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KİTAPÇIK TÜRÜ 
 
 

         
 

 ADI : ………………………………………………………………  
 SOYADI  : ………………………………………………………………  

 
T.C. KİMLİK NO : ……………………………………………………………… 

 
SALON KODU : ………………… SIRA NO:.…………………………… 

           
DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 

                               GENEL AÇIKLAMA 
 

1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır: 
Sınav Konusu                                                                                                                                                      Soru Sayısı 
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK                                                                                                                              20 
Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Vatandaşlık Bilgisi 
ALAN BİLGİSİ                                                                                                                                                                      80 
4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik İkincil Düzenlemeler, 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Bu Kanuna İlişkin İkincil Düzenlemeler 
 

 
 
 

2. Adınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik No, Salon Kodu ve 
Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara 
yazınız. T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık 
Türünüzü Optik Cevap Kağıdınıza işaretlemeyi 
unutmayınız.  Ayrıca optik formda yer alan  
İLGİLİ KISIMLARI (AD SOYAD VE İMZA)  
DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ HÂLDE 
SINAVINIZ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. 

3. Bu soru kitapçığında yer alan 100 adet soru için 
toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. 

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan 
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap 
kağıdında aynı numaralı cevap yerine 
işaretlemeyi unutmayınız. Soru kitapçığına 
yapılan işaretlemeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru 
cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış 
sayılacaktır. 

 

6. DOĞRU CEVAP SAYISINDAN YANLIŞ CEVAP 
SAYILARININ DÖRTTE BİRİ ÇIKARILARAK NET DOĞRU 
CEVAP SAYISI HESAPLANACAKTIR. 

7. Cevap kağıdına yazacağınız her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanınız. 
İşaretlemenizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. 
Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 

8. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme 
işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 

9. Optik Cevap Kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve 
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 

10. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 
kullanabilirsiniz. 

11. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 
kapağında belirtilmiştir. 

 

 
 

 

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların 
tamamının veya bir kısmının ASYM’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da 
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
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1. (I) Aile, toplumların yapı taşı olduğu kadar bireylerin duygu 

dünyasına da kaynaklık eder. (II) İnsanlar gibi hayvanlar da 
kaybettikleri aile üyeleri için yas tutar. (III) Örneğin, fillerin 
ölümlere tepki verdiği yıllardır bilinmektedir. (IV) Bir fil, ölü 
bir fille karşılaşınca ilk tepkisi aniden sessizleşmek olur. (V) 
Hayvan, daha sonra, birkaç dakika süreyle hortumu ve 
ayaklarıyla ölü file dokunarak ne olduğunu anlamaya 
çalışır. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
anlatımın akışını bozmaktadır? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 
 

 

 

 

 

 
2. (I) Karaciğer kandaki zararlı maddeleri temizler, 

yediklerimizi vücudumuzun kullanabileceği besin 
maddelerine çevirir. (II) Aşırı tüketilen bazı maddeler, 
karaciğere telafisi güç hasarlar verebilir. (III) Bu nedenle 
alkol, katı yağlar, kızarmış yiyecekler fazla tüketilmemeli; 
şeker ve tuz kullanımına da dikkat edilmelidir. (IV) Bazı 
yiyecekler ise karaciğer fonksiyonlarını geliştirmeye 
yardımcı olabilir. (V) Özellikle sarımsak, elma, brokoli, 
limon, avokado gibi besin maddelerinin bu bakımdan yarar 
sağladıkları kabul edilmektedir. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi 
“kendinden sonraki” cümlenin gerekçesidir? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 
 

 

 

 

 

 

 
3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde düzeltme 

işareti (^) doğru kullanılmıştır? 

A) Ülkelerin insanî gelişmişlik düzeyi sadece ekonomik 
kalkınmalarıyla ölçülemez. 

B) Rusya, nükleer anlaşma kararının çok 
yakında resmîleşeceğini duyurdu. 

C) Çalışmalarınızın belli bir sonuca yöneldiğini gösterir 
hiçbir alâmet yok. 

D) Bir milletin kendi varlığını savunmasından daha tabîî ne 
olabilirdi ki? 

E) Önceki gün gelen adam sürekli sizi soruyor; zâtınızla 
konuşacakmış. 

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söylenen ile 
söylenmek istenen arasındaki uyumsuzluktan 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 

A) Karadeniz yöresinin en sevdiğim yemeğidir ekşili pilav 
ve paşa pilavı. 

B) İlk filminde, bölgemizdeki toplumsal yaşamımızdaki 
sıkıntıları konu etmişti. 

C) Şair, son şiirini de kaleme alırken, ileride 
bestelenebileceğini biliyordu. 

D) Araştırmalar, hamilelikte içilen sigaralar bebeğin 
hücrelerine zarar verdiğini gösterdi. 

E) Dün akşam saatinden itibaren buzlanma ve kar yağışı 
etkisini aralıksız artırıyor. 

 
 

 

 

 
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi ( - ) yanlış 

kullanılmıştır? 

A) Aydın-İzmir yolunda süren asfaltlama çalışmalarına bir 
süre ara verilmiştir. 

B) Gelecek hafta başında hava sıcaklıklarının 8-10 derece 
azalacağı tahmin ediliyor. 

C) Kentimiz, önümüzdeki on-on beş yıl içinde daha fazla 
yeşil alana sahip olacak.   

D) Küçük bir sürü –dört inekle birkaç koyun- köye giden 
geniş yolun ağzında durmuştu. 

E) Dün, Manas Destanı’nda soy-dil-din üçgeni üzerine bir 
konferans dinledik. 
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6. f(5x+6) = 4x-1 ise f-1(-1) kaçtır? 

A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ardışık 6 çift sayının toplamı 54 ise bu sayılardan en 

büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır? 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
8. A’nın B’ye oranı 

3
4
 dür. Buna göre A+B nin B-A ya oranı 

kaçtır? 

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. A+B=C, C-E=12, D+E=B şeklinde verilen toplama ve 
çıkarma işlemlerine göre A+D toplamı kaçtır?  

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Reel sayılar kümesi üzerinde 𝟏𝟏

𝒂𝒂∆𝒃𝒃
= 𝟏𝟏

𝒂𝒂
− 𝟏𝟏

𝒃𝒃
 işlemi 

tanımlanıyor. Buna göre  𝟒𝟒∆𝟓𝟓 değeri kaçtır? 

A) 1
20

 B) 1
10

 C) 5 D) 10 E) 20 
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11. Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi 1923-1938 

yılları arasında Atatürk Döneminde başbakanlık 
görevinde bulunmuştur? 

A) Recep Peker  B) Şemsettin Günaltay 
C) Hasan Saka  D) Celal Bayar 

E) Refik Saydam 
 
 

 
12. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Padişahı V. Mehmet 

Reşat’ın, Halife unvanıyla “Cihad-ı Ekber” ilan 
etmesine rağmen bazı Müslüman Arapların İngilizlerle 
işbirliğine girmesi, aşağıdakilerden hangisinin bir 
göstergesidir? 

