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(DAKİKA)
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru
kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm
sorumluluk size ait olacaktır.
3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
8. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI
1. Aşağıdakilerden hangisi Dahilde İşleme İzni

A

4. Dahilde işleme rejimi ile ilgili olarak aşağıda

verilecek hâllerden birisi değildir?

yer alan ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere
kesme çiçek yetiştirilmesi
B) Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek
üzere çivi ve tel üretimi
C) Bedelsiz olarak ithal edilen tarım ürünlerinin
işleme faaliyetine tabi tutulması
D) Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek
üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması

A) Dahilde işleme rejimi kapsamında eş değer
eşya kullanılabilir.
B) Dahilde işleme rejimi, ekonomik etkili gümrük
rejimleri içerisinde yer almaz.
C) Dahilde işleme rejimi kapsamı işlemler, sadece dahilde işleme izin belgesi çerçevesinde
gerçekleştirilebilir.
D) Dahilde işleme izin belgesi, ihraç amacıyla
gümrük muafiyetli ithalata ve/veya yurt içi
alımlara imkân sağlayan Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından düzenlenen belgedir.

2. Aşağıdakilerden hangisi “3151” nolu rejim
kodunun açıklamasıdır?

5. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir edilmek

istenen eşyanın yerine, tamir işlemi tamamlanarak gümrük bölgesine geri getirilinceye
kadar geçen süre içerisinde kullanılmak üzere,
serbest dolaşımda olmayan eşyanın geçici
olarak ithal edilerek kullanılması usulü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine
tabi tutulan eşyanın yeniden ihracatı
B) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine
tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
C) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine
tabi tutulan eşyanın muafiyete tabi olmadan
serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurt içi
kullanımı
D) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın muafiyete tabi olarak
serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurt içi
kullanımı

A) Eş değer eşya sistemi
B) Standart değişim sistemi
C) Bağlayıcı menşe sistemi
D) Değişmemiş eşya sistemi

6. Aşağıdakilerden hangisi geçici ithalat rejim
3.

beyanında kullanılan belgelerden biri değildir?

I- Şartlı muafiyet sistemi
II- Standart değişim sistemi
III- Geri ödeme sistemi

A) ATA Karnesi
B) Sözlü beyan formu
C) Gümrük beyannamesi
D) ATR Dolaşım Belgesi

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri dahilde işleme rejimi kapsamında kullanılabilen sistem/
sistemlerdendir?
A) Yalnız I		
C) I ve III		

B) I ve II
D) II ve III
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7. Aşağıda tanımlanan eşyadan hangisi geçici

11. İhracatta sözlü beyana tabi olduğu hâlde aşa-

ithalat rejimine konu olamaz?

ğıda belirtilen eşyalardan hangisi için sözlü
beyan formu düzenlenmez?

A) Paletler
B) Kriz hâli için gönderilen yardım malzemeleri
C) Uluslararası etkinliklerde kullanılmak üzere
getirilen tüketilebilir nitelikte eşya
D) Türkiye Gümrük Bölgesinde ikamet etmediği
hâlde, bu bölgeye geçici olarak gelen yolcuların seyahatleri sırasında kişisel ve sportif
amaçlarla kullanacağı belirli eşya

A) Türkiye’de vefat eden yabancıların ülkelerindeki kanuni mirasçılarına intikal eden kişisel
eşya ve ev eşyası
B) İçinde ölü veya ölünün kül ve kemikleri bulunan tabut
C) Bilim adamı, sanatçı ve işçilerin mesleklerini
icra için beraberlerinde götürdükleri aletler
D) Yolcu ve turistlerin beraberlerindeki kişisel eşya

8. Aşağıdakilerden hangisi hudut kapısı değildir?
A) Sarp		
C) Çobanbey

12. Gümrük vergileri alacağına bağlı olan para

B) Pazarkule
D) Erenköy

cezalarının ödeme süresi ne kadardır?
A) 10 gün		
C) 30 gün		

B) 15 gün
D) 45 gün

9. Serbest bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

13. Aşağıdaki eşyalardan hangisi için A.TR dola-

A) Serbest bölgelere sadece serbest dolaşımda
olmayan eşya konulabilir.
B) Bir serbest bölgeye ihracat kaydıyla konulan
eşyanın gümrük idarelerine sunulması ve gerekli gümrük işlemine tabi tutulması şarttır.
C) Bir serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda olmayan eşya, izne gerek olmaksızın
mutat elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir.
D) Bir serbest bölgeye doğrudan Türkiye Gümrük
Bölgesi dışından gelen veya bir serbest bölgeden doğrudan Gümrük Bölgesinin dışına çıkan
eşya için özet beyan verilir.

