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GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF (TAŞRA) GÖREVDE 

YÜKSELME SINAVI SORULARI 

 

A KİTAPÇIĞI 

 

 
 

 

1-Gümrük Kanunu’na göre ithal eşyasının satışıyla ilgili olarak üstlenilen faiz giderleri 

konusunda hangisi yanlıştır?  

 

A)Gerektiğinde faiz oranının finansmanın sağlandığı ülkede o tarihte bu tür bir işlem için 

geçerli olan faiz oranı seviyesini aşmadığını kanıtlaması şarttır 

B)Finansmanın satıcı veya bir başka kişi tarafından sağlanmış olmasına bakılmaz  

C)Aracı banka ile ithalatçı arasında imzalanmış bir finansman anlaşması bulunması zorunludur 

D)Alıcının gerektiğinde eşyanın, fiilen ödenen veya ödenecek fiyat olarak beyan edilen fiyattan 

satıldığını kanıtlaması şarttır  

  

 

2-Gümrük Yönetmeliğine göre aşağıdaki durumlardan hangisinde Gümrük Statü Belgesi 

düzenlenir? 

 

I-Eşyanın serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerine getirilmesi veya 

serbest bölgeye geri getirilmesi ya da bir gümrük rejimine tabi tutulması halinde  

II-Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerinden serbest bölgelere ihracat beyannamesi 

kapsamında gönderilen eşyanın, serbest dolaşımda bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla 

bölgeye giriş aşamasında  

III-Serbest bölge işlem formu ile transit olarak serbest bölgeye giriş yapan Avrupa Topluluğu 

veya üçüncü ülke menşeli eşya için bölgeye giriş aşamasında  

 

A)I ve II 

B)II ve III   

C)I ve III   

D)I, II ve III   

 

3-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye – Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında 

eşyanın tercihli menşeinin tespit edilebilmesi için başvurulması gereken mevzuattır? 

 

A)İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin 

Tespiti Hakkında Yönetmelik  

B)Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim 

Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar  

C)Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sisteminde Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün 

Tespiti Hakkında Yönetmelik  

D)Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin 

Tespiti Hakkında Yönetmelik  

 

 

 

 

http://ab.gtb.gov.tr/data/51e8f005487c8e3dc0903dc3/İki-Taraflı-Menşe-Yönetmelik.zip
http://ab.gtb.gov.tr/data/51e8f005487c8e3dc0903dc3/İki-Taraflı-Menşe-Yönetmelik.zip
http://ab.gtb.gov.tr/data/51e8f005487c8e3dc0903dc3/PAAMK-konsolide.zip
http://ab.gtb.gov.tr/data/51e8f005487c8e3dc0903dc3/PAAMK-konsolide.zip
http://ab.gtb.gov.tr/data/51e8f005487c8e3dc0903dc3/BBMK.zip
http://ab.gtb.gov.tr/data/51e8f005487c8e3dc0903dc3/BBMK.zip
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4-Antrepo stok kayıtları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 

A-A, C, D ve E tipi antrepolarda antrepo stok kayıtlarını antrepo işleticisi tutar 

B-F tipi antrepoda gümrük kayıtları stok kayıtlarının yerini alır  

C-B tipi antrepolarda stok kayıtları tutulmayabilir 

D-Eşyanın antrepodan geçici çıkarılmasına ilişkin bilgiler stok kayıtlarında gösterilmez  

 
5-Gümrük antrepo rejimine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Eşyanın antrepoda kalış süresi sınırsızdır 

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

gümrük müdürlüklerinin izni ile antrepolara konulabilir 

C)Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına devredilebilir 

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

 
6-Dahilde işleme rejimi eşdeğer eşya uygulaması açısından aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A)Eşdeğer eşyanın, ithal eşya ile aynı 8’li tarife pozisyonunda, aynı ticari kalitede ve aynı 

teknik özelliklere sahip olması gerekir 

B)Eşdeğer eşyanın ithal eşyasından daha ileri bir imalat aşamasında olmasına işleme 

faaliyetinin izin sahibi adına gerçekleştirildiği işletmede yapılmış olması kaydı ile izin verilir 

C)Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde, belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra 

ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir 

D)Eşdeğer eşya kullanıldığında, beyannamedeki bilgiler, eşdeğer eşyayı tanımlamaya imkan 

vermelidir  
 
7-4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre serbest dolaşımda olmayan eşya, işlem görmüş 

ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden 

ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi 

tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle, dahilde işleme rejimi 

kapsamında geçici olarak ithal edilebilir. Eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı 

hâlinde, teminat iade olunur.  

Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanması aşağıdakilerden hangisi ile 

ifade edilir?  

 

A)Geçici ithalat rejimi  

B)Standart değişim sistemi  

C)Şartlı muafiyet sistemi  

D)Geri ödeme sistemi 

 

8-Aşağıdakilerin hangisi/hangileri dahilde işleme rejimi kapsamında işlem görmüş 

ürünlerin bünyesine giren ithal eşyası oranının hesaplanma amaçlarındandır? 

I. Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması 

II. Tahakkuk ettirilecek vergilerin belirlenmesi 

III. Bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda indirim yapılacak tutarın belirlenmesi. 

A)Yalnız I 

B)I ve II 

C)II ve III 

D)I, II ve III 
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9-İhracat rejiminde eksik beyan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Gümrük idaresi, eşyaya ilişkin basitleştirilmiş beyanın yürürlükteki mevzuat hükümleri 

çerçevesinde gerekli görülen bütün bilgileri içermesi halinde tamamlayıcı beyanın sunulmasını 

istemekten vazgeçebilir 

B)Gümrük idareleri, onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 

sahibi kişilerin beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bazılarının eklenmediği ve/veya 

beyannameye yazılması gereken bazı bilgilerin yazılmadığı gümrük beyanını her durumda ve 

koşulda kabul edebilir 

C)Gümrük idareleri tarafından eksik beyan kabul edildiğinde eksik olan bilgi veya belgelerin 

tamamlanması için beyan sahibine tanınan süre, beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ayı 

geçemez. Gerekli görülen durumlarda bu süre uzatılabilir. Bu şekilde verilecek ek süre üç ayı 

geçemez 

D)Eksik beyan usulüne göre tescil edilen bir beyannamede, eksik bulunan bilgi veya belgenin 

tamamlanması için gümrük idaresi tarafından verilen süre içinde bu eksikliklerin 

tamamlanmaması halinde, söz konusu beyanname kapsamı eşyanın ödenmesi gereken vergileri 

ertelenmez 

 
10-Aşağıdakilerden hangisi ihracat rejimine tabi tutulan eşyaya ait beyannamenin 

iptaline ilişkin sağlanması gereken koşullardan değildir? 

 

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

yapıldığı gümrük idaresine ibraz etmesi 

B)Gerekli olması halinde, beyanname konusu eşyanın durumuna uygun gümrükçe onaylanmış 

bir işlem veya kullanıma tabi tutulması 

C)Beyanname konusu eşyanın gümrük bölgesini fiilen terk ettiğinin ihracata ilişkin işlemlerin 

yapıldığı gümrük idaresine belgelenmesi 

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 alındığını ihracata ilişkin işlemlerin yapıldığı gümrük idaresine kanıtlaması 

 

11-Gümrük Yönetmeliğine göre seferin devamı sayılan haller ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Yurt dışından dönen gemilerin, tekrar dış sefere çıkmaları halinde, döndükleri limandaki üç 

aya kadar olan bekleme süreleri yabancı ülkelere yapılan seferin devamı sayılır 

B) Yurt dışı seferden dönen gemilerin Türk limanlarında yüklerinin tamamını boşalttıktan sonra 

diğer Türk limanlarına ihraç yükünü almak üzere boş veya kısmen ihraç yükü alarak hareket 

etmeleri hali dış seferin devamı sayılır 

C) Yurt dışı seferden dönen gemilerin Türk limanlarında yüklerinin tamamını boşalttıktan sonra 

diğer Türk limanlarına ihraç yükünü almak üzere boş veya kısmen kabotaj yükü alarak 

hareket etmeleri hali dış seferin devamı sayılır 

D) Üç aylık süre içerisinde Türk limanları arasında sefer yapılması halinde tüketilen akaryakıt 

uğradığı en son Türk limanında vergilendirilir  
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12-Aşağıdaki eşyalardan hangisi serbest dolaşımdadır? 

 

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 

 
13-Aşağıdaki Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinden hangisi Dahilde İşleme 

Rejiminde de uygulanmaktadır? 

 

A) Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/10) 

B) Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/15) 

C) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün 

Güvenliği ve Denetimi: 2016/8) 

D) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi 

Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5) 

 
14-Nihai kullanım ile ilgili olarak aşağıda sayılanlardan hangileri yanlıştır? 

 

I. Form A ve Nihai Kullanım İzin Belgesi aynı beyannamenin ekinde bir arada yer 

alamaz 

II. Nihai kullanıma tabi eşya T3 formu ile başka bir izin hak sahibine devredilebilir 

III. Nihai kullanım işleminin gerçekleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan atık ve 

artıkların gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanıma tabi tutulması gerekir 

IV. Doğrudan güverte teslimi yapılan donatım amaçlı eşyanın teslimatı 

gerçekleştiğinde eşya nihai kullanıma tabi tutulmuş sayılır 

V. Geriye dönük Nihai Kullanım İzni verilebilmesi eşyanın piyasaya arz edilmiş 

olması şartına bağlıdır 

VI. Nihai kullanımın sonlandırılması için her koşulda YGM Raporu düzenlenir 

VII. Eşyaya kanuni veya tavizli vergi oranına göre uygulanacak gümrük vergisi ile nihai 

kullanım nedeniyle indirimli tarife uygulanarak tahakkuk ettirilen gümrük vergisi 

arasındaki fark  %20 fazlası ile teminata bağlanır 

VIII. Mükerrer kullanılabilen eşya nihai kullanıma tabi tutulamaz 

 

A)I, IV, V, VII 

B)I, III, VI, VII 

C)II, III, VI, VII 

D)I, II, III, V, VI, VIII 

 
 

 

 

 

 

 



5 
 

15-Kullanılmış eşya ithalatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde Ekonomi 

Bakanlığına başvurulması gerekir? 
 

