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KİTAPÇIK TÜRÜ

A

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.	 Sınav	saat	10.00’da	başlayacaktır.	Sınav	başladıktan	sonra	ilk	30	dakika	dolmadan	dışarı	çıkmayınız.
2.	 Sınav	sırasında	sözlük,	hesap	cetveli	veya	makinesi,	çağrı	cihazı,	cep	telefonu,	telsiz,	radyo	gibi	elektro-

nik	iletişim	araçlarını	yanınızda	bulundurmayınız.	Bu	araçları	kullanmanız	ve	kopya	çekmeye	teşebbüs	
etmeniz	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

3. Başvuru	şartlarını	taşımadığınız	hâlde	sınava	girmeniz,	kopya	çekmeniz,	başka	adayın	sınav	evrakını	kul-
lanmanız,	geçerli	kimlik	belgenizi	ve	sınav	giriş	belgenizi	ibraz	edemediğiniz	durumlarda	sınavınız	geçersiz	
sayılacaktır.

4.	 Sınavın	değerlendirilmesi	aşamasında,	bilgisayar	ortamında	yapılan	kopya	analizinde	ikili	veya	toplu	kop-
ya	tespiti	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.	 Cevap	kâğıdınızdaki	bilgilerin	doğruluğunu	kontrol	ediniz	ve	cevap	kâğıdınızı	mürekkepli	kalemle	imzala-

yınız.
2. Kitapçık	türünüzü	cevap	kâğıdınızdaki	ilgili	alana	kodlayınız.	Değerlendirme	işlemleri	cevap	kâğıdındaki	

kodlamalara	göre	yapıldığından,	eksik	ya	da	hatalı	kodlamalarda	sorumluluk	size	ait	olacaktır.
3.	 Cevap	kâğıdı	üzerinde	kodlamalarınızı	kurşun	kalemle	yapınız.
4.	 Değiştirmek	istediğiniz	bir	cevabı,	yumuşak	silgiyle	cevap	kâğıdını	örselemeden	temizce	siliniz	ve	yeni	

cevabınızı	kodlayınız.
5.	 Soru	kitapçığının	sayfalarını	kontrol	ediniz,	baskı	hatası	var	ise	değiştirilmesini	sağlayınız.
6.	 Soru	kitapçığınızın	ön	yüzündeki	ilgili	yerlere	ad,	soyad	ve	T.C.	kimlik	numaranızı	yazınız.
7.	 Her	sorunun	dört	seçeneğinden	sadece	biri	doğrudur.	Doğru	seçeneği,	cevap	kâğıdınızın	ilgili	sütununa	

soru	numarasını	dikkate	alarak	yuvarlağın	dışına	taşırmadan	kodlayınız.	Soru kitapçığı üzerinde yapı-
lan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

8.	 Yanlış	cevaplarınız	dikkate	alınmadan	sadece	doğru	cevaplarınız	üzerinden	puanlama	yapılacaktır.
9.	Soruları	ve	sorulara	verdiğiniz	cevapları,	yanınızda	götürmek	amacıyla	kaydetmeyiniz;	hiçbir	şekilde	dı-

şarı	çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
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Görevin Niteliği İle İlgili Konular 80
100 90

Genel Yetenek ve Genel Kültür 20
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      GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI A
1.  Sahiplerinin isteği ile kapatılma hâli hariç, 

antrepo açma izni geri alınan kişilere, iznin 
geri alındığı tarihten itibaren kaç yıl süre ile 
yeniden antrepo açma izni verilmez?

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

2.  Gümrüksüz satış mağazası ve depoların Güm-
rük Kanunu’nda belirtilen teknik donanım-
larında noksanlık bulunması hâlinde anılan 
Kanun’un 241’inci maddesine göre uygula-
nacak olan usulsüzlük cezası kaç kat olarak 
uygulanır?

A) Sekiz  B) Altı
C) Dört   D) İki 

3.  Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın 
risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak 
üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve 
kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin 
yerine getirildiği gümrük idaresi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Giriş gümrük idaresi 
B) İthalat gümrük idaresi
C) Çıkış gümrük idaresi 
D) İhracat gümrük idaresi

4.  Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunul-
masından sonra gümrükçe onaylanmış bir 
işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar 
yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına 
konulan eşyanın buralarda kalabileceği süre 
ne kadardır? 

A) 30 gün  B) 45 gün
C) 3 ay   D) 6 ay

5.  4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre antrepo 
işleticisinin sorumluluğu ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Antrepo işleticisi, antrepoda bulunduğu süre 
içerisinde eşyanın gümrük gözetimi altında 
bulunmasını sağlamaktan sorumludur.

B) Antrepo işleticisi, gümrük antrepo rejimi kap-
samında eşyanın muhafaza edilmesiyle ilgili 
yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

C) Antrepo işleticisi, izinde belirtilen özel şartlara 
uymaktan sorumludur.

D) Antrepo işleticisi genel ve özel antrepolarda 
antrepo beyannamesi vermekten sorumludur.

6.  Aşağıdakilerden hangisi genel antrepo tiple-
rinden biridir?

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

7.  Serbest bölgeler uygulamaları için aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği süre 
sınırsızdır.

B) Serbest bölgelerin sınırları ile giriş ve çıkış 
noktaları gümrük idarelerinin gözetimine ve 
kontrolüne tabidir.

C) Serbest dolaşımdaki eşya, bir serbest bölgeye 
konulması nedeniyle ihracata bağlı olanaklar-
dan yararlanmaz.

D) Serbest dolaşımda olmayan eşya için ithalat 
vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygu-
lanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi 
dışında kabul edilen yerlerdir. 
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8.  Geçici depolanan eşya statüsünü aşağıdaki-
lerden hangisi sona erdirmez?

A) Antrepo rejimi
B) Eşyanın bir serbest bölgeye girmesi
C) Serbest dolaşıma giriş rejimi
D) Eşyanın aynı gümrük müdürlüğü denetimin-

deki bir başka geçici depolama yerine aktarıl-
ması

9.  Serbest bölgelere ilişkin olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında uy-
gulanması öngörülen ticaret politikası önlem-
leri, eşya serbest bölgeye konulduğunda veya 
eşyanın geçici bir süre için serbest bölgede 
kalması sırasında uygulanır.

