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BÖLGE AMİRLİĞİ SORULARI 

A -KİTAPÇIĞI 

1) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde  “gümrük gözetimi” kavramı doğru olarak 

tanımlamıştır? 

A) Gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak 

diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak 

uygulanan işlemleridir 

B) Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, 

nakil ve nihai kullanımını ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumunu 

düzenleyen gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için 

gümrük idareleri tarafından yürütülen işlemlerdir 

C) Eşyanın muayenesi, beyanname verileri ile elektronik veya yazılı belgelerin varlığının ve 

gerçekliğinin doğrulanması için yapılan kontrollerdir 

D) Taşıma araçlarının kontrolü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları 

diğer eşyanın kontrolü için yapılan uygulamalardır 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım şekillerinden birisi 

değildir? 

A) Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması 

B) Eşyanın bir serbest bölgeye konulması 

C) Eşyanın transit ticarete konu edilmesi 

D)  Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihraç edilmesi 

 

3.  I- ABD’deki balayı tatilinden dönen evli çift 

 II- Venedik’teki sevgililer günü kutlamaları için İtalya’ya giden sevgililer 

 III- THY’nin Ankara-Madrid seferinde görevli Ankara uçağının mürettebatı 

 IV- Halep’deki tarlasını işlemek üzere Suriye’ye giden Hataylı çiftci 

 V- Romanya’dan Türkiye’ye yolcu getiren otobüsün şoförü ve yardımcısı 

 VI- Hollanda’dan Türkiye’ye eşya getiren TIR aracının şoförü 

Yukarıda yer alan bilgilere göre, hakkında bilgi verilenlerden hangisi veya hangileri 

gümrük mevzuatına göre yolcu sayılamaz?  

A) I, II, III 

B) IV, V, VI 

C) I, II, IV 

D) III, V, VI 



2 
 

4. Bağlayıcı Tarife Bilgisinin tanımı aşağıdaki seceneklerinden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

A) Gümrük mevzuatı kapsamında gümrük işlem ve uygulamalarının kolaylaştırılması 

amacıyla belirlenen basitleştirilmiş usul, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere 

verilen belgedir 

B Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı 

talebi üzerine Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gümrük ve ticaret bölge 

müdürlüklerince verilen idari karardır 

C)  Gümrük İdaresinin, gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bağlayıcı kararlarıdır 

D) Kişinin yazılı talebi üzerine Bakanlık tarafından verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli 

olmayan menşeinin tespitine ilişkin idari karardır 

 

5.  I- Eşyanın Gümrük tarifesi 

      II- Eşyanın Menşei 

III- Eşyanın Gümrük Kıymeti 

IV- Eşyanın Miktarı 

Yukarıda yer alan vergilendirme unsurlardan hangisi/hangileri Gümrük Vergilerinin 

hesaplanmasında kullanılır? 

A) I, II, IV 

B) II, IV 

C) II, III, IV 

D) I, II, III, IV 

 

6. CIP (Taşıma ücreti ve sigorta ödenmiş olarak teslim) ve CIF (Mal bedeli, sigorta ve 

navlun) teslim şekilleri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? 

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

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

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

     taşımacılıkta kullanılır 

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

yanında teslim etmekle yükümlüdür 
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7. Özet beyan için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Özet beyan eşyanın sahibi yada sahibi adına hareket eden kişi tarafından verilir 

B) Özet beyanda eşyaya ve eşyanın taşındığı araca ilişkin temel bilgiler yer alır 

C) Özet beyan, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilir 

D) Özet beyan, istisnai durumlar saklı kalmak üzere veri işleme tekniği kullanılarak verilir  

 

8. Gümrük Kanununda öngörülen süre kısıtları göz önüne alındığında, gümrükçe 

onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması için öngörülen süre bakımından 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Demiryolu ile gelen eşya için özet beyanın verildiği tarihten itibaren 20 gün içinde 

gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekir 

B) Karayolu ile gelen eşya için özet beyanın verildiği tarihten itibaren 45 gün içinde gümrükçe    

    onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekir 

C) Denizyolu ile gelen eşya için özet beyanın verildiği tarihten itibaren 20 gün içinde 

gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekir 

D) Havayolu ile gelen eşya için özet beyanın verildiği tarihten itibaren 45 gün içinde gümrükçe  

    onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekir 

 

9. 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 

 

10. Çıkış bildirimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) İhracat gümrük idaresine verilir  

B) Özet beyan verilen durumlarda çıkış bildirimi verilmesine gerek bulunmaz  

C) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden en az iki saat önce verilmesi gerekir   

D) Kara sınır kapılarından transit rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek  

     taşıma aracı için çıkış bildiriminde bulunulmaz 
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11. Aşağıdakilerden hangisi serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde tercihli tarife 

uygulamasından faydalanmak maksadıyla eşyanın tercihli menşeini ispat için aranan 

belgelerden birisi değildir? 

A) EUR.1 Dolaşım Sertifikası,  

B) Form A Belgesi 

C) EUR. MED Dolaşım Sertifikası   

D) EUR. MED Fatura Beyanı  

 

12. Gümrük antrepo rejimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Eşyanın antrepoda kalış süresi sınırsızdır 

B) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına devredilebilir 

C) Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'den transit geçirilmesi yasak olan yabancı ülke eşyası 

gümrük müdürlüklerinin izni ile antrepolara konulabilir  

D) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler özel antrepo sayılır 

 

13.  4458 sayılı Gümrük Kanununa göre “serbest bölgeler” için aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve 

serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında 

kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret 

politikası önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu 

kabul edilen yerdir 

B) Türkiye Gümrük Bölgesinin içinde yer almaz 

C) Serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak 

eşyanın ihracın bağlı olanaklardan yararlandığı yerdir 

D) Serbest bölgelerin sınırları ile giriş ve çıkış noktaları gümrük idarelerinin gözetimine 

tabidir 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme tedbirlerinden birisidir? 