A)2016/1 Sayılı İthalat Tebliği eki I sayılı listede yer alan 8458.91.80.00.00 GTİP’li eşyanın 

birim CIF kıymetinin 10$/Kg’dan fazla olması durumunda  

B)2009/15481 sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması 

Hakkında Karar”ın “Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller” başlıklı 

beşinci kısmı hükümleri kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma girişinde 

C)8703.24.10.90.19 GTİP’de yer alan kullanılmış otomotiv ürünlerinin serbest dolaşıma 

sokulmasında 

D) Kullanılmış eşyanın transit rejimine tabi tutulmasında 

 
16-Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesine göre diğer kurumlarca yapılacak 

kontrollere ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

A)Birden fazla Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine konu eşyaya ilişkin ithalat 

denetimlerinde ilgili kurumların uygunluk değerlendirme sonuçlarının toplu olarak bir belge 

muhteviyatında belirtilmesi gerekmektedir 

B)İlgili kurumlarca yapılacak kontrollerin, gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde 

yapılması durumunda geçici depolama yerleri ve antrepolarda bulunan eşyaya ilişkin olarak 

işlemlerin  24 saat içinde tamamlanması zorunludur 

C)İlgili kurumlarca yapılan kontroller sonucunda eşyanın ithaline izin verilmemesi halinde 

eşyanın mahrecine iadesi zorunludur 

D) Kontrollerin risk tabanlı yapılması esastır 

 
17-2 seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) çerçevesinde serbest dolaşıma 

girmiş eşya ile serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılmasına karşın geçici depolama 

yerinden veya antrepodan çekilmemiş eşyanın geri gönderilmesi hakkında hangisi 

doğrudur? 

 

A)Kullanılmamış olduğu (bir defa kullanılması ile tüketilen eşya hariç olmak üzere) idarece 

tespit edilemeyen eşya, Ticaret ve Sanayi Odası veya Sanayi Odasının ekspertiz incelemesine 

tabi tutulur  

B)Mahrecine iadesi talep edilen eşyanın gümrük gözetimine alınmasına ilişkin karar idare 

amirince verilebilir   

C)4458 sayılı Gümrük Kanununun 213 üncü maddesi hükümleri dikkate alınarak, vergilerin 

geri verilmesi veya kaldırılması ile eşyanın geri gönderilmesinin talep edilmiş olması halinde 

İdare tarafından mahrecine iadesi talep edilen eşyanın sarı hat muayene kriteri üzerinden 

işlemleri tamamlanır  

D)Mahrecine iadesi talep edilen eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamesi 

ile çıkışına ilişkin gümrük beyannamesinin ilişkilendirilmesi isteğe bırakılmıştır  

 

18- Gümrük Tarife Cetvelinde 2. Fasıl başlığı “Etler ve Yenilen Sakatat” olmasına karşın 

hayvan bağırsakları, mesaneleri veya midelerinin 5. Fasılda “Tarifenin başka yerinde 

belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler” olarak sınıflandırılması hangi 

Genel Yorum Kuralının (GYK) gereğidir? 

A)Genel Yorum Kuralı 1 

B)Genel Yorum Kuralı 3 

C)Genel Yorum Kuralı 4 

D)Genel Yorum Kuralı 2 
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19-Emniyet Genel Müdürlüğü adına tescilli bir serbest dolaşıma giriş beyannamesinin 

sonradan kontrolünde söz konusu beyanname kapsamı eşyanın başka bir GTİP’te 

sınıflandırılması gerektiği ve bu değişiklik sonucunda beyana göre hesaplanan ithalat 

vergileri ile denetleme sonuçlarına göre alınması gereken ithalat vergileri arasındaki 

farkın %5’i aştığı tespit edilmiştir. Bu durumda, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne hangi 

cezanın uygulanması gerekmektedir? 

 

A)İthalat vergilerinden ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası 

B)Gümrük Kanunu’nun 241. maddesine göre hesaplanacak usulsüzlük cezası 

C)Farka ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının yarısı tutarında para cezası 

D)İthalat vergilerinden ayrı olarak bu farkın iki katı para cezası 

 
20-Aşağıdaki durumların hangisinde eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın 

gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi cezası 

verilir? 

 

A)Serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan 

eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile teslimden sonra kontrol sonucunda kıymeti üzerinden 

ithalat vergilerine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, Gümrük Kanunu’nun ilgili maddelerinde 

yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre noksan bulunursa 

B)Dâhilde işleme rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile sonucunda 

Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan ithalat 

vergileri ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken ithalat vergileri arasındaki fark %5’i 

aştığı takdirde 

C)Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene 

sonucunda eşyanın ithali belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi 

olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan 

edildiğinin tespit edilmesi halinde 

D)Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile teslimden 

sonra kontrol sonucunda eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış 

olduğunun tespiti halinde 

 
21-Tercihli olmayan menşe kuralları açısından Gümrük Yönetmeliği’nin 5 No.lu ekinde 

yer almayan bir tekstil ürünü için menşe kazanma kuralı nedir? 

 

A)İplikten imalat 

B)Tamamen elde edilmiş olma 

C)Tarife pozisyonu değişikliği 

D)Kesim ve dikim işlemlerinin yapılması 

 

22-Gümrük Kanununun 193/3 üncü maddesi uyarınca, beyan sahibinin hatalı beyanı 

sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı tespit edilen gümrük vergilerine 

uygulanan gecikme zammı oranında faizin hesaplanmasında esas alınacak süre aşağıdaki 

seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  

 

A)Gümrük vergilerinin kesinleştiği tarih ile ödendiği tarih arasındaki süre  

B)Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre  

C)Gümrük vergilerinin ödenme süresinin son günü ile kesinleştiği tarih arasındaki süre  

D)Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ile ödendiği tarih arasındaki süre 
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23-Yolcu eşyasına ilişkin aşağıda ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?  

 

I-15 yaşından küçük yolcular için yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyet limiti 150 

AVRO’dur.  

II-Alkol ürünleri ile tütün ürünleri yolcunun gelişinden 3 ay sonra posta veya hızlı kargo 

taşımacılığı yoluyla da gönderilebilmektedir.  

III-Kara ve hava hudut kapısından çıkış yapan yolcular, seyahat ettikleri ülkede en az 3 

gün geçirmeden dönmeleri halinde yolcu muafiyet haklarından faydalanabilmektedir. 