B) Serbest dolaşıma giriş rejimi ve ihracat rejimi 
hükümlerine göre yapılacak olan gümrük 
kontrolü serbest bölgenin giriş ve çıkış kapıla-
rında yapılabileceği gibi, eşyanın depolandığı 
serbest bölgedeki yerlerde de yapılabilir.

C) Kullanıcı deyimi, faaliyet ruhsatı alan ve ser-
best bölgede belli bir iş yeri bulunan gerçek 
veya tüzel kişiyi ifade eder. 

D) Gümrük Statü Belgesi, serbest bölgeye ko-
nulmuş eşyanın gümrük statüsünü onaylayan 
belgedir.

10.  5607 sayılı Kanun uyarınca “KAİM DEĞER” 
kavramı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eşyanın piyasa rayiç değeri
B) Eşyanın gümrüklenmiş değeri
C) Eşyanın faturasında kayıtlı değeri
D) Eşyanın gümrüklenmiş değeri + eşya ile ilgili 

yapılan diğer giderler.

11.  2009/15481 sayılı BKK uyarınca “AİLE ÜNİTE-
Sİ” kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir bütün olarak karı-koca
B) Bir bütün olarak karı-koca ve tüm çocuklar
C) Bir bütün olarak karı-koca ve tüm çocuklar ile 

gelin ve damatlar
D) Bir bütün olarak karı-koca ve 18 yaşından 

küçük çocuklar

12.  Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılığı önleme, 
izleme ve araştırmakla görevli değildir?

A) Askeri İnzibat
B) Vali ve Kaymakamlar
C) Sahil Güvenlik Personeli
D) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü

13.  4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca aşağı-
dakilerden hangisi eşyanın gümrükçe onay-
lanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasını 
ifade etmez?

A) İmhasını
B) Tasfiyesi
C) Gümrüğe terk edilmesini
D) Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını

14.  4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca aşağı-
dakilerden hangisi özet beyan aranmayacak 
hâllerden değildir?

A) Elektrik enerjisi
B) Boru hattı ile gelen eşya
C) Hızlı kargo yoluyla gelen tüm eşya
D) Uluslararası Posta Sözleşmesi Kapsamında 

taşınan eşya
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      GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI A
15.  Dahilde İşleme İzin Belgesini/Dahilde İşleme 

İznini sırasıyla aşağıdakilerden hangisi verir?

A) Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü/
Gümrük İdaresi

B) Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri 
Genel Sekreterlikleri

C) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri/Ekono-
mi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

D) Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü /
Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü

16.  Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme izni 
verilecek hâllerden birisi değildir?

A) Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere 
kesme çiçek yetiştirilmesi

B) Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek 
üzere çivi ve tel üretimi

C) Savunma Sanayi Projeleri kapsamında eşya-
nın bedelsiz olarak ithalatını müteakip, işleme 
faaliyetine tabi tutulması

D) Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek 
üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması

17.  Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme rejimi 
kapsamında yapılacak ithalat ve ihracat işlem-
lerinde gümrük idaresince yapılacak işlemler-
den biri değildir?

A) İthalat rejiminde ithali belli kurum ve kuruluş-
lara bırakılmış eşya için, ithalat esnasında bu 
kurum ve kuruluşların müsaadesi aranır. 

B) Dahilde işleme izin belgesinin özel şartlar bölü-
münde bir hüküm yazılıp yazılmadığına bakılmak-
sızın ekspertiz raporu ve ayniyet tespiti istenir. 

C) Dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen 
işlem görmüş ürünün ithal edilen eşyadan 
elde edilmediğine ilişkin karinelerin bulunması 
hâlinde, bu ürün için ekspertiz raporu istenebilir.

D) Geçici veya kati anti-damping vergisi veya 
sübvansion vergisine tabi eşyanın ithalatında 
belgenin özel şartlar bölümünde konuya ilişkin 
hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 
anti-damping ve sübvansiyon vergisine indi-
rimli teminat uygulanmaz.

18.  Dahilde işleme rejimi ile ilgili ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) İndirimli teminat uygulaması çerçevesinde 
düzenlenen dahilde işleme izin belgesi/dahil-
de işleme izni kapsamında yapılan ithalat için 
kısmi teminat iadesi yapılmaz.

B) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 
kapsamında işlem görmüş ürünün ihracatı, 
belge/izin sahibi firma tarafından yapılabile-
ceği gibi, başka bir ihracatçı aracılığı ile de 
yapılabilir.

C) Dahilde işleme rejimi geri ödeme sisteminden 
yararlanmak için, dahilde işleme izin belgesi/
dahilde işleme izni alınması ve eşyanın geri 
ödeme sistemi kapsamında olduğunun güm-
rük idaresince ithalat esnasında belgeye/izne 
ilişkin gümrük beyannamesine kaydedilmesi 
zorunludur.

D) Firmaların kısmi teminat iadesinden yararlan-
maları için, ithalat yapılan dahilde işleme izin 
belgesi ile ilgili olarak belge süresi içerisinde, 
belge aslı, gerçekleştirilen ithalata ve ihracata 
ilişkin gümrük beyannameleri listesi, bu liste-
lerde yer alan gümrük beyannameleri asılları 
ve ihracat listesindeki beyannamelerin ihracat 
taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına 
dair taahhütname ile birlikte ilgili ihracatçı bir-
likleri genel sekreterliklerine müracaat etmeleri 
gerekir.

19.  Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhü-
dünün kapatılması için belge sahibi firma 
tarafından başvuru işleminin nereye yapılması 
gerekir?

A) Gümrük idaresi
B) Ekonomi Bakanlığı
C) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
D) Belge sahibi firmanın üyesi bulunduğu İhracat-

çı Birliği Genel Sekreterliği



            GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI A

5

20.  Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçak-
çılıkla Mücadele Kanunu’nun hapis cezası  
öngördüğü fiillerden değildir?

A) İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı 
Türkiye’den ihraç etmek

B) Genel düzenleyici idari işlemlerle ithali yasak-
lanan eşyayı ithal etmek

C) Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle güm-
rük vergileri kısmen veya tamamen ödenmek-
sizin Türkiye’ye ithal etmek

D) Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek 
üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme 
rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, sahte bel-
ge ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapmak

21.  Aşağıdakilerden hangisi  5607 sayılı Kaçakçı-
lıkla Mücadele Kanunu’nun öngördüğü nitelik-
li hâllerden değildir?

A) Bu Kanun’da tanımlanan suçların ve kaba-
hatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi

B) Bu Kanun’da tanımlanan suçların ve kabahat-
lerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte 
işlenmesi

C) Yolcu beraberinde getirilen ticari nitelikte 
kaçak eşya

D) Bu Kanun’da tanımlanan suçların ve kabahat-
lerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi

22.  Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçak-
çılıkla Mücadele Kanunu’na göre verilecek 
cezada artırma nedeni değildir?

A) Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki 
serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı gümrük 
idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen 
çıkarmak veya değiştirmek

B) 5607 sayılı Kanun’da tanımlanan suçların ve 
kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafın-
dan birlikte işlenmesi

C) Eşyanın belirlenen gümrük kapıları dışından 
Türkiye’ye ithal edilmesi

D) Tekerrür

23.  Bağlayıcı Menşe Bilgisi verme yetkisi Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığının hangi birimindedir?

A) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
B) AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
C) Gümrükler Genel Müdürlüğü
D) Gümrük Müdürlüğü

24.  Aşağıda yer alan tanımlardan hangisi doğru 
değildir?

A) Tarife pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetve-
linde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen 
iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade 
edilen grupları 

B) Tarife kotası veya tarife kontenjanı: Bir mal ya 
da mal grubunun gümrük vergisi oranlarında 
belirli bir miktar veya değer için indirim yapıl-
maması ya da muafiyet sağlanmamasını

C) Tarife önlemleri: Dış ticaretin serbest piyasa 
koşullarında gelişmesine, konulan gümrük 
vergileri ile engel olunmasını

D) Tarife alt pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cet-
velinde pozisyon numarasını izleyen iki rakam 
ile birlikte altılı rakamlarla ifade edilen grupları

25.  Motorlu/motorsuz özel nakil vasıtalarının ger-
çek kişilerce ithalinde gümrük vergisi muafi-
yetinden kimler yararlanamaz?

A) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay 
ikamet ettikten sonra yerleşim yerini Türkiye 
Gümrük Bölgesine nakleden kişiler

B) Yurt dışındaki millî veya milletlerarası kad-
rolara atanıp bu görevlerinden dönen kamu 
görevlileri

C) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim 
yerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden 
kişiler

D) Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçen 
kişiler
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26.  Gümrüksüz satış mağazası ve depolarda yapı-

lan sayımlarda noksan ve/veya fazla çıkan eşya 
için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz?

A) Sayım sonucunda noksan çıkan eşyanın 
vergileri alınır. Ayrıca noksanlığın nereden 
kaynaklandığı ispatlanamazsa Gümrük Kanu-
nunun 236’ncı maddesine göre işlem yapılır.

B) Sayım sonucunda fazla çıkan eşyanın ver-
gileri alınır. Ayrıca fazlalığın nereden geldiği 
ispatlanamazsa Gümrük Kanunu’nun 238’inci 
maddesine göre işlem yapılır.

C) Sayım sonucu fazla çıkan eşya kayıtlara alınır. 
Fazlalığın nereden geldiği ispatlanamazsa tas-
fiye hükümleri uygulanır ve Gümrük Kanunu-
nun 236’ncı maddesine göre işlem yapılır.

D) Hak sahibi olmayanlara yapılan satışlar ile hak 
sahibi olmakla birlikte limit üstü satın alınan 
eşya da noksan çıkan eşya sayılır ve Gümrük 
Kanunu’nun 236’ncı maddesine göre işlem 
yapılır.

27.  A.TR dolaşım belgeleri ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?

A) Gümrük Birliği içerisinde bir gümrük idaresinin 
kontrolü altında olmayan eşyanın tamamının 
ya da bir kısmının Gümrük Birliği içinde başka 
bir yere gönderilmesi hâlinde, A.TR dolaşım 
belgesinin bir ya da birden fazla A.TR dolaşım 
belgesiyle değiştirilmesi mümkündür.   

B) Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, 
ihmal gibi nedenlerle A.TR dolaşım belgesi dü-
zenlenmemesi veya teknik nedenlerle reddi ya 
da özel şartlar nedeniyle, eşyanın ihracından 
sonra da A.TR dolaşım belgesi düzenlenebilir.

C) A.TR dolaşım belgesinin çalınması, kaybedil-
mesi veya hasar görmesi hâllerinde ihracatçı 
yetkili kuruluşa başvurarak sertifikanın ikinci 
nüshasının düzenlenmesini talep edebilir. 

D) “Onaylanmış İhracatçı” yetkisine haiz ihracat-
çılarımız, Basitleştirilmiş İşlem Usulleri  kapsa-
mında gümrük idaresine vize işlemi için ibraz 
zorunluluğu olmadan A.TR dolaşım belgeleri 
düzenleyebilmektedir. 

28.  Aşağıdakilerden hangisinde dahilde işleme 
rejimi kapsamında rejim hükümlerinin ihlalin-
de bir gümrük yükümlülüğü doğması hâlinde, 
uygulanacak olan müeyyide tam ve doğru 
olarak sayılmıştır? 

A) Eşyaya ilişkin gümrük vergileri ithal eşyasının 
dahilde işleme rejimine ilişkin  beyannamenin 
tescil tarihindeki vergi oranı ve vergilendirme 
unsurları göz önünde bulundurularak, faizi ile bir-
likte hesaplanır.  Ayrıca usulsüzlük cezası alınır. 

B) Eşyaya ilişkin gümrük vergileri ihracat be-
yannamesinin tescil tarihindeki vergi oranı ve 
vergilendirme unsurları göz önünde bulundu-
rularak hesaplanır. Ayrıca bu vergilerin iki katı 
para cezası alınır.

C) Eşyaya ilişkin gümrük vergileri ithal eşyasının 
dahilde işleme rejimine ilişkin  beyannamenin 
tescil tarihindeki vergi oranı ve vergilendirme 
unsurları göz önünde bulundurularak faizi ile 
birlikte hesaplanır. Ayrıca bu vergilerin iki katı 
para cezası alınır.

D) Eşyaya ilişkin gümrük vergileri ihracat beyanna-
mesinin tescil tarihindeki vergi oranı ve vergi-
lendirme unsurları göz önünde bulundurularak 
hesaplanır.  Ayrıca usulsüzlük cezası alınır.