A) İngilizlerle Almanların görüş birliğinde olması 
B) Arapların tarafsız kalmak istemeleri 
C) Uluslararası bloklaşmalara verilen önemin artması 
D) Arap milliyetçiliğinin ön plana çıkması 
E) Savaş sırasında Rusya’da iç karışıklıkların yaşanması 
 
 

 
13. Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan liberal ağırlıklı 

ekonomik politikadan vazgeçilmesinin nedenleri 
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 

A) 1929 Buhranı nedeniyle İhracat gelirlerinin umulmadık 
düzeye gerilemesi 

B) Özel sektörün elinde yeterince sermaye birikiminin 
bulunmaması 

C) Siyasal bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlıktan da 
asla taviz verilmemesi 

D) Türk Lirasının diğer ülkelerin para birimleri karşısında 
hızla değer kaybetmesi 

E) Ülkede ekonomik konularda bilgi birikimi ve deneyimin 
yetersiz olması 

 
 
 

14. Osmanlı Devleti, Ege Adaları başta olmak üzere, 
Makedonya, Doğu ve Batı Trakya’yı aşağıda belirtilen 
hangi savaşta kaybetmiştir? 

A) Birinci Dünya Savaşı  B) Birinci Balkan Savaşı 
C) İkinci Balkan Savaşı  D) Trablusgarp Savaşı 

E) 1897 Osmanlı Yunan Savaşı 
 
 

 
15. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 21 Şubat-12 Mart 1921 

tarihleri arasında toplanan Londra Konferansı’nda, 
aşağıdaki devlet adamlarından hangisi tarafından 
temsil edilmiştir? 

A) Tevfik Rüştü (Aras) Bey 
B) Yusuf Kemal (Tengirşenk) Bey 
C) Şükrü (Kaya) Bey 
D) Ahmet Muhtar Bey 
E) Bekir Sami (Kunduh) Bey 
 
 

16. 1982 tarihli T.C. Anayasası’na göre, siyasi partilerle 
ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? 

A) Siyasi parti üyesi olabilmek için 20 yaşını doldurmuş 
olmak gerekir. 

B) Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak 
faaliyetlerini sürdürürler. 

C) Yüksek yargı organları mensupları, siyasi partilere üye 
olamazlar. 

D) Siyasi partiler önceden yetkili mercilerden izin 
almaksızın kurulurlar. 

E) Siyasi partilere devlet yeterli düzeyde ve hakça mali 
yardımlar yapar. 

 
 

 
17. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal hayatta düzeni ve 

güvenliği sağlamaya yarayan yazılı/yazısız kurallardan 
biri değildir? 

A) Görgü Kuralları   B) Dil Kuralları 
C) Hukuk Kuralları   D) Ahlak Kuralları 

E) Din Kuralları 
 
 
 
 

 
18. Aşağıdakilerden hangisi, İdari Yargı kuruluşları 

arasında yer almaz? 

A) Vergi Mahkemesi  B) Sayıştay 
C) Danıştay    D) İdare Mahkemesi 

E) Bölge İdare Mahkemesi 

 

  

 
19. Türk Medeni Kanunu’na göre, henüz ergin olmayan 

veya ergin olmakla birlikte kısıtlanmış olan çocukların 
üzerinde ana ve babaya tanınan hak, aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) İntifa hakkı B) Mülkiyet hakkı C) Veraset hakkı 
D) Kişilik hakkı E) Velayet hakkı 

 
 

 

 
20. “Bazı olağanüstü şartlarda temel hak ve özgürlüklerin 

kullanılması durdurulabilir.” Aşağıdakilerden hangisi 
bu şartlardan biridir? 

A) Erken seçim   B) Seferberlik hali 
C) Hükümet bunalımı  D) Ekonomik kriz 

E) Dış politika bunalımı 
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21. Aşağıdakilerden hangisi ithalat vergilerinden  

muaf değildir? 

A) Türkiye’de kayıtlı gemilerin başka ülkelerin kara 
sularından çıkarttığı deniz balıkçılığı ürünleri 

B) Türkiye’de kayıtlı gemilerin başka ülkelerin kara 
sularından çıkarttığı diğer deniz ürünleri 

C) Türk bandırasını taşıyan gemilerin başka ülkelerin kara 
sularından çıkarttığı deniz balıkçılığı ürünleri 

D) Türkiye’de tescilli olmayan gemilerin başka ülkelerin 
kara sularından çıkarttığı deniz balıkçılığı ürünleri 

E) Fabrika gemilerin başka ülkelerin kara sularından 
çıkarttığı deniz balıkçılığı ürünleri 

 
 
 
 

 
22. Gümrük Kanunu kapsamında gümrük vergileri ile 

bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş 
gecikme faizinin veya gecikme zammının geri 
verilmesinde, geri vermeye konu fazla tahsilatın 
yükümlüden kaynaklanması durumunda geri verme 
başvurusunun yapıldığı tarihten, diğer durumlarda ise 
tahsilat tarihinden geri verme kararının tebliğ edildiği 
tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar 
üzerinden, hangi tür faiz ödenir?  

A) Gecikme faizi oranında hesaplanan faiz ödenir. 
B) Temerrüd faizi oranında hesaplanan faiz ödenir. 
C) Yasal faiz oranında hesaplanan faiz ödenir. 
D) Reeskont faizi oranında hesaplanan faiz ödenir. 
E) Tecil faizi oranında hesaplanan faiz ödenir. 
 
 
 

 
23. Aşağıdaki örneklerden hangisi ürünün menşei 

ülkesini değiştirmez? 

A) Yabancı bayraklı geminin Türk karasularında tuttuğu 
balık 

B) Çay ithal edilip poşetlenerek marka yapıştırılması 
C) Meyve ithal edilip meyve suyu yapılması 
D) Buğday ithal edilip un yapılması 
E) İplik ithal edilip kumaş üretilmesi 
 
 
 
 
 

 
24. Gümrük Kanununa göre ihaleye çıkarılarak satılacak eşya 

için ihale ilanının yayımlandığı tarihe kadar gümrük 
idaresine başvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulması 
veya gümrük bölgesi dışına yeniden ihracı istenebilir.  

Bu talebin kabulü için söz konusu eşyaya ait çeşitli 
giderlerin yanı sıra eşyanın CIF değerinin ne kadarı 
tutarında bir ödemenin yapılması gerekir? 

A) %1 B) %2 C) %5 D) %7 E) %10 
 

25. hracat vergilerine tabi eşyanın bir gümrük 
beyannamesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi 
dışına ihraç edilmesi halinde, gümrük yükümlülüğü 
aşağıdaki hangi tarihte doğar? 

A) Varış yerine ulaştığı 
B) Fiilen Türkiye Gümrük Bölgesine geldiği 
C) Fiilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı 
D) Gümrük beyannamesinin düzenlendiği 
E) Gümrük beyannamesinin tescil edildiği 
 

 

 

 
26. Gümrük Kanununa göre antrepoda bulunan eşya için 

gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin 
edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra kaç 
gün içerisinde işlemleri bitirilmeyen eşya tasfiyeye tabi 
tutulur? 

A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90  
 
 

 

 

 
27. Tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı gümrük idareleri 

nezdinde itiraz edilmesinin ödeme süresi üzerindeki 
etkisi nedir? 

A) Ödeme süresi kesinleşir. 
B) Ödeme süresi zamanaşımına uğrar. 
C) Ödeme süresi sona erer. 
D) Ödeme süresi durur. 
E) Ödeme süresi kesilir. 

 

 

 

 
28. TIR Karnesinin ilgili kutularına yazılan bilgilerden 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) TIR Karnesinin 21 No.lu kutusuna tescilin yapıldığı 
gümrük idaresinin adı ile sistem tarafından verilen tescil 
numarası yazılır. 

B) TIR Karnesinin 8 No.lu kutusuna tescil tarihi ve gümrük 
mührü tatbik edilir. 

C) TIR Karnesinin 22 No.lu kutusuna belirlenen TIR 
güzergâhı yazılır. 