IV-Yolcu eşyasının posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilmesi halinde 

eşyanın ağırlığı dikkate alınmaz.  

 

A)Sadece IV 

B)I ve II 

C)I ve IV 

D)Sadece III  

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

Karar ve 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca yanlıştır? 

 

A)Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik 

belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat ithal edilemez 

B)Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi 

biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı 

gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, gümrük idarelerince belge kapsamında 

sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir 

C)Finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi 

adına ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmeksizin yatırımcının teşvik belgesi dikkate alınarak 

ithalat işlemleri yapılır. İthalat işlemleri ile ilgili olarak yatırımcı ile finansal kiralama şirketleri 

müteselsilen sorumludur 

D)Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, 

satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip üç yılı 

doldurmuş olmaları halinde serbesttir 

 
25-2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 126 ncı maddesi uyarınca 

yetkilendirilen posta idaresi veya hızlı kargo firmaları, aşağıdaki eşyadan hangisini 

dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyan edemez? 

 

A)Bir tüzel kişiye gelen, toplam kıymeti 75 Avro altında olan 1000 adet toplu iğne 

B)Bir gerçek kişiye gelen, toplam kıymeti 75 Avro ile 1500 Avro arasında olan bir adet satranç 

takımı 

C)Milli sporcu belgesine sahip bir milli sporcu adına gelen, toplam kıymeti 75 Avro ile 1500 

Avro arasında olan, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen gıda takviyesi 

D)Bir gerçek kişiye gelen, toplam kıymeti 75 Avro altında olan 50 ml. parfüm 
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26-Standart depo fazlası petrol ürünlerine uygulanacak olan tek ve maktu vergi ne 

kadardır?  

 

A)İlgili petrol ürünü için litre başına Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta 

olan özel tüketim vergisi tutarı kadar vergi, tek ve maktu vergi olarak tahsil edilir  

B)İlgili petrol ürünü için litre başına Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta olan 

özel tüketim vergisi tutarının %50 fazlası tutarındaki vergi, tek ve maktu vergi olarak tahsil 

edilir  

C)İlgili petrol ürünü için tüm depodan Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta 

olan özel tüketim vergisi tutarının %50 fazlası tutarındaki vergi, tek ve maktu vergi olarak tahsil 

edilir  

D)İlgili petrol ürünü için tüm depodan Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta 

olan özel tüketim vergisi tutarı kadar vergi, tek ve maktu vergi olarak tahsil edilir  

 
27-2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde TÜBİTAK adına gelen eşyaya 

hangi vergilerden muafiyet tanınır? 

 

A)Gümrük vergisi 

B)KDV 

C)ÖTV 

D)Damga vergisi 

 
28-Gümrük müşavirlerine uygulanan disiplin cezaları hakkında aşağıdakilerden 

hangileri doğrudur? 

I- Uyarma ve kınama cezaları Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürünce verilir. 

II- Uyarma ve kınama cezaları Bakanlık Merkez Disiplin Kurulu tarafından 

verilir. 

III- Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası Bakanlık Merkez Disiplin 

Kurulu tarafından verilir. 

IV- Meslekten çıkarma cezaları ise Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu 

tarafından verilmektedir. 

 

A)II ve III   

B)I ve III   

C)I ve IV   

D)I, III ve IV 
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29-Temsile ilişkin olarak aşağıda yer verilen ibarelerden hangisi yanlıştır? 

 

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

gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir 

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

Bakanlar Kurulunca belirlenecek eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi 

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

taşımacılığı yapan şirketler doğrudan temsilci olarak yetkili kılınabilir 

C)Devlet, belediye, il özel idareleri ve diğer kamu personeli, tüm gümrük işlemlerini doğrudan 

temsil yoluyla takip edebilirler 

D)Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın 

sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler 

 

30-Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince gerçekleştirilen tespit işlemlerine ilişkin 

olarak aşağıda yer verilen tanımlardan hangisi doğru değildir? 

 

A)BD1, Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede 

yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön 

incelemesi 

B)GC1, ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli 

eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer 

eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da 

öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinin tespiti 

C)NK1, eşyanın öngörülen süre dâhilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen 

amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespiti  

D)TK1, Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük idaresinden 

yapılması halinde KKDF muafiyeti uygulanmasına esas teşkil edecek tespitler 

 
31-Kullanım süresi bitmiş hazır ilaçların sınıflandırıldığı tarife pozisyonu nedir? 

A)30.04  

B)30.06  

C)38.25  

D)39.15 

 

32-aşağıda yer alan eşyanın tarife cetvelindeki sıraya göre doğru dizilişi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

I-  Gazete kağıdı 

II- Bugünün gazetesi 

III- Önceki günden satılmayan gazeteler 

IV- Geri kazanılmış kağıt liflerinin hamurları 

A)I-II-III-IV  

B)I-III-II-IV  

C)IV-I-III-II  

D)IV-III-I-II 
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33-Aşağıdaki fasılların hangisinde Fona ödenecek Tarım Payının hesabında Bileşim 

(Meursing) Tablosu kullanılmasını gerektiren bir ürün sınıflandırılmamaktadır? 

A)16   

B)17   

C)18   

D)19 

 

34-Yurt dışı sefer yapan deniz taşıtlarına verilen aşağıdaki belirtilen eşyadan hangisi 99 

uncu fasılda sınıflandırılmaz? 

 

A)Dondurulmuş hazır pizza  

B)Alkollü İçki    

C)Sigara   

D)Deniz motorini  

 

35-Tarife cetvelindeki “terkip yoluyla elde edilen deri” tabirine uyan levha ve yapraklar 

hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır? 