A) Standart Değişim Sistemi 

B) Tam Muafiyet Sistemi 

C) Geri Ödeme Sistemi 

D) Kısmi Muafiyet Sistemi 
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15.  Aşağıdakilerden hangi durumda dahilde işleme izni verilmez? 

A) Türk malı imajının olumsuz etkilenmediği durumlarda  

B) Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenip  

     etkilenmediğine bakılmaksızın, dahilde işleme rejiminin işlem görmüş ürünlerin ihracı 

veya yeniden ihracı için en iyi imkanların yaratılmasına yardımcı olduğu durumlarda  

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

olduğu durumlarda  

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

koşulların olduğu durumlarda 

 

16. Dahilde İşleme Rejiminin ihlal edilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanacak 

cezai müeyyidelerden biri değildir? 

A) Dahilden İşleme Rejimi kapsamı ithal eşyanın, işleme faaliyetindeki, hali veya işlem 

görmüş ürün hali de dahil olmak üzere, rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti 

halinde, ithal eşyasının gümrüklenmiş değerinin iki katı tutarında para cezası verilir 

B) Dahilden İşleme Rejimi kapsamı ithal eşyanın, işleme faaliyetindeki, hali veya işlem 

görmüş ürün hali de dahil olmak üzere, rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti 

halinde, ithal eşyasının gümrük vergilerinin iki katı tutarında para cezası verilir 

C) Dahilde işlem rejimi kapsamı eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve 

denetleme veya teslimden sonar kontrol sonucunda farklılığın tespiti durumunda 

Gümrük Kanunu uyarınca para cezası tahsil edilir  

D) Dahilde işleme rejimi kapsamında getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben 

bir ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, yeniden ihracı veya 

gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması durumunda usulsüzlük 

cezası uygulanır  

 

17. Gümrük Kanununun ihracat rejimine ilişkin hükümleri göz önüne alındığında, fiili 

ihracata ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Kara yoluyla çıkışlarda, gümrük idaresince çıkış işlemleri tamamlandığı anda fiili ihracat 

gerçekleşmiş olur  

B) Kara yoluyla serbest bölgeye eşya çıkışlarında gümrük idaresince çıkış işlemleri 

tamamlandığı anda fiili ihracat gerçekleşmiş olur  

C) Deniz yoluyla çıkışlarda, eşyanın yüklendiği deniz taşıtının hareket ettiği anda fiili ihracat  

     gerçekleşmiş olur  

D) Hava yoluyla çıkışlarda, eşya hava taşıtına yüklendiği anda fiili ihracat gerçekleşmiş olur  
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18. Aşağıdakilerden hangisi ihracat rejimine tabi tutulan eşyaya ait beyannamenin iptali 

için gereken koşullardan değildir?    

A) Beyanname ile birlikte, tescili sırasında sunulan diğer belgeleri ihracata ilişkin işlemlerin 

yapıldığı gümrük idaresine ibraz etmesi 

B) Beyanname konusu eşyanın gümrük bölgesini fiilen terk ettiğinin ihracata ilişkin 

işlemlerin yapıldığı gümrük idaresine belgelenmesi 

C) Gerekli olması halinde, beyanname konusu eşyanın durumuna uygun gümrükçe 

onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması 

D) İhracat nedeniyle beyan sahibine sağlanan bütün hak ve menfaatlerin iade edildiğinin veya 

beyan sahibinin söz konusu hak ve menfaatlerden yararlandırılmaması için ilgili 

kurumlarca gerekli tedbirlerin alındığının, ihracata ilişkin işlemlerin yapıldığı gümrük 

idaresine kanıtlaması 

 

19. İthalatta ödenecek Toplu Konut Fonu oranlarının belirlendiği mevzuat aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

B) İthalat Rejimi Kararı  

C) 32 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

D) Gümrük Kanunu 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi İthalat Rejimi Kararının 4. maddesinde sayılan ticaret 

politikası önlemlerinden biri değildir? 

A) Dampinge kaşı vergi uygulanması 

B) Gözetim uygulaması 

C) Ürün güvenliği ve denetimleri 

D) Korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması 

 

21.  Nihai kullanıma tabi tutulacak eşya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) Nihai kullanıma tabi tutulacak eşya İthalat Rejimi Kararı ile belirlenir 

B) Nihai kullanıma tabi tutulacak eşya Gümrük Yönetmeliği ile belirlenir 

C) Her eşya nihai kullanıma tabi tutulabilir 

D) Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyada kullanım amacı şartı aranmaz 
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22.  Serbest dolaşıma girişe ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden serbest dolaşıma girişi mümkün değildir 

B) Bakanlar Kurulu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden serbest dolaşıma 

girişine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisine sahiptir  

C) Ekonomi Bakanlığı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden serbest dolaşıma 

girişine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisine sahip değildir 

D) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden serbest 

dolaşıma girişine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisine sahip değildir 

 

23. Gümrük Yönetmeliğinin 32. maddesine göre “kota”nın tanımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Dış ticaretin serbest piyasa koşullarında gelişmesine, konulan gümrük vergileri ile engel 

olunmasını ifade eder 

B) Bir mal ya da mal grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için 

indirim yapılması ya da muafiyet sağlanmasını ifade eder 

C) Dış ticaretin tarife önlemleri ile düzenlenmesini ifade eder 

D) Bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın 

miktar ve/veya değerini ifade eder 

 

24.  “İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı 33 üncü madde hükümleri gereğince 

belirlenen gümrük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz olarak ithal veya ihraç veya 

bunlara teşebbüs edenlerle, bu tür eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda sokanlar 

veya çıkaranlar ile buna teşebbüs edenlerden, söz konusu eşyanın ithalata konu olması 

halinde, (……..) değerinin, ihracata konu olması halinde ise (……..) değerinin (…….) 

oranında para cezası alınır.” 

