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REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 

 (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 

11.04.2015 

 

 

 

 

1. T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri 

arasında yer almamaktadır? 

 

A) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek 

B)  Devlet Denetleme Kurulu üyelerini ve Başkanını atamak 

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek  

D) Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek 

E) Fakülte Dekanlarını seçmek 

 

2. T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Yüksek Mahkeme değildir? 

 

A) Danıştay 

B) Yargıtay 

C) Sayıştay  

D) Anayasa Mahkemesi 

E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi,  

 

3. 640 sayılı KHK göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi 

edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli 

tedbirleri almak Bakanlığımız hangi biriminin görevidir?  

 

A) Strateji Geliştirme Başkanlığı 

B) Özel Kalem Müdürlüğü 

C) Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği  

D) Hukuk Müşavirliği 

E) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

 

4. 640 sayılı KHK göre, Bakanlıkta, önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı 

olmak üzere en fazla kaç Bakanlık Müşaviri atanabilir?  

 

A) 10   B) 20   C) 30   D) 25   E) 35 

 

5. 640 sayılı KHK göre, Bakanlığımız birimlerinde Daire Başkanı olarak görev yapan bir 

personelin, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için atamanın yapıldığı tarihte 

bu görevde fiilen en az kaç yıl görev yapmış olması zorunludur? 

 

A) 1   B) 2   C) 3   D) 5    E) 10 
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6. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi Rehberlik 

ve Teftiş Başkanlığı’nın görev ve yetkileri arasında yer almamaktadır? 

 

A) Bakanlığın amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesini ve mevzuata, plan ve programa uygun 

çalışılmasını sağlamak üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Makama sunmak 

B) Serbest dolaşıma giriş, ihracat, yeniden ihracat, imha, gümrüğe terk işlemlerinin doğru 

uygulanmasını sağlamak 

C) Ticarî işletmelerde gümrük ve dış ticaret mevzuatı uygulamalarını incelemek, denetlemek, 

soruşturmak ve sonradan kontrole tabi tutmak 

D) Bakanlık teşkilatının ticaret konularındaki faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme ve 

soruşturma yapmak 

E) Mevzuatın uygulanmasında görülen aksaklıklar hakkında görüş ve önerilerini bir rapor 

hâlinde Makama sunmak 

 

7) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi 

Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almamaktadır? 

 

A) Gümrük bölgesi içinde bulunan bütün nakil vasıtalarını, bunların yük ve eşyasını, personel 

ve yolcularını muayene etmek 

B) Bakanlığın denetimine tâbi gümrük ambar, antrepoları ve serbest bölgelerdeki mevcut mallar 

ile bunların kayıtlarını incelemek, teftiş etmek 

C) Bakanlık ve Hazinenin haklarını koruyucu tedbirler almak 

D) Ticaret ve sanayi odalarını, ticaret odalarını, sanayi odalarını, deniz ticaret odalarını, ticaret 

borsalarını, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile ürün 

ihtisas borsalarını, ticari şirketleri ve ticaret sicil memurluklarını, umumi mağazalar ve lisanslı 

depoları incelemek ve denetlemek 

E) Konut yapı kooperatiflerinin işlemlerini ve hesaplarını incelemek ve denetlemek 

 

8. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi Gümrük ve 

Ticaret Müfettişleri tarafından düzenlenen rapor türleri arasında yer almamaktadır? 

 

A) Teftiş Raporu 

B) Sonradan Kontrol Raporu 

C) Vergi Tekniği Raporu 

D) Soruşturma Raporu 

E) İnceleme Raporu 

 

9. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğine göre teftiş edilen birimin kaydına giren 

cevaplı raporun, ilgili memurlar ve amirleri tarafından ne kadar sürelerle karşılanması 

gerekir? 

 

A) 10 gün  B) 15 gün  C) 30 gün         D) 45 gün       E) 60 gün 

 

10. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğine göre teftiş, inceleme, denetleme veya 

soruşturma sırasında aşağıdakilerin hangisi görüldüğünde cevaplı rapor düzenlenmez? 