 

A)39.21  

B)41.15  

C)56.03  

D)59.03 

 

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

sınıflandırılır?  

 

A)Ayakkabı topuğu  

B)Şapka siperliği   

C)Dart oyunu tablası   

D)Şişe tıpası  

 

37-Dondurulmuş şehriye hangi fasıldadır?  

 

A)16  

B)20  

C)21  

D)19  

 
38-Aşağıdakilerden hangisinde tarife cetvelindeki sıralamaya uygun olmayan bir diziliş 

vardır? 

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

B)Silgi-okul defteri-kalemtraş-tahta cetvel 

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

D)İçki-sigara-sigara tabakası-çakmak 
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39-Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) uyarınca, TIR karnesine ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A)Bir taşıt dizisi ile taşıt dizisine yüklenen birden fazla konteyner için tek bir TIR karnesi 

düzenlenmez  

B)Normal eşya ile ağır veya havaleli eşyanın tek bir TIR taşıması kapsamında taşınması 

durumunda normal eşya ile ağır veya havaleli eşya için ayrı TIR karnesi düzenlenir  

C)Transit ve ihracata konu eşya için ayrı TIR karnesi düzenlenir  

D)Giriş gümrük idaresine ibraz edilen TIR karnesinin yurtdışındaki bir hareket gümrük idaresi 

tarafından tam olarak doldurulmadığının anlaşılması halinde bu TIR karnesi gümrük idaresi 

tarafından kabul edilmez 

 
40-Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) uyarınca, TIR karnesi takip 

sürecine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A)TIR karnesi takip işlemleri, TIR Sözleşmesi gereğince TIR karnesinin Volet-2 yaprakları 

üzerinden yürütülür  

B)TIR karnesi kapsamı eşyanın çıkış veya varış gümrük idaresinde işlem görmediği veya 

usulüne uygun işlem yapılmadığının anlaşılması ya da takibi gerektirir başka bir hususa 

rastlanması halinde, Volet-2 yaprağının tescil tarihinden itibaren iki ay içerisinde, bu durum 

yazı ile taşıyıcı firma ve kefil kuruluşa bildirilir  

C)Tahsilâtın karne hamilinden yapılamaması durumunda; kefil kuruluşa yapılan bildirim 

tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde, TIR Sözleşmesinde öngörülen azami teminat tutarı göz 

önünde bulundurularak düzenlenen tahakkuk kefil kuruluşa tebliğ edilir 

D)TIR karnesi kapsamı eşyanın sevk edildiği gümrük idaresinde işlem görüp görmediği 

çıkış veya varış gümrük idaresi tarafından araştırılır  

 
41-Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) uyarınca, güzergâh kat etme 

süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A)Giriş veya hareket gümrük idaresi tarafından, işlemleri tamamlanıp varış veya çıkış gümrük 

idaresine sevk edilecek taşıtın güzergâh kat etme süresi mevsim ve yol şartlarına göre en uzun 

mesafe için Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında azami 96 saattir 

B)TIR karnesinin 20 no.lu kutusuna transit için belirlenen süre yazılır 

C)Verilen süreler geçtikten sonra varış veya çıkış gümrük idaresine gelen taşıt için 4458 sayılı 

Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca para cezası uygulanır  

D)Giriş veya hareket gümrük idaresi tarafından, işlemleri tamamlanıp varış veya çıkış gümrük 

idaresine sevk edilecek taşıtın güzergâh kat etme süresi mevsim ve yol şartlarına göre en uzun 

mesafe için Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında azami 144 saattir  

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

giriş gümrük idaresindeki görevli memur tarafından TIR karnesine her durumda yazılan 

bilgilerden değildir? 

 

A)Güzergâh  

B)Tescilin yapıldığı gümrük idaresinin adı ile sistem tarafından verilen tescil numarası 

C)Volet -1 ve Volet-2 yaprağının 2 no.lu kutusunun altındaki “resmi kullanım için” başlıklı 

bölüme, ilgili kaşe ile ithalat – transit - mahrece iade - transit ticaret ve geri gelen eşya ibaresi.  

D)Belirtilmemiş olması halinde karneye ekli belgeler  
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43-Aşağıda belirtilen Gümrük Müdürlüklerinden hangisi Gümrük Genel Tebliği 

(Gümrük İşlemleri) (Seri No:94) Otomotiv İhtisasta motorlu kara taşıtlarının serbest 

dolaşıma giriş işlemlerini yapmaya yetkili değildir? 

 

A)Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü 

B)Mersin Gümrük Müdürlüğü 

C)İzmit Gümrük Müdürlüğü 

D)Esenboğa Gümrük Müdürlüğü 

 
44-Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının geçici ithalinde aranan aşağıdaki 

koşullardan hangisi veya hangileri doğrudur? 

I. Taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına ve bu bölge dışında 

tescil edilmiş olması  

II. Taşıtın daha önce Türkiye Gümrük Bölgesine geçici ithalat rejimi kapsamında 

getirilmemiş olması 

III. Taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından kullanılması 

 

A)I ve II 

B)Yalnız II 

C)I ve III 

D)I, II ve III 

 

45-ATA Karnesi ile ilgili aşağıda belirtilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Taşıma araçları dâhil olmak üzere eşyanın geçici ithali sırasında kullanılan bir belgedir 

B)Gümrük Beyannamesi olarak kabul edilen uluslararası bir gümrük belgesidir 

C)ATA Karnesinin ibrazı geçici ithalat rejimi için izin talebi, karnenin tescili ise geçici ithalat 

rejimine giriş izni olarak kabul edilir 

D)İthalat vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerin uluslararası alanda teminata bağlandığını 

gösteren belgedir 

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

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

gereken belge aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)INF3 

B)INF1 

C)INF6 

D)INF2 
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47-Aşağıdakilerden hangisi hariçte işleme rejiminin uygulanmayacağı hallerden değildir? 

