kademe İlerlemesinin durdurulması  

C)Aylıktan kesme  

D)Devlet Memurluğundan çıkarma 

 

80-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Aylıktan Kesme 

Cezasını gerektiren fiil ve hallerden değildir?  

 

A)Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak 

B)Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz 

kullanmak veya kullandırmak 

C)Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek 

D)Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda 

bulunmak 
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MÜDÜR YARDIMCISI A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 21 C 41 C 61 D 

2 A 22 D 42 B 62 B 

3 D 23 C 43 D 63 D 

4 B 24 C 44 D 64 C 

5 D 25 B 45 C 65 A 

6 D 26 B 46 C 66 D 

7 C 27 A 47 A 67 A 

8 B 28 B 48 C 68 C 

9 C 29 B 49 B 69 B 
10 D 30 C 50 B 70 C 

11 D 31 A 51 D 71 D 

12 C 32 D 52 B 72 C 

13 C 33 A 53 C 73 A 

14 A 34 A 54 C 74 D 

15 C 35 C 55 B 75 A 

16 C 36 B 56 C 76 C 

17 D 37 D 57 D 77 D 

18 B 38 D 58 A 78 C 

19 B 39 C 59 D 79 B 

20 B 40 C 60 A 80 B 
 