A) Eksiklikler 

B) Yanlışlıklar 

C) Uygunsuzluklar  

D) Adli takip gerektirmeyecek nitelikteki usulsüzlükler 

E) Adli takip gerektirecek nitelikteki usulsüzlükler 
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11. Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde görevli Memur Bay X’in 15.03.2014 

tarihinde “Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek ” suçunu işlediği, 30.03.2015 

tarihinde öğrenilmiştir. İlgili hakkında disiplin soruşturması veya disiplin 

kovuşturmasına başlanması gereken en son tarih ile bu suç nedeniyle en son ceza 

verilebilecek tarihi sırasıyla gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) 30.09.2015; 30.03.2017 

B) 30.04.2015; 30.03.2017 

C) 30.09.2015; 15.03.2016 

D) 30.04.2015; 15.03.2016 

E)15.04.2014; 15.03.2016 

 

12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Memurun bakmakla yükümlü olduğu 

veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları 

ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının 

bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, 

aylık ve özlük hakları korunarak, azami kaç aya kadar refakat izni verilir? 

 

A) 3  

B) 6    

C) 9       

D) 12 

E) 18 

 

13. Bir yıldan fazla hizmeti olan memur (X), 2013 yılından devreden 17 günlük yıllık iznini 

devrettiği 2014 yılına ait olan 20 günlük yıllık izni ile birlikte (toplam 37 gün) tamamını 

26.12.2014 tarihinden itibaren kullanmak üzere başvuruda bulunmuştur. 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’na göre, memur (X)’in, kullanabileceği toplam izin süresi kaç 

gündür?  

 

A) 37       

B) 26   

C) 25      

D) 20  

E) 40  

 

14. Şikayetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikayet sahiplerine tebliğ edilmesi 

ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi 

izleyen …………. içinde tamamlanması zorunludur. 

 

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğe göre yukarıda boş 

bırakılan yere gelecek uygun süre hangisidir? 

 

A) 10 gün 

B) 15 gün 

C) 30 gün 

D) 1 ay 

E) 60 gün 
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15. Harf büyüklüğünün Times New Roman için …….punto. Arial için ……punto olması 

esastır. Ancak gerekli hâllerde metinde harf büyüklüğü 9 puntoya, iletişim bilgilerinin 

yazımında ise 8 puntoya kadar düşürülebilir. 

 

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre yukarıda 

boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sayılar gelmelidir? 

 

A) 12-12  B) 12-11  C) 11-12  D) 12-9       E) 12-10 

 

16. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde yapılan başvuruda istenen bilgi 

veya belgeye sahip olmayan kurum ve kuruluşlar ne yapmalıdır? 

 

A) Başvuru dilekçesi ilgili kurum veya kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak 

bildirilir. 

B) Başvuru dilekçesi ilgili kurum veya kuruluşa gönderilir. 

C) İlgili kurum veya kuruluştan bilgi talep edilerek, alınan cevap başvurana bildirilir. 

D) Sadece, başvuruyu yapana söz konusu bilgi ve belgeye sahip olmadıkları bildirilir. 

E) Hiçbiri 

 

17. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Kurulu Başkanını kim 

seçer? 

 

A) Kurul üyeleri 

B) Adalet bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu 

C) Bakanlar Kurulu 

D) Adalet Bakanı 

E) Cumhurbaşkanı 

 

18. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi ihtiyari olarak yayımlanabilecek 

bilgi veya belgelerden değildir? 

 

A) Teşkilat yapısı, görevler, bütçe, gelir ve giderler hakkındaki bilgi veya belgeler 

B) Personel sayısı ve statüleri hakkındaki bilgiler 

C) Verilen hizmetlere ilişkin bilgiler 

D) Şikayet ve başvuruların yapılma usulü ve verileceği merci veya yetkili kişi hakkında bilgiler 

E) Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler 

 

19. 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi davetiyenin ihtiva 

edeceği kayıtlardan değildir? 

 

A) Tarafların ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile ikametgah veya 

mesken yahut iş adresleri 

B) Anlaşılacak şekilde kısaca tebliğin mevzuu 

C) Davet edilen şahsın hangi mercide ve hangi gün ve saatte hazır bulunması lazım geldiği ve 

bu merciin yeri 

D) Davetiyeyi çıkaran merciin mührü ve mahkeme baş katibinin ve diğer mercilerde salahiyetli 

memurun imzası 

E)Tebliğ ücreti 
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20. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre dilekçe hakkını 

usulüne uygun bir şekilde kullanan bir şahsa başvurunun sonucu ya da yapılmakta olan 

işlemin safahatı en geç ne kadar süre içerisinde bildirilir? 

 

A) 7 gün içinde 

B) 15 gün içinde 

C) 30 gün içinde 

D) 1 ay içinde 

E) 60 gün içinde 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi Türk vatandaşı olmayan yabancıların 3071 sayılı Dilekçe 

Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun dan yararlanabilmesinin koşullarından biri 

değildir? 