Yukarıdaki cümlenin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 239. maddesine uygun olarak 

tamamlanabilmesi için, boş (……) bırakılan yerlere sırasıyla hangi ifadelerin 

konulması gerekir?   

A) CIF, FOB, onda biri 

B) FOB, CIF, beşte biri 

C) FOB, CIF, onda biri 

D) CIF, FOB, beşte biri 
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25. Gümrük Kanununun gümrük yükümlülüğüne ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) İthalat vergilerine tabi eşyanın, bu Kanuna aykırı şekilde Türkiye Gümrük Bölgesine 

girmesi halinde gümrük yükümlülüğü doğar 

B) İthalat vergilerine tabi eşyanın bir serbest bölgeye girmesi halinde gümrük yükümlülüğü 

doğar 

C) İthalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali 

halinde gümrük yükümlülüğü doğar 

D) İthalat vergilerine tabi eşyanın, kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması 

halinde gümrük yükümlülüğü doğar 

 

26. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık 

fiili değildir?  

A)  Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak 

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

hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak  

C) Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme 

rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapmak  

D) Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal 

edilen eşyayı süresi içinde yurt dışına çıkarmamak  

 

27. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre gümrük vergileri tanımı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gümrük idaresince eşyanın serbest dolaşıma girmesine bağlı olarak uygulanan vergiler 

ile diğer malî yükümlülükleri 

  B) Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan 

vergiler ile diğer malî yükümlülükleri 

C) Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyaya bağlı olarak uygulanan malî yükümlülükleri 

D) Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyaya uygulanan gümrük vergisi ile KDV ve 

ÖTV’yi  
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28. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre etkin pişmanlıkla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın 

saklandığı yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya 

kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde kişi cezalandırılmaz  

B) Tanımlanan suçlardan birine iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar tarafından haber 

alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ederse verilecek ceza 

üçte bir oranında indirilir  

C) Kişi etkin pişmanlık göstererek, soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu 

eşyanın gümrüklenmiş değerinin üç katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödediği takdirde, 

kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza üçte bir oranında indirilir  

D) Etkin pişmanlık, akaryakıt ve tütün mamülleri kaçakçılığı fiilleri ile ilgili olarak 

uygulanmaz 

  

29. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre arama ve el koymalarla ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?  

A)Kaçak eşya, her türlü silâh, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin 

bulunduğundan şüphe edilen her türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlar 

ile kişilerin üzerlerinde yapılacak arama ve elkoymalar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanununa göre yapılır 

B) Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan kişilerin 

üzeri, eşyası, yükleri ve araçları gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince 

aranabilir  

C) Gümrük bölgesine, Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka 

yerlerden giren, çıkan veya geçen kişi ve her nevi taşıma araçları yetkili memurlar 

tarafından durdurulur ve kişilerin eşya, yük ve üzerleri ile varsa taşıma araçları aranır  

D) İzinsiz olarak gümrük bölgesine giren ancak, hukuken geçerli bir mazereti olan ve sahile 

veya bir başka gemiye yanaşan gemilerin taşıma belgelerini ibraz etmeleri halinde eşya 

ve yükleri aranmaz 
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30. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak akaryakıtın tasfiyesi ile ilgili 

olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?  

A) El konulan kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olanlar, il özel idareleri, il 

özel idaresi bulunmayan yerde defterdarlıklar tarafından, numune alınmak suretiyle 

kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek 

veya satışı yapılarak tasfiye edilir  

B) Kara, hava ve deniz hudut kapılarında el konulan kaçak akaryakıt numune alınarak, 

gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıt ise numune alınmaksızın 

gümrük idarelerinin, gerektiği hallerde kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin 

de kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir  

C) Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın ulusal marker saha ölçüm sonucunun, Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen şart ve seviyede olmaması halinde 

bahse konu ürünler analizi yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir ve 

tasfiye edilir 

D) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, il özel 

idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinerici veya dağıtıcıya satılarak tasfiye 

edilir  

  

31. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre ikramiye ödemeleri ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? 

A) Yakalanan silâh ve mermiler ile Türk Ceza Kanununun 174 üncü maddesine muhalefet 

suçlarından yakalanan maddelerin olay tarihine göre Milli Savunma Bakanlığınca her 

yıl belirlenen değeri esas alınarak ikramiye ödenir  

B) Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki 

yakalamalarında, her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı ve uyuşturucu madde 

elde edilen bitkilerin ekili olduğu alanın yüzölçümü esas alınarak Bakanlar Kurulunca 

tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 

değer üzerinden ikramiye ödenir  

C) Sahipsiz yakalanan eşyanın değeri, mahallin en büyük mülkî amirinin görevlendireceği 

Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve sanayi ve ticaret odası temsilcilerinden oluşan 

üç kişilik heyet tarafından belirlenir 

D) Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi elkoyanlara verilir. 

İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı elkoyanlara ödenir 
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32. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli 

hallerden değildir?  

A) Fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde ve en az iki kişinin katılımı ile işlenmesi  

B) Fiilin üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi 

C) Fiilin tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi  

D) Kaçak akaryakıt satışının, sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman kullanılarak 

gerçekleştirilmesi  

 

33. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre muhafazası özel tesis ve tertibatı 

gerektiren veya gümrük idaresinin depolama kapasitesini aşan eşyanın konulacağı 

yerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

A) Soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısının uygun göreceği yere  

B) Büyükşehirler hariç kaymakam ve valinin uygun göreceği yerlere ya da gümrük idaresinin 

uygun göreceği yerlere 

C) Özelliklerine göre doğrudan ilgili idarelere, bunun mümkün olmaması halinde 

büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakam, illerde valinin uygun göreceği yerlere 

D) İlgili idarelere konulmasının mümkün olmaması halinde yeddi eminin tesisine 

 

34. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, 

Muhafazası, Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğine göre 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından veya denetimle yetkili diğer personel 

tarafından yapılan denetimler sonucunda elkonulan kaçak akaryakıttan alınan 

numunelerden biri müdahil gümrük idaresine gönderilir 

B) Elkonulan kaçak akaryakıtın muhafaza ücreti, kaçak akaryakıtın değerinin yüzde 

otuzunu geçemez 

C) Akaryakıtın satış suretiyle tasfiyesi halinde, satış bedelinin yüzde ellisi muhafaza ücreti 

olarak tahsil edilir 

D) Saklama süresince, mahkemece yeniden analize sevki veya tedbir alınması istenmeyen 

numuneler için mahkemesinden numunelerin tasfiye edilmesi için karar istenir  
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35. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, 

Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğine göre 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına bedelsiz tahsisi yapılarak tasfiye edilecek 

akaryakıta veya akaryakıtla harmanlanan ürünlere ulusal marker eklenmez 

B) Satış suretiyle tasfiye edilen akaryakıtı satın alanların, akaryakıtın türüne göre Kurum 

tarafından verilmiş herhangi bir lisansa sahip olması şart değildir 

C) Tahsisi yapılan akaryakıt muhafaza edildiği yerden, tahsis yapılan birim tarafından otuz 

gün içerisinde teslim alınır 

D)  Satılarak bedeli bütçeye gelir kaydedilen akaryakıtın, yargılamanın sonucunda sahibine 

iadesine karar verilmesi halinde, hak sahibine toplam satış bedeli ödenir 

 

36. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşya ve Alıkonulan 

Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliğine göre İmha Komisyonunca yapılan tüm 

işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler hangi idareye gönderilir?  

A) İlgili Belediyeye 

B) Tasfiye İşletme Müdürlüğü 

C) Davaya müdahil Gümrük İdaresi 

D)  Mülki İdare Amirliği 

 

37. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşya ve Alıkonulan 

Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliğine göre; korunması, soğuk hava deposu gibi 

özel tesis ve tertibat gerektiren eşyanın muhafazasında muhafaza ücreti olarak eşyanın 

değerinin binde kaçı uygulanır? 

A) Binde 1 

B) Binde 2 

C) Binde 3 

D) Binde 4 
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38. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan 

Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliğine göre bandrol, etiket, hologram, pul, damga 

veya benzeri işaret bulunan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin imhası ile 

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Elkoyma tarihinden itibaren altı ay içerisinde eşyayı teslim alan idarece mahkemeden 

imhası yapılmak üzere tasfiye kararı talep edilir 

B) Elkoyma tarihinden itibaren altı ay içerisinde soruşturma aşamasında elkoyan idarece 

hakimden, kovuşturma aşamasında müdahil idarece mahkemeden imhası yapılmak üzere 

tasfiye kararı talep edilir 

C) Eşyaya el koyan idarece soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısından, kovuşturma 

aşamasında mahkemeden imhası yapılmak üzere tasfiye kararı talep edilir 

D) Elkoyma tarihinden itibaren üç ay içerisinde eşyayı teslim alan idarece soruşturma 

aşamasında cumhuriyet savcısından, eşyanın imhası yapılmak üzere tasfiye kararı talep 

edilir 

 

39. Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında 

Yönetmeliğe göre ağıdakilerden hangisi izin belgesiz olarak gemilere serbestçe girip 

çıkabilir? 

A) Gemi Sürvey Kurulu Üyeleri 

B) Zirai Karantina Enspektör ve Müfettişleri 

C) Sahil Sağlık Merkezi Doktorları 

D) Devlet Demir Yolları İşletmesi Müdür Muavinleri 

 

40. Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesine göre, Kaçakçılık Bilgi Bankası Programına 

kaydedilen bilgilerin saklanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Merkez ve Taşra idareleri tarafından Kaçakçılık Olayı Bildirim Formuna bilgileri girilen 

ve adli mercilerce verilen takipsizlik ve/veya beraat kararının kesinleşmesi üzerine, 

Kaçakçılık Olayı Bildirim Formunda bulunan söz konusu kayıtlar sistem tarafından arşiv 

kayıtlarına aktarılır  

B) Arşiv kayıtlarında yer alan bilgiler, kayıtlara aktarıldıkları tarihten itibaren 20 yıl süreyle 

saklanır ve süre bitiminde sistem tarafından arşiv kayıtlarından kesin olarak silinir  