D) TIR Karnesinin 20 No.lu kutusuna transit için belirlenen 
süre yazılır. 

E) TIR Karnesinin 2 No.lu kutusuna hareket gümrük 
idaresi/idareleri yazılır. 

 
 
 
 

 4 Diğer sayfaya geçiniz. 



TİCARET BAKANLIĞI  
GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI 2019 

 D 
29. Gümrük Kanununa göre Gümrük idaresinin kontrol ve 

denetlemeleri sonucunda hiç alınmadığı veya noksan 
alındığı belirlenen gümrük vergileri ile işlemleri daha 
sonra yapılmak üzere teslim edilen eşyaya ilişkin 
gümrük vergilerinin, yükümlüye tebliğ edildiği tarihten 
itibaren kaç gün içerisinde ödenmesi zorunludur? 

A) 15 B) 20 C) 30 D) 45 E) 60 
 
 
 
 

 
30. Yükümlü tarafından gümrük beyannamesinde gösterilen 

vergi tutarı ile gümrük idaresince hesaplanan vergi tutarının 
eşit olması halinde, gümrük idarelerinin eşyayı teslim 
etmesi, gümrük vergilerinin yükümlüye ---- yerine geçer. 

Yukarıdaki cümlede boşlukla gösterilen yere aşağıdaki 
ifadelerden hangisi gelmelidir? 

A) tecil edilmesi   B) takas edilmesi 
C) tebliğ edilmesi   D) iade edilmesi 

E) terkin edilmesi 
 
 

 

 
31. Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük 

Bölgesine getirilen taşıtların verilen sürenin bitimini 
takiben üç ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi 
veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma 
tabi tutulması halinde, 4458 sayılı Gümrük Vergisi 
Kanunu ile belirlenen usulsüzlük cezası kaç kat 
uygulanır? 

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 
 
 
 
 
 
 

 
32. Hariçte işleme rejiminin uygulanamayacağı haller ile 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İhracı halinde, ödenmiş kısmi ithalat vergilerinin geri 
verilmesine yol açan serbest dolaşımdaki eşyaya 
uygulanmaz. 

B) İhracı halinde, teminata bağlanmış ithalat vergilerinin 
kaldırılmasına yol açan serbest dolaşımdaki eşyaya 
uygulanmaz. 

C) İhracı, ihracat vergi iadesini gerektiren serbest 
dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz. 

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 uygulanmaz. 

E) İhracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi 
idaresi dışında bir mali avantaj sağlanan serbest 
dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz. 

 

33. Gümrük Kanunu kapsamında geri verme veya kaldırma 
işlemine tabi olmayacak gümrük vergileri miktarı kimin 
kararı ile belirlenir? 

A) Gümrükler Genel Müdürlüğü 
B) Ticaret Bakanı 
C) Hazine ve Maliye Bakanı 
D) Cumhurbaşkanı 
E) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 
 
 
 
 

 
34. Gerekli teminatın sağlanması şartıyla, belirli aralıklarla 

ve aynı kişiye teslim edilen aynı cins eşyanın gümrük 
vergileri, kaç günü geçmeyecek şekilde tahakkuk 
ettirilerek Gümrük Vergilerinin Tahakkukunu İzleme 
Defterine kaydedilebilir? 

A) 7 B) 15 C) 21 D) 30 E) 60  
 
 
 
 
 

 
35. Dahilde işleme rejimine ilişkin aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç edilmek 
üzere yurtiçinden temin edilen eşya bu sistemin 
uygulanması bakımından ithal eşyası gibi değerlendirilir. 

B) "Asıl işlem görmüş ürün" deyimi, işleme faaliyetleri 
sonucunda elde edilen tüm ürünler anlamına gelir. 

C) Dahilde işleme rejimi türlerinden şartlı muafiyet 
sisteminde ithal edilen eşyaların ithalat vergileri 
ödenmemekte bunun yerine teminat talep edilmektedir. 

D) Dahilde işleme rejimi kapsamında şartlı muafiyet 
sistemine tabi olan eşyalar ithalat işlemleri esnasında 
gümrük vergisi oranında teminata bağlanırlar. 

E) "Eşdeğer eşya" deyimi, işlem görmüş ürünlerin imali için 
ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda 
bulunan eşya anlamına gelir. 

 
 

 
 
 
 

36. 4458 sayılı Gümrük Vergisi Kanununa göre yükümlüler, 
kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve 
idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren kaç gün 
içerisinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı 
makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilirler? 

A) 7 B) 15 C) 21 D) 30 E) 60 
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37. Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından 

sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma 
tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük 
ambarlarına konulan eşyanın buralarda kalabileceği 
süre en fazla ne kadardır? 

A) 15 gün   B) 20 gün C) 45 gün D) 2 ay E) 3 ay 
 
 
 
 
 
 

 
38. Gümrük Kanunu kapsamında sınır ticaretine ilişkin 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Sınır ticareti yoluyla serbest dolaşıma girecek eşyadan 
alınacak vergileri göstermek üzere ilgili kanunlarda 
belirtilen azamî hadleri geçmemek şartıyla tek ve maktu 
bir tarife uygulamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

B) Türkiye ile komşu ülkeler arasında coğrafî durum ve 
bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak 
sınır ticaretinin kapsamını belirlemeye Cumhurbaşkanı 
yetkilidir. 

C) Sınır ticaret merkezlerine ilişkin gümrük işlemlerinin 
yürütülmesinde bu merkezlerin Türkiye Cumhuriyeti 
Gümrük Bölgesi içinde addedilip addedilmeyeceğini 
belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

D) Sınır ticaret merkezlerinden yapılacak ihracat ve 
ithalatın usul ve esaslarını belirlemeye cumhurbaşkanı 
yetkilidir. 

E) Sınır ticareti yapılacak sınır ticaret merkezlerinin 
kurulmasına ilişkin esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı 
yetkilidir. 

 
 
 
 

 
 

39. Gümrük Kanunu uyarınca, aşağıdakilerden hangisi 
gümrük idareleriyle muhatap olan kişilerin 
sorumluluklarından biri değildir? 

A) Mevzuat hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür 
işlemleri yerine getirmekle sorumlu olmak 

B) Bu idarelerin kendi adına veya başka idareler nam veya 
hesabına tahsil edeceği her tür vergi, resim, harç ve 
ücretleri ödemek ve bunları teminata bağlamak 

C) Gümrük Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile 
bunlara dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümlerine 
uymak 

D) Gümrük idarelerinin gerek Gümrük Kanunu’nda gerek 
diğer mevzuat hükümlerine göre yapacağı gözetim ve 
kontrollere tabi olmak 

E) Ulusal ve uluslararası kaynak ve stratejilere dayanarak 
bilgi vermek 

 
 

 

 

40. Gümrük mevzuatı çerçevesinde aşağıdakilerden 
hangisi yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün tanınması 
için gereken şartlardan birini taşımaz? 

A) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 4 üncü maddesinde 
belirtilen sorumlulukların yerine getirilmesinde ciddi 
ihlallerde bulunmaması şartı 

B) Uygun emniyet ve güvenlik standartlarına sahip 
bulunma şartı 

C) Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
Serbest Bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde 
yerleşik olarak, en az beş yıldır faaliyette bulunması 
şartı 

D) Gümrük kontrollerinin doğru biçimde yapılabilmesine 
imkân veren ticari kayıtları düzenli bir şekilde tutma 
yeterliliğine sahip bulunma şartı 

E) Müsteşarlıkça gerek görülen hallerde, mali yeterliliğe 
sahip olduğunu kanıtlama şartı 

 
 
 
 
 

 
   

41. Gümrük Kanunu bakımından “Risk” deyimi ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 

A) Mali yeterlilikle ilgili olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde 
yerleşik kişilerin sorumluluklarını ciddi şekilde ihlal etme 
olasılığını ifade eder. 