A)İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat 

vergilerinin kaldırılmasına yol açan serbest dolaşımdaki eşyaya 

B)Hariçte işleme rejimi kapsamında işlenip geri gelen eşyanın kıymetinin, ihraç edilen eşyanın 

kıymetinden 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen azami orandan yüksek olması 

C)İhracı, ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde 

vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan serbest dolaşımdaki eşyaya 

D)İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren 

ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden serbest dolaşımdaki 

eşyaya 

 

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

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

dayalı hariçte işleme rejimi için doğrudur ? 

 

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

üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi 

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

teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak ithal edilmesidir 

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

içerisinde geçici ihraç eşyasının ihraç edilmesi gerekir 

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

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

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

tutarını karşılayan teminat verilmesi halinde ikame eşyanın önceden ithaline izin verilir  

D)Standart değişim sistemi izni Ekonomi Bakanlığınca verilir 

 

49-Aşağıdakilerden hangisi, ulusal transit rejiminde yüksek kaçakçılık riski içeren eşyaya 

ilişkin Gümrük Yönetmeliği’nin 33 no.lu eki olan listede yer almaz? 

 

A)Badem 

B)Ceviz 

C)Antep fıstığı 

D)Fındık 

 
50-Gümrük Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Eşyayı transit rejimine tabi tutan beyanın kabul edildiği gümrük idaresi transit idaresidir 

B)Varış idaresince yapılan muayene neticesinde eşyanın 8’li gümrük tarife istatistik 

pozisyonuna kadar farklı çıkması halinde, kaçakçılıkla mücadele mevzuatına göre işlem yapılır 

C)Bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eşyayı, yalnız Türk bandıralı 

gemiler nakledebilir 

D)Boru hattı ile yapılan taşımalarda teminat aranmaz 
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51-Aşağıdaki hangisi Ortak Transit Rejimine dahil ülkelerden değildir? 

 

A)Bulgaristan 

B)Arnavutluk 

C)Makedonya 

D)İsviçre 

 

52-Gümrük Yönetmeliğine göre Gümrük Laboratuvarında yapılan tahlillere ilişkin 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

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

kesindir 

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

Ticaret Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edilebilir 

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

kimyagerin de ikinci tahlilde hazır bulunmasına izin verirler 

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

yapan kimyager dışındaki iki kimyager tarafından ikinci tahlil yapılır 

 

53-4458 sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde Bağlayıcı Tarife Bilgisi ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Bağlayıcı Tarife Bilgisi için, beyan edilecek eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında 

her bakımdan uygunluk bulunduğunu bilgi alan kişi kanıtlamak zorundadır 

B)Bilgi alan kişi, ilgili her beyanında söz konusu BTB’yi ibraz etmek zorundadır 

C)Bağlayıcı Tarife Bilgisi idareyi hak sahibine karşı bağlar 

D)Bağlayıcı Tarife Bilgisi talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın 

kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük 

idarelerince yapılan masraflar, talepte bulunan tarafından karşılanır 

 

54-Hak sahibi, 15/03/2011 tarihinde düzenlenen BTB’sine dayanarak ihracatçıyla 

12/10/2014 tarihinde bağlayıcı sözleşme yapmıştır. Buna karşın, BTB’deki eşya, 

01/02/2015 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Resmi Gazetede yayımlanan 

Sınıflandırma Tebliği ile başka bir GTİP’de sınıflandırılmıştır. 

Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A)Bağlayıcı Tarife Bilgisi, 01/02/2015 tarihinde yayımlanan değişiklikten önce ilgili yasal 

geçerlilik süresi dolduğundan zaten geçersiz durumdadır 

B)Bağlayıcı Tarife Bilgisinde yapılan sınıflandırmanın 01/02/2015 tarihinden sonra geçersiz 

hale gelmesi nedeniyle söz konusu BTB’yi düzenleyen idarenin bu BTB’yi iptal ederek güncel 

GTİP’li yeni bir BTB düzenlemesi gerekir 

C)Bağlayıcı Tarife Bilgisi söz konusu değişikliği getiren Sınıflandırma Tebliğinin yayımını 

takiben kendiliğinden geçersiz hale gelir; ancak, hak sahibi 12/10/2014 tarihli bağlayıcı 

sözleşmesi nedeniyle bu BTB’yi Sınıflandırma Tebliğinin yayımından itibaren 6 ay daha 

kullanabilir 

D)Bağlayıcı Tarife Bilgisi söz konusu değişikliği getiren Sınıflandırma Tebliğinin yayımını 

takiben kendiliğinden geçersiz hale gelir; ancak, hak sahibi 12/10/2014 tarihli bağlayıcı 

sözleşmesi nedeniyle bu BTB’yi sözleşmeyi yaptığı tarihten itibaren 6 ay süreyle kullanabilir 
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55-İthalat Rejim Kararı’nın 7. maddesine göre aşağıdaki malların hangisi veya 

hangilerinin ithalatı izne tabidir? 

