GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI
26 ARALIK 2015 - SAAT: 10.30
KİTAPÇIK TÜRÜ

A

ADI

: ………………………………………………………………

SOYADI

: ………………………………………………………………

T.C. KİMLİK NO

: ………………………………………………………………

SINAV SALON NO

: ………………… SIRA NO: …………………………….

DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz.
GENEL AÇIKLAMA
1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır:
Sınav Konusu
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK
ALAN BİLGİSİ
2.

3.
4.

5.

Adınızı, Soyadınızı, TC Kimlik No, Sınav Salon No
ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara
yazınız. TC Kimlik Numaranızı, kitapçık türünüzü
ve sınav salon numaranızı optik cevap
kağıdınıza kodlamayı unutmayınız.
Bu soru kitapçığında yer alan 80 adet soru için
toplam cevaplama süresi 90 dakikadır.
Cevaplamaya
istediğiniz
sorudan
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap
kağıdında aynı numaralı cevap yerine kodlamayı
unutmayınız.
Soru
kitapçığına
yapılan
işaretlemeler dikkate alınmayacaktır.
Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru
cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
kodlanmışsa o soru yanlış cevaplanmış
sayılacaktır.

Soru Sayısı
16
64
6.

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

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların
tamamının veya bir kısmının ASYM’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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4. “Eski dostluklar kaldı mı çağımızda? Yok, gitgide azalıyor
öyleleri. Bir gün büsbütün yitip gidecek. Tarih ve yazın
kitaplarında duyulan, tanınan, okunan ama ne olduğu
anlaşılamayan, belirsiz bir duygu hâline girecek. Çağımızda
kişiler belirsiz duygulardan çok, elle tutulur nesnelere değer
veriyorlar. İlle de yarar bekleniyor her şeyden; yarar, yani
paraca kazanç! Dostluklar, arkadaşlıklar bir yana itilip
gündelik yaşamın çıkarları öne çıkıyor.”

GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu
yoktur?
A) Makalenin yazarı; okuduğunu tahlil etmeyen, daha önce
okuduklarıyla karşılaştırmayan, her an kendi kafasını
kullanmayan bir okumayı gerçek bir hastalık olduğunu
söyler.

Yukarıdaki paragrafta ortaya konan düşünce ve
ifadelerden hareketle, yazarın okura ya da işaret ettiği
kitleye yönelik aşağıdaki hangi duygusal tutumundan
söz edilemez?

B) Sanat çıkarcı çevreler tarafından niteliksiz bir yarış
hâline dönüştürüldüğünde, sanatçılar yarışı
kazanabilmek için amaçsızca sanat üretmeye başlarlar.
C) Günümüz küresel tehditler arasında sayılan küresel
ısınma, insanoğlunun en çaresiz kaldığı sorun olarak
tanımlanmaktadır.

A) Tehdit

B) Sitem

C) Karamsarlık

D) Uyarı

D) Masada patates soyan siyah gözlü ve siyah kaşlı bu
kadın güzelliği, yaptığı bu basit işe dahi ayrı bir güzellik
katılıyor, eylemini yüceltiyordu.

5. Bir doktor 3 günde bir nöbet tutmaktadır.
Doktor, ilk nöbetini pazar günü tuttuğuna göre, 13.
nöbetini aşağıdaki hangi gün tutar?
2. Şansa inanır mısınız ya da kısmete ( ) Bizim oralarda ( )
Kandilin yağı bitmeden insan ölmez ( ) ( ) ayarında birçok
atasözü vardır. Demek ki benim kandilimde daha yağ
varmış. Tam lokantadan dışarı adımımı atarken yoldan kim
geçiyordu dersiniz ( )

A) Pazartesi

B) Salı

C) Çarşamba

D) Perşembe

Yukarıdaki parçada ayraçlarla belirtilen yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A) (…) (“) (,) (”) (?)
B) (?) (,) (‘) (,) (!)

6.

C) (?) (“) (.) (”) (?)

3 2015

sayısının birler basamağı kaçtır?

A) 4

D) (!) (,) (,) (”) (…)

B) 5

C) 6

D) 7

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı
yoktur?
A) Rasgele gittiğiniz konserlerde, aradığınız anlam ve
uyumu asla bulamazsınız.

7.

B) Benimle ilgili düşüncelerini açıkça söylemediğin taktirde
sana güvenmeyeceğim.

3013.3015 + 1 işleminin sonucu kaçtır?
A) 3014

B) 3016

C) 3017

D) 3020

C) Şöyle bir düşündüm de onunla hukuğumuz en az kırk
yıla dayanıyor.
D) O gün, tiyatroda her şeyin kişisel bir mahiyet arz ettiğini
tekrar fark ettim.
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8. Bir düğün salonunda bulunan erkeklerin sayısı, bayanların
sayısının 3/5’idir. Salona 18 evli çift daha gelince
salondakilerin 3/5’i bayan oluyor.