B) Türkiye Gümrük Bölgesi ve diğer ülkeler arasında 
taşınan eşyanın giriş, çıkış, nakil, transit, nihai 
kullanımına ve ayrıca serbest dolaşımda bulunmayan 
eşyaya ilişkin olaylar dikkate alınır. 

C) Ulusal ya da uluslararası düzeyde alınmış önlemlerin 
doğru bir şekilde alınmış olmasını engelleyen bir olayın 
ortaya çıkma ihtimalini ifade eder. 

D) Ülkenin mali çıkarlarının tehlikeye düşüren bir olayın 
ortaya çıkma ihtimalini ifade eder. 

E) Ülkenin güvenlik ve emniyetine, kamu güvenliği ve 
sağlığına, çevreye veya tüketicilere yönelik tehdit 
oluşturan bir olayın ortaya çıkma ihtimalidir. 

 
 
 
 
 

 
42. Gümrük vergileri için kabul edilecek yabancı para 

cinsinden teminatların değeri aşağıdaki hangi kur 
üzerinden belirlenir? 

A) T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru 
B) Serbest piyasa döviz alış kuru 
C) T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru 
D) Serbest piyasa efektif satış kuru 
E) T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru 
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43. Yükümlülerin kendilerine tebliğ edilen gümrük 

vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ 
tarihinden itibaren süresi içinde bir üst makama, üst 
makam yoksa aynı makama yaptıkları itirazlar, ilgili 
İdare tarafından kaç gün içerisinde karara bağlanarak 
başvuruda bulunan kişiye tebliğ edilmelidir? 

A) 7 B) 15 C) 30 D) 45 E) 60 
 

 
 
 
 
 
 

44. 4458 sayılı Gümrük Vergisi Kanununa göre henüz itiraz 
başvurusu yapılmamış veya itiraz edilmiş olmakla 
birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış gümrük 
vergileri ve idari para cezaları için gümrük idarelerince 
düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı 
alacaklar için yükümlü veya ceza muhatabı tarafından 
aşağıdaki hangi süre içerisinde uzlaşma başvurusu 
yapılabilir? 

A) 3 gün  B) 1 hafta C) 15 gün D) 30 gün E) 2 ay 
 
 
 

 

 

 
45. İhracat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, 

yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya kontrol 
sonucunda; eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle 
ihracının yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, 
eşyanın gümrüklenmiş değerinin hangi oranında idari 
para cezası verilir? 

A) Bir katı    B) İki katı C) Üç katı   D) Dört katı E) Beş katı 
 
 
 
 
 
 
 

 
46.  

I. Serbest bölge işlem formu 
II. ATA Karnesi 

III. Gümrüklerden Geçiş Karnesi 
IV. TIR Karnesi 
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri özet beyan yerine 
geçen belge niteliğindedir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve III 
D) II ve III  E) II, III ve IV 

 
 
 

 

47. Aşağıdakilerden hangisi posta gümrük işlemleri 
kapsamında gümrük idaresinin kontrolü ve 
muayenesine tabi değildir? 

A) Türkiye’ye iade edilen eşya 
B) Türkiye’ye iade edilen koliler 
C) Türkiye’den gönderilen eşya 
D) İçinde eşya olmadığı anlaşılan mektuplar 
E) Türkiye’den gönderilen posta çantaları 
 

 

 
 

48. Gümrük vergilerine ilişkin tebligat, gümrük yükümlülüğünün 
doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde yapılır.  

Gümrük yükümlülüğü ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisinin yapılması halinde bu sürenin işlemesini 
durdurur? 

A) Gümrük yükümlülüğünü doğuran olayla ilgili eşyanın 
kiralanması 

B) Gümrük yükümlülüğünü doğuran olayla ilgili olarak 
teminat gösterilmesi 

C) Gümrük yükümlülüğünü doğuran olayla ilgili olarak üst 
mercie şikâyet edilmesi 

D) Gümrük yükümlülüğünü doğuran olayla ilgili olarak dava 
açılması 

E) Gümrük yükümlülüğünü doğuran olayla ilgili eşyanın 
satılması 

 

 

 

 

 
49. Gümrük Kanuna göre Gümrük İdaresince yapılan 

kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya 
noksan alındığı belirlenen gümrük vergilerine ilişkin 
ödeme süresinin bitmesinden önce ilgilinin yazılı 
istemde bulunması ve teminat alınması şartıyla ödeme 
süresi kaç gün daha uzatılabilir? 

A) 7 B) 15 C) 30 D) 45 E) 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 Diğer sayfaya geçiniz. 



TİCARET BAKANLIĞI  
GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI 2019 

 D 
50. “Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik çanta üreticisi çanta 

için gerekli olan deri malzemesini gümrük bölgesi dışından 
temin edip vergisiz Türkiye Gümrük Bölgesine soktuktan 
sonra alınması gereken vergilerini teminata bağlamıştır. 
Daha sonra getirdiği deri malzemesini işleyip nihai olarak 
çantayı üretmiştir. Vergilendirme ise getirilen deri 
malzemesinden değil Türkiye Gümrük Bölgesinde işlenen 
çanta üzerinden alınmıştır. Eşya üzerinde gerekli olan 
vergilendirme yapıldıktan sonra çanta üreticisi ise verdiği 
teminatı geri alma hakkına sahip olmuştur.” 

Yukarıda verilen örnek ile ilgili rejimin işleyişini 
mevzuata uygun olarak gerçekleştiren ve işlenmiş 
çantanın serbest dolaşıma girmesini sağlayan 
üreticinin tabi olduğu rejim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Geçici İthalat Rejimi 
B) Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi 
C) Hariçte İşleme Rejimi 
D) Dahilde İşleme Rejimi 
E) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi 

 

 
 
 
 
 

51. Gümrük Kanununa göre gümrük vergileri hangi para 
birimi olarak ödenir? 

A) İngiliz Sterlini         B) Euro  C) ABD Doları 
D) Rus Rublesi E) Türk Lirası 
 
 
 
 
 
 

 
52.  

I. Vergilerinin ödenmesinden birden çok yükümlünün 
sorumlu olduğu hallerde, bunlar söz konusu vergilerin 
ödenmesinden müştereken ve müteselsilen 
sorumludurlar.  

II. Kural olarak bir eşyaya uygulanacak ithalat veya ihracat 
vergileri tutarı, bu eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğünün 
başladığı tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme 
unsurlarına göre belirlenir. 

III. Beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu hiç alınmadığı veya 
noksan alındığı tespit edilen gümrük vergilerine, gümrük 
yükümlülüğünün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği 
tarih arasındaki süre için 213 sayılı Vergi Usul Kanuna 
göre belirlenen gecikme faizi uygulanır. 

Gümrük vergilerinin ödenmesi ile ilgili olarak 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?  

A) Yalnız I  B) Yalnız III  C) I ve II 
D) I ve III  E) II ve III 

 

 

 

 

53.  

I. Üretildiği yerin belirlenmesinde 
II. Gümrük tarifesi dışında kalan ticaret politikası 

önlemlerinin uygulanmasında 
III. Eşya ile ilgili istatistiklerin derlenmesinde 
IV. Menşe ülkesi ile geldiği ülke arasındaki ayrımın 

belirlenmesinde 
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri eşyaya ait gümrük 
vergisinin tespiti açısından eşyanın menşeisinin 
bilinmesini gerektirir? 