şım belgesi düzenlenmez?
A) Portakal		
C) Makarna

B) Çikolata
D) Ekmek

14. Japonya’ya ihraç edilecek bir eşya uçağa yük-

lenmek üzere 27 Mayıs 2013 tarihinde havaalanına getirilmiş ancak ertesi gün uçağa yüklenerek gümrük işlemleri yapılmış ve 29 Mayıs
2013 tarihinde öğlen saatlerinde Türkiye’den
hareket edebilmiştir. Eşya Japonya’ya 30 Mayıs 2013 tarihi akşam saatlerinde ulaşmıştır.
Buna göre, eşyanın fiili ihraç tarihi hangisidir?

10. İhraç eşyası üzerindeki gümrük kontrolü ne
zaman sona erer?

A) 27 Mayıs 2013
C) 29 Mayıs 2013

A) Beyanname tescil edildiğinde
B) Beyanname onaylandığında
C) Fiili ihracat gerçekleştiğinde
D) Eşya taşıta yüklendiğinde
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15. Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para

19. Aşağıdaki eşyalardan hangisi serbest dolaşım

cezalarının zaman aşımı ile ilgili olarak hangisi
doğrudur?

statüsünde değildir?

A) Muayene işlemleri tamamlanarak sistemde
blokesi kaldırılan ve vergileri henüz ödenmemiş eşya
B) Sözleşme hükümlerine uygun olmadığı ilk
kullanımda anlaşılarak mahrecine geri gönderilme talebi henüz yapılmamış eşya
C) Serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilerek işlemleri tamamlanmış ve sahibine teslim
edilmiş ancak ilgili beyannamesi sonradan
kontrole tabi tutulan eşya
D) İthalat vergileri ödenmiş ve ticaret politikası
önlemlerine tabi tutulmuş ancak gümrüklü
sahadan çıktıktan hemen sonra kolluk kuvvetlerince zapt edilen eşya

A) Fiilin işlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
B) Ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren
8 yıldır.
C) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi takip
eden yılbaşından itibaren 3 yıldır.
D) Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para
cezalarının zaman aşımı bu idari para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zaman aşımına
tabidir.

16. Posta yolu ile yurt dışına gönderilecek ticari

eşya (süre uzatım talepleri hariç) antrepolarda
ne kadar süre bekletilebilir?

20. Bedelsiz araç ithalatında, araçlar hak sahibi

A) Antrepo beyannamesinin tescil tarihinden
itibaren bir ay
B) Yurt dışına gönderilecek eşya antrepoda
süresiz
C) Antrepo beyannamesinin tescil tarihinden
itibaren altı ay
D) Antrepo beyannamesinin tescil tarihinden
itibaren üç ay

kişilerin adlarına kaydının yapıldığı tarihte
en çok kaç yaşında olmalıdır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 5

21. Yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyet tutarı
ne kadardır?

17. Yürürlükte bulunan BTB mevzuatı çerçevesin-

A) 1500 AVRO
C) 300 AVRO

de aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bağlayıcı Tarife Bilgisi idareyi bağlamaz.
B) Bağlayıcı Tarife Bilgisi tebliğ tarihinden itibaren üç yıl geçerlidir.
C) Gümrük Yönetmeliği’ne göre tahlile tabi olan
eşya için Bağlayıcı Tarife Bilgisi verilemez.
D) Bağlayıcı Tarife Bilgisi Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce
düzenlenen bir belgedir.

22. İş yeri nakli suretiyle serbest dolaşıma so-

kulan sermaye malları ve diğer malzemelere
gümrük vergilerinden muafiyet tanınır. Buna
göre, iş yerini Türkiye’ye nakletmek isteyen
bir mobilya firması aşağıdakilerden hangisini
bu kapsamda muafiyet hükümlerinden faydalanarak getiremez?
A) Büro malzemeleri
B) İş yerinde kullanılan matkap
C) CNC ahşap işleme makinesi
D) Daha önce üretilmiş olan mobilyalar

18. Eşyanın tarifesinin bulunmasında uyulması
zorunlu olan hangisidir?
A) Bölüm Başlığı
C) Fasıl Başlığı

B) 430 AVRO
D) 150 AVRO

B) Pozisyon Metni
D) Tali fasıl Başlığı
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23. TIR Sistemi’nin ülkemizdeki uygulaması ile

A

26. Transit Rejimi için aşağıdakilerden hangisi

ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

yanlıştır?

A) Bir şartlı muafiyet düzenlemesidir.
B) Ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.
C) İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış
eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye
Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine
taşınmasında uygulanabilir.
D) İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine
tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş
eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye
Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine
taşınmasında uygulanabilir.