C) Kaçakçılık Olayı Bildirim Formuna veri girişi yapılan eşya ve taşıtların sahibine iade 

kararının kesinleşmesi halinde, söz konusu kayıtlar arşiv kayıtlarına aktarılır 

D) Programa veri girişi yapılan kaçakçılık olaylarına ilişkin kayıtlar, olay tarihi itibarıyla 5 

yıllık süreyi doldurmaları durumunda, Genel Müdürlükte bulunan Programdan sorumlu 

personel tarafından arşiv kayıtlarına aktarılır  
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41. Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesine göre tarama sırasında şüphe unsuruna 

rastlanılması halinde yapılacak aramaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) Aramaya sevk edilmiş taşıt, aramayı gerçekleştirecek personel nezaretinde görevli 

operatörden inceleme görüntüsüne ait çıktı alınarak tarama tüneli/alanından arama 

hangar/alanına götürülerek ve varsa diğer yardımcı ekipmanlardan da yararlanılarak 

aramaya tabi tutulur  

B) Arama sonucu, program kullanılan idarelerde ilgili bölüme, kullanılmayan yerlerde tarama 

formunun ilgili bölümüne kaydedilir  

C) Arama neticesinde şüphe unsuruna rastlanılmaması halinde, kara sınır kapılarında ve Ro-

Ro işlemlerinde muayene işlemleri aramanın gerçekleştirildiği yerde, diğer yer ve 

sahalarda ise araç ve konteynerin onay ve muayene işlemleri mevcut işlem mahallerinde 

sonlandırılır 

D) Sistemin kullanılmadığı yerlerde arama sonuçları bir tutanağa bağlanır 

  

42. Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesine göre dedektör köpekle yapılacak aramalara 

ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Arama esnasında köpeğin aranan eşya ve/veya araca verdiği zarardan dedektör köpek 

idarecisi sorumludur 

B) Dedektör köpek idarecisi yalnızca birlikte sertifika aldığı dedektör köpek ile arama yapar 

C) Dedektör köpekler; iki aramanın arasında iklim şartlarına, köpeğin ırkı ile ilgili özelliklere, 

arama süresine ve arama yapılan ortama göre yeteri kadar dinlendirilir 

D) Dedektör köpeklerin görev yaptıkları sahalarda başı boş köpek bulunmaması sağlanır 

 

43. Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesine göre seyir izin belgesi işlemlerine ilişkin 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) İşlemler, belgenin ön yüzünde yer alan ilgili kamu kurumları tarafından onay yapan kişinin 

ismini de içerir şekilde imzalanıp mühürlenmek suretiyle belgede belirtilen sıraya göre 

yapılır  

B) Seyir İzin Belgesi yalnızca yat sahibi tarafından doldurulabilir 

C) Yatların işlemlerinde Seyir İzin belgesinden başka belge kullanılmaz ve belgenin fotokopisi 

veya herhangi bir şekilde çıkarılmış suretiyle işlem yapılmasına izin verilmez  

D) Türk kıyılarında iki nokta arasında yolcu taşımacılığı yapan yatlar ve bir Türk limanı ile 

yabancı bir liman arasında yolcu taşımacılığı yapan yatların işlemlerinde Seyir İzin Belgesi 

kullanılmaz 
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44. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre aşağıdakilerin hangisi “toplu suç” 

kavramının tanımıdır? 

A) Aralarında iştirak iradesi bulunması şartıyla 2 veya daha fazla kimse tarafından işlenen 

suç 

B) Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da 2 veya daha fazla kimse tarafından işlenen suç 

C) Aralarında iştirak iradesi bulunması şartıyla 3 veya daha fazla kimse tarafından işlenen 

suç 

D) Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da 3 veya daha fazla kimse tarafından işlenen suç 

 

45. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre davaya bakma yetkisi öncelikle hangi 

mahkemeye aittir? 

A) Sanığın ikametgâhının bulunduğu yer 

B) Sanığın yakalandığı yer 

C) Suçun işlendiği yer 

D) Mağdurun ikametgâhının bulunduğu yer 

 

46. Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına 

yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu 

görevlisinin fiili, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre hangi suçun tanımıdır? 

         A) İrtikâp 

         B) Rüşvet 

         C) Zimmet 

         D) Görevi kötüye kullanma 

 

47. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı 

nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suç nasıl tanımlanır? 

A) Zincirleme suç 

B) Fikri içtima 

C) Bileşik suç 

D) Faal nedamet 
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48. 5237 sayılı Kanunun 282. Maddesinde yer verilen Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı 

Değerlerini Aklama suçu göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdakilerden hangisi 

öncül suç ile aklama suçu arasındaki illiyet bağını koparan bir unsurdur? 

A) Öncül suçu İşleyen Kişinin Ölümü 

B) Öncül Suçun Zaman Aşımına Uğraması 

C) Öncül Suçu işleyen kişi ile aklama suçunu işleyen kişilerin farklı olması 

D) Öncül suçun işlenmiş olması sonucunda maddi bir değer oluşmaması 

 

49. Adli Kolluk yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi adli kolluk açısından  

yanlıştır?  

A) Cumhuriyet savcılarınca, adlî görevler ile ilgili emir ve talimatlar, kolluk birimlerinin 

aralarındaki işbölümü ile kolluk teşkilâtlarının görev ve yetki alanlarına göre verilir  

B) Adlî kolluk görevlilerine, kadrolarında yer aldıkları birimlere mevzuatla verilmiş adlî 

görev kapsamı dışında kalan diğer görevler verilemez 

C) Adlî kolluk, adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde üstlerinin emrindedir 

D) Adlî kolluk görevlilerine, adlî görevi bulunmayan üstleri tarafından, yürütülen 

soruşturma ile ilgili emir ve talimat verilemez 

  

50. Yakalama, Göz Altına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğine göre üst sınırı en az kaç 

yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada 

şüpheli veya sanığın talebi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir? 

