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GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA GÜMRÜK MEMURU 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SORULARI 

 

A KİTAPÇIĞI 

 

 

1-Aşağıdakilerden hangisi 4458 sayılı Gümrük Kanunun 56/1 inci maddesi kapsamına 

girmez? 

 

A)Çin’de üretilen ancak üzerinde “Made in England” ibaresi  taşıyan matkaplar 

B)Hindistan’da üretilen ancak üzerinde Hindistan’a dair hiçbir ibare bulunmadığı halde 

“designed in Italy” ibaresi bulunan kumaşlar 

C)Endonezya’da üretilen ancak üzerinde Endonezya’ya dair hiçbir ibare bulunmadığı halde 

“Germany” ibaresi bulunan tansiyon ölçme aletleri 

D)Türkiye menşeli kazaklarda kullanılmak üzere ithal edilmek istenen ve üzerinde “Benetton” 

markası olan etiketler 

 
2-Aşağıdaki eşyalardan hangisi özet beyan aranmayacak eşyalardan değildir? 

 

A)ATA Karnesi kapsamı eşya 

B)CPD kapsamı eşya 

C)TIR Karnesi kapsamı eşya 

D)CMR kapsamı eşya 

 
3-Geçici depolanan eşya statüsünü aşağıdakilerden hangisi sona erdirir? 

 

A)Antrepo rejimi 

B)Eşyanın geçici depolama yerine girmesi 

C)İlgili kurumlarca yapılacak ithalat kontrolleri için eşyanın TSE’ye gönderilmesi 

D)Eşyadan numune alınması 

 

4-Aşağıdakilerden hangisi bir menşe ispat belgesi değildir.  

 

A)Form A Belgesi 

B)Menşe şahadetnamesi 

C)EURO-MED Dolaşım Belgesi 

D)A.TR Dolaşım Belgesi 

 
5-Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki ithalatta tercihli rejimden 

faydalanmak için ibraz edilmesi gereken belge hangisidir? 

 

A)Form A Menşe Şahadetnamesi  

B)EUR.1 Dolaşım Sertifikası 

C)A.TR Dolaşım Belgesi 

D)INF 4 
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6-Eşyanın cins ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak 

sınıflandırıldığı Bakanlar Kurulunca kabul edilen cetvele ne ad verilir? 

 

A)Açıklama notları 

B)Alfabetik Endeks 

C)Sınıflandırma Kararları 

D)Türk Gümrük Tarife Cetveli 

 

7-4458 sayılı Gümrük Kanununa göre aşağıdaki hallerin hangisinde eşya ile ambalajı 

birlikte beyan edilerek eşyanın tarife pozisyonunda vergiye tabi tutulur? 

  

A)Ambalajın alışılagelen ve bilinen maddelerden olmaması veya gereğinden farklı bir şekilde 

yapılması 

B)Ambalaj maddelerinin vergi oranı, içindeki eşyanın gümrük vergi oranından düşük veya 

buna eşitse  

C)Ambalajın ait olduğu eşyanın faturasında kıymetinin ayrı gösterilmesi ve aynı zamanda 

bağımsız bir ticari eşya niteliğinde olması 

D)İthalat vergilerinden kaçınma amacıyla ambalaj olarak getirilmesi 

 

8-Gümrük Kanunu’nun 23 ila 31 inci maddelerinde düzenlenen gümrük kıymeti 

aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasında kullanılmaz? 

 

A)Katma Değer Vergisi 

B)Damga vergisi  

C)Ad valorem Gümrük Vergisi 

D)Ad valorem Antidamping Vergisi 

 
9-Aşağıda belirtilen hallerden hangisinin varlığı durumunda Gümrük Kanununda 

belirtilen satış bedeli yöntemi uygulanamaz? 

A)Alıcı ve satıcı arasındaki ilişkinin fiyatı etkilememesi 

B)İthalata ilişkin satış sözleşmesinde alıcının ithalat konusu malları yalnızca Türkiye’de 

satabileceği yönünde bir hüküm bulunması    

C)Beyan edilen kıymetin doğruluğuna veya gerçekliğine ilişkin herhangi bir şüphe 

bulunmaması  

D)Satıcının ithalata konu eşyayı belli bir fiyattan satmasının, ancak kendisinin ürettiği malların 

alıcı tarafından belirli bir fiyattan alınması şartına bağlı olması 

 

10-Gümrük Kanunu uyarınca itirazlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)İdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir 