A) Geçerlilik süresi biten TIR Karneleri, gümrük
idarelerince kabul edilmez.
B) Bir TIR taşımasında, hareket ve varış gümrük
idarelerinin toplam sayısı dördü geçemez.
C) TIR Karnesi himayesinde taşınan eşyadan,
gümrük vergileri ile bunlara ilişkin teminat
istenir.
D) TIR Sistemi kapsamında, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında varış
veya çıkış gümrük idaresine sevk edilecek
taşıtın güzergâh kat etme süresi azami 144
saate göre belirlenir.

27. Aşağıdaki durumlardan hangisinde, eşyanın

transit beyannamesi kapsamında varış gümrük idaresine sevkinde memur refakati uygulanamaz?

24. Aşağıdakilerden hangisi TIR Karnesinin özelliklerinden biri değildir?

A) Aynı Bölge Müdürlüğüne bağlı ve aynı belediye sınırları içerisinde yer alan gümrük idareleri
arasında taşınacak eşyanın sevki
B) Taşıtın kendisinin eşya olduğu durumlarda,
sürülerek götürülen taşıtların sevki
C) Serbest bölgelerden çıkarılarak yurt dışı edilecek olan Türk menşeli eşyanın sevki
D) Özel kullanıma mahsus taşıtların sevki

A) Aynı TIR Karnesi en fazla üç farklı taşıma için
kullanılabilir.
B) TIR Karnesi, gümrük beyannamesi yerine
geçen bir belgedir.
C) TIR Karnesi, uluslararası kefil kuruluş tarafından basılır ve ulusal kefil kuruluşlara dağıtılır.
D) TIR Karnesi, karne kapsamında taşınan eşyanın uluslararası geçerliliği olan bir teminat
altında olduğunu gösterir.

28. Ortak Transit Rejimine ilişkin aşağıdaki ifade-

25. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin (YGM),

lerden hangisi yanlıştır?

antrepolarda yürüttükleri TIR işlemlerine
yönelik sorumlulukları göz önüne alındığında
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplu ve götürü teminat türlerinin kullanılması
mümkündür.
B) Asıl sorumlu, transit rejimi beyanında bulunan
veya adına transit rejimi beyanında bulunulan
kişidir.
C) Hareket idaresi, eşyayı transit rejimine tabi
tutan beyanın kabul edildiği gümrük idaresini
ifade eder.
D) Transit idaresi, Ortak Transit Sözleşmesine
taraf olan bir ülkenin giriş gümrük idaresini
ifade eder.

A) YGM’ler söz konusu antrepo sahasında bulunan aracın TIR karnesini sonlandırabilir.
B) YGM’ler söz konusu antrepoda TIR aracının
boşaltma işlemini yapamaz.
C) YGM’nin söz konusu antreponun işletmecisi ile
AN6 ve/veya AN8 tespit sözleşmesi imzalamış
olması gerekir.
D) YGM’ler söz konusu antrepo sahasında bulunan TIR aracının başka bir antrepoya sevk
işlemini gerçekleştirebilir.
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29. Gümrük yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisi

32. Aşağıdakilerden hangisi hem genel hem de

ile sona ermez?

özel antrepo tipini içermektedir?

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

A) (A), (B)		
C) (C), (D)		

B) (A), (C)
D) (D), (E)

33. “Elleçleme” için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

30. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 236’ncı mad-

desine göre gümrük antrepolarındaki eşyanın,
antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun
tespiti halinde uygulanacak idari para cezası
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşyanın kalburlanması bir elleçleme faaliyetidir.
B) Eşyanın büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması bir elleçleme faaliyeti değildir.
C) Gümrük idareleri, faaliyetin suiistimal hâllerine
yol açmasının muhtemel olduğu durumlarda,
elleçleme faaliyetlerine izin vermezler.
D) Gümrük Yönetmeliği Ek.63’te aksi belirtilmedikçe, elleçleme faaliyetlerinden hiçbiri sekizli tarife pozisyonunun değişmesine neden
olmamalıdır.

A) Bu eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin üç katı idari para cezası
verilir.
B) Bu eşyaya ait ithalat veya ihracat vergileri
tutarı kadar idari para cezası verilir.
C) Bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı
idari para cezası verilir.
D) Bu eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar idari
para cezası verilir.

34. Antrepo rejimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A) Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi üç
aydır.
B) Antrepo rejimi, bir ekonomik etkili gümrük
rejimi değildir.
C) Antrepo işleticisi, eşyanın antrepo rejimi
beyanında bulunan kişi veya bu kişinin hak ve
yükümlülüklerinin devredildiği kişidir.
D) Antrepo rejimine tabi tutulan eşya, gümrük
idarelerinden izin alınmak şartıyla geçici olarak
gümrük antreposundan çıkarılabilir.

31. Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçak-

çılıkla Mücadele Kanunu’na göre kaçakçılık
suçu değildir?
A) Genel düzenleyici idari işlemlerle ihracı yasaklanan eşyayı ihraç etmek
B) Akaryakıt, tütün ve tütün mamulleri ile alkol ve
alkollü içeceklerin kaçakçılığını yapmak
C) Sahte belge ile gümrük vergileri kısmen veya
tamamen ödenmeksizin ülkeye eşya sokmak
D) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye
sokmak; bilerek satın almak, satışa arz etmek,
satmak, taşımak veya saklamak

35. Geçici depolanan eşya statüsünü aşağıdakilerden hangisi sona erdirir?

A) Antrepo rejimi
B) Eşyadan numune alınması
C) Eşyanın geçici depolama yerine girmesi
D) İlgili kurumlarca yapılacak ithalat kontrolleri
için eşyanın TSE’ye gönderilmesi
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36. Aşağıdaki durumlardan hangisinde özet be-

40. Aşağıdaki eşyalardan hangisi serbest dola-

yan aranır?

şımdadır?

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

A) “Sonradan Verilmiştir” meşruhatlı A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi nedeniyle gümrük
vergileri geri verilen eşya
B) Geri ödeme sisteminin uygulandığı dahilde
işleme rejimi çerçevesinde ihraç edilerek vergileri geri verilen eşya
C) Satış sözleşmesi hükümlerine uygun olmaması nedeniyle mahrecine iade edilen ve gümrük
vergileri geri verilen eşya
D) Şartlı muafiyet sisteminin uygulandığı dahilde
işleme rejimi kapsamında olan ve teminatı
henüz çözülmemiş eşya

37. Aşağıdakilerden hangisi hem “ekonomik

etkili gümrük rejimi” hem de “şartlı muafiyet
düzenlemesi”dir?
A) Transit
B) Antrepo
C) Hariçte İşleme
D) Serbest Dolaşıma Giriş

41. Transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük
Bölgesinde taşınması aşağıdakilerden hangisiyle yapılamaz?
A) TIR karnesi kapsamında
B) ATA karnesi kapsamında
C) CMR belgesi kapsamında
D) Demir yolu ile taşımada CIM belgesi kapsamında

38. Gümrük antrepo rejimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) A, B ve F tipi antrepolarda stok kayıtları tutulmayabilir.
B) F tipi antrepoda gümrük kayıtları stok kayıtlarının yerini alır.
C) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de antrepo sayılır.
D) Genel ve özel antrepo ayırımı yapılmaksızın
antrepo işleticilerinden götürü teminat alınabilir.

42. Aşağıdaki teslim şekillerinden hangisinde

gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken nakliye giderleri fiyatın içinde değildir?

A) CIF		
C) CPT		

B) EXW
D) CFR

39. Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak
ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş
ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük bölgesinin
diğer parçasında kısmi veya tam muafiyetle
serbest dolaşıma girmesi usulüdür?

43. Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Kanunu’nda
yer alan “gümrük vergileri” tanımına girmez?
A) Damga Vergisi
B) Gümrük Vergisi
C) Ek mali yükümlülük
D) Dampinge karşı vergi

A) Ekonomik entegrasyon
B) Tek pencere
C) Trafik sapması
D) Üçgen trafik
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44. Gümrük vergileri hangi kanunda öngörülen

48. Vergi kaybı doğurmamasına karşın, Gümrük

usule göre ödenir?

Kanunu’nun 24’üncü maddesine göre birbirleriyle ilişkisi bulunan kişiler arasında bir satış
işlemi olması ve bu ilişkinin beyan edilmemesi
durumunda ne şekilde işlem yapılır?

A) İcra İflas Kanunu
B) Vergi Usul Kanunu
C) Gelir Vergisi Kanunu
D) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun

A) Türk Ceza Kanunu çerçevesinde işlem yapılır.
B) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde
işlem yapılır.
C) Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesine göre
ceza uygulanır.
D) Gümrük Kanunu’nun 234’üncü maddesine
göre ceza uygulanır.

45. Gümrükte uzlaşma müessesesine ilişkin hangi ifade yanlıştır?

A) Uzlaşma tutanakları kesindir.
B) Üzerinde uzlaşılan tutarlara karşı dava açılamaz.
C) Uzlaşılan alacaklar genel usullere göre bir ay
içinde ödenir.
D) Uzlaşmaya varılması, Kabahatler Kanunu
uyarınca peşin ödeme indiriminden yararlanılmasını engellemez.

49. Bağlayıcı menşe bilgisi veriliş tarihinden itibaren ne kadar süre geçerlidir?
A) 1 yıl		
C) 5 yıl		

46. Aşağıdakilerden hangisi gümrük kıymeti tes-

B) 3 yıl
D) 6 yıl

50. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kap-

pit yöntemi değildir?

samındaki ithalatta, faydalanan ülke menşeli
ürünlerin Türkiye’ye ithalinde tercihli rejimden
faydalanılması için ibraz edilmesi gereken
belge hangisidir?