29.  Aşağıdakilerden hangisi tamir amaçlı hariçte 
işleme izni ile ilgili olarak söylenemez?

A) Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan 
beyanname hariçte işleme izni hükmündedir. 
Ayrıca beyanname düzenlenmez.

B) Tamir amaçlı hariçte işleme izninin verilebilmesi 
için eşyanın bozuk olduğunun Sanayi ve Ticaret 
Odası veya Sanayi Odasından alınacak belge ile 
gümrük idaresine tevsik edilmesi gerekir.

C) Sermayesinin tamamı Devlete ait olan kamu 
iktisadi kuruluşlarına ait eşyaya ilişkin olarak 
tamir amaçlı hariçte işleme izni verilebilmesi 
için eşyanın bozuk olduğunun söz konusu 
kuruluşların yetkili teknik personeli tarafından 
rapora bağlanması gerekir.

D) Tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hâllerde, 
ithalat vergileri işlem görmüş ürünlere ait 
ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eş-
yasına en son işleme faaliyetine tabi tutuldu-
ğu ülkeden ithal edilse idi uygulanacak olan 
ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle 
hesaplanır.
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30.  Aşağıdakilerden hangisi ihracat beyannamesi 
yerine kullanılan belgelerden değildir?

A) Konşimento
B) Özel fatura
C) Kumanya listesi
D) Sözlü beyan formu

31.  Transit rejiminde rejim hak sahibi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Kefil  B) Gönderici
C) Asıl sorumlu D) Alıcı

32.  Aşağıdakilerden hangisinin ihracı ön izne 
bağlı değildir? 

A) Şeker 
B) Tütün döküntüleri 
C) Tütün tohumu ve fidesi
D) Afyon ve haşhaş kellesi 

33.  AB üyesi bir ülkeye yapılması planlanan bir 
ihracatta, eşyanın cins, nev’i ve niteliğine göre 
ilgili gümrük idaresine verilmesi beklenebile-
cek “eşya/belge türü” eşleştirmesi aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İşlenmiş tarım ürünü/EUR.1 Menşe Sertifikası
B) AKÇT kapsamı demir-çelik ürünleri/ EUR.1 

Menşe Sertifikası
C) Sanayi ürünü/ EUR.1 Menşe Sertifikası 
D) Balık/ A.TR Dolaşım Belgesi

34.  İhracat eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesi’ni 
terk ettiği tarihin tespiti ile ilgili olarak aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarih
B) Kara ve demir yoluyla çıkışlarda, eşyanın 

araca yüklendiği tarih
C) Yüklenmesi ve muayenesi tamamlanan ihraç 

eşyasının geçici depolama yerine alındığı tarih 
D) Deniz ve hava yoluyla çıkışlarda, eşyanın 

yüklendiği deniz veya hava taşıtının hareket 
ettiği tarih

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

A) Her eşya nihai kullanıma tabi tutulabilir.
B) Nihai kullanıma tabi tutulacak eşya Gümrük 

Yönetmeliği’nde yayınlanır.
C) Nihai kullanıma tabi tutulacak eşya İthalat 

Rejimi Kararı ile belirlenmiştir.
D) Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyada kullanım 

amacı şartı aranmaz.

36.  Devir nedeniyle başka bir gümrüğe gönderile-
cek nihai kullanım kapsamı eşya varış gümrü-
ğüne hangi belge ile gönderilir?

A) T5
B) INF8
C) INF1
D) Nihai Kullanım İzin Formu

37.  Gümrük laboratuvarlarındaki analizlerde aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Analizler ücretsiz olarak yapılır.
B) Beyanname başına 80 TL ücret alınır.
C) Analizlerde numune başına 100 TL ücret 

alınır.
D) Gümrük Yönetmeliği ek- 24’de yer alan listeye 

göre ücret alınır.
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38.  İkinci tahlil sonucu ile ilgili aşağıdaki ifadeler-

den hangisi doğrudur?

A) Kesin değildir, mükellefin itirazı üzerine üni-
versite ya da ilgili kurum ya da kuruluşta tahlil 
tekrarlanır.

B) Eşyanın teknik özellik ve niteliklerinin tayin ve 
tespiti bakımından kesindir.

C) Üçüncü tahlilin yapılıp yapılmaması ilgili Bölge 
Müdürlüğünce belirlenir.

D) Üçüncü tahlilin yapılıp yapılmaması Gümrükler 
Genel Müdürlüğünce belirlenir.

39.  Aşağıdakilerden hangisi TIR Sözleşmesine 
taraf ülkedir?

A) Mısır  B) Pakistan
C) Kanada  D) Hindistan

40.  “Gümrük mevzuatına ve gereken hâllerde 
eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulma-
sını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafın-
dan genel olarak uygulanan işlemler” ifadesi 
aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A) Gümrük beyanı
B) Gümrük gözetimi
C) Gümrük denetimi
D) Eşyanın gümrüğe sunulması

41.  “Muayene” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Gümrük ve ticaret müfettişleri ve gümrük 
idare amirleri muayenesi yapılmış ve işlem-
leri tamamlanmış eşyayı  ikinci kez muayene 
edebilirler.

B) Muayene memurları henüz gümrük gözetimi 
altında bulunan ve muayenesini yaptıkları 
eşyayı tekrar muayene edebilir.

C) İkinci muayene ilk muayeneden itibaren en 
geç bir yıl içinde yapılmak zorundadır.

D) Gümrük idareleri beyanın doğruluğunu araştır-
mak üzere eşyayı muayene edebilir.

42.  Aşağıdakilerden hangisi ekonomik etkili bir 
gümrük rejimi değildir?

A) Transit rejimi
B) Gümrük antrepo rejimi
C) Dahilde işleme rejimi
D) Hariçte işleme rejimi

43.  Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük 
vergileri için tebliğ tarihinden itibaren ne ka-
dar süre içinde itiraz edebilirler?

A) 7 gün  B) 10 gün
C) 15 gün  D) 30 gün

44.  Beyannamede düzeltme ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Beyannameler tescilden sonra düzeltilemezler.
B) Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin 

bildirilmesinden sonra düzeltme talepleri kabul 
edilmez.

C) Beyannamedeki bilgilerin yanlış olduğunun 
tespit edilmesinden sonra düzeltme talepleri 
kabul edilmez.

D) Başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurma-
ması kaydıyla beyan sahibinin talebi üzerine 
tescilden sonra bir veya daha fazla bilginin 
düzeltilmesine izin verilir.