B)İtirazın reddi kararlarına karşı işlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine başvurulabilir 

C)Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ 

tarihinden itibaren onbeş gün içinde itiraz edebilir 

D)İtiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlış makama verilmesi halinde, itiraz yapılmamış sayılır 
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11-Gümrük Yönetmeliğine göre Gümrük Laboratuvarında yapılan tahlillere ilişkin 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)İkinci tahlil sonucu, eşyanın teknik özelliklerinin ve niteliklerinin belirlenmesi yönünden 

kesindir 

B)Birinci ve İkinci tahlil sonuçlarına karşı, tebliğden itibaren onbeş gün içinde Gümrük ve 

Ticaret Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edilebilir 

C)Yükümlünün talebi halinde, gümrük idareleri, gümrük kimyageri olmayan bir gözlemci 

kimyagerin de ikinci tahlilde hazır bulunmasına izin verirler 

D)İtiraz üzerine, birinci tahlilin yapıldığı gümrük laboratuvarında görevli olan ve ilk tahlili 

yapan kimyager dışındaki iki kimyager tarafından ikinci tahlil yapılır 

 

12-Gümrük Yönetmeliğinin 582. maddesine göre; ceza uygulamasında, eşyanın, gümrük 

tarife istatistik pozisyonu konusunda yeterli bilgi bulunmadığı takdirde hangi vergi oranı 

esas alınır? 

 

A)Eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki en düşük vergi oranı 

B)Eşyanın girdiği fasıldaki en düşük vergi oranı 

C)Eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki en yüksek vergi oranı 

D)Eşyanın girdiği fasıldaki en yüksek vergi oranı 

 

13-Gümrük Yönetmeliğine göre ihracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama 

yerlerine konulması talep edilen eşya buralarda ne kadar süre kalabilir?  

 

A) 20 gün 

B) 45 gün 

C) 1 ay  

D) 3 ay 

 
14-Gümrük Yönetmeliğine göre geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek 

eşyanın beyanname kapatma süresi ne kadardır? 

   

A) 1 ay 

B) 2 ay 

C) 3 ay 

D) 6 ay 

 

15-Antrepo rejimine tabi bir eşyanın, başka bir gümrük idaresi denetimindeki antrepoya 

nakli istenmesi halinde eşya hangi rejim hükümlerine göre taşınır? 

 

A)Antrepo rejimi 

B)Transit rejimi  

C)Serbest dolaşıma giriş rejimi 

D)Gümrük kontrolü altında işleme rejimi 
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16-4458 sayılı Gümrük Kanununa göre antrepo işleticisinin sorumluluğu ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A)Antrepo işleticisi genel ve özel antrepolarda antrepo beyannamesi vermekten sorumludur 

B)Antrepo işleticisi, İzinde belirtilen özel şartların bazılarına uymaktan sorumludur 

C)Antrepo işleticisi, Gümrük antreposunda bulunduğu süre içerisinde eşyanın gümrük gözetimi 

altında bulunmasını sağlamaktan sorumludur 

D)Antrepo işleticisi genel ve özel antrepolarda özet beyan vermekten sorumludur 

 
17-Antrepo rejimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A)Antrepo rejimine tabi tutulan eşya, gümrük idarelerinden izin alınmak şartıyla geçici olarak 

gümrük antreposundan çıkarılabilir 

B)Antrepo rejimi, bir ekonomik etkili gümrük rejimi değildir 

C)Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi üç aydır 

D)Antrepo işleticisi, eşyanın antrepo rejimi beyanında bulunan kişi veya bu kişinin hak ve 

yükümlülüklerinin devredildiği kişidir 

 
18-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Gümrük Yönetmeliğinde sayılan antrepo türlerinden 

hem genel hem de özel antrepo tipini içermektedir? 

 

A) (A), (B) 

B) (A), (C) 

C) (C), (D) 

D) (D), (E) 

 

19-Gümrük antrepolarında bulunan eşyaların gümrük idaresinin izni olmaksızın 

elleçlemeye tabi tutulması halinde usulsüzlük cezası kaç kat olarak uygulanır? 

 

A)2  

B)4 

C)6 

D)8 

 
20-4458 sayılı Gümrük Kanununa göre eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi ne 

kadardır? 

 

A)30 gün 

B)60 gün 

C)90 gün  

D)Süresiz 

 

21-4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme rejimi 

içerisinde yer alan işleme faaliyetlerinden birisi değildir?  