A) İtibari kıymet yöntem
B) Satış bedeli yöntemi
C) İndirgeme yöntemi
D) Son yöntemi

A) INF 4
B) A.TR Dolaşım Belgesi
C) Form A Menşe Belgesi
D) EUR. MED Dolaşım Sertifikası

47. Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre yetkili mercidir?

51. Aşağıdakilerden hangisi fikri ve sınai hakların

A) İdare Mahkemesi
B) Sulh Ceza Mahkemesi
C) Asliye Ceza Mahkemesi
D) Asliye Hukuk Mahkemesi

korunması mevzuatına göre korunması gereken haklardan biri değildir?

A) Marka		
C) Telif		
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52. Aşağıdakilerden hangisi “Gümrük statüsü”

55. Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağı-

deyimini tanımlamaktadır?

daki hangi bilgi ve belgeleri içermesi zorunlu
değildir?

A) Eşyanın gümrük vergilerinin ödenip ödenmediği yönünden durumu
B) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi
tutulup tutulmadığı yönünden durumu
C) Eşya için serbest dolaşıma giriş beyannamesi
verilip verilmediği yönünden durumu
D) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest
dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden
durumu

A) Menşe şahadetnamesi
B) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi
C) Eşyanın sınıflandırılacağı tarife pozisyonu
konusunda başvuranın öngörüsü
D) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki yerinin belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı tanım

56. Aşağıdakilerden hangisi Gümrük

Yönetmeliği’nde tanımlandığı hâliyle bir tarife
pozisyonu olabilir?

53. Beyanname iptali ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) 8471.80.00.00.19
B) 8479.89.98
C) 8473.30
D) 85.17

A) Gümrük Kanunu’nun 64’üncü maddesi çerçevesinde gümrük idaresi beyannameyi resen
iptal edebilir.
B) Eşyanın yanlışlıkla beyanname konusu gümrük
rejimine tabi tutulmasına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin ibrazı hâlinde beyanname iptal edilir.
C) Eşyanın beyan edildiği rejime tabi tutulmasının
özel nedenlerle artık mümkün olmadığına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin ibrazı hâlinde beyanname iptal edilir.
D) Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin
bildirilmiş olduğu hâllerde, muayenenin sonucu alınmadan beyannamenin iptaline ilişkin
talep kabul edilmez.

57. Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bölüm başlıklarından sonra gelmek üzere bölümlerle ilgili
yapılan açıklamaların yer aldığı kayıtlara ne
denir?
A) Fasıl Notu
C) Bölüm Notu

54. Aşağıdakilerden hangisi ticaret politikası önle-

B) Bölüm Başlığı
D) Tali Fasıl

58. İkinci tahlile ilişkin olarak aşağıdakilerden

mi değildir?

hangisi doğrudur?

A) Miktar kısıtlamaları
B) İthalat vergileri
C) Gözetim veya korunma önlemleri
D) İthalat veya ihracat yasaklamaları

A) Birinci tahlilin gümrük laboratuvarları haricinde bir laboratuvarda yapılmış olması hâlinde
ikinci tahlil kişilerin uygun göreceği bir laboratuvarda yaptırılır.
B) Birinci tahlilin yapıldığı gümrük laboratuvarında
görevli olan ve ilk tahlili yapan kimyager dışındaki iki kimyager tarafından ikinci tahlil yapılır.
C) Gümrük kimyageri olmayan bir gözlemci kimyagerin de ikinci tahlilde bulunması mümkün
değildir.
D) Gözlemci kimyager yapılan duyuruya rağmen
gelmediği takdirde tahlil ertelenir.
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59. Aşağıdakilerden hangisi Transit Rejimindeki

62. Gümrük mevzuatı kapsamında gümrük işlem

basitleştirmelerden değildir?

ve uygulamalarının kolaylaştırılması amacıyla belirlenen basitleştirilmiş usul, uygulama
ve yetkilerden yararlanmak üzere verilen
onaylanmış kişi statülerinden hangisinin özel
şartlarında belirtilen fiili ihracat rakamı en
düşüktür?

A) İzinli alıcı
B) İzinli gönderici
C) Kapsamlı teminat ve teminattan vazgeçme
D) Transit beyannamesi yerine TIR Karnesi kullanılabilmesi

60.