45.  Aşağıdaki eşyalardan hangisi için A.TR dola-
şım belgesi düzenlenemez?

A) Otomotiv yedek parçası
B) Makarna
C) Portakal
D) Kumaş
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46.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Gümrük Böl-
gesi tanımı içinde yer almamaktadır?

A) Türkiye iç suları
B) Türkiye kara suları
C) Türkiye Cumhuriyeti toprakları
D) Kara sınırlarımızdan dışarıya doğru 30 kilo-

metre derinliğindeki alan

47.  “Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması ta-
lebinde bulunulması” ifadesi aşağıdakilerden 
hangisini tanımlamaktadır?

A) Eşyanın gümrüğe sunulması
B) Gümrük beyanı
C) Rejim beyanı
D) Karar

48.  Aşağıdakilerden hangisi gümrük beyannamesi 
yerine geçen belgedir?

A) Manifesto  B) Konşimento 
C) Kumanya listesi D) Özet Beyan

49.  Eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin 
tüm hükümlerin uygulanmasında esas alı-
nacak tarih aşağıdakilerin hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

A) Onay memurunun beyannameyi mühürlediği 
tarih

B) Yükümlünün beyannameyi imzaladığı tarih
C) Tescil tarihi
D) Onay tarihi

50.  İdareye intikal eden itirazların karara bağlanarak 
ilgili kişiye tebliğ edilme süresi kaç gündür?

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

51.  Aşağıdakilerden hangisi ekonomik etkili bir 
gümrük rejimi değildir?

A) Serbest dolaşıma giriş rejimi
B) Gümrük antrepo rejimi
C) Dahilde işleme rejimi
D) Hariçte işleme rejimi

52.  Yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyet tutarı 
ne kadardır?

A) 1500 AVRO B) 430 AVRO
C) 300 AVRO D) 150 AVRO

53.  Özel tertibatlı araç ithalinde aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır? 

A) Malul ve sakatlar tarafından kullanılan özel 
tertibatlı araçlarda araçların motor silindir ha-
cimleri en fazla 1600 cc. olmalıdır. 

B) Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 
gaziler hariç, sadece otomatik vitesli özel terti-
batlı araçların ithaline izin verilmez. 

C) Gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, 
kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olma-
malıdır.

D) Bizzat malul ve sakatlar tarafından kullanılma-
yan araçlarda özel tertibat aranmaz. 
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54.  Aşağıdakilerden hangisi, ithal eşyasının fiilen 

ödenen veya ödenecek fiyatından ayırdedile-
bilmeleri koşuluyla gümrük kıymetine dahil 
edilmeyecek unsurlardan değildir?

A) İthal eşyasına katılan malzeme, aksam, parça 
ve benzerleri

B) Eşyanın ithali veya satışı nedeniyle Türkiye’de 
ödenecek ithalat vergileri

C) İthal eşyasının Türkiye’de çoğaltılması hakkı 
için yapılan ödemeler

D) İthal eşyasının satışıyla ilgili olarak bir fi-
nansman anlaşması uyarınca alıcı tarafından 
üstlenilen faiz giderleri

55.  Yurt dışına 05/10/2012 tarihinde kara yoluyla 
çıkış yapan yolcu, 06/10/2012 tarihinde yurda 
kara yoluyla girişinde yolcu beraberi eşya mu-
afiyeti uygulamasına ilişkin aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) 3 karton sigara getirebilir.
B) 100 cl’lik 2 adet alkollü içki getirebilir.
C) 120 cl’lik 3 adet parfüm getirebilir.
D) Hediyelik eşya muafiyetinden faydalanamaz.

56.  Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları 
veya insani yardım kurumları tarafından güm-
rük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşı-
ma sokulması mümkün olan eşya aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Kahve, çay
B) Alkol ve alkollü içkiler
C) Temel ihtiyaç maddeleri
D) Ambulans ve diğer kurtarma araçları hariç 

olmak üzere motorlu araçlar

57.  Bedelsiz ithalat suretiyle ithal edilecek araçta 
yaş sınırlaması kaç yıldır?

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

58.  Bir TIR taşımasında hareket ve varış gümrük 
idarelerinin toplam sayısı aşağıdakilerden 
hangisini geçemez?

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

59.  TIR karnesi himayesinde yapılan bir taşımada 
aşağıda belirtilen taşıma türlerinden hangisi 
yapılamaz?

A) Dahili taşımacılık
B) Ro-Ro taşımacılığı 
C) Ro-La taşımacılığı
D) Uluslararası taşımacılık  

60.  Transit rejimine tabi eşyayı ve transit refakat 
belgesini  varış gümrük idaresine sunmak-
sızın tesislerinde veya belirlenmiş bir başka 
yerde teslim almaya yönelik olarak verilen 
statü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yetkilendirilmiş yükümlü
B) İzinli gönderici 
C) İzinli ithalatçı
D) İzinli alıcı
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61.  1951 tarihli Kuvvetlerin Statüsü  Hakkında Ku-
zey Atlantik Anlaşması’na Taraf Devletler Ara-
sındaki Sözleşme kapsamı eşyanın Türkiye 
Gümrük Bölgesinde transiti aşağıda belirtilen 
belgelerden hangisiyle yapılır?

A) Takrir  
B) Form 302
C) Nato Beyannamesi 
D) Sözlü Beyan Formu

62.  Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) gümrük idarele-
rini hak sahibine karşı hangi konuda ve hangi 
eşya için bağlar?

A) Tarife pozisyonu konusunda BTB’nin verildiği 
tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemle-
rine konu olan eşya için

B) Tarife pozisyonu konusunda ve BTB’nin hak 
sahibine tebliği tarihinden sonra tamamlana-
cak gümrük işlemlerine konu olan eşya için

C) Tarife pozisyonu ve menşei konusunda 
BTB’nin verildiği tarihten sonra tamamlanacak 
gümrük işlemlerine konu olan eşya için

D) Tarife pozisyonu konusunda, BTB başvuru for-
munda belirtilen müracaat tarihinden sonraki 
işlemlere konu olan eşya için

63.  Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan her 
bölümün başında yer alan ve tarifenin yorumu 
bakımından bağlayıcı olmayıp, yol gösterici 
nitelikte olan ibarelere ne ad verilir?