 

A)Eşyanın saklanması  

B)Eşyanın onarımı  

C)Eşyanın korunmasına yönelik işlemler 

D)Eşyanın montajı  
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22-Gümrük Kanununa göre dahilde işleme izni kapsamında fazla yatırıldığı tespit edilen 

verginin geri verilmesi için bu verginin tebliği tarihinden itibaren ne kadarlık süre 

içerisinde gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekir? 

 

A)1 ay 

B)3 ay 

C)1 yıl 

D)3 yıl 

 

23-Aşağıdakilerden hangisi dâhilde işleme rejiminde işleme sonucu elde edilmesi 

amaçlanan eşyadır? 

 

A)İşlem görmüş ürün 

B)İkincil işlem görmüş ürün 

C)Asıl işlem görmüş ürün 

D)İkame ürün 

 

24-Dahilde işleme rejiminin şartlı muafiyet sisteminde, ithal eşyanın bu sisteme tabi 

tutulmadan önce eşdeğer eşyadan üretilen işlem görmüş ürünlerin Türk Gümrük 

Bölgesinden ihracına ve ithal eşyasının sonradan ithaline imkan veren uygulamaya ne ad 

verilir? 

 

A)Eşdeğer ihracat 

B)Üçgen trafik sistemi 

C)Yeniden ihraç sistemi 

D)Önceden ihracat sistemi 

 

25-Deniz yoluyla İtalya’ya ihraç edilecek bir eşya 1 Kasım 2015 tarihinde limana 

getirilmiş ancak 2 Kasım 2015 tarihinde gemiye yüklenerek gümrük işlemleri yapılmış ve 

gemi 5 Kasım 2015 tarihinde limandan hareket ederek aynı gün Türkiye Gümrük 

Bölgesini terk etmiştir. Gemi İtalya’ya 12 Kasım 2015 tarihinde ulaşmıştır. Buna göre, 

eşyanın fiili ihraç tarihi hangisidir? 

 

A)1 Kasım 2015 

B)2 Kasım 2015  

C)12 Kasım 2015 

D)5 Kasım 2015 

 
26-Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesine göre diğer 

kurumlarca kontrol yapılacak aşamalardan biri değildir?  

 

A)Sevkiyat öncesi mahreç ülkede 

B)Türkiye Gümrük Bölgesine girişte 

C)Gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde 

D)Gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonra 
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27-Yolcu beraberi getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir 

işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına 

konulan eşyanın bu ambarlarda kalabileceği süre ne kadardır?  

 

A)3 ay 

B)1 ay 

C)20 gün  

D)45 gün  

 
28-Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yolcular için kişisel eşya muafiyeti kapsamında 

değerlendirilir? 

I. Yolcu beraberinde gelen her biri 100 ml’lik şişelerde olmak üzere 6 adet parfüm 

II. Yolcu beraberinde gelen alkol derecesi % 22’yi geçen 2 lt alkollü içki. 

III. Yolcunun ülkeye gelişinden 2 ay sonra posta ile gelen 50 adet sigarillo. 

IV. Yolcu beraberinde gelen iki adet cep telefonu 

V. Yolcunun ülkeye gelişinden 1 ay sonra posta ile gelen bir adet dizüstü bilgisayar 

VI. Yolcu beraberinde gelen iki kg. çay 

 

A)II ve III 

B)I ve IV  

C)I ve V  

D)II ve VI  

 
29-Diplomatik muafiyetten yararlanan bir kişinin araç ve ev eşyasının gümrüğe beyanı 

hangi belge ile yapılmaktadır?  

  

A)Sözlü Beyan  

B)Deklarasyon Anduan 

C)ATA Karnesi  

D)Elçilik Mektubu- Takrir   

 

30-4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na göre yeşil hattan geçerken, gümrük personelince 

yapılan kontrolde, yolcunun beyanına aykırı olarak muafiyet kapsamı dışında ve ticari 

miktar ve mahiyette bulunmayan yolcuya ait eşya olması halinde, söz konusu eşya için 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A)Gümrük vergilerinin iki katı ödenir ve ithalat rejimi uyarınca istenilen belgelerin ibrazı 

halinde, eşya sahibine teslim edilir  

B)Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde işlem yapılır  

C)Gümrük vergilerinin iki katı ödenmezse, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır 

D)Gümrük vergilerinin iki katı ödenmezse, Gümrük Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde 

eşya ambara alınır  
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31-Aşağıda bulunan ve Gümrük Kanununun 167 nci maddesinde yer alan hangi eşyanın 

serbest dolaşıma girişinde sözlü beyan ile beyanda bulunulamaz? 