A) Yalnız I    B) I ve II  C) I ve IV 
D) I, III ve IV  E) I, II, III ve IV 

 
 
 
 
 

 
54. Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkan 

gerçek kişilerin geri getirdiği kullanılmış ev eşyasına 
ilişkin gümrük vergileri bakımından aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Gümrük vergisi bir yıl süre ile ertelenir. 
B) Gümrük vergilerinden muaftır. 
C) Gümrük vergisi %50 artırımlı ödenir. 
D) Gümrük vergilerinde indirime tabi tutulur. 
E) Gümrük vergilerinin konusu dışındadır. 
 

 

 

 
 

55.  

I. Eşyanın kanuna aykırı olarak girişini gerçekleştiren kişiler 
II. Eşyanın kanuna aykırı girişine iştirak eden kişiler 

III. Eşyayı elde ettiği sırada eşyanın kanuna aykırı olarak 
girdiğini bilen kişiler 

IV. Eşyanın girişinin kanuna aykırı olduğunu bilmesi mümkün 
olmayan kişiler 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Gümrük Kanunu 
kapsamında gümrük vergilerinden sorumludur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I, II ve III 
D) I, II ve IV  E) II, III ve IV   
 
 
 
 

 
56. Gümrük Kanununa göre ödenmemeleri gereken 

gümrük vergileri, söz konusu vergilerin yükümlüye 
tebliğ edilmesi ve ilgilinin kaç yıl içerisinde gümrük 
idaresine müracaatı üzerine geri verilir veya kaldırılır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5  
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57. Gümrük Kanununa göre tasfiye işlemi uygulandıktan 

sonra emanete alındığı tarihten itibaren ne kadar süre 
için alınmayan para Ticaret Bakanlığı döner sermaye 
işletmesine irat kaydedilir? 

A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl D) 4 yıl E) 5 yıl 
 
 
 
 

 
58. Gümrüksüz satış mağazalarından hak sahibi 

olmayanlara satış yapılması halinde satışa konu 
eşyaya, hak sahibi olmakla birlikte limit üstü satış 
yapılması halinde de limit üstü eşyaya ait ithalat 
vergileri ve uygulanacak para cezası ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İthalat vergileri üç kat alınır, bu vergilerin yarısı kadar 
para cezası uygulanır. 

B) İthalat vergileri alınır, bu vergilerin % 25’i kadar para 
cezası uygulanır. 

C) İthalat vergileri iki kat alınır, bu vergiler kadar para 
cezası uygulanır. 

D) İthalat vergileri alınır, bu vergilerin % 50 si kadar para 
cezası uygulanır. 

E) İthalat vergileri alınır, bu vergilerin üç katı para cezası 
uygulanır. 

 

 

 
59. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 4458 sayılı 
Gümrük Vergisi Kanununa göre gümrük yükümlülüğü 
aşağıdaki hangi durumda sona ermez? 

A) Verginin tahakkuk ettirilmesi 
B) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi 
C) Eşyanın tesliminden önce zapt ve müsadere edilmesi 
D) Verginin ödenmesi 
E) Verginin kaldırılmasına karar verilmesi 
 
 
 
 
 

 
60.  

I. Serbest bölgelerde bulunan ithalat vergilerine tabi 
eşyanın, 4458 sayılı Kanuna aykırı olarak tüketilmesi 
veya kullanılması halinde gümrük yükümlülüğü doğar. 

II. Eşyanın kaybolması ve bu kaybın kanıtlanamaması 
halinde, eşya serbest tüketilmiş veya kullanılmış sayılır. 

III. Gümrük yükümlülüğü, serbest bölgede bulunan eşyanın 
4458 sayılı Kanuna aykırı olarak tüketildiği veya son kez 
kullanıldığı tarihte başlar. 

4458 sayılı Gümrük Kanununa göre serbest bölgelerde 
bulunan eşyanın gümrük yükümlülüğünün doğması ile 
ilgili olarak yukarıda yer alan ifadelerden 
hangisi/hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız III  C) I ve II 
D) I ve III  E) II ve III 

61. Gümrük Antrepo Tiplerine ilişkin aşağıda verilen 
tanımlardan hangisi yanlıştır? 

A) A Tipi Antrepo; işleticisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve 
antrepoya konulan eşyada herhangi bir noksanlık olması 
halinde gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu 
genel antrepo tipidir. 

B) B Tipi Antrepo; antrepoya konulan eşyadan, Kanunun 
97'nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kullanıcının 
sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği 
genel antrepo tipidir. Antrepo işleticisinin sorumluluğu 
sınırlıdır. Antrepo işleticisi sadece antrepoyu kiralar. 
Antrepo stok kayıtları tutulmadığından, beyanname ve 
belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil eder. 

C) F Tipi Antrepo;  gümrük idarelerince işletilen genel 
antrepo tipidir. 

D) C Tipi Antrepo; işleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve 
antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu 
özel antrepo tipidir. 

E) D Tipi Antrepo; işleticisi ve kullanıcısının aynı kişi 
olduğu, serbest dolaşımda bulunan eşya izin sahibinin 
depolama yerinin antrepo addedildiği veya depolama 
yeri olmazsa dahi eşyaya antrepo rejimi hükümlerini 
uygulandığı özel antrepo tipidir. 

 
 

 
62. Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak 

beyanların rejim kodlarına ilişkin bilgilerden 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) 40.00 Rejim Kodu: Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde 
daha önceden bir gümrük işlemine tabi olmamış eşyanın 
herhangi bir muafiyete tabi olmadan Türkiye Gümrük 
Bölgesine ithal edilmesi durumunda kullanılır. 

B) 40.58 Rejim Kodu: ATA karnesi kapsamında geçici ithal 
edilen eşyanın herhangi bir muafiyete tabi olmadan 
Türkiye Gümrük Bölgesine ithal edilmesi durumunda 
kullanılır. 

C) 40.71 Rejim Kodu: Gümrük antrepo rejimine tabi olan 
eşyanın herhangi bir muafiyete tabi olmadan Türkiye 
Gümrük Bölgesine ithal edilmesi durumunda kullanılır. 

D) 40.10 Rejim Kodu: İhraç edilen eşyanın herhangi bir 
muafiyete tabi olmadan Türkiye Gümrük Bölgesine ithal 
edilmesi durumunda kullanılır. 

E) 40.51 Rejim kodu: Geçici ithalat rejimi kapsamında 
Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde bulunan eşyanın 
herhangi bir muafiyete tabi olmadan Türkiye Gümrük 
Bölgesine ithal edilmesi durumunda kullanılır. 

 
 
 
 
 

63. Gümrük Kanununa göre geri gelen eşyalardan ihracı, 
bir dış ticaret önlemine konu olan eşyaya istisna 
getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye kim 
yetkilidir? 

A) Hazine ve Maliye Bakanı B) İçişleri Bakanı 
C) Cumhurbaşkanı   D) Ticaret Bakanı 

E) Gümrükler Genel Müdürü 
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64. Gümrük Kanunundaki teminat düzenlemeleri 

kapsamında bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi 
tutulan eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğü doğması 
halinde, şartlı muafiyete ilişkin beyannamenin tescili, 
tarihinden başlamak üzere aşağıdakilerden hangisi 
tahsil edilir? 