A) Bölüm Notu B) Fasıl Başlığı
C) Fasıl Notu D) Bölüm Başlığı

64.  Aşağıdakilerden hangisi tarife alt pozisyonu-
dur?

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

65.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bağlayıcı Tarife Bilgisi talep edene ücretsiz 
olarak verilir.

B) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurusu birden fazla 
kalem eşya için yapılır.

C) Bağlayıcı Tarife Bilgisi, yetkili Gümrük ve Tica-
ret Bölge Müdürlüklerince düzenlenir.

D) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurusu Gümrük 
Yönetmeliğinin ekinde yer alan başvuru formu 
örneğine uygun bir form ile yapılır.

66.  Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki tarife pozis-
yonlarının kapsamıyla ilgili ayrıntılı açıklama-
ların yer aldığı ve eşya sınıflandırılmasında 
kullanılan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alfabetik Eşya Fihristi
B) Kombine Nomanklatür
C) Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi
D) Sınıflandırma Avileri Kompendiyumu

67.  Geçici ithalat rejimine ilişkin aşağıda yer alan 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kısmı muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek 
eşyadan her ay için alınacak ithalat vergileri, 
geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin 
tescil tarihinde söz konusu eşyanın serbest 
dolaşıma girmiş olması hâlinde alınacak vergi-
ler tutarının %3’ü olarak belirlenir.

B) İthal eşyası ile ilgili ayniyet tespitinin mümkün 
olmadığı hâllerde geçici ithalat rejiminin kulla-
nılmasına izin verilmez. 

C) Taşıma araçları hariç olmak üzere eşyanın 
geçici ithali için gümrük beyannamesi yerine 
A.TR Dolaşım Belgesi kullanılabilir. 

D) Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek 
eşyadan ithalat vergilerini karşılayacak tutarda 
teminat alınır. 
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68.  Geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma 

giriş rejimine tabi tutulmak istenmesi hâlinde 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta güm-
rük yükümlülüğü gümrük beyannamesinin 
tescil edildiği tarihte başladığından, eşyanın 
geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihteki 
vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurları 
dikkate alınır. 

B) Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen 
eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi 
tutulmak istenmesi hâlinde geçici ithalat rejimi-
ne ilişkin beyannamenin tescil edildiği tarihteki 
vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurları-
na göre tespit edilecek ithalat vergileri alınır.

C) Geçici ithalat eşyasının serbest dolaşıma 
giriş rejimine tabi tutulmak istenmesi hâlinde 
söz konusu eşya için geçerli  ticaret politikası 
önlemleri uygulanır. 

D) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal eşyasının 
bu rejimden yararlandığı her ay için (%3) tahsil 
edilen miktar dışında kalan ithalat vergileri 
alınır. 

69.  Gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile ilgili 
olarak hangisi doğrudur?

A) Eşyanın işlenmesinden sonra rejime tabi 
tutulduğu sıradaki niteliğine veya durumuna 
dönüştürülmesinin ekonomik olarak mümkün 
olduğu durumlar için uygulanır.

B) İşlenmiş ürünün ithalat vergisinin, bünyesinde 
bulundurduğu ithal ürünün vergisinden daha 
yüksek olduğu işlemler için uygulanır.

C) İşlenmiş ürünün ithalat vergisinin, bünyesinde 
bulundurduğu ithal ürünün vergisinden daha 
düşük olduğu işlemler için uygulanır.

D) İşlenmiş ürünler içinde ithal eşyasının teşhisi-
nin mümkün olmadığı eşya için uygulanır. 

70.  Tamir amaçlı hariçte işleme iznine ilişkin 
olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir ettiril-
mek istenen eşyaya ilişkin hariçte işleme izni 
Ekonomi Bakanlığınca verilir. 

B) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir etti-
rilmek istenen eşyaya ilişkin hariçte işleme 
izni ilgili gümrük müdürlüğü tarafından verilir. 
Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan be-
yanname hariçte işleme izni hükmündedir. 

C) Gümrük müdürlüğünce eşyanın ihracat rejimi 
hükümlerine göre işlemleri yapılarak beyanna-
menin 44 numaralı kutusuna; işleme faaliyeti-
nin mahiyeti ve eşyanın marka, seri numarası, 
model yılı gibi ayırt edici özellikleri ile özel işa-
retleri kaydedilmek suretiyle, eşyanın ayniyet 
tespiti  yapılır.

D) Tamir amaçlı hariçte işleme izninin verilebil-
mesi için, eşyanın tamir edilebilir durumda 
olduğunun gümrük idarelerince tespiti gere-
kir. Bunun mümkün olmaması hâlinde, söz 
konusu eşyanın bakım ve onarımı ile sorumlu 
yetkili servisinden alınacak teknik rapor veya 
sanayi odası veya ticaret ve sanayi odasından 
alınacak belgenin gümrük idaresine tevsik 
edilmesi gerekir.

71.  Eşyanın tercihli olmayan menşeinin tespiti ile 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi “tümüy-
le bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya” 
ifadesi kapsamına girmez?

A) O ülkede yetiştirilen canlı hayvanlardan elde 
edilen ürünler

B) O ülkede tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcı-
lık ürünleri

C) O ülkede doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar
D) O ülkede depolanan eşya 
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72.  Aşağıdakilerden hangisi üçgen trafiğin tanımı-
dır?

A) Türkiye Gümrük Bölgesinin bir parçasından 
geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede 
işlem görmüş ürünlerin, Türkiye Gümrük 
Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam 
muafiyetle serbest dolaşıma girmesi usulüdür.

B) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parça-
sından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü 
ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği 
Gümrük bölgesinin diğer parçasında kısmi 
veya tam muafiyetle serbest dolaşıma girmesi 
usulüdür.

C) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parça-
sından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü 
ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği 
Gümrük Bölgesinin diğer parçasında muafi-
yete tabi olmadan serbest dolaşıma girmesi 
usulüdür.

D) Türkiye Gümrük Bölgesinin bir parçasın-
dan geçici olarak ihraç edilerek Avrupa 
Topluluğu’nda işlem görmüş ürünlerin, Türkiye 
Gümrük Bölgesinin diğer parçasında muafi-
yete tabi olmadan serbest dolaşıma girmesi 
usulüdür.