I. Bozuk mallar 

II. Yenileştirilmiş mallar 

III. Yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) mallar 

IV. Kuvvetlerin Statüsüne Dair Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler 

Arasındaki Sözleşme ile öngörülen form 302 kapsamında gelen kullanılmamış 

mallar 

 

A)I-III 

B)II-III 

C)I-II-IV 

D)I-II-III-IV 

 

56-Aşağıdakilerden hangisi İthalat Rejim Kararı’na göre yanlıştır? 

 

A)Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler gümrük yükümlülüğünün doğduğu 

tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabidir 

B)Gümrük Kanununun 167’nci maddesi çerçevesinde Gümrük Vergisinden muaf olarak 

gerçekleştirilecek ithalat fona tabi değildir 

C)Fonların, ilgililerce süresi içinde yatırılmaması durumunda, 6183 sayılı Kanun hükümleri 

uygulanır 

D)Fon ödenerek ithal edilecek maddelerin belirlenmesi ile fon tutarlarının yeniden 

düzenlenmesi, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar 

Kurulunca kararlaştırılır 

 

57-İthalat Yönetmeliğine göre onay işlemi sırasında gümrük idarelerinin ithal olunan 

maddelere ait faturaların bir sureti üzerine aşağıdakilerden hangisini kaydetmesi zorunlu 

değildir? 

 

A)Maddelerin cinsini, nevini, menşeini ve gümrük tarife istatistik pozisyonunu  

B)Gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını 

C)Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi 

D)Harç Makbuzunu 

 

58-Birden fazla ülke ile yapılan ticarette ithal edilen mal hizmet ve teknoloji bedellerinin, 

mal hizmet ve teknoloji ihracı ile karşılandığı, ithal ve ihraç fazlalığının döviz olarak 

ödendiği veya tahsil edildiği ödeme şekline ne denir? 

 

A)Takas 

B)Offset 

C)Bağlı Muamele 

D)Ticari Kiralama 
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59-3065 sayılı KDV Kanununa göre Aşağıdakilerden hangisi hizmet ihracı şartlarından 

biri değildir? 

  

A)Hizmetten yurtiçinde yurtdışı müşterinin yararlanması 

B)Fatura ve benzeri belge, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmelidir 

C)İhraç bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir 

D)Hizmetten yurtdışında yaralanmalıdır 

 

60-Aşağıdaki teslimlerden hangisi KDV’den istisna değildir? 

  

A)Mal ve hizmet ihracatı 

B)İmalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere ihracatçılara yapılan mal teslimi 

C)Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan teslimler 

D)Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler 

 

61-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

  

A)ÖTV’ye tabi mallar, Kanuna ekli 4 ayrı liste halinde sayılmıştır 

B)ÖTV Kanunu’na ekli listelerde yer alan mallara listede karşısında gösterilen oran ya da tutara 

göre vergi uygulanır 

C)Bakanlar Kurulu’nun ÖTV tutar ya da oranları üzerinde değişiklik yapma yetkisi vardır 

D)İhraç edilen mallar ÖTV’ye tabidir 

 
62-Aşağıdakilerden hangisi 640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığının görevlerinden birisidir? 

 

A)Diğer kurum ve kuruluşların dış ticaret politikasını etkileyen faaliyet, temas ve 

düzenlemelerinin, genel dış ticaret politikasına uygunluğunu sağlamak, ilgili kurum ve 

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

ve yürütülmesini temin etmek 

B)Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarına ait hizmetleri ilgili 

diğer bakanlıklarla işbirliği suretiyle yürütmek  

C)Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve yıllık programların 

hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müşavirlik yapmak 

D)Dış ticarete konu ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara uygun olmasını sağlamak, bu 

amaçla ithalatta ve ihracatta denetim yapmak ve yaptırmak, ticarette teknik engellerin 

önlenmesine ilişkin çalışmalar yürütmek, ürün güvenliği, teknik düzenlemeler ve denetimlere 

dair mevzuat, politika ve uygulamaları koordine etmek 
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63-Aşağıdakilerden hangisi, 640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün 

sağlanması amacıyla doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere kurulan grup 

başkanlıklarından biri değildir ? 

 

A)Teftiş Grup Başkanlığı 

B) Gümrük İnceleme ve Soruşturma Grup Başkanlığı 

C)Ticaret İnceleme ve Soruşturma Grup Başkanlığı 

D)Sonradan Kontrol ve İnceleme Grup Başkanlığı 

 

64-640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’ye göre hangisi doğrudur? 

  

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

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

Bakanlığına gönderilir  

B)Yurtdışı teşkilatında görev süresi dört yıldır  

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

performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst 

kademelere karşı sorumludur 

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

Genel Müdürler arasından görevlendirilecek iki üye ile Personel Dairesi Başkanından oluşan 

komisyon tarafından seçilir 

 
65-5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla bağlantılı 
olarak, belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, dava hangi mahkemede görülür?  
A)Ağır Ceza Mahkemelerinde 

B)Sulh Ceza Mahkemelerinde 

C)Asliye Ceza Mahkemelerinde 

D)Sulh Hukuk Mahkemelerinde  

 
66-Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, 

kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli kişilerdendir?  