A) 2 yıl 

B) 3 yıl 

C) 5 Yıl 

D) 7 yıl 

 

51. Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre makul şüphe haliyle ilgili olarak 

aşağıdaki emarelerden hangisi yanlıştır? 

A) Makul şüphede, ihbar ve şikâyeti destekleyen emarelerin var olması gerekir  

B) Belirtilen konularda şüphenin somut olgulara dayanması şarttır  

C) Yapılan araştırmada daha önce suç kaydının tespit edilmesi gerekir 

D) Arama sonunda belirli bir şeyin bulunacağını veya belirli bir kişinin yakalanacağını 

öngörmeyi gerektiren somut olgular mevcut bulunmalıdır 
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52. Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre adlî aramalara ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri veya bu 

emrin alınamadığı hâllerde ise kolluk amirinin yazılı emriyle arama yapılabilir  

B) Hâkim, kararını el koymadan itibaren yirmi dört saat içinde açıklar; aksi hâlde, el 

koyma kendiliğinden kalkar 

C) Cumhuriyet başsavcılıklarınca, arama ile ilgili kararları vermek üzere, yirmi dört saat 

süreyle bir nöbetçi Cumhuriyet savcısı görevlendirilir  

D) Yetkili merciin yazılı emri yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur  

 

53. Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A)  Usulüne uygun aramada, soruşturma için ispat vasıtası olabilecek eşya, zilyedinin 

rızası halinde muhafaza altına alınır 

B) Usulüne uygun olarak yapılan arama sonucunda eşyanın muhafaza altına alınması 

durumunda, malikin mülkiyet hakkı sona erer. 

C) Usulüne uygun olarak yapılan arama sonucunda, zilyedin rızasının olmadığı 

durumlarda eşyaya el konulur 

D) Usulüne uygun olarak yapılan arama sonucunda, soruşturma için ispat vasıtası 

olabilecek eşyaya el konulması mahkeme kararı ile kesinleşir 

 

54. Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Bir suç işlemek şüphesi altında bulunan şüphelinin yakalanması ve suçun delillerinin 

elde edilmesi için bir kimsenin konutunda yapılan arama önleme aramasıdır 

B) Makul şüphe, hayatın akışına göre somut olaylar karşısında genellikle duyulan 

şüphedir 

C) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gümrüklü alanda kaçak eşya 

taşıdığı makul şüphesi altında, bir şahsın eşyasının aranması, hâkim kararı 

gerektirmeyen bir adli aramadır 

D) Rıza ile arama, hâkim kararı veya kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri 

bulunmaksızın, kişinin rızasına dayanılarak yapılan aramadır 
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55. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğine göre ifade alma usulüne 

ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Hiç kimseden, kendisini veya kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda 

bulunmasına yönelik soru sorulamaz 

B)  Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması gerektiğinde, bu 

işlem ancak Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılabilir 

C) İfade alınırken Müdafi hukukî yardım amacıyla, şüpheliye sorulan soruya doğrudan 

cevap verebilir  

D)  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 95 inci maddesi hükmü saklı kalmak üzere, 

yakalanan kişinin birinci derece yakınlarından istediğine yakalandığı derhâl bildirilir 

 

56. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre; 

Mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir 

şekilde ele geçirilen ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, 

MİT Müsteşarlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel 

Müdürlüğünün ihtiyaçları bu silah ve mermilerden öncelikle karşılanır 

B) Bu şekilde ele geçirilen ateşli silahlarla mermiler ve bıçaklar bir tutanak karşılığı Milli 

Savunma Bakanlığı emrine verilir 

C) Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisini haiz olan veya Bakanlar Kurulu kararı 

ile silah taşımalarına ve zati silah edinmelerine izin verilen kişilere bir adet olmak 

üzere bedel takdiri suretiyle Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu aracılığı ile 

satmaya Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir 

D) Emniyet Genel Müdürlüğünce zati silah edinmelerine izin verilen polisler, bu 

silahlardan, tabanca niteliğinde olanlarını, takdir olunan bedelleri karşılığında ve bir 

adet olarak satın almada, öncelik hakkına sahiptirler 

 

57. 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi AB ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürlüğünün görevlerinden değildir? 

A) Uluslararası kuruluşlar ile ülkeler arasında yapılan bilgi paylaşımı ve operasyonel 

faaliyetleri koordine etmek 

B) Bakanlığın yurtdışı ve uluslararası veya ikili münasebetlerini yürütmek 

C) Türkiye'nin gümrüklerle ilgili uluslararası anlaşma ve sözleşmelere katılmasına dair 

Bakanlık görüşünü hazırlamak  

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

değişikliklerini takip ederek uygulamaya intikal ettirilmesini sağlamak  
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58. Türkiye Limanları Ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme, 

Taşıma Ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul Ve Esaslarına İlişkin 

Tebliğe göre geminin gümrük idaresi bulunan başka liman veya iskelelerden ilave 

yük alması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) O yer gümrük idaresince öncelikle kaptanda mevcut iki nüsha beyanname istenilerek 

beyan ile taşınan eşya karşılaştırılır, varsa ambar mühürleri incelenir  

B) Mühürlerin sağlam olduğu görülürse koparılmaz ve mevcut beyanname üzerinden 

işlem yapılır  

C) Şüphe uyandıracak bir durum bulunmadığı takdirde, onaylanıp kapatılan iki nüsha 

beyannameden biri idarede kalır, diğer nüsha ise ilk hareket gümrük idaresine en seri 

şekilde gönderilir  

D) Daha önceki mevcut yükle birlikte, söz konusu yeni yük için yeni bir beyanname 

düzenlenir. Eşya gemiye yüklenir, ambarlar tekrar mühür altına alınarak gemi gideceği 

yere sevk edilir 

 

59. Türkiye Limanları Ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme, 

Taşıma Ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul Ve Esaslarına İlişkin 

Tebliğe göre eşyanın konteynerle taşınmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğru değildir?  