A) Temerrüt faizi B) Gecikme faizi C) Reeskont faizi 
D) Yasal faiz  E) Gecikme zammı 

 
 
 
 
 

 
65. Kolaylaştırılmış imhaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) İmha işlemi, gümrük idaresince eşyanın gümrük 
işlemlerinin durdurulduğunun veya alıkonulduğunun 
tebliğ edilmesini takip eden on iş günü, bozulabilir eşya 
için ise üç iş günü içerisinde uygulanır. 

B) Gümrük idaresince gümrük işlemleri durdurulan veya 
alıkonulan eşyanın mahkemece fikri ve sınaî hakları ihlal 
ettiğinin tespitinden sonra kolaylaştırılmış imha 
kapsamında gümrük kontrolü altında imhasına gümrük 
idaresi tarafından izin verilebilir. 

C) İmha işlemi, gümrük idaresinin gözetimi ve hak sahibinin 
sorumluluğu altında gerçekleştirilir. İmha ile ilgili tüm 
masraflar hak sahibinden alınır. 

D) İmha sırasında eşyadan gümrük idaresince numune alınır. 
E) On iş günlük süre haklı bir mazeretin bulunması halinde 

on işgünü daha uzatılabilir. 
 

 

 

 

 
66. Gümrük Kanununa göre el konulan eşyanın 

mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi 
halinde, eşyanın teslim alınması için ilgilisine yapılan 
tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde teslim 
alınmayan eşya tasfiye edilir? 

A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90  
 
 
 
 
 

 
67. Vergilendirme işlemleri bakımından gümrük vergisinde 

tahakkuktan sonra gelen aşama aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Tarh B) Tahsil C) Tecil D) Tebliğ E) Terkin 
 

 

 

68. Türkiye Gümrük Bölgesine giren ve gümrük idaresince 
belirlenen yere getirilen eşyaya ilişkin özet beyan 
aşağıda belirtilen hangi kişiler tarafından verilemez? 

A) Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın 
gelişinden sonra taşınmasını üstlenen kişiler adına 
hareket edenler tarafından verilir. 

B) Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın 
gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi 
tarafından verilir. 

C) Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın 
gelişinden sonra taşınmasını üstlenen kişiler adına 
hareket edenler ile eşyayı yetkili gümrük idaresine 
sunabilen veya eşyanın sunulmasını sağlayan kişilerin 
temsilcileri tarafından verilir. 

D) Eşyayı yetkili gümrük idaresine sunabilen veya eşyanın 
sunulmasını sağlayan kişi tarafından verilir. 

E) Eşyanın taşımasını yapan kuruluşça vekil tayin edilen 
tüm gerçek kişiler. 

 
 

 
69. Gümrük Kanununa göre tasfiye için perakende 

satılacak eşya için satış kararının alındığı tarihten 
sonra gümrük idaresine başvurularak bir gümrük 
rejimine tabi tutulması veya gümrük bölgesi dışına 
yeniden ihracı istendiğinde bu talebin kabulü için söz 
konusu eşyaya ait çeşitli giderlerin yanı sıra eşyanın 
CIF değerinin ne kadarı tutarında bir ödemenin 
yapılması gerekir? 

A) %10 B) %13 C) %15 D) %18 E) %20 
 
 
 
 

 
70. Aşağıdakilerden hangisi ihracı yasaklı mallar 

listesinde yer almaz? 

A) Tohumluklar (Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme 
materyalleri hariç) 

B) Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 
C) Doğadan toplanan doğal çiçek soğanları 
D) Zeytin fidanları (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde 

yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde 
sertifikalandırılmış olanları hariç) 

E) Salep (toz, tablet ve her türlü formda) 

 

 

 

 
71. “Bağlayıcı Tarife Bilgisi” veriliş tarihinden itibaren kaç 

yıl geçerlidir? 

A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) 10 
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72. Aşağıdakilerden hangisi gümrük gözetimi altındaki 

eşyanın elleçleme deyimini karşılamaz? 

A) Kapların ambalajlanarak teminata bağlanmasını 
B) Kapların havalandırılması, kalburlanması, karıştırılmasını 
C) Asli niteliklerinin değiştirilmeden istiflenmesini 
D) Büyük kaplardan küçük kaplara aktarılmasını 
E) Kapların yenilenmesi veya tamirini 
 
 

 
73. Türk Gümrük Tarife Cetveli içerisinde yer alan 

armonize sistemin 9-10’uncu rakamları ne için 
kullanılmaktadır? 

A) İstatistik Kodu 
B) AB Kombine Nomanklatür Kodu 
C) Fasıl 
D) Alt Pozisyon 
E) Milli Alt Açılım Kodu 
 
 
 

 
74. Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve 

hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı 
olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma 
araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde 
kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyayla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   

A) Gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine 
teslim edilir. 

B) Gümrük vergileri üç kat olarak alınır ve eşya sahibine 
teslim edilir. 

C) Gümrük vergileri iki kat olarak alınır, bir kat ceza 
uygulanır ve eşya sahibine teslim edilir. 

D) Gümrük vergileri ve ceza ödenmediği takdirde, eşya 
gümrüğe terk edilmiş sayılır. 

E) Gümrük vergileri ve bir kat ceza alınır, eşya sahibine 
teslim edilir. 

 
 

75. Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine 
başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük 
idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya 
gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen 
yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması veya 
buralardaki eşyanın değiştirilmesi ya da yapılan 
sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan 
olduğunun anlaşılması hallerinde ödenmesi gereken 
vergi ve uygulanacak ceza ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) Eşyanın gümrük vergisi alınır, gümrüklenmiş değerinin 
üç katı idari para cezası verilir. 

B) Eşyanın gümrük vergisi iki kat alınır, idari para cezası 
uygulanmaz. 

C) Eşyanın gümrük vergisi alınır, gümrüklenmiş değerinin 
yarısı kadar idari para cezası verilir. 

D) Eşyanın gümrük vergisi alınır, gümrüklenmiş değerinin 
iki katı idari para cezası verilir. 

E) Eşyanın gümrük vergisi iki kat alınır, gümrüklenmiş 
değeri kadar idari para cezası verilir. 

76. Geçici ithal edilen aşağıdaki eşyalardan hangisi 
gümrük vergilerinden tam muafiyet kapsamında 
değerlendirilerek ülkeye geçici giriş yapamaz? 

A) Ambalajlar  B) Hayvan dokusu atıkları 
C) Taşıtlar   D) Numuneler 

E) Paletler 
 
 
 

 
77. Gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için staj 

amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında kaç yıl 
çalışmış olma koşulu aranmaktadır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5  
 

 
 
 
 
 
 
 

78. Gümrük işlemleriyle ilgili belge ve bilgilerin saklama 
sürelerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi söylenemez? 

A) Yükümlü firma hakkında kesinleşmiş icra takibinin 
başlatılması hali, mücbir sebep içerisinde değerlendirilir. 

B) Yükümlü firmanın iflası, faaliyetinin kamu otoritelerince 
durdurulması hali mücbir sebep içerisinde değerlendirilir. 

C) Gümrük işlemleri ile ilgili bulunan kişilerin, belge ve 
bilgileri gümrük kontrolü ile sınırlı olmak kaydıyla 
saklama süreleri beş yıldır. 

D) Mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden herhangi 
birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya 
kadar süreler işlemez. 

E) Bu kanunda belirtilen süreler, tarih veya vadeler aksine 
özel bir hüküm bulunmadıkça uzatılmaz veya 
ertelenemez. 

 
 
 
 
 

 
79. Gümrük Kanunu bakımından “Eşyanın gümrükçe 

onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması” 
deyimi aşağıdakilerden hangisini içermez? 