A) A sınıfı onaylanmış kişi statüsü
B) B sınıfı onaylanmış kişi statüsü
C) C sınıfı onaylanmış kişi statüsü
D) D sınıfı onaylanmış kişi statüsü

I- Ses, dublaj veya çoğaltma amacıyla gönderilen filmler
II- Turistik reklam malzemesi
III- Test, deneme veya tanıtıma tabi tutulmak
amacıyla gönderilen eşya
IV- Ticari amaçla kullanılmak üzere getirilen
pedagojik materyal
V- Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişiye
ait hayvanlar
Yukarıdakilerden hangileri tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu olamaz?
A) I ve III		
C) IV ve V		

A

63. İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemleri-

ne tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş
eşya gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük
Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine hangi
rejim kapsamında taşınır?
A) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
B) Hariçte İşleme Rejimi
C) Dahilde İşleme Rejimi
D) Transit Rejimi

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

64. Transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük

61. Transit rejiminde kapsamlı teminat için alına-

Bölgesinde taşınması aşağıdakilerden hangisi
ile yapılabilir?

cak teminat mektubunda miktar aşağıdakilerden hangisi baz alınarak belirlenir?
A) Referans tutara göre belirlenir.
B) Başvuru sahibi tarafından serbestçe belirlenir.
C) Teminat idaresi tarafından serbestçe belirlenir.
D) Başvuru sahibi ve teminat idaresi tarafından
serbestçe belirlenir.

A) TIR Karnesi
B) A.TR Dolaşım Belgesi
C) Kıymet Bildirim Formu
D) EUR.1 Dolaşım Belgesi

65. Transit rejimine tabi tutulan eşyaya eşlik

eden, sistemdeki beyannamenin düz beyaz
kâğıt üzerine alınan dökümüne ne ad verilir?
A) TIR refakat belgesi
B) İdari refakat belgesi
C) Transit refakat belgesi
D) Memur refakat belgesi
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66. Aşağıdakilerden hangisi Ortak Transit Sözleş-

70. Gümrük Kanunu’na göre Gümrük yükümlü-

mesi kapsamında belirlenen basitleştirmelerdendir?

lüğü aşağıda belirtilen hâllerden hangisinde
sona ermez?

A) Kapsamlı teminat
B) Yerinde gümrükleme
C) Onaylanmış kişi statüsü
D) Yetkilendirilmiş yükümlü

A) Vergilerin tecili
B) Vergilerin ödenmesi
C) Vergilerin kaldırılması
D) Gümrük beyannamesinin iptali

67. Aşağıdaki ülkelerden hangisi ile sınır ticareti

71. Eşyanın cins ve niteliklerine göre sistematik

kapsamında ithalat ya da ihracat yapılamaz?
A) Irak		
C) Gürcistan

bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı
Bakanlar Kurulunca kabul edilen cetvele ne ad
verilir?

B) İran
D) Azerbaycan

A) Açıklama Notları
B) Alfabetik Endeks
C) Sınıflandırma Kararları
D) Türk Gümrük Tarife Cetveli

68. Tahlil raporlarına itiraz için başlangıç tarihi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Numunenin alındığı tarih
B) Numunenin analiz edildiği tarih
C) Numunenin alınacağının beyan sahibine duyurulduğu tarih
D) Tahlil raporlarının ilgili memurca beyan sahiplerine tarih ve imza attırılmak suretiyle duyurulduğu tarih

69. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin

72. Aşağıdaki teminat türlerinden hangisi Ba-

kanlık ile sektör temsilcisi Oda/Derneklerle
imzalanan Protokoller kapsamında yürüyen
bir teminat sistemi değildir?
A) UND 		
C) Toplu Teminat

B) UND-NET
D) DAC

73. Geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşyaya iliş-

Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) hükümlerine göre, aşağıda sayılan kişilerden hangisine
Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi kapsamında işlem yapılamaz?

kin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşya, ödünç
verilebilir.
B) Geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşya, başkasının kullanımına bırakılamaz.
C) Geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşya, satış
sözleşmesine konu olabilir.
D) Geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşya, kira
sözleşmesine konu olabilir.

A) Mavi kartı bulunan kişiler
B) Çifte vatandaşlığı olanlar
C) Yabancı ülke vatandaşları
D) Türk vatandaşlığından çıkmış kişiler
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74. Gümrük Müşavirlerinin mesleki faaliyetlerini

A

77. Taşıt onay belgesi kim tarafından düzenlenir?

sürdürebilmelerine ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Herhangi bir gümrük idaresi
B) Gümrükler Genel Müdürlüğü
C) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yetki verilen gümrük idareleri
D) Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yetki
verilen Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

A) Gerçek kişi olarak mesleki faaliyetlerini sürdürebilirler.
B) Tüzel kişilik oluşturarak mesleki faaliyetlerini
sürdürebilirler.
C) Tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri
gerçek kişi olarak mesleki faaliyetlerini sürdürebilirler.
D) Gerçek kişi veya tüzel kişilik oluşturarak mesleki faaliyetlerini sürdürebilirler.