 

A) Türkiye'de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla bu haktan 

yararlanabilirler 

B) Yabancı şahsın en az bir yıl Türkiye’de bulunmuş olması gerekir 

C) Yabancı şahsın Türkiye’de ikamet etmesi gerekir 

D) Dilekçenin Türkçe yazılması gerekir 

E) Dilekçede şahsın adı ve soyadı ile beraber imzasının da bulunması gerekir 

 

22. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 

Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi veya hangileri mal bildiriminde bulunurlar? 

 

1-Bakanlar Kurulu Üyeleri 

2-Noterler 

3-Gazete Baş Yazarları 

4-Siyasi Parti Genel Başkanları 

 

A) 1-2-3 

B) 2-3 

C) Yalnız 4 

D) 2-3-4 

E) Hepsi 

 

23. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 

Kanununa göre; Kanunun 6. Maddesinde belirtilen sürelerde mal bildiriminde 

bulunmayana bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine 

tebliğinden itibaren ……gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana ……aya  

kadar hapis cezası verilir. 

 

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

A) 30 gün / 1 ay 

B) 10 gün / 3 ay 

C) 30 gün / 3 ay 

D) 10 gün / 1 ay 

E) 1 ay / 3 ay 
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24. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 

Kanununa göre; mal bildirimin zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde 

B) Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen yedi gün içinde 

C) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen bir ay içinde 

D) Gazete sahibi gerçek kişiler faaliyete geçme tarihini izleyen iki ay içinde 

E) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde 

 

25. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; ihraç eşyasının gümrüklenmiş 

değeri nedir? 

 

A) Eşyanın FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamı 

B) Eşyanın CIF kıymeti 

C) Eşyanın FOB kıymeti 

D) Eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamı 

E) Eşyanın FOB ve CIF kıymeti 

 

26. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; Yabancı ülkelerden gelen yasak 

eşya, yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilirse, eşyaya ne işlem 

uygulanır? 

 

A) Müsadere edilir 

B) İmha edilir 

C) Teminat altında ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere veya diğer bir ülkeye 

iade ve sevk olunur 

D) Tasfiye işlemine tabi tutulur 

E) Herhangi bir gümrük rejime tabi tutulur 

 

27. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; Kanun kapsamına giren suçlar 

nedeniyle açılan davalara bakmakla görevli mahkeme hangisidir? 

 

A) Ağır Ceza Mahkemesi 

B) Ticaret Mahkemesi 

C) Sulh Ceza Mahkemesi 

D) Asliye Ceza Mahkemesi 

E) İdare Mahkemesi 

 

28. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; kaçak eşya, her türlü silah, 

mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğundan şüphe edilen her türlü 

kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde yapılacak 

arama ve el koymalar usul yönünden hangi kanuna göre yerine getirilir? 

 

A) 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 

B) 4458 Sayılı Gümrük Kanunu 

C) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 

D) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

E) 5277 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu 
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29. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; gümrük vergileri tanımından ne 

anlaşılır? 

 

A) Eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ve diğer mali yükümlülükler 

B) Sadece Gümrük Vergisi 

C) Sadece Katma Değer Vergisi 

D) Gümrük Vergisi ile Katma Değer Vergisi 

E) Eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler 

 

30. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna 

göre soruşturma izni vermeye yetkili mercilerden hangisi aşağıda yanlış olarak 

verilmiştir? 

 

A) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam 

B) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali 

C) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu 

görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi 

D) Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu 

görevlileri hakkında vali 

E) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer 

memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri 

 

31. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna 

göre soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı kaç gün içinde itiraz edilebilir? 

 

A) 15 gün  B) 7 gün  C) 10 gün  D) 45 gün      E) 30 gün 

 

32. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna 

göre soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararlara yapılan itirazlar 

hangi sürede karara bağlanır? 

 

A) En geç 45 gün 

B) En geç 1 ay 

C) En geç 30 gün 

D) En geç 6 ay  

E) En geç 3 ay 

 

33. Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da 

soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, 

derhal yetkili ve görevli ………gönderilir. 

 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna 

göre yukarıdaki paragrafta yer alan boş alana hangisi gelmelidir? 

 

A) Kaymakamlığa  

B) Valiliğe  

C) Cumhuriyet Başsavcılığına  

D) Danıştay’a  

E) Bakanlığa  
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34. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna 

göre Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisi hakkında Soruşturma izni vermeye 

yetkilidir?  

  

A) Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri 

B) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 

C) TBMM Başkanı 

D) TBMM Genel Sekreteri 

E) Bakanlar 

 

35. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, İdare Mahkemelerinde dava açma 

süresi kaç gündür? 