13.
I.
II.
III.
IV.
V.

Buna göre, ilk durumda salonda kaç kişi vardır?
A) 135

B) 144

C) 168

A

D) 180

Silahlı Kuvvetler
Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları
Kamuya yararlı dernekler
Yargı organları
İşçi ve işveren meslek kuruluşları

1982 Anayasası’na göre, yukarıda verilenlerden
hangileri Devlet Denetleme Kurulu’nun görev alanının
dışındadır?
9. I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmaların hazırlandığı,
farklı gruplara bölünmüş 32 devletin temsilcilerinin
katıldığı 18 Ocak 1919 tarihli konferans aşağıdakilerden
hangisidir?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve V

A) Londra Konferansı
B) Paris Barış Konferansı
14. 1982 Anayasası’na göre, Türk vatandaşlığı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Yalta Konferansı
D) Postdam Konferansı

A) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı
gerektiğinde yargı yolu kapatılabilir.
B) Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes
Türk’tür.
C) Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür.

10. TBMM tarafından kurulmuş olan düzenli ordu, Batı
Cephesi’ndeki ilk başarısını aşağıdaki hangi savaşla
kazanmıştır?

D) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve
ancak kanunda belirtilen hâllerde kaybedilir.

A) I. Balkan Savaşı
B) I. Dünya Savaşı
C) I. İnönü Savaşı
15. Hukuk sistemimizde adli ve idari yargının üst derece
temyiz mahkemeleri aşağıdakilerden hangisinde
sırasıyla ve doğru şekilde belirtilmiştir?

D) II. İnönü Savaşı

A) Yargıtay-Anayasa Mahkemesi
B) Anayasa Mahkemesi-Danıştay
C) Yargıtay-Danıştay

11.

D) Sayıştay-Danıştay

I. Ailede eşler arasında eşitlik
II. Mirasta ve şahitlikte eşitlik
III. Kadınlara siyasi hakların verilmesi
Yukarıdaki hukuki haklardan hangisi/hangileri 17 Şubat
1926 tarihinde kabul edilen Medeni Kanun ile kadınlara
verilmiştir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

16. Aşağıdakilerden hangisi “Adli Yargı Mahkemeleri”
içerisinde yer almaz?
A) Çocuk Mahkemeleri
B) İcra Mahkemeleri
C) Vergi Mahkemeleri
D) Ağır Ceza Mahkemeleri

12. 4 Nisan 1929 tarihinde yürürlüğe giren “Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu” aşağıdaki hangi ülkeden
alınmıştır?
A) Almanya

B) İsviçre

C) İngiltere

D) İtalya
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ALAN BİLGİSİ

21. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, aşağıdaki
hâllerden hangisinde, serbest dolaşıma sokulacak eşya
gümrük vergilerinden muaf olmaz?

17. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, bu Kanun,
yayımını izleyen tarihten itibaren kaç ay sonra
yürürlüğe girer?
A) 1

B) 2

C) 3

A

A) Emniyet Genel Müdürlüğü’nün münhasıran asli görevleri
ve Müsteşarlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili
olarak ithal edecekleri her türlü araç
B) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya

D) 6

C) Değeri 150 Euro’yu geçen eşya
D) Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya

22.

18. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, aşağıdaki
yerlerden hangisi Türkiye Gümrük Bölgesi içinde
bulunur?
A) Kefken Adası

B) Midilli Adası

C) Kıbrıs Adası

D) Girit Adası

I. İthalatta gümrük yükümlülüğü, ithalat vergilerine tabi
eşyanın serbest dolaşıma girişi için verilecek gümrük
beyannamesinin tescil tarihinde başlar.
II. İthalatta gümrük yükümlülüğü, ithalat vergilerine tabi
eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle
geçici ithali için verilecek gümrük beyannamesinin tescil
tarihinde başlar.
III. Gümrük yükümlülüğü eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi’ne
Gümrük Kanunu’na aykırı olarak girişi tarihinde başlar.
IV. Bir serbest bölgede bulunan ithalat vergilerine tabi
eşyanın Gümrük Kanunu’na aykırı olarak Gümrük
Bölgesinin başka bir yerine gitmesi hâlinde gümrük
yükümlülüğü söz konusu eşyanın Gümrük Kanunu’na
uygun olarak serbest bölgeye gelişi tarihinde başlar.
V. Gümrük gözetimi altındaki ithalat vergilerine tabi eşyanın,
Gümrük Kanunu’na aykırı olarak gümrük gözetimi dışına
çıkarılması hâlinde gümrük yükümlülüğü söz konusu
eşyanın gümrük gözetimine alındığı tarihte başlar.

19. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, “Türkiye Gümrük
Bölgesini terk edecek eşyanın risk analizine dayalı
kontrolleri de dahil olmak üzere gümrükçe onaylanmış
bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin
işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresi”
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Giriş Gümrük İdaresi

4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, gümrük
yükümlülüğünün doğması ve başlaması ile ilgili
yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

B) Çıkış Gümrük İdaresi
C) İthalat Gümrük İdaresi
D) İhracat Gümrük İdaresi

20. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’nde
yerleşik kişi sayılamaz?