78. Aşağıdakilerden hangisi transit rejiminde

varış gümrük idaresince yapılan bir işlem
değildir?
A) Mühürlerin kontrol edilmesi
B) Teminatın kontrol edilmesi
C) Şüphe hâlinde kapların açılarak eşyanın muayene edilmesi
D) Şartların oluşması hâlinde kaçakçılıkla mücadele mevzuatına göre işlem yapılması

75. Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme

izninde süre başlangıcı ile ilgili olarak aşağıda
yer alan ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sürenin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin tarihidir.
B) Süre, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin verilmesini takip eden 10 iş günü
sonrasında başlar.
C) Süre, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin verilmesini takip eden 30 iş günü
sonrasında başlar.
D) Süre, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin verilmesini takip eden 60 iş günü
sonrasında başlar.

79. Gümrük Yönetmeliği’nin 181’inci maddesine

göre aşağıdakilerin hangisi 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

76. Dahilde işleme rejimi indirimli teminat ile ilgili

olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) A Sınıfı Onaylanmış kişi statü belgesine sahip
firmalar indirimli teminat uygulamasından
yararlanabilir.
B) B Sınıfı Onaylanmış kişi statü belgesine sahip
firmalar indirimli teminat uygulamasından
yararlanabilir.
C) Geçici veya kati anti-damping vergisine tabi
eşyanın ithalinde anti-damping vergisine indirimli teminat uygulanmaz.
D) C Sınıfı Onaylanmış kişi statü belgesine sahip
firmalar indirimli teminat uygulamasından
yararlanamaz.

80. Aşağıdaki unsurlardan hangisi, son yönteme
göre gümrük kıymetinin tespit edilmesinde
esas alınamayacak unsurlar arasında yer
almaz?

A) Asgari gümrük kıymetleri
B) Eşyanın ihraç ülkesindeki iç piyasa fiyatı
C) Türkiye’de üretilen eşyanın Türkiye içindeki
satış fiyatı
D) Önceki yöntemlerin makul bir esneklikle uygulanması yoluyla tespit edilen kıymet
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81. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin

84. Eğlenme gurbette yayla zamanı

türü sıfattır?

Mevlâyı seversen ağlatma beni
Benek benek mektuptadır nişanı
Gözyaşım mektupta pul deyi yazmış

A) Geceleyin bir ses böler uykumu
İçim ürpermeyle dolar -Nerdesin?

(Âşık Veysel)

B) Zamanla nasıl değişiyor insan
Hangi resme baksam ben değilim!

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eğlenmek”
sözcüğü bu dörtlükteki anlamıyla kullanılmıştır?

C) Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir.

A) Aklıma ne kadar olumsuz şey hücum ederse o
kadar eğleniyorum.
B) Hepsi de ölümle eğlenen tunç yürekli askerlerdi.
C) Cumartesi gecesi arkadaşlarla buluşup eğlendik.
D) Orada boş yere eğlenmeden eve döndüler.

D) Çok saatler geçince hicranda
Düşülür bir hayale zevk alınır.

82. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?
		

85. Bir yazı okudum geçenlerde. Gazetede mi

dergide mi çıktı unuttum şimdi. Yalnız şunu
biliyorum: Beğenmedim o yazıyı. Sadece beğenmemek de değil; iyice kızdım, tepem attı.
Yazar; şu ağırbaşlı, bilgin denen kimselerden
olacak, öğütler veriyor gençlere: okunacak
kitap nasıl seçilmeli, seçilen kitap nasıl okunmalı onu anlatıyordu. Öyle olur olmaz kitaba
para vermeyeceksiniz. Bilenlere sorarsanız
onlar size hangi kitabın okunması gerektiğini
söyleyeceklerdir.

(Mehmet Âkif Ersoy)

Bu dörtlükte şairin okuyusuna vermek istediği
asıl duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gayret		
C) Sabır		

B) Cesaret
D) Kararlılık

Önce bu seçme işine öfkelendim. Yanlış
anlaşılmasın, seçmeyin demiyorum. Elbette
seçeceksiniz. Ancak yanılmayı da göze alın.
Kendiniz seçin okuyacağınız kitabı. Sizin ihtiyacınız olanı başkaları kestirebilir mi?

83. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “ünlü düşmesi”
vardır?