73.  Aşağıdakilerden hangisi menşe şahadetname-
sinde bulunması zorunlu bilgilerden değildir?

A) Eşyayı gönderenin adı, soyadı
B) Türkiye’deki alıcısının adı, soyadı
C) Eşyayı üreten firmaya ilişkin bilgiler
D) Kapların marka, numara ve sayıları

74.  Gümrük Kanunu hükümlerine göre, fatura 
veya diğer belgelerde yazılı yabancı paralar, 
hangi döviz kurları üzerinden Türk Lirasına 
çevrilir?

A) Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihteki 
T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları

B) Özet beyanın verildiği tarihteki T.C. Merkez 
Bankası efektif alış kurları

C) Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihteki 
T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları

D) Özet beyanın verildiği tarihteki T.C. Merkez 
Bankası döviz satış kurları

75.  İthalatçının temsilcisine, kıymeti belirlenecek 
eşyanın satın alınmasında yurt dışında verdiği 
temsil hizmeti karşılığı ödediği ücret hangisidir? 

A) Tellaliye
B) Satış komisyonu
C) Banka komisyonu 
D) Satınalma komisyonu

76.  Aşağıdakilerden hangisi, Gümrük Kanunu’nda 
sayılan ve satış bedeli yönteminin uygulanma-
sını engellemeyen kısıtlamalardan değildir? 

A) Eşyanın kullanım şeklini ve alanlarını sınırla-
yan kısıtlamalar

B) Eşyanın kıymetini önemli bir ölçüde etkileme-
yen kısıtlamalar

C) Eşyanın tekrar satılabileceği coğrafi bölgeyi 
sınırlayan kısıtlamalar 

D) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve bunların yet-
kili kıldığı merciler tarafından konulmuş olan 
kısıtlamalar 

77.  Aşağıdakilerden hangisi, gümrük kıymetinin 
belirlenmesinde, doğrudan doğruya, alıcı ile 
satıcı arasındaki ilişkinin varlığının kabul edi-
leceği durumlardan değildir? 

A) Aynı ailenin üyeleri olmaları
B) Birbirlerinin yasal ortakları olmaları
C) Birinin diğerinin tek acentesi olması
D) Birinin diğerini dolaylı veya dolaysız olarak 

kontrol etmesi
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78.  Gümrük müşavirlerinin sorumluluklarına 

ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve şirketlerine 
ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket 
adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi 
ve belgelerde değişiklik olması hâlinde bunları 
bir hafta içinde gümrük müşavirleri dernekleri-
ne bildirirler.

B) Müşavir yardımcıları ve stajyerlerin göreve 
başlama ve ayrılmaları, ilgili gümrük müşaviri 
tarafından on beş gün içinde gümrük müşavir-
leri derneğine bildirilir.

C) Gümrük müşavirleri mesleki faaliyetlerini 
gerçek kişi olarak veya tüzel kişilik oluşturarak 
sürdürebilirler. 

D) Tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri 
gerçek kişi olarak mesleki faaliyette buluna-
mazlar.

79.  Onaylanmış Kişi Statü Belgesi müracaatlarına 
ilişkin ön incelemeyi aşağıdakilerden hangisi 
yapar?

A) İlgili Gümrük Müdürlüğü
B) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
C) İlgili Gümrük ve Muhafaza Bölge Müdürlüğü
D) Yetkili Gümrük ve Muhafaza Bölge Müdürlüğü

80.  Temsile ilişkin olarak aşağıdaki  ifadelerden 
hangisi doğrudur?

A) Dolaylı temsilde temsilci gümrük beyanname-
lerini beyan sahibi sıfatıyla imzalar.

B) Doğrudan temsilde temsilci başkası adına ve 
kendi hesabına hareket eder. 

C) Bir başka kişi adına veya hesabına hareket 
ettiğini beyan etmeyen kişi tarafından gerçek-
leştirilen tasarruf ve işlemler geçersiz sayılır.

D) Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsa-
mında gelen ya da gönderilen, miktarı ve de-
ğeri Bakanlar Kurulunca belirlenecek eşyanın 
gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kulla-
nıma tabi tutulması faaliyetlerinin takip edilip 
sonlandırılmasında, posta idaresi ya da hızlı 
kargo taşımacılığı yapan şirketler doğrudan 
temsilci olarak yetkili kılınabilir.

81.  “Kalmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde 
“oyalanmak, vakit geçirmek” cümlesindeki 
anlamında kullanılmıştır?

A) Çocuğu sıkı sıkı kucakladı ve öylece kaldı.
B) Bu şehirden taşınmasına dört ay kalmıştı.
C) Kısa bir süre tezgâhın önünde kaldı.
D) Tam beş sene benimle kaldı.

82.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 
yoktur?

A) Bu kış köy halkı için çok daha zor geçti.
B) Hiçbirimiz onun kadar hevesle sarılmadık bu işe.
C) Gözlerimin içine bakan bu çocuk aslında beni 

en az anlayanlarıydı.
D) Bu sorunlu benlik algısının nedenini anlamak 

için kafasını yormuyordu.

83.  “Yerel seçimlerin tarihi yaklaştıkça partilerin 
çalışmaları gittikçe artıyor.” cümlesindeki 
anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanımı
B) Özne-yüklem uyumsuzluğu
C) Tamlama yanlışlığı
D) Nesne eksikliği

84.  “Kel ölür ( ) sırma saçlı olur ( ) kör ölür ( ) 
badem gözlü olur ( )” atasözünde yay ayraçla 
gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaret-
lerinden hangisi getirilmelidir?

A) (;)  (,)  (;)  (.) B) (;)  (:)  (;)  (!)
C) (,)  (:)  (,)  (!) D) (,)  (;)  (,)  (.)
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85.  Ne zamandır unutamıyorum arkadaşımın 
söylediklerini. İlk anda çarpıcı ama daha sonra 
yanlış gelmişti bana. Okudukça, yazdıkça 
neden uzaklaşsındı insanlardan? Okumak, 
yazmak kendini bütünlemenin ve aşmanın en 
ileri yollarından değil miydi? Kendini aşan 
insansa gittikçe teklikten kurtulup öteki insan-
larla bütünlüğe doğru gitmez miydi?

Yazar, arkadaşının aşağıdaki hangi sözü üzeri-
ne bu paragrafı yazmıştır?

A) Okuyup yazdıkça insanlarla aramdaki uzaklı-
ğın yok olduğunu anlıyorum.

B) Okuyup yazdıkça insanlardan uzaklaştığımı, 
tenhalaştığımı gördüm.