A) I ve V

B) I, II ve III

C) III ve IV

D) IV ve V

23. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, aşağıdaki
hâllerden hangisinde Gümrük idaresinin ilgilinin lehine
olan kararlarının iptal edilmesi gerekmez?

A) Bozcaada’da kayıtlı işyeri bulunan bir limited şirket

A) Kararın hukuken doğru olması ve herhangi bir yanlışlık
ya da eksiklik içermemesi hâlinde

B) Yerleşim yeri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan bir
gerçek kişi

B) Kararın doğru veya tam bilgilere dayanılarak
verilmesinin mümkün olmamasının tespiti hâlinde

C) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’nde kanuni iş
merkezi bulunan sermayesinin tamamı yabancılara ait
bir anonim şirket

C) Kararın yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi
hâlinde

D) Şubesi Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’nde
bulunan hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla
birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar
yapma yetkisi tanınan ortak girişim biçimindeki bir kişiler
ortaklığı

D) Başvuru sahibinin yanlışlık veya eksiklik durumunu
bilmesi veya bilmesi gerektiği hâllerde
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24. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, usulsüzlük cezası
aşağıda verilen hangi hâllerde belirtilen miktarın altı
katı olarak uygulanır?

A

27. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi için özet beyan verilmesi gereklidir?
A) Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapmayan taşıt araçları
ile taşınan eşya

A) Türkiye Gümrük Bölgesine giren gemilerin başka
gemilerle temas etmesi

B) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya

B) Türkiye Gümrük Bölgesine giren gemilerin rota
değiştirmesi

C) Türkiye Gümrük Bölgesinin hava sahasından gümrük
bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile
taşınan eşya

C) Taşıt araçlarının önceden belirlenmiş yollar dışında
seyretmesi

D) Türkiye Gümrük Bölgesinin kara sularından gümrük
bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile
taşınan eşya

D) Serbest bölgelerde çalışan veya buralara giren ve çıkan
kişilerin bu Kanunla konulmuş kurallara uymaması

25. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi yürürlükte olan gümrük tarifesinin kapsadığı
unsurlardan birisi değildir?

28. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi özet beyan verebilecek kişiler arasında yer
almaz?

A) Bakanlar Kurulu’nca kabul edilen Türk Gümrük Tarife
Cetveli

A) Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişi

B) İthalatçılar ile Gümrük Müşavir ve Müşavir
Yardımcılarının gelirlerinin vergilendirilmesinde
gündeme gelen 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun
103. Maddesi uyarınca gelir vergisi tarifesi

B) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine taşınması
sorumluluğunu üstlenen kişi
C) Eşyayı yetkili gümrük idaresine sunabilen veya eşyanın
sunulmasını sağlayan kişi

C) Türk Gümrük Tarifesi’nin kapsadığı eşyaya uygulanacak
gümrük vergi oranları

D) Giriş Gümrük İdaresinin temsilcisi

D) İthalat vergilerinde, bazı eşyaya şartlı olarak
uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamaları

29. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, “kamu ahlakı,
kamu düzeni, kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki
sağlık ve hayatlarının korunması, sanatsal, tarihi veya
arkeolojik değeri olan ulusal hazinelerin korunması,
fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması gerekçeleri
ile eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya
kullanıma tabi tutulmasına yasaklama veya kısıtlamalar
koyabilecek merci” aşağıdakilerden hangisidir?

26. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve
çıkışları ile gümrük idarelerindeki her türlü gümrük
işlemlerinin normal çalışma saatleri içinde yapılması
kuralının istisnasını oluşturan hâllerden birisi değildir?
A) İşletme teşkilatı bulunmayan limanlarda, gemilerin gece
ve gündüzün her saatinde yük ve yolcu alıp
çıkarabilmesi

A) Başbakanlık
B) Bakanlar Kurulu

B) Düzensiz seferli olan ve yolcu getiren deniz, nehir, kara
ve hava taşıtlarının Gümrük Bölgesine gece ve
gündüzün her saatinde girip çıkabilmesi

C) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

C) Düzenli sefer yapan deniz, nehir, kara ve hava
taşıtlarının Gümrük Bölgesine gece ve gündüzün her
saatinde girip çıkabilmesi
D) Demiryolu katarlarının gece ve gündüzün her saatinde
Gümrük Bölgesine girip çıkabilmesi
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A

34. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, “Henüz
ödenmemiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya
kısmen alınmamasına karar verilmesi” aşağıdaki hangi
anlama gelir?

30. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi “gümrük rejimi” deyimini ifade etmez?
A) İhracat Rejimi
B) Serbesti Rejimi

A) Vergilerin Ödenmesi

C) Transit Rejimi

B) Vergilerin Geri Verilmesi

D) Hariçte İşleme Rejimi

C) Vergilerin Kaldırılması
D) Vergilerin Tahakkuku

31. Aşağıdakilerden hangisi 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na
göre, ekonomik etkili gümrük rejimi kapsamında
uygulanan rejimlerden birisi değildir?

35. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, gümrük vergileri
ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı, gümrük
işlemlerine tabi tutmaksızın veya gümrük vergileri
kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye Gümrük
Bölgesinden çıkaranlara eşyanın gümrük vergilerinin
yanı sıra verilecek usulsüzlüğe ilişkin ceza
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhracat Rejimi
B) Geçici İthalat Rejimi
C) Dahilde İşleme Rejimi
D) Hariçte İşleme Rejimi

A) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para
cezası
B) Bu vergilerin üç katı idari para cezası
C) Bu vergilerin iki katı idari para cezası
D) 60 TL Usulsüzlük cezası

32. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, “Serbest dolaşıma
girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat
vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi
tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren
işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen
ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma
girmelerine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejim”
aşağıdakilerden hangisidir?

36. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, gümrük müşavir
yardımcısı olabilecek kişilerin sahip olmaları gereken
koşullardan biri olan staj koşulu uyarınca staj amacıyla
bir gümrük müşavirinin yanında ne kadar çalışmış
olmak gerekir?

A) Dahilde İşleme Rejimi
B) Hariçte İşleme Rejimi
C) Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

A) 3 ay

D) Antrepo Rejimi

33. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, tahakkuk ettirilen
gümrük vergileri yükümlüye ne zaman tebliğ edilir?

B) 5 ay

C) 6 ay

D) 1 yıl

37. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, yükümlüler
kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve
idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren kaç gün
içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama
verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir?

A) Tahakkukundan itibaren üç ay içinde
B) Tahakkukundan itibaren bir ay içinde
C) Tahakkukundan itibaren yedi gün içinde

A) 7

B) 15

C) 30

D) 60

D) Tahakkukundan hemen sonra
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38. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit
sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen
gümrük vergileri alacakları ile Gümrük Kanunu’nda ve
ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezalar hakkında;
yükümlü veya ceza muhatabı tarafından idareden
uzlaşma talep edilebilmesi için ileri sürülebilecek
nedenlerden birisi değildir?

A

41. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığı Yönetmeliği’ ne göre, “rapor değerlendirme
komisyonları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Aklama suçu inceleme raporları ile yükümlülük denetim
raporları komisyona sunulur.
B) Komisyonca değerlendirilen raporlara ilişkin kararlar oy
çokluğuyla alınır.

A) Söz konusu eksiklik veya aykırılıkların kanun
hükümlerine yeterince nüfuz edememekten
kaynaklandığı

C) Raporlar, komisyonlara tevdi edildiği tarihten itibaren en
geç on beş gün içerisinde değerlendirilir.
D) Komisyonlar, en az beş asil ve yeter sayıda yedek
üyeden oluşur.

B) Söz konusu eksiklik veya aykırılıkların kanun
hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığı
C) Yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş
farklılığının olduğu
D) Yürürlükteki gümrük mevzuatı hükümlerinin Anayasaya
aykırı ve uygulamasının da adaletsiz olduğu

42. İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı
Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında
Yönetmelik’e göre, EUR. 1 Dolaşım Belgesi ihracatçı
ülkedeki vize tarihinden itibaren kaç ay geçerli olur?
39. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığı Yönetmeliği’ ne göre, aşağıdakilerden
hangisi Başkanlığın görev ve yetkilerinden birisidir?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 12

A) Başkanlığın çalışmasına ilişkin periyodik faaliyet ve
performans raporları hazırlamak
B) Başkanlığın özlük işleri ile ilgili işlemlerinin yürütülmesini
sağlamak
C) Yıllık denetim programlarının grup başkanlıkları
tarafından hazırlanmasını ve uygulanmasını takip etmek

43. Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’ne göre,
faaliyete geçmek için aranacak şartlar arasında yer
alan “süre” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

D) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ve gümrük
müşavirlerinin her türlü faaliyet ve işlemlerini incelemek
ve denetlemek

A) Mağaza açma izni verilenlerin izin yazısının kendilerine
tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 1 (bir) ay içinde
faaliyete geçmeleri gerekir.
B) Mağaza açma izni verilenlerin izin yazısının kendilerine
tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 3 (üç) ay içinde
faaliyete geçmeleri gerekir.
C) Mağaza açma izni verilenlerin izin yazısının kendilerine
tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 6 (altı) ay içinde
faaliyete geçmeleri gerekir.

40. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığı Yönetmeliği’ ne göre, aşağıdakilerden
hangisi müfettişlerce işin özelliğine göre düzenlenecek
raporlardan birisi değildir?

D) Mağaza açma izni verilenlerin izin yazısının kendilerine
tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 12 (on iki) ay içinde
faaliyete geçmeleri gerekir.

A) Faaliyet raporu
B) İnceleme raporu
C) İdari soruşturma raporu
D) Yükümlülük denetim raporu
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44. Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’ne göre,
mağaza ve depo açma izni alanlar, aşağıdaki defter ve
belgelerden hangisini bilgisayar ortamında tutmak ve
düzenlemek zorunda değildir?