A) Gümrüğe terk edilmesini 
B) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını 
C) İmhasını 
D) Bir serbest bölgeye girmesini 
E) Tasfiye edilmesini 
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80. Gümrük Kanununa göre tasfiye için perakende satılacak 

eşya için satış kararının alındığı tarihe kadar gümrük 
idaresine başvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulması 
veya gümrük bölgesi dışına yeniden ihracı istenebilir.  

Bu talebin kabulü için söz konusu eşyaya ait çeşitli 
giderlerin ödenmesinin yanı sıra eşyanın aynı 
uygulamadan ikinci kez yararlanması durumunda CIF 
değerinin ne kadarı tutarında bir ödemenin yapılması 
gerekir? 

A) %3 B) %4 C) %5 D) %7 E) %10 
 

 

 

 

 
81. “Bağlayıcı Menşe Bilgisi” ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Bağlayıcı menşe bilgisi,  Dünya ticaret Örgütünün 
uymakla yükümlü bulunduğumuz Menşe Kuralları 
Anlaşmasına ve bu anlaşmaya ilişkin izahname ve 
kararlardaki bir değişikliğe uymaması halinde 
geçerliliğini yitirir. 

B) Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan 
bağlayıcı bilgi iptal edildiğinde,  iptal kararı verildiği 
tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

C) Bağlayıcı menşe bilgisi veriliş tarihinden itibaren üç yıl 
geçerlidir. 

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

E) Bağlayıcı Menşe Bilgisi başvurularının sadece bir kalem 
eşya için yapılması gerekir. 

 
 
 
 
 
 

 
82. Gümrük Kanununa göre tabiî afetler, tehlikeli ve salgın 

hastalıklar, büyük yangınlar, radyasyon ve hava kirliliği 
gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olaylar ile 
büyük nüfus hareketleri gibi kriz hallerinden zarar 
görenlere gönderilen eşyanın gümrük vergileri 
karşısındaki durumu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vergiden muaftır. 
B) Mahsup edilmiş kısım hariç vergiye tabidir. 
C) Vergi 2 kat tahsil edilir. 
D) Vergi %50 indirimli ödenir. 
E) Kısmi vergi istisnası söz konusudur. 

 

 

 

 

83. Gümrük Kanununa göre gümrük müşavirleri, kanunlara 
göre tutmaya mecbur oldukları ticari veya kanuni 
defterlerini, vekâletname ve sözleşmelerini, işlerine 
dair yazdıkları ve aldıkları mektup, faks, telgraf ve 
benzeri belgeler ile düzenledikleri fatura, makbuz ve 
masraflarına ilişkin belgelerin asıllarını ve örneklerini 
özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kaç 
yıl muhafaza etmeye mecburdurlar? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5  
 
 
 
 

 
84. Yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya 

noksan alındığı belirlenen veya tahakkukundan hemen 
sonra yükümlüye tebliğ edilemeyen gümrük vergilerine 
ilişkin tebligat, kural olarak gümrük yükümlülüğünün 
doğduğu tarihten itibaren ne kadar süre içerisinde 
yapılır? 

A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 1 yıl E) 3 yıl 
 

 

 

 
85. 4458 sayılı Gümrük Vergisi Kanununa göre gümrük 

idarelerince düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı 
muhteviyatı alacaklar için yükümlü veya ceza muhatabı 
tarafından uzlaşma başvuruları ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Uzlaşılan gümrük vergileri ve cezalar, uzlaşma 
tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. 

B) Vergi yükümlüsü veya ceza muhatabı, üzerinde 
uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında 
dava açamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunamaz. 

C) Gümrük vergileri ve cezalarına ilişkin fiilin, 5607 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan kaçakçılık 
suçları ile ilişkili olması halinde uzlaşma başvurusunda 
bulunulamaz.   

D) Gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce 
beyan sahibi tarafından bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ 
edilen gümrük vergileri alacakları uzlaşma kapsamına 
girmez. 

E) Uzlaşılan cezalar hakkında 30/03/2005 tarihli ve 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun peşin ödeme indiriminden 
yararlanılamaz. 

 
 
 

 
86. Gümrük Kanununa göre bilgi materyali ithalatı 

kapsamında aşağıdakilerden hangisi gümrük 
vergisinden muaf değildir? 

A) İnternet aracılığı ile gönderilen eşya 
B) Turistik reklamcılık malzemeleri 
C) Endüstriyel ve ticari patent haklarını koruyan örgütlere 

gönderilen eşya 
D) Yayın haklarını koruyan örgütlere gönderilen eşya 
E) Ticari değeri olmayan çeşitli belge 
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87. Gümrük idarelerince ilgilinin lehine verilen kararlardan 

hangisi değiştirilir veya iptal edilir? 

A) Kararın doğru veya tam bilgilere dayanılarak 
verilmesinin mümkün olmamasının tespiti halinde 

B) Kararın eksik bilgilere dayanılarak verilmesi halinde 
C) Karara esas teşkil eden bir veya birden fazla koşulun 

gerçekleşmemiş veya gerçekleşemez olması halinde 
D) Başvuru sahibinin bu yanlışlığı veya eksikliği bilmesi 

veya bilmesi gerektiği hallerde 
E) Kararın yanlış bilgilere dayanılarak verilmesi halinde 
 
 
 

 
88. Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Kanunu bakımından 

ithalat vergilerinden muaf değildir? 

A) Gemilerin karaya çıkarılmamak kaydıyla yurtdışından 
getirdikleri kumanyalar 

B) Deniz taşıtlarının yurtdışından getirdikleri eşyalar 
C) Deniz taşıtlarının dış seferlerde kullanacakları yakıt 
D) Hava gemilerinin dış seferlerde kullanacakları yağlar 
E) Hava gemilerinin dış seferlerde kullanacakları yakıt 
 

 

 
89. Tarife kontenjanı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

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

B) Bir mal ya da mal grubunun gümrük vergisi oranlarında 
belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması ya da 
muafiyet sağlanmasını. 

C) Bir eşyanın ticaretine ilişkin olarak uluslararası 
anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler ya da kanun, 
kararname, yönetmelik ve benzeri mevzuat 
çerçevesinde, ilgili kurumlarca belirlenmiş özel 
düzenlemeleri. 

D) Bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibarıyla 
yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini. 

E) İki ya da daha çok ülkenin yaptıkları ticaret anlaşması 
uyarınca, aralarındaki ticarete karşılıklı olarak ya da bir 
ülkenin belli ülke ya da toprak parçaları menşeli eşyaya 
tek taraflı olarak daha düşük tarife uygulamasını. 

 
 

 

 
90. Gümrük Kanununa göre Türkiye gümrük bölgesinden 

çıkan eşya için özet beyan aşağıdakilerden hangisi 
tarafından verilemez? 

A) Eşyayı gümrük bölgesine fiilen getiren kişi 
B) Eşyayı yetkili gümrük idaresine sunabilen kişinin 

temsilcisi 
C) Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkaran kişi 
D) Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkaran kişinin 

temsilcisi 
E) Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesi dışına taşıma 

sorumluluğunu üstlenen kişi 

91. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan 
tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalar hakkında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Resmî belgede sahtecilik suçuyla birlikte işlenen 
kaçakçılık suçlarına ilişkin davalar, ağır ceza 
mahkemelerinde görülür. 

B) Kaçakçılıkla ilgili davalar kural olarak asliye ceza 
mahkemelerinde görülür. 

C) Kaçakçılıkla ilgili suçların yetkili mahkemenin hangi 
dairesinde görüleceği Kanun’un verdiği yetki uyarınca 
Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenmektedir. 