C) Okuyup yazdıkça kendime daha çok zaman 
ayırmam gerektiğini farkettim.

D) Okuyup yazdıkça kendimden uzaklaşıp diğer 
insanlarla bütünleşmenin yollarını buldum.

86.  ABC üç basamaklı bir sayıdır. 
Verilen çarpma işlemine göre, 
A B C+ +  kaçtır?

A) 11 B) 10 C) 9 D) 8

87.  Her gün 12 dakika geri kalan bir saat pazartesi 
günü saat 10.00’da ayarlanmıştır. Pazartesi-
den sonraki ilk cumartesi günü saat 22.00’de 
bu saat kaçı gösterir?

A) 20.42 B) 20.54 C) 21.00 D) 21.06

88.  224  sayısının dörtte biri aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) 26  B) 212  C) 222  D) 223

89.  Aynı iş gücüne sahip bir grup işçi bir işi  
8 günde yapabiliyor. İşçi sayısı % 20 azaltılır, 
günlük çalışma süresi % 25 artırılırsa aynı iş 
kaç günde biter?

A) 5 B) 7 C) 8 D) 10

90.  Aşağıdakilerden hangisi bir çift sayıdır?

A) .3 54 2   B) 2 3211 +

C) .2 3 14 +   D) 3 59 5+

91.  Bulgaristan’ın, Birinci Dünya Savaşı’na İttifak 
Devletleri’nin yanında girmesinde etkili olan 
faktör, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çanakkale Zaferi’nin kazanılması
B) Versay Antlaşması’nın imzalanması
C) Osmanlı Devleti’nin savaştan çekilmesi
D) Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa girmesi

92.  İstanbul Hükûmeti, Temsil Heyetinin varlığını, 
aşağıdakilerden hangisiyle tanımıştır?

A) Erzurum Kongresi’nin toplanmasıyla
B) Amasya Görüşmesi’nin yapılmasıyla
C) Havza Genelgesi’nin yayımlanmasıyla
D) Balıkesir Kongresi’nin düzenlenmesiyle

93.  Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılma nedeni, 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarıma dayalı ekonomiyi geliştirmek
B) Toplumdaki kişisel ayrıcalıkları kaldırmak
C) Mevcut endüstri kurumlarını korumak ve yeni-

lerinin açılmasını sağlamak
D) Türk karasularında yalnızca Türk gemilerine 

mal ve yolcu taşıma hakkını vermek



16

      GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI A
94.  1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanu-

nu, aşağıdaki konuların hangisinde kadın - 
erkek eşitliğini sağlamamıştır?

A) Miras  B) Şahitlik
C) Meslek Seçme D) Seçme - Seçilme

95.  Türkiye, Atatürk Döneminde “ Yurtta barış, ci-
handa barış” ilkesi doğrultusunda izlediği dış 
politikanın bir gereği olarak bölgesel ve ulus-
lararası alandaki barışçı faaliyetlere katılmıştır.

Atatürk Döneminde görülen aşağıdaki geliş-
melerden hangisi bu kapsamda değerlendiri-
lemez?

A) Sadabat Paktı
B) Balkan Antantı
C) Moskova Antlaşması
D) Milletler Cemiyetine giriş

96.  Aşağıdakilerden hangisi meşruti monarşi ile 
yönetilen ülkelere örnek gösterilebilir?

A) İran  B) Suriye
C) İsrail  D) Japonya

97.  Osmanlı Devleti’nde ilk anayasa uygulaması 
aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?

A) 1839 - Tanzimat Fermanı
B) 1856 - Islahat Fermanı
C) 1876 - Kanuniesasi
D) 1921 - Teşkilatıesasi

98.    I- Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 
yenilenmesine karar vermek

 II- Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve 
Başkanını atamak

III- Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisine geri göndermek

IV- Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve 
yayımlamak

Yukarıdakilerden hangileri cumhurbaşkanının 
yasama ile ilgili görevlerindendir?

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

99.  Aşağıdakilerden hangisi G8 (Group of Eight) 
ülkelerinden biri değildir?

A) Türkiye  B) Fransa
C) Almanya D) İtalya

100.    I- Köy Enstitüleri
 II- Millet Mektepleri
III- Diyanet İşleri Başkanlığı

Yukarıdakilerden hangileri, Atatürk 
Dönemi’nde kurulmuştur?

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

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kural-
lara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2.	Sınav	başladıktan	sonra	adayların	salon	görevlileri	ve	birbirleri	ile	konuşmaları,	kalem,	silgi	vb.	şeyleri	
istemeleri	yasaktır.	

3.	Adaylar	 sınav	 süresince,	 sınav	 giriş	 belgesi	 ile	 birlikte	 kimlik	 belgelerinden	 birini	 (nüfus	 cüzdanı,	
pasaport	veya	sürücü	belgesi)	masalarının	üzerinde	bulundurmak	zorundadırlar.

4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim 
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

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

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

●	Soracağınız	bir	şey	var	mı?	Varsa	şimdi	sorunuz.
●	Sınav	başladıktan	sonra	sorularınıza	cevap	verilmeyecektir.	
●	Başlama	zilini	bekleyiniz.
●	Hepinize	başarılar	dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
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A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.  a
2.  d
3.  b
4.  c
5.  d
6.  a
7.  c
8.  d
9.  a

10.  b
11.  d
12.  a
13.  b
14.  c
15.  a
16.  c
17.  b
18.  d
19.  d
20.  b
21.  c
22.  a
23.  c
24.  b
25.  d

26.  b
27.  a
28.  c
29.  d
30.  a
31.  c
32.  c
33.  b
34.  d
35.  c
36.  a
37.  d
38.  b
39.  c
40.  b
41.  c
42.  a
43.  c
44.  a
45.  c
46.  d
47.  b
48.  c
49.  c
50.  a

51.  a
52.  b
53.  d
54.  a
55.  d
56.  c
57.  b
58.  c
59.  a
60.  d
61.  b
62.  a
63.  d
64.  a
65.  b
66.  c
67.  c
68.  b
69.  c
70.  a
71.  d
72.  b
73.  c
74.  a
75.  d

76.  a
77.  c
78.  b
79.  b
80.  a
81.  c
82.  d
83.  a
84.  d
85.  b
86.  c
87.  b
88.  c
89.  c
90.  d
91.  a
92.  b
93.  c
94.  d
95.  c
96.  d
97.  c
98.  d
99.  a

100.  d