A

48. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne
göre, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım
Belgesi düzenleme ve vize etme iznine ilişkin aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere,
başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun
kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl
içerisinde en az yirmi adet A.TR Dolaşım Belgesi
düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış olmaları hâlinde
onaylanmış ihracatçı olarak basitleştirilmiş işlem
kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni
verilebilir.

A) Stok Cetveli
B) Antrepo Giriş-Çıkış Defteri
C) Yevmiye Defteri
D) Satış Listesi

B) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi
düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişi, A.TR Dolaşım
Belgesi’ni Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş
tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük
idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmadan
düzenleyebilir.

45. Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’ne göre,
aşağıdakilerden hangisi eşya yollama kâğıdında
bulunacak bilgilerden birisi değildir?

C) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR
Dolaşım Belgelerinin tesliminde, ihracatçının
basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi
düzenleme ve vize etme iznine sahip olup olmadığı
kontrol edilir.

A) Eşyanın ayıplı çıkması hâlinde gönderileceği adres
B) Eşyayı teslim alan mağaza görevlisinin adı, soyadı, ya
da tanıtıcı işareti
C) Eşyanın kod numarası, cinsi, adedi veya miktarı

D) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR
Dolaşım Belgeleri, Kararda belirlenen form ve evsafa
uygun olarak ve her belgeye ayrı seri numarası verilerek
üç nüsha hâlinde bastırılır.

D) Düzenleme tarihi ve sıra numarası

46. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne
göre, Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ne zamandan
itibaren geçerli hâle gelir?
A) Düzenlendiği tarihte
B) Düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş gününde
49. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne göre,
güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin giriş
işlemleri ile ilgili olarak izin kapsamında ihraç edilecek eşya
güvenli alandan ihraç edilecekse eşya bu alana alınmadan
önce ilişkili olduğu ihracat beyannamesi ve eklerinde yer
alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir.

C) Düzenlendiği tarihten on beş gün sonra
D) Düzenlendiği tarihten bir ay sonra

Buna göre, gerekli kontroller yapılarak bu alana girişi
yapılan eşyaya ilişkin kayıtlarda asgari olarak
aşağıdaki bilgilerden hangisi yer alır?

47. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne
göre, götürü teminata ilişkin aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?

A) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı

A) Götürü teminat yetkisi tanınan sertifika sahiplerince,
talep edilmesi hâlinde, BİLGE sistemine dâhil olan
gümrük idarelerine daha önce verilmiş olan teminatların
iadesi mümkündür.

B) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve
sayısı
C) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı

B) Götürü teminatın geçerlilik süresinin başlangıcı; götürü
teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi veya
teminatın değiştirilmesine ilişkin işlemlerin ilgili bölge
müdürlüğü tarafından tamamlandığı tarihten sonraki ilk
iş günüdür.

D) Taşıma aracının güvenli park alanına giriş tarihi ve saati

C) Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi altı aydır.
D) Sertifika sahibinin talep etmesi ve ilgili bölge
müdürlüğünce uygun bulunması hâlinde, daha önce
verilen teminat kısmen veya tamamen başka bir
teminatla değiştirilebilir.
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50. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne
göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A

53. Gümrük Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifika sahiplerinin
denetimindeki araçlara sınır kapılarından öncelikli geçiş
hakkına ilişkin usul ve esaslar Bölge Müdürlüklerince
belirlenir.

A) Kuru veya yaş deri gibi fena koku yayan eşya
mümkünse ayrı bir geçici depolama yerine alınır.
B) Sahip veya taşıyıcıları belli olmayan eşyalar derhal imha
edilir.

B) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi kişiler tarafından
verilen beyanlar yapılacak risk analizi sonuçlarına göre
yeşil hatta işlem göremez.

C) Türkiye Gümrük Bölgesine denizyolu ile getirilen dolu
konteynerlerin, denize iskele bağlantısı olmayan geçici
depolama yerlerine alınmasına, Bakanlıkça belirlenecek
zorunlu hâller dışında izin verilmez.

C) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri tarafından
özet beyan verilmesi mümkün değildir.

D) Geçici depolama yerlerinin bulunmadığı mahallere
getirilen eşya, duruma uygun gerekli önlemler alınmak
şartıyla, geçici depolanan eşya statüsünde gümrükçe
müsaade edilen yerlere de konulabilir.

D) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ait
gümrük beyannamesi kapsamı eşya diğer yükümlülere
göre daha az muayeneye tabi tutulur.

51. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne
göre, Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının askıya
alınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

54. Gümrük Yönetmeliği’ne göre, fikri ve sınai hakları ihlal
eder nitelikteki eşyanın, gümrük idaresince
tanınmasına imkan verecek şekilde, alıkonulması veya
gümrük işlemlerinin durdurulması için yapılan
başvuruda aşağıdakilerden hangisinin bulunması
zorunlu değildir?