A) Serbest dolaşımdaki eşya ile serbest dolaşımda olmayan eşyanın birbirine karışmaması 

için kabotaj gerekli tedbirler alınarak eşyasının yüklenmesine ve boşaltılmasına izin 

verilir 

B) Kabotaj eşyasının konteynerle taşınmak istenmesi halinde, bu tür eşyanın ancak serbest 

dolaşımda bulunan veya geçici ithal yoluyla ülkeye giren konteynerlerle taşınmasına 

izin verilebilir 

C) Geçici ithalat izni ile gelen konteynerlerin dâhili taşımacılıkta kullanılmasına izin 

verilmez 

D) Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerle serbest dolaşımdaki eşya ile serbest 

dolaşımda olmayan eşyanın taşınabilir 
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60. Türkiye Limanları Ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme, 

Taşıma Ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul Ve Esaslarına İlişkin 

Tebliğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Gümrük idaresi bulunmayan liman ve iskelelerden yapılacak yükleme ve 

boşaltmalarda liman başkanlıkları yetkili ve sorumludur 

B) Eşyanın yalnızca liman başkanlığı bulunan bir limana indirilmesi durumunda, eşyanın 

boşaltılmasında sonra beyannamenin teyit nüshası beyannameyi düzenleyen gümrük 

idaresine veya liman başkanlığına gönderilir 

C) Beyannamenin teyit nüshasını alan liman başkanlığı, mutlaka beyannameyi varış 

gümrük idaresine bildirir 

D) Serbest dolaşımda olan ve olmayan eşyaların bir birine karışmaması için gerekli tüm 

önlemlerin alındığı gümrüklü sahalardan kabotaj eşyası yüklenebilir ve boşaltılabilir 

 

61. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara göre yurt dışına çıkışta 

yolcuların beraberlerinde götürebilecekleri nakde ilişkin aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır?  

A) Yolcuların beraberlerinde en çok 5.000 ABD Doları karşılığı Türk parasını yurtdışına 

çıkarmaları serbesttir  

B) 10.000 Avro ve eşitini aşan efektifin yurt dışına çıkarılması gümrük idaresine beyan 

edilmesi şartıyla mümkündür 

C) 25.000 TL’yi aşan Türk parasının yurt dışına çıkarılması gümrük idaresine beyan 

edilmesi şartıyla mümkündür 

D) Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin yurttan ihracı serbesttir 

 

62. 815 sayılı Kanuna ilişkin Tebliğin ceza öngören maddesine göre; Gümrük Kanunu 

241 nci maddesinin uygulanması gereken sebeplerden; geminin seyir halinde iken 

kontrol amacıyla yol kesmesi istenildiği halde yol kesmemesi durumlarında, aşağıdaki 

cezalardan hangisi uygulanır?  

A) Gümrük Kanunu 241/3 üncü maddesi 

B) Gümrük Kanunu 241/4 üncü maddesi 

C) Gümrük Kanunu 241/5 inci maddesi 

D) Gümrük Kanunu 241/6 ncı maddesi 
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63. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Bütçesindeki Gizli Hizmet Giderlerinin 

Kullanımına ait yönergenin hazırlanmasına dayanak oluşturan mevzuat 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

B) Bütçe Kanunu 

C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 

D) Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 

 

64. TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük 

Sözleşmesine göre; aşağıdaki cümledeki boşluğa hangi ifade getirilmelidir? 

Bir TIR taşıması, birkaç hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir, fakat hareket ve 

varış gümrük idarelerinin toplam sayısı………… geçmemelidir  

A) Dördü  

B) Üçü 

C) İkiyi 

D) Altıyı 

 

65. TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük 

Sözleşmesine göre aşağıdaki cümledeki boşluklara hangi ifadeler getirilmelidir?  

Bir TIR işleminin ibra edilmemiş olması halinde, yetkili makamlar  TIR Karnesinin 

kendilerince kabul edildiği tarihten itibaren azami ……………..içinde ya da TIR işlemini 

sonlandırma belgesinin tahrif edildiği ya da usulsüz bir şekilde veya hile yoluyla elde edildiği 

durumlarda ………….. içinde kefil kuruluşu bilgilendirir. 

A) üç ay- bir yıl 

B) bir yıl- iki yıl 

C) altı ay-  iki yıl  

D) altı ay - bir yıl 

66. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğine göre 

aşağıdakilerden hangisi Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüklerinin 

görevleri arasında yer almaz?  

A) Kontrollü teslimatla ilgili işlemleri yürütmek 

B) Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde operasyon gerektiren durumlarda, bağlantı adli 

kolluk birimi veya birimleri ile koordinasyonu sağlamak 

C) Kaçak zannıyla el konulan eşya ile kaçakçılık naklinde kullanılan taşıtın tespitini yaparak 

Tasfiye İşletme Müdürlüğüne teslimini sağlamak  

D) Görev giderleri ödeneği ile ilgili işlemleri yapmak 
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67. Yat Tebliği hükümlerine göre Türk Limanları Yat Kayıt Belgesi geçerliliğini 

aşağıdaki durumdan hangisinde kaybetmez?  