D) İlgili gümrük idaresi davaya katılamaz ancak savcılığa 
görüşlerini bir rapor halinde sunabilir. 

E) İddianamenin bir örneği ilgili gümrük idaresine gönderilir. 
 

 

 

92. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca 
kaçak akaryakıt yakalandığı yerde öncelikle hangi 
kuruma teslim edilir? 

A) Defterdarlık 
B) En yakın petrol işleme tesisi 
C) İl özel idaresi 
D) Valilik 
E) Belediye 
 

 

 

 
93. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca 

aşağıdaki eşya veya maddelerden hangisinin tasfiyesi 
bağımsız bir hükümle düzenlenmiştir? 

A) Taşıtlar  B) Alkollü içkiler C) Akaryakıt 
D) Tütün mamulleri   E) Elektronik eşya 

 

 
 
 
 
 
 

94. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca 
aşağıdaki hallerden hangisi tüm kaçakçılık suçları 
bakımından uygulanması mümkün olan bir ağırlaştırıcı 
neden değildir? 

A) Suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
B) Malın değerinin fahiş olması 
C) Suçun üç veya daha fazla kişi tarafından işlenmesi 
D) Suçun tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
E) Suçun bir meslek veya sanatın sağladığı kolaylıktan 

faydalanılarak işlenmesi 
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95. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca 

görev yapan kriminal laboratuarlar hangi kurum 
tarafından kurulur? 

A) Jandarma Genel Komutanlığı 
B) Adli Tıp Kurumu 
C) Gümrük Müsteşarlığı 
D) Emniyet Genel Müdürlüğü 
E) Türk Silahlı Kuvvetleri 
 

 

 
 
 

96. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca 
Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin 
Uygulama Yönetmeliği kapsamına aşağıdaki 
maddelerden hangisi girmez? 

A) Hava taşıtları 
B) Kimyasal maddeler 
C) Gıda 
D) Akaryakıt 
E) Nesli tükenmekte olan canlı hayvan ve bitkiler 
 

 

 

 
97. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca 

Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve 
Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği uyarınca 
kaçak olduğu şüphesiyle akaryakıttan alınan numunelerin 
tasfiyesi için hangi makamdan karar istenir? 

A) İlgili gümrük idaresi 
B) El koyan birim 
C) Mahkeme 
D) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
E) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
 
 
 
 

 
98. Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanununda açıkça ismi sayılan koruma 
tedbirlerinden biridir? 

A) Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi 
B) Adli kontrol 
C) Teknik araçlarla izleme 
D) Elkoyma 
E) Gözlem altına alma 

 

 

 

99. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca 
aşağıdakilerden hangisi bu Kanunla yaptırım altına 
alınan fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü 
personel arasında değildir? 

A) Özel güvenlik görevlileri 
B) Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personel 
C) Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı personel 
D) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel 
E) Gümrük Müsteşarlığı personeli 

 

 

 

 
100. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hangi Kanun kapsamında 

uygulanan idari para cezalarına ilişkin uzlaşma 
yönetmeliği çıkartmıştır? 

A) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 
B) 4458 sayılı Gümrük Kanunu 
C) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
D) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 
E) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
 
 
 
 
 

 
 

 14 Test bitti. 



SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

1. Sınavda 100 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli soru 
bulunmaktadır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap 
sayılarının dörtte biri çıkarılarak net doğru cevap sayısı 
hesaplanacaktır. 

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

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip düzenlenmediğini 
kontrol ediniz. T.C. Kimlik Numaranızı cevap kâğıdınızda 
ilgili yere doğru bir şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık 
olması durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. 
İLGİLİ KISIMLARI (AD SOYAD VE İMZA) 
DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ HÂLDE 
SINAVINIZ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. 

4. Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili 
kutucuğu kodlamayı unutmayınız. Aksi hâlde sınavınızın 
değerlendirilmesi MÜMKÜN OLMAYACAKTIR. 

5. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması 
gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli 
değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş cevapların optik cevap 
kâğıdına geçirilmesi için ek süre kesinlikle verilmeyecektir. 
Optik cevap kâğıdında her türlü kodlama siyah kurşun kalemle 
yapılacaktır.  Her alanın cevabı o alanın adının yazılı olduğu 
sütunda ve/veya sütunlarda kodlanacaktır.  

6. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan kitapçık türü ile 
her sayfada yer alan kitapçık türünün aynı olup olmadığını, 
sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının 
bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın 
sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon 
Görevlilerine başvurunuz. 

7. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri 
yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları mutlaka okuyunuz. 
Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 
kullanabilirsiniz. Bunun dışında müsvedde kullanmak 
yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve 
incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya sayfalarının eksik 
çıkması durumunda sınavınız geçersiz sayılır. 

8. Soruları ve cevapları herhangi bir şekilde dışarı çıkarmanız 
yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz 
sayılır. 

9. Adayların, Sınav Binasına Gelirken 
GETİREBİLECEKLERİ Araç, Gereç ve 
Eşyalar; Yumuşak uçlu siyah tahta kurşun kalem, silgi, 
kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj 
içerisinde veya ambalajsız), metal para, anahtarlıksız basit 
ev anahtarı, ulaşım kartı, geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş 
belgesi. 

 
 
 
 
 
 

 
 

10. Adayların, Sınav Binasına Gelirken 
GETİREMEYECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar; 

         Adaylar; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü 
saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; 
kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve 
diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve 
metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan 
boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız 
basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel 
toka ve basit piercing hariç); her türlü elektronik/mekanik 
cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, 
her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla 
(şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, 
cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap 
makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her 
türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, 
müsvedde kâğıdı defter, kitap, basmalı uçlu kalem, ders notu, 
sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap 
makinesi vb. araçlarla, su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim 
maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık 
malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildiren 
adaylar hariç) GETİREMEZLER. Emniyet Görevlileri 
tarafından yapılacak aramalarda belirtilen araç, gereç ve 
eşyaları yanında bulundurduğu tespit edilen adaylar binaya ve 
sınav salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina girişinde veya 
salonlarda emanet ALINMAYACAKTIR.  

11. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç, gereç ve eşyalardan 
herhangi birini bulundurduğu tespit edilen adayların durumu 
Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz 
sayılır. 

12. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak ve 
tartışmaya girmek; başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, 
başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeyleri alıp-
vermek yasaktır. Bunlardan herhangi birini yapan adayların 
durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların 
sınavları geçersiz sayılır. 

13. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya 
veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin durumu Sınav İptal 
Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 
Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 
zorunda değildir; sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve 
Optik cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek 
şekilde tutmanız gerekmektedir. 

14. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. 
Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. 
Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına 
uymanıza bağlıdır.  

15. Sınava giren adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik No 
yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti 
Kimlik Kartı, Süresi Geçerli Pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik 
Belgesi, KKTC Kimlik Kartı veya Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş 
ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartını bina ve salon girişinde ibraz 
edecektir. Sınav Giriş Belgeleri sınavın başlamasından sonra 
SALON BAŞKANI tarafından toplanacaktır. Bu belgeler 
dışında başka bir belgeyle sınava girmiş olsanız bile 
sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

16. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik 
cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi unutmayınız. Aksi 
takdirde sınavınız geçersiz sayılır ve hakkınızda hukukî yollara 
başvurulabilir. 

17. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV BAŞLAMIŞTIR.” 
denilmeden sınava başlamayınız. 

18. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama yapınız. 