 

A)Hava Yarbay 

B)Belediye Zabıtası 

C)Kaymakam  

D)Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli  
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67-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan suçlardan birine iştirak etmiş 
olan kişinin, resmî makamlar tarafından haber alındıktan sonra, fiilin bütünüyle ortaya 
çıkmasına hizmet ve yardım etmesi halinde uygulanacak cezaya ilişkin aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 
 
A)Verilecek ceza yarı oranında indirilir 
B)Cezada indirim yapılmaz ancak verilecek ceza tecil edilir 
C)Verilecek ceza üçte iki oranında indirilir  
D)Cezalandırılmaz 

 
68-5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre el konulan ve ambalajlarında 

kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret 

bulunmayan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerle ilgili yapılacak 

işlemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

 

A)El koyan idarelerce numune alınır 

B)Numune dışında kalan kısım tutanağa bağlanarak imha edilir 

C)İmha tutanağı ile numune en yakın gümrük idaresine teslim edilir 

D)İmha tutanağı ile numune en yakın emniyet birimine teslim edilir  

 
 

69-5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, ikramiyelerle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)İkramiyeler vergi, resim ve harca tabidir 

B)Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez 

C)İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı el koyanlara ödenir 

D)Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi el koyanlara verilir 

 

70-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Tahsil edilip de kanuni sebeplerle reddi icabeden amme alacakları, istihkak sahiplerinin 

reddiyatı yapacak olan amme idaresine olan muaccel borçlarına mahsup edilmek suretiyle 

reddolunur 

B)Umumi bütçeden reddedilen paralar arasında hususi idarelerle belediyelere ait olan kısımları 

ret ve mahsup olunduğu senede bu idareler nam ve hesabına ayrılacak hisselerden Hazinece 

tevkif ve mahsup olunur 

C)İptal borçlu ile hukuki muamelede bulunan veya borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan 

kimselerle, bunların mirasçılarına ve suiniyet sahibi diğer üçüncü şahıslara karşı istenir 

D)Amme alacağını ödememiş borçlulardan, müddetinde veya hapsen tazyikına rağmen mal 

beyanında bulunmıyanlarla, malı bulunmadığını bildiren veyahut beyan ettiği malların borcuna 

kifayetsizliği anlaşılanların ödeme müddetinin başladığı tarihten geriye doğru bir yıl içinde 

veya ödeme müddetinin başlamasından sonra yaptıkları bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar 

hükümsüzdür 
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71-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre “Ödeme” ile 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Hususi kanunlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş amme alacakları Maliye Vekaletince 

belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren üç ay içinde ödenir 

B)Amme borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce ödeyebilir 

C)Hususi kanunlarında ödeme yeri gösterilmemiş amme alacakları, borçlunun ikametgahının 

bulunduğu yer tahsil dairesine ödenir 

D)Ödeme, alacaklı tahsil dairesinin salahiyetli ve mesul memurları tarafından verilecek makbuz 

karşılığı yapılır 

 

72-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre “Gecikme 

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

doğrudur? 

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

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

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

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

ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye yetkilidir. 

A)Yalnız II 

B)I ve III 

C)I, II ve III 

D)II ve III 

 

73-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri 

gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. 

B)Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde 

oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap 

verebilirler 

C)Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi yirmi iş günü içinde 

sağlarlar 

D)Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya 

açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz 

 

74-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A)Türkiye’de bulunan yabancı tüzel kişiler bilgi edinme hakkından faydalanamaz 

B)Türkiye’de ikamet eden yabancıların bilgi edinme hakkından faydalanmaları için 

isteyecekleri bilginin kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olması gerekir 

C)Türkiye’de ikamet eden yabancıların bilgi edinme hakkından faydalanmaları için karşılıklılık 

şartı aranmaz 

D)Kamukurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetleri bu Kanun kapsamına dahil 

değildir 
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75-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, 

başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı veya sözlü olarak 

bildirilir 

B)Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde 

oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap 

verebilirler 

C)Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri 

gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır 

D)Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir 

 

76-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi devlet 

memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlardan değildir? 

 

A)Türk Vatandaşı olmak 

B)Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak 

C)Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak 

D)Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

 

77-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi kademe 

ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hallerdendir? 

 

A)Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek 

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

bulunmak 

C)Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek 

D)Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz 

olarak kullanılmasına yardımcı olmak 

 

78-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezalarıyla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

 

Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin 

işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; 

I - Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına 

başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar 

II - Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında iki ay içinde disiplin soruşturmasına 

başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar 

III - Memurluktan çıkarma cezasında üç ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı 

takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar 

IV - Nihayet bir yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi 

zamanaşımına uğrar 

 

A)Yalnız I 

B)I ve III 

C)II ve IV 

D)I, III ve IV 
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79-Bakanlığımız merkez teşkilatında 2400, taşra teşkilatında 13600, yurtdışı teşkilatında 

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

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Bakanlığımızın çalıştırmak zorunda 

olduğu engelli kadro sayısı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 663 

B) 442 

C) 480 

D) 483 

 

80-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kademe ve kademe ilerlemesi ile ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki 

ilerlemedir 

B)Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl 

çalışmış olması şartı aranır 

C)Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir 

kademenin bulunması şartları aranır 

D)Son beş yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin 

yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır 
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TAŞRA ŞEF A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 

1 C 21 C 41 B 61 D 

2 D 22 B 42 A 62 B 

3 A 23 C 43 D 63 D 

4 D 24 D 44 C 64 C 

5 B 25 D 45 A 65 A 

6 B 26 B 46 D 66 C 

7 C 27 A 47 B 67 C 

8 D 28 D 48 C 68 D 

9 B 29 B 49 C 69 A 

10 C 30 B 50 A 70 D 

11 C 31 B 51 B 71 A 

12 A 32 D 52 B 72 D 
13 D 33 A 53 B 73 C 

14 D 34 D 54 C 74 B 

15 C 35 B 55 B 75 A 

16 D 36 D 56 A 76 B 

17 A 37 D 57 D 77 A 

18 A 38 C 58 C 78 A 

19 B 39 B 59 A 79 C 

20 C 40 C 60 C 80 D 
 

 