A) Yat sahibinin veya donatanın değişmesi 

B) Yatın Türkiye Gümrük Bölgesi’nin dışına çıkması 

C) Türk Limanları Yat Kayıt Belgesi’nin kayıp edilmesi 

D) Kaptanın değişmesi 

 

68. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre kanunen 

yurda girmesinde sakınca bulunmayan silah ve mermilerin ithaliyle ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur?  

A) İçişleri Bakanlığının izniyle Makine Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü ithal eder  

B) Savunma Sanayii Müsteşarlığı ithal eder veya bir kamu kuruluşuna ithal ettirir.  

C) Milli Savunma Bakanlığının izniyle Makine Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü ithal eder  

D) Milli Savunma Bakanlığı ithal eder 

 

69. Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmeliğe göre aşağıdaki kişilerden hangisi uyuşturucu madde ve müstahzarları 

ile suç eşyasını zapta yetkili değildir? 

A) Gümrük Memurları 

B) Sağlık Ocağı Doktorları 

C)  Sağlık Bakanlığı Müdürleri  

D) Sahil Güvenlik Teşkilatı Memurları 

 

70. Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmeliğe göre uyuşturucu madde ve numunelerin muhafazası ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Suç eşyası emanet dairesinde muhafaza edilir 

B) Numune alındıktan sonra geri kalan uyuşturucu madde ve müstahzarlar ile diğer suç 

eşyaları kolluk birimlerine teslim edilir 

C) Zapt olunan emanet eşyasına mahsus makbuz beş nüsha olarak tanzim edilir 

D) Zapt olunan eşya defterine uyuşturucu madde, diğer suç eşyalar ile örnek, alt alta ve 

aynı sıra numarası ile kaydedilir 
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71. Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmeliğe göre uyuşturucu maddelerin imha heyetinde aşağıdakilerden hangisi 

bulunmaz? 

A) Gümrük Müdürlüğünün görevlendireceği yetkili 

B) Valinin görevlendireceği yetkili 

C) İl Sağlık Müdürlüğünün görevlendireceği doktor 

D) Emniyet Müdürlüğünün görevlendireceği yetkili 

 

72. Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerine 

göre aşağıdakilerden hangisi kontrollü teslimatın şartlarından değildir? 

A) Kontrollü teslimat kapsamına giren kaçakçılık faaliyetinin önlenmemesi halinde taraf 

ülke ekonomilerine ve/veya insan sağlığına zarar vereceğinin önceden tespit edilmiş 

olması  

B) Kontrollü teslimat uygulamaya yeterli zamanın bulunması 

C) Mal veya fonların gideceği son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan vermeyecek 

şekilde denetimin sağlanabilmesi 

D) Kontrollü teslimat kapsamına giren kaçakçılık faaliyetinin çok ciddi organize edilmiş 

olması 

73. 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve İlgili 

Yönetmeliğe göre aşağıda yer verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Örnek alınma işlemi gerektiğinde Cumhuriyet Savcılığınca yapılabileceği gibi son 

soruşturma sırasında mahkemece de karar altına alınabilir 

B) Toz ve katı haldeki uyuşturucudan alınacak her bir numune dört gram ağırlığında 

olmalıdır 

C) Alınan numunelerin polis narkotik laboratuvarı veya Adli Tıp Kurumuna ya da her 

ikisine birlikte gönderilmesine hazırlık tahkikatı sırasında Cumhuriyet Savcılığınca 

karar verilir 

D) Uyuşturucu madde ve müstahzarların müsaderesine ilişkin karar Mahkeme tarafından 

sadece kovuşturma sırasında verilebilir 

 

74. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara 

İlişkin Uygulama Yönetmeliğine göre korunması, soğuk hava deposu gibi özel tesis ve tertibat 

gerektiren eşyanın muhafazasında muhafaza ücreti olarak eşyanın değerinin binde kaçı 

uygulanır? 

A) Binde 1 

B) Binde 2 

C) Binde 3 

D) Binde 4 
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75. 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 

 

76. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre adaylık devresi içinde temel eğitimde 

başarısız olarak Devlet memurluğu ile ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 

kaç yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar? 

A) 1    

B) 2    

C) 3    

D) 4 

 

77. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, özürsüz olarak 3-9 gün göreve 

gelmeyen, Devlet memuruna aşağıda belirtilen cezalardan hangisi uygulanır? 

A) Kademe İlerlemesinin durdurulması  

B) Kınama 

C) Aylıktan kesme   

D) Devlet Memurluğundan çıkarma 

 

78. 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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79. 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 

 

80. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin amirleri tarafından verilen 

disiplin cezalarına itiraz edilmesi halinde itiraz 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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CEVAP 
ANAHTARI - 

BÖLGE 
AMİRLİĞİ 

   

A KİTAPÇIĞI    

1 A  41 D 

2 C 42 A 

3 D 43 B 

4 B 44 D 

5 D 45 C 

6 C 46 A 

7 A 47 C 

8 A 48 D 

9 D 49 B 

10 D 50 C 

11 B 51 C 

12 C 52 B 

13 B 53 B 

14 C 54 A 

15 B 55 C 

16 A 56 D 

17 C 57 A 

18 B 58 B 

19 B 59 C 

20 C 60 C 

21 A 61 A 

22 A 62 D 

23 D 63 D 

24 A 64 A 

25 B 65 B 

26 D 66 C 

27 B 67 D 

28 A 68 B 

29 D 69 D 

30 D 70 B 

31 C 71 A 

32 A 72 A 

33 C 73 D 

34 C 74 D 

35 A 75 B 
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36 C 76 C 

37 D 77 A 

38 B 78 B 

39 D 79 A 

40 B 80 C 