A) Âdemden bu deme neslim getirdi
B) Bana türlü türlü meyve yetirdi
C) Her gün beni tepesinde götürdü
D) Benim sadık yârim kara topraktır.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılamaz?
A) Okunacak kitaplar konusunda gençleri yönlendirmenin ve sınırlandırmanın doğru olmadığına
B) Kitap seçmenin birikim ve emek gerektiren bir
iş olduğuna
C) Kişinin kendi ihtiyaçları doğrultusunda kitap
seçmeyi öğrenmesi gerektiğine
D) Kitap seçme işinin başkalarının bilgi ve tecrübelerinden faydalanılarak öğrenilemeyeceğine
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GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI
86. İki basamaklı bir sayı ile bu sayının rakamla-

91. 1748’de yayımlanan Kanunların Ruhu adlı ese-

rının yer değiştirilmesiyle elde edilen sayının
toplamı 88, farkı 36’dır.

rinde yönetim organları olarak yürütme yasama
ve yargı güçlerini birbirinden ayırıp dengelemeyi
bireyin özgürlüğünü garanti altına almanın bir
yolu olduğunu savunarak öne sürdüğü güçler
ayrılığı kuramıyla bir çok düşünürü etkilemiş
olan siyaset felsefecisi ve kuramcısı hangisidir?

Bu sayının rakamlarının sayı değerleri çarpımı
kaçtır?
A) 10

B) 12

C) 32

D) 42

A) Charles Louis Monterquie
B) Rene Descartes
C) Francis Bacon
D) Karl Marx

87. a, b ve c birer tam sayıdır. ab 2 1 0, a + b 2 0
ve b $ c 1 0 olduğuna göre, a, b ve c tam sayılarının işaretleri aşağıdakilerin hangisinde
sırasıyla verilmiştir?
A) + , - , +		

B) + , - , -

C) - , + , +		

D) - , + , -

92. • Egemenliğin millete ait olması
• Genel ve eşit oy ilkesi
• Çok partili siyasal yaşam
Yukarıda verilenler öncelikle hangisinin temel
gerekliliklerindendir?
A) Laik devletin
B) Demokratik devletin
C) Hukuk devletinin
D) Sosyal devletin

+ 21 + 32
88. K = 13 + 15 + 17 olduğuna göre, 11
5
7
3

toplamı aşağıdakilerden hangisi gibi yazılabilir?

A) 11K + 5 		
C) 4K + 6 		

B) 5K + 3
D) 13K + 2

93. Türk toplumunun ilk yazılı Anayasası olan
89.

Kanun-i Esasi hangi yılda yürürlüğe girmiştir?

m = p = 11 olduğuna göre, a m + n k $ a p + r k
n
r
n
r
işleminin sonucu kaçtır?
A) 100

B) 121

C) 144

A) 1839		
C) 1876		

B) 1856
D) 1909

D) 169

94. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda
yer alan siyasi hak ve hürriyetlerdendir?

90. Bir torbada bulunan mavi bilyelerin sayısı sarı

bilyelerin sayısının 3 katıdır. Torbadan rasgele
art arda çekilen iki bilyenin aynı renkte olma
olasılığı 3 ise bu torbada kaç tane mavi bilye
5
vardır?
A) 4

B) 8

C) 12

D) 15
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A) Sosyal güvenlik hakkı
B) Din ve vicdan hürriyeti
C) Kişi hürriyeti ve güvenliği
D) Kamu hizmetlerine girme hakkı

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI
95. “Adliye mahkemelerince verilen karar ve

A

99. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde, aşağıdaki-

hükümlerin son inceleme yeridir. Kanunla
gösterilen belli davalara da ilk ve son derece
mahkemesi olarak bakar.”

lerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun
ilanıyla sağlanmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Eğitim birliğinin sağlanması
C) Ankara’nın başkent olması
D) Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadının verilmesi

1982 Anayasası’na göre yukarıda açıklanan yüksek mahkeme hangisidir?
A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Anayasa Mahkemesi
D) Uyuşmazlık Mahkemesi

100. Cumhuriyetçilik ilkesi, aşağıdaki esaslardan
hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
A) Vatan ve millet sevgisi
B) Bağımsızlık ve özgürlük
C) Millî kültürün geliştirilmesi
D) Egemenliğin millete ait olması

96. Osmanlı Bahriye Nazırı Rauf (Orbay) Bey’in,

Osmanlı Devleti adına imzaladığı tarihî belge,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uşi Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Mondros Ateşkes Anlaşması
D) Mudanya Ateşkes Anlaşması

97. Kurtuluş Savaşı’nda önemli görevler üstlenen

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

aşağıdaki komutanlardan hangisi, Çerkez
Ethem Ayaklanması’nın bastırılmasında görev
almıştır?
A) İsmet İnönü
C) Kazım Karabekir

B) Fevzi Çakmak
D) Ali Fuat Cebesoy

98. Temsil Heyetine, yurdun bütününü temsil

etme yetkisi, aşağıdakilerden hangisiyle verilmiştir?
A) Misakımillî’nin kabulüyle
B) Amasya Genelgesi’yle
C) Erzurum Kongresi’yle
D) Sivas Kongresi’yle
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

24 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI
2. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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