A) Sertifika için aranan koşullardan herhangi birinin artık
karşılanmadığının sertifika sahibince bildirilmesi
durumunda ilgili bölge müdürlüğünce eksikliklerin
düzeltilmesi ve/veya durumun açıklanmasını teminen
bildirim tarihinden başlamak üzere 30 gün süre verilir.
B) Sertifika için aranan koşullardan herhangi birinin artık
karşılanmadığının sertifika sahibince bildirilmesi
durumunda ilgili bölge müdürlüğünce eksikliklerin
düzeltilmesi ve/veya durumun açıklanmasını teminen
bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün süre verilir.

A) İthalatçı, ihracatçı veya eşyanın zilyedine ilişkin bilgilerin
B) Eşyanın tam ve ayrıntılı teknik tanımının
C) Hak sahibince sahteciliğin tür ve şekline ilişkin olarak
verilebilecek her türlü bilginin

C) Sertifika için aranan koşullardan herhangi birinin artık
karşılanmadığının sertifika sahibince bildirilmesi
durumunda ilgili bölge müdürlüğünce eksikliklerin
düzeltilmesi ve/veya durumun açıklanmasını teminen
bildirim tarihinden başlamak üzere 45 gün süre verilir.

D) Hak sahibince belirlenen irtibat sağlayacak kişinin isim
ve adres bilgisinin

D) Sertifika için aranan koşullardan herhangi birinin artık
karşılanmadığının sertifika sahibince bildirilmesi
durumunda ilgili bölge müdürlüğünce eksikliklerin
düzeltilmesi ve/veya durumun açıklanmasını teminen
bildirim tarihinden başlamak üzere 5 gün süre verilir.
55. Gümrük Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi
gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı
arasındaki ilişkinin varlığının kabul edildiği
durumlardan birisi değildir?

52. Gümrük Yönetmeliği’ne göre, bağlayıcı menşe bilgisi
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Birbirlerinin yasal ortakları olmaları

A) Bağlayıcı Menşe Bilgisinin, idarece karar verilebilmesi
için gereken tüm belgelerin temin edildiği tarihten
itibaren beş ay içinde başvuru sahibine bildirilmesi
gerekir.

B) İşçi ve işveren ilişkisi içinde bulunmaları
C) Birbirlerinin memuru veya idarecileri olmaları
D) Aynı ailenin üyeleri olmamaları

B) Bağlayıcı Menşe Bilgisi başvurularının sadece bir kalem
eşya için yapılması zorunluluğu yoktur.
C) Bağlayıcı Menşe Bilgisi başvurularının eşyanın tarife
pozisyonu bilgilerini içermesi zorunludur.
D) Bağlayıcı menşe bilgisi bir idari karardır.
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56. Gümrük Yönetmeliği’ne göre, CIM taşıma belgesinin
tescil edilmesi ve eşyanın serbest bırakılması ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A

59. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden
hangisi uzlaşmaya konu olabilecek alacaklardan birisi
değildir?

A) CIM taşıma belgesi, demiryolu işletmesi tarafından tescil
edilir ve eşya serbest bırakılır.

A) Ekli listelerde belirtilmeyen ve gümrük idarelerince tahsili
gereken alacaklar

B) Ulusal transit işlemlerinde Ortak Transit Sözleşmesi EK I
71’inci maddede belirtilen etiket kullanılmaz.

B) İlgili mevzuat uyarınca tahsilat aşamasına gelmiş
alacaklar

C) CIM taşıma belgesinin 99 nolu kutusundaki hareket
tarihini gösteren numaratör ve mühür baskısı ile imza,
asıl sorumlunun transit beyannamesindeki imzasının
yerini alır.

C) Tek ve Maktu Vergi
D) İlave gümrük vergisi

D) Hareket idaresine basitleştirme izninin sunulması
gerekmektedir.
60. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
aşağıdakilerden hangisinin kaçakçılığının yapılması
hâlinde uygulanmaz?
A) Alkollü içki

B) Göçmen

C) Uyuşturucu madde

D) Metanol

57. Gümrük Yönetmeliği’ne göre, kolaylaştırılmış imhaya
ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mahkeme kararı beklenmeksizin belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde imha edilebilir.
61. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre,
aşağıdaki hâllerin hangisinde kaçakçılık suçundan
dolayı verilen cezada oransal olarak artırıma gidilmez?

B) İmha sırasında eşyadan gümrük idaresince numune
alınır.
C) İmha ile ilgili tüm masraflar gümrük idaresince karşılanır.

A) Suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi

D) İmha işlemi, gümrük idaresinin gözetimi ve hak sahibinin
sorumluluğu altında gerçekleştirilir.

B) Suçun üç veya daha fazla kişi tarafından işlenmesi
C) Suçun gümrükler muhafaza memuru tarafından
işlenmesi
D) Suçun belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi

58. Gümrük Yönetmeliği’ne göre, gümrük beyannamesine
ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Beyanın, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması
esastır.

62. İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya
parasal iadelerden yararlanmak amacıyla gerçekleştirilen
ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik
gösteren kişi adli para cezası ile cezalandırılır.

B) Beyanname ekinde ibrazı istenmeyen belgeler, transit
rejiminde adına beyanname düzenlenen yükümlü
tarafından belge saklama süresi boyunca muhafaza
edilir.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre,
beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte
ihraç edilen eşya arasında yüzde onu aşmayan bir fark
bulunması hâlinde ne şekilde işlem yapılır?

C) Eşyanın başkalarına satışı beyan sahibinin
yükümlülüğünü ortadan kaldırır.
D) Beyanın elektronik imzayla yapılamayacağı istisnai
hâller Bakanlıkça belirlenir.

A) Kişi Cumhuriyet Savcılığına sevk edilir.
B) Sadece 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
hükümlerine göre işlem yapılır.
C) Sadece 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre
işlem yapılır.
D) Mallara el konulur.
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A

66. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre,
aşağıdaki hâllerden hangisi cezayı ağırlaştıran bir
neden olarak düzenlenmiştir?

63. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, ilgili
kaçakçılık fiilinin konusunu, toplum ve çevre sağlığı
yönünden tehlikeli ve zararlı eşya ile atık maddelerin
oluşturması hâlinde, eşya hakkında ne şekilde hareket
edilir?

A) Suçun tüzel kişi faaliyeti çerçevesinde işlenmesi
B) Suçun tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi

A) Derhal getirildiği ülkeye iade edilir.
B) Derhal imha olunur.

C) Suçun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte
işlenmesi

C) Müsadere edilir.

D) Suçun zincirleme olarak işlenmesi

D) Derhal mallara el konulur.

67. Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu’nda düzenlenen ve failin ceza
almamasını sağlayan etkin pişmanlık hükmünün
uygulanmasının şartlarından birisi değildir?

64. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre,
arama konusuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Kişinin Kanunda tanımlanan suçlardan birine iştirak
etmiş olması

A) Gümrük Bölgesine, Gümrük Kanunu gereğince
belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden girmek,
çıkmak veya geçmek yasaktır.

B) Suçun resmi makamlar tarafından haber alınmadan
önce bildirilmesi
C) Fiilin, diğer faillerin ve kaçak eşyanın saklandığı yerlerin
mercilerine haber verilmesi

B) Kişilerin üzerinde yapılacak aramalar 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu uyarınca yerine getirilir.

D) Failin suçun tamamlanmasını önlemesi

C) Üzerinde kaçak eşya olan kişinin aranması için makul
şüphe gereklidir.
D) Gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından
şüphelenilen kişinin üstünün gümrük memurlarınca
aranması için, arama kararı alınması zorunludur.

68. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda
aşağıdaki taşıt türlerinden hangisinin sürücüsünün
hukuken geçerli bir mazereti olmadığı hâlde belirli
davranışları gerçekleştirmesi durumunda
cezalandırılacağı özel bir hükümle düzenlenmiştir?
65. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre,
eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin olarak aşağıdaki
hangi kanuna atıfta bulunulmuştur?

A) Uçak

B) Otobüs

C) Gemi

D) Tren

A) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
B) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanun
C) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

69. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre,
kaçak eşya naklinde kullanılan ve el konulan deniz
taşıtının tasfiye edilmemesi için aşağıdaki şartlardan
hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

D) 4458 sayılı Gümrük Kanunu

A) Taşıtın Türk Bayrağı taşıması
B) Taşıtın değerinin belirli bir miktarın üzerinde olması
C) İlgili liman başkanlığının olumlu görüşü
D) Taşıtın muhafaza ve zorunlu bakım giderlerinin
karşılanıyor olması
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70. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, sırasıyla
aşağıda verilen hangi yıl kabul edilmiş ve
yayımlanmıştır?

A

73. Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu’na Göre Elkonulan Eşya ve
Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nde
sayılan, piyasa araştırması yapılmadan mal ve hizmet
alınabilecek hâllerden birisi değildir?

A) 2005 – 2005
B) 2005 – 2006

A) İhtiyacın tek gerçek veya tüzel kişi tarafından
karşılanabileceğinin ihtiyaç sahibi birim amiri tarafından
oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyon tarafından
tespit edilmesi

C) 2004 – 2005
D) 2007 – 2007

B) Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarısından
fazlası kamuya ait kuruluşlardan, özel kanunlarla
kurulmuş ve bu kanunlarla kendilerine kamu görevi
verilmiş tüzel kişiliği haiz kuruluş olması
C) Alınacak mal veya hizmetin değerinin 10.000 TL’nin
altında olması
D) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin özel bir hakka
sahip olmasının belgelenmesi

71. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre,
ulusal marker uygulamasına tabi olup da, belirlenen
seviyenin altında ulusal marker içeren veya hiç
içermeyen akaryakıta ilişkin olarak aşağıdaki fiillerden
hangisinin yapılması kaçakçılık suçu değildir?
A) Ticari amaçla üretmek
B) Bireysel olarak kullanmak

74. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre
Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin
Uygulama Yönetmeliği uyarınca, “alıkonulan taşıtın
değerine” ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

C) Ticari amaçla nakletmek
D) Satmak

A) Kara taşıtlarında aracın kasko değeridir.
B) Havayolu taşıtlarında aracın sigorta değeridir.
C) Deniz taşıtlarında, tekne ve makine sigortasına esas
teşkil eden değerdir.
D) Sigortasız taşıtlarda aracın piyasa değeridir.

72. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre,
numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun
olmayan kaçak akaryakıt aşağıdakilerden hangisine
satılır?
A) En yakın rafinerici
B) Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı

75. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre
Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin
Uygulama Yönetmeliği uyarınca, aşağıdaki mal ve
eşyalardan hangisinin teslim edileceği idare bu
Yönetmelikte açıkça gösterilmemiş, ilgili mevzuata atıf
yapmakla yetinilmiştir?

C) En yakın akaryakıt istasyonu
D) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

A) Nesli tükenmekte olan hayvan ve bitkiler
B) Kıymetli maden ve taşlar
C) Kimyasal maddeler
D) Uyuşturucu madde ve türevleri
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76. Aşağıdakilerden hangisi, 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve
Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nde
tanımlanan kavramlardan birisi değildir?

A

79. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre
Muhbir Ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında
Yönetmelik uyarınca, müşterek operasyonlarda
ikramiye talebi aşağıdaki hangi birim tarafından
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili birimlere
yapılır?

A) Eşyanın değeri
B) Rayiç bedel

A) İlk ihbarı alan birim

C) Kaim değer

B) Elkoyma işlemini yapan birim

D) Alkollü içki

C) İlk harekete geçen birim
D) Operasyonu yürüten asli birim

77. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre
Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin
Uygulama Yönetmeliği uyarınca, belirlenen en az
numune miktarları konusunda aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

80. Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın
Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara
İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nde tanımlanan
kavramlardan birisidir?

A) Elkonulan alkollü içkilerin belirlenen numune
miktarından daha az miktarda olması durumunda, yüzde
ellisi muhafaza edilir.

A) Döner sermaye

B) Tütün veya tütün mamulü cinsi eşyanın dökme olması
hâlinde eşya karıştırılarak üç kilogramdan az olmamak
üzere numune alınır.

B) İşletme müdürlüğü
C) Nükleer madde ve radyoaktif maddeler

C) Alkollü içkilerden üç şişeden az olmamak kaydıyla
numune alınır.

D) Teknik düzenleme

D) Paketlenmiş tütün ve tütün mamullerinde yirmi paketten
az olmamak kaydıyla numune alınır.

78. Kontrollü teslimat, aşağıdaki yönetmeliklerden
hangisinde tanımlanmıştır?
A) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre
Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve
Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
B) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre
Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama
Yönetmeliği
C) Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin
Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı Ve Teknik Araçlarla
İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
D) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre
Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında
Yönetmelik
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR

8.

Adayların CEP TELEFONU, HESAP MAKİNESİ,
bilgisayar, databank benzeri özel elektronik
donanımlar ile kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb.
iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan
fotoğraf makinesi, kamera vb. araçlar ve silah vb.
teçhizatlar ile SINAV BİNASINA GİRMELERİ
KESİNLİKLE YASAKTIR. Emniyet görevlileri
tarafından yapılacak aramalarda belirtilen araç veya
cihazları yanında bulundurduğu tespit edilen adaylar
binaya ve sınav salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina
girişinde
veya
salonlarda
emanet ALINMAYACAKTIR.

9.

Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç veya cihazları
bulundurduğu tespit edilen adayların durumu Sınav
İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları
geçersiz sayılır.

(Sınav başlamadan önce Salon Başkanı tarafından
yüksek sesle adaylara okunacaktır.)
1.

Sınavda 80 adet 4 seçenekli çoktan seçmeli soru
bulunmaktadır.
Yanlış
cevaplarınızın
doğru
cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır.

2.

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

3.

4.

5.

6.

7.

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

10. Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya
ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter vb.
kaynakları bulundurmaları yasaktır. Bulunduran
adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılır.
11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak,
başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, başka
adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeylerin
alınıp-verilmesi yasaktır. Bunlardan herhangi birini
yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır
ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.
12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden,
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin
durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların
sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye
veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir;
sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve Optik
cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek
şekilde tutmanız gerekmektedir.
13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz
yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması,
her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında
TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı
veya Süresi Geçerli Pasaporttan birini bina ve salon
girişinde ibraz ettikten sonra SALON BAŞKANININ
talimatından sonra sıranın üzerinden kaldırmaları
zorunludur.
15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve
optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi
unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır ve
hakkınızda hukuki yollara başvurulabilir.
16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV
BAŞLAMIŞTIR” denilmeden sınava başlamayınız.