 

A)Bilgi materyali ithalatı 

B)Cenaze ve cenaze ile ilgili eşyanın ithalatı 

CMalül ve engellilerin kullanımına mahsus eşyanın ithalatı 

D)Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı olarak işyeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye 

malları ve diğer malzemelerin ithalatı 

 
32-4458 sayılı Gümrük Kanununun 167/1-5-a maddesi kapsamında “Yerleşim yerlerini 

Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait, alındığı tarihte üç yaşından 

büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtaları” hangi 

vergilerden muaf olarak serbest dolaşıma girer? 

 

A)Gümrük vergisi 

B)KDV 

C)ÖTV 

D)Damga Vergisi 

 

33-İhracat rejimi ve işlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)İhraç eşyası, beyannamenin tescilinden sonra Türkiye Gümrük Bölgesini terk edinceye kadar 

gümrük gözetimi altındadır 

B)Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat gümrük mevzuatı hükümlerine tabi değildir 

C)Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği tarih, deniz ve hava yoluyla çıkışlarda, eşyanın 

yüklendiği deniz veya hava taşıtının hareket ettiği tarih olarak kabul edilir 

D)Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşyanın gümrük beyannamesine tabi olmayacağı hal 

ve şartlar yönetmelikle belirlenir 

 

34-4458 sayılı Gümrük Kanununa göre serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye 

konulması işlemi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)Geçici çıkış 

B)Hariçte işleme 

C)İhracat 

D)Geçici ithalat 

 

35-Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Kanununa göre hariçte işleme izninin verilmesi için 

söylenemez?  

 

A)Hariçte işleme izni en fazla 6 ay için verilir 

B)Hariçte işleme izni, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere verilir 

C)Hariçte işleme izni; Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarına ciddi bir zarar 

verecek durumda olmadığı hallerde verilir 

D)Hariçte işleme izni, işlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucu elde 

edildiğinin tespiti mümkün olan hallerde verilir 
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36-4458 sayılı Gümrük Kanununa göre; Kişisel kullanıma mahsus taşıtın verilen sürenin 

bitimini takiben 3 ayı aşmayan sürede yurt dışı edilmesi halinde uygulanacak ceza nedir? 

 

A)4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238. Maddesi tatbik edilir 

B)İlgili kişi hakkında 5607sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde işlem yapılır 

C)4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241.maddesi ile belirlenen usulsüzlük cezasının 6 katı para 

cezası uygulanır 

D)Kişinin tekrar araçla Türkiye’ye girmesine izin verilmeyecek şekilde ihbar kaydı konur 

 
37-Gümrük Yönetmeliğine göre, transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin 

sonlandırılması için sunulması gereken gümrük idaresi hangisidir? 

 

A)Teminat idaresi 

B)Hareket idaresi 

C)Varış idaresi 

D)Transit idaresi 

 

38-4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük 

Bölgesinde taşınması aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz? 

 

A)TIR karnesi 

B)Özet beyan 

C)ATA karnesi 

D)CIM Taşıma Belgesi 

 

39-4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, Türkiye Gümrük Bölgesinde karayolu ile transit 

eşya taşıyan taşıtların önceden belirlenmiş yollar dışında seyretmesi 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 

 

40-Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) uyarınca, aşağıdakilerden hangisi 

için taşıt onay belgesi düzenlenmez? 

 

A)Özel amaçlar için kullanılan taşıtlar, (soğuk hava tertibatlı, sarnıçlı, tecritli, tanker vb. gibi)  

B)Konteynerler  

C)Römork ve yarı römorklar  

D)Brandalı taşıtlar  
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41-4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, gümrük işlemlerinde temsile ilişkin olarak 

aşağıda yer alan ibarelerden hangisi yanlıştır? 