 

A) 10 gün 

B) 15 gün 

C) 30 gün 

D) 60 gün 

E) 7 gün 

 

36. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, Danıştay veya İdari Mahkemeler, 

aşağıdakilerin hangisi veya hangilerinin birlikte gerçekleşmesi halinde yürütmenin 

durdurulmasına karar verebilir?  

 

I-idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması 

II-idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması 

III-Maddi zarar olması 

 

A) Yalnız I 

B) Yalnız 1I 

C) Yalnız III 

D) I-II 

E) I-II-III 

 

37. 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, eşyanın gümrüğe sunulmasından sonra 

gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar bulunduğu statü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Antrepo eşyası 

B) Geçici depolanan eşya  

C) Serbest dolaşımda bulunan eşya 

D) İhraç eşyası  

E) Transit eşyası 

 

38. 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, 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 kaç aydır? 

 

A) 1   B) 3   C) 6   D) 12   E) 24 
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39. 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, beyannamelerin iptali ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Gümrük idareleri beyan sahibinin talebi üzerine eşyanın yanlışlıkla beyanname konusu 

gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmesi halinde, tescil edilmiş 

bir beyannameyi iptal edebilir 

B) Gümrük idarelerince beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmiş olduğu 

hallerde muayeneye başlanılmadan önce beyannamenin iptali idare amirinin iznine tabidir 

C) Beyannamesi iptal edilen ve hiçbir şekilde kullanılamaz hale gelen gelmiş eşyanın talep 

halinde imhasına izin verilir 

D) Yönetmelikle belirlenen haller dışında, eşyanın tesliminden sonra beyannameler iptal 

edilemez 

E) Beyannamenin iptali, yürürlükteki cezai hükümlerin uygulanmasına engel oluşturmaz 

 

40. 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, gümrük antrepolarında bulunan eşya için 

gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kulanım tayin edilmesine ilişkin beyanname 

verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescilinden itibaren kaç gün 

içerisinde bitirilmesi gerekir? 

 

A) 1   B) 3   C) 10   D) 15   E) 30 

 

41. Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili kurumlarca yapılacak kontrol 

sonucunda, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğunun 

tespiti durumunda eşya ile ilgili olarak ne gibi bir işlem yapılır? 

 

A) Tasfiye edilir 

B) İmha edilir 

C) Gümrüğe terk edilir 

D) Yurtdışı edilir 

E) Antrepoya alınır 

 

42. 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ekonomik etkili gümrük 

rejimi değildir? 

 

A) Antrepo 

B) Dahilde işleme 

C) Geçici ithalat 

D) Hariçte işleme 

E) Serbest dolaşıma giriş 

 

43. 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük 

gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere 

gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemler aşağıdakilerden hangisi ile 

ifade edilir? 

 

A) Gümrük statüsü 

B) Gümrük yükümlülüğü 

C) Gümrük kontrolü 

D) Gümrük gözetimi 

E) Gümrük bilgisi 
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44. 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi eşyanın gümrükçe 

onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması türlerinden değildir? 

 

A) Bir gümrük rejimine tabi tutulması 

B) Bir serbest bölgeye girmesi 

C) Devredilmesi 

D) İmhası 

E) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı 

 

45. 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi gümrük rejimlerinden 

birisi değildir? 

 

A) Tasfiye 

B) Gümrük kontrolü altında işleme 

C) Geçici ithalat 

D) Hariçte işleme 

E) Dahilde işleme 

 

46. 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi gümrük müşavirlerine 

ve gümrük müşavir yardımcılarına verilebilecek disiplin cezalarından değildir? 

 

A) Aylıktan kesme  

B) Uyarma 

C) Kınama  

D) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma  

E) Meslekten çıkarma 

 

47. Gümrük Yönetmeliğine göre ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal 

ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgeye ne ad 

verilmektedir? 

 

A) TIR karnesi 

B) İzin belgesi 

C) Gümrüklerden geçiş karnesi (CPD) 

D) Sertifika belgesi 

E) Triptik 

 

48. 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre özel durumlar hariç olmak üzere bir eşyanın 

antrepo rejiminde kalma süresi ne kadardır? 

 

A) Üç ay 

B) Altı ay 

C) Bir yıl 

D) İki yıl 

E) Sınırsız 
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49. 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat 

vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi 

tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki 

olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak 

sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Geçici ithalat rejimi 

B) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi 

C) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi 

D) Hariçte işleme rejimi 

E) Serbest dolaşıma giriş rejimi 

 

50. 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı 

veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergilerine ilişkin tebligat, gümrük 

yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren ne