 

A)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 

B)Temsil yetkisi bulunmadığı halde başka bir kişi adına veya hesabına gümrük idarelerinde iş 

takip eden yetkisiz temsilci hakkında iki kat usulsüzlük cezası uygulanır 

C)Temsilci, doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve hesabına hareket eder 

D)Gümrük müşavirleri gümrük idarelerinde dolaylı temsilci olarak iş takip edebilirler  

 

42-Gümrük Müşavirleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Gümrük müşavirleri mesleki faaliyetlerini gerçek kişi olarak veya tüzel kişilik oluşturarak 

sürdürebilirler 

B)Tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri gerçek kişi olarak mesleki faaliyette 

bulunamazlar 

C)Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir yardımcıları ortak olamazlar 

D)Gümrük müşavirleri, tebligat adresleri ve çalışma yerlerini o yerin bağlı olduğu gümrük ve 

ticaret bölge müdürlüğüne ve ilgili gümrük müşavirleri derneğine yazı ile bildirir 

 

43-4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, gümrük müşavirliği meslek mensubuna 

görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesi disiplin cezası 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)Uyarma 

B)Kınama 

C)Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 

D)Meslekten çıkarma 

 

44-Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Bağlayıcı tarife bilgisi veriliş tarihinden itibaren altı yıl geçerlidir 

B)Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan bağlayıcı bilgi iptal edilir 

C)Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bağlayıcı tarife bilgisinin söz 

konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması durumunda bu bilgi geçerliliğini kaybeder 

D)Tarife pozisyonu; Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen 

dört rakamla birlikte altılı rakamlarla ifade edilen grupları ifade eder 

 

45-Aşağıdakilerden hangisi ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamında bir eşya değildir? 

 

A)LPG 

B)Piyano 

C)Çakmak 

D)Halı 
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46-Aşağıdakilerden hangisi Gürcistan’a açılan hudut kapılarımızdan birisi değildir? 

 

A)Aktaş 

B)Sarp 

C)Dilucu 

D)Türkgözü 

 
47-Aşağıdakilerden hangisi Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı 

bir gümrük müdürlüğü değildir? 

 

A)İsdemir Gümrük Müdürlüğü 

B)Botaş Gümrük Müdürlüğü 

C)Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü 

D)İskenderun Gümrük Müdürlüğü 

 
48-Aşağıdakilerden hangisi demiryolu hudut kapılarımızdan birisi değildir? 

 

A)Nusaybin 

B)Kapıkule 

C)İpsala 

D)Islahiye 

 

49-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan suçlardan birine iştirak etmiş 

olan kişinin, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve 

kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber vermesi durumunda, verilen bilginin, 

faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması haliyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A)Cezalandırılmaz 

B)Cezada indirim uygulanmaz 

C)Verilecek ceza yarıya indirilir  

D)Verilecek ceza üçte bir oranında indirilir 

 

50-5607 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  
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51-5607 Sayılı Kanunda yer alan gümrüklenmiş değerin tanımı hangisinde doğru olarak 

verilmiştir?  

 

A)Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile 

gümrük vergileri toplamı, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamı 

B)Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymetini 

ihraç eşyası için FOB kıymetini 

C)İthal ve ihraç eşyası için gümrük vergileri toplamını 

D)İthal ve ihraç eşyası için CİF kıymetini 
 
52-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 
 

53-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre; kaçak eşya, her türlü silah, 

mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğundan şüphe edilen her türlü 

kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde yapılacak 

arama ve el koymalar hangi Kanuna göre yapılır? 

 

A)İdari Yargılama Usul Kanunu 

B)Türk Ceza Kanunu 

C)Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 

D)Ceza Muhakemesi Kanunu 

 

54-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; kaçak şüphesi ile el konulan kaçak 

akaryakıt hariç her türlü eşya hakkında, el koyma tarihinden itibaren hangi süre içinde 

tasfiye kararı verilir? 

 

A)1 yıl 

B)5 yıl 

C)6 ay 

D)3 ay 

 
55-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; gümrük vergileri tanımından ne 

anlaşılır? 

 

A)Gümrük Vergisi 

B)Eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ve diğer mali yükümlülükler 

C)Gümrük Vergisi ile Katma Değer Vergisi 

D)Eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler 
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56-6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin 

tespiti için gönderilenlere, aşağıdakilerden hangisi ödenmez? 

 

A)Gidiş ve dönüşleri için yol masrafı 

B)Gidiş için gündelik 

C)Gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik 

D)Yer değiştirme masrafı 

 

57-6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, 

görev mahalline varış tarihinden itibaren yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, 

aynı iş için ve aynı şahsa kaç günden fazla gündelik verilemez? 

 

A)60 gün   

B)90 gün  

C)180 gün  

D)120 gün   

 

58-6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, bu Kanun gereğince verilecek yurt içi 

gündelikleri aşağıdakilerden hangisi ile tespit edilir? 

 

A)Bütçe kanunu 

B)Bakanlar Kurulu kararı 

C)Yönetmelik 

D)Tebliğ 

 

59-6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, muvakkat vazife (geçici görev) mahallinde 

hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife 

göremedikleri günlerin en çok kaç günü için yevmiye verilebilir? 

 

A)Yedi 

B)Beş 

C)On 

D)Üç 

 

60-6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan 

için gönderilenlere, aşağıdakilerden hangisi ödenmez? 

 

A)Gidiş ve dönüşleri için yol masrafı 

B)Gidiş için gündelik 

C)Gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik 

D)Aile masrafı 

 

61-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi 

özel bütçeli bir idaredir? 

 

A)Diyanet İşleri Başkanlığı 

B)Gelir İdaresi Başkanlığı 

C)Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

D)Bülent Ecevit Üniversitesi 

 



13 
 

 

 

 

 

62-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi, 

merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve bu amaçla ilgili kamu 

idareleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur? 

 

A)Kalkınma Bakanlığı 

B)Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

C)Maliye Bakanlığı 

D)Hazine Müsteşarlığı 

 

63-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, “Bakanların ve Üst 

Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu” çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

  

A)Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali 

konularda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludurlar 

B)Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakan’dır 

C)Üst yöneticiler, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden, 

mahalli İdarelerde, İçişleri Bakanına karşı sorumludurlar 

D)İl özel idarelerinde Vali üst yöneticidir 

 

64-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, genel yönetim 

kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin 

beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini hangi ay içinde kamuoyuna açıklarlar? 

 

A)Temmuz  

B)Haziran 

C)Ağustos 

D)Mart 

 

65-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezî yönetim bütçe 

kanun tasarısı ile millî bütçe tahmin raporu, malî yılbaşından en az kaç gün önce 

Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur? 

 

A)Yetmiş beş gün  

B)Yetmiş yedi gün 

C)Altmış beş gün 

D)Kırk beş gün 
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66-Aşağıdakilerden hangisi 640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığının görevlerinden birisi değildir? 

 

A)Gümrük politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulamak; gümrük hizmetlerinin 

süratli, etkili, verimli, belirlenmiş standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak ve 

denetlemek  

B)İç ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, 

belirlenen ticaret politikasını uygulamak, gerekli koordinasyonu sağlamak 

C)Diğer kurum ve kuruluşların iç ticaret politikasını etkileyen faaliyet, temas ve 

düzenlemelerinin, genel ticaret politikasına uygunluğunu sağlamak; ilgili kurum ve kuruluşlar 

ile işbirliği halinde söz konusu faaliyet, temas ve düzenlemelerin koordinasyonunu ve 

yürütülmesini temin etmek  

D)İthalatın ülke ekonomisinin yararına gerçekleştirilmesi ve yerli sanayinin korunması ile ilgili 

gerekli tedbirleri almak ve ticaret politikası savunma araçlarını uygulamak 

 

67-640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’ye göre hangisi doğrudur? 

 

A)Malî yılın başlangıcından başlayarak üç ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün 

gelir ve gider belgeleri Sayıştaya, bilanço ve eklerinin birer örneği de aynı süre içinde Maliye 

Bakanlığına gönderilir  

B)Yurtdışı teşkilatında görev süresi dört yıldır  

C)Bakanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, 

performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst 

kademelere karşı sorumludur 

D)Yurtdışı teşkilatına atanacak personel, Müsteşarın başkanlığında, Müsteşar Yardımcıları ve 

Genel Müdürler arasından görevlendirilecek iki üye ile Personel Dairesi Başkanından oluşan 

komisyon tarafından seçilir 

 

68-640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’ye göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığının hizmet birimlerinden 

biri değildir? 

 

A)Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü  

B)Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü 

C)Hukuk Müşavirliği 

D)Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

 

69-640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Gümrükler Genel 

Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir? 

 

A)Teşvik mevzuatının gümrük işlemleriyle ilgili hükümlerinin yürütülmesini sağlamak 

B)Gümrük gelirlerinin tahsil seyrini araştırmak ve bütçe tahminlerine esas olacak bilgileri 

toplamak  

C)Gümrük muafiyetine ilişkin işlemleri yapmak 

D)Gümrüklerce alınan vergi ve benzeri yüklere ilişkin uzlaşma usul ve esaslarını belirlemek ve 

uygulamayı yürütmek 
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70-640 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 

 

71-Aşağıdakilerden hangisi 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzlukla Mücadele Kanunu uyarınca mal bildiriminde bulunması gerekenlerden 

değildir? 

 

A) Noterler 

B) Gazete Sahipleri 

C) İşçiler 

D) Bakanlar Kurulu Üyeleri 

 

72-Aşağıdakilerden hangisi 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzlukla Mücadele Kanununda mal bildirimi yapılmasına ilişkin zamanlarla ilgili 

doğru bir ifadedir? 

 

A)Seçimle gelen görevliler seçimin kesinleştiği tarihi izleyen üç ay içinde mal bildirimde 

bulunmak zorundadırlar 

B)Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda göreve 

başlama tarihini izleyen bir ay içinde mal bildiriminde bulunulmak zorunludur 

C)Mal varlığında önemli bir değişiklik olması halinde iki ay içinde mal bildiriminde 

bulunulmak zorunludur 

D)Görevin sona ermesi halinde ayrılma tarihini izleyen üç ay içinde mal bildiriminde 

bulunulmak zorunludur 

 

73-Aşağıdakilerden hangisi 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzlukla Mücadele Kanununda yer alan ceza hükümlerine göre yanlıştır? 

 

A)Haksız edinilen malların zor alımına hükmolunur 

B)Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı mal bildiriminde 

bulunanlara altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir 

C)Haksız mal edinen, haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyenlere müebbeten kamu 

hizmetlerinden yasaklama cezası verilir 

D)Haksız mal edinenlere verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların para veya tedbire çevrilmesi 

mümkündür     
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74-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 

Kanunu’na göre, soruşturma usulüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A)Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başladığında ihbarı doğrulayan emareler bulduğu takdirde 

sanıktan, sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile gelini ve damadından mal 

bildiriminde bulunmalarını ister 

B)İstemin sanığa ve diğer ilgililere ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içinde Cumhuriyet 

Savcısına mal bildiriminin verilmesi zorunludur 

C)Soruşturmanın müfettiş veya muhakkik tarafından yapılması halinde müfettiş veya muhakkik 

de sanıktan ve ilgililerden mal bildirimi isteminde bulunabilir 

D)Cumhuriyet Savcısı, kamu davası açılmadan önce haksız edinildiği yolunda delil veya emare 

elde edilen para veya mal ile ilgili tedbirin alınmasını yalnızca görevli mahkemeden isteyebilir  

 

75-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 

Kanunu’na göre, mal bildirimlerinin verileceği mercilerle ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A)Vakıfların idare organlarında görev alanlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü 

B)Yeminli mali müşavirler için Maliye Bakanlığı 

C)Siyasi parti genel başkanları için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

D)Belediye Meclis Üyeleri için Belediye Başkanları 

 

76-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini 

artırmak veya staj yapmak üzere 3 ay ve daha fazla süre ile dış memleketlere gönderilen 

devlet memurları gönderilme şekillerine bakılmaksızın yurtdışında kaldıkları sürenin kaç 

katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler? 

 

A)2  

B)3   

C)4    

D)5 

 

77-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin cezaları memurun özlük 

dosyasına işlenir. Uyarma cezasına çarptırılmış olan memur uyarma cezasının 

uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezanın 

özlük dosyasından silinmesini isteyebilir? 

 

A)3     

B)5    

C)7    

D)10 
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78-657 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 

 

79-657 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 

 

 

80-657 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 
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MEMUR A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 21 A 41 B 61 D 

2 D 22 D 42 C 62 C 

3 A 23 C 43 B 63 C 

4 D 24 D 44 D 64 A 

5 A 25 D 45 B 65 A 

6 D 26 A 46 C 66 D 

7 B 27 A 47 B 67 C 

8 B 28 C 48 C 68 B 

9 D 29 D 49 A 69 B 

10 D 30 C 50 D 70 A 

11 B 31 D 51 A 71 C 

12 A 32 A 52 C 72 B 

13 C 33 B 53 D 73 D 

14 B 34 C 54 C 74 C 

15 B 35 A 55 B 75 C 

16 C 36 C 56 D 76 A 

17 A 37 C 57 C 77 B 

18 B 38 B 58 A 78 B 

19 B 39 D 59 A 79 D 

20 D 40 B 60 D 80 C 
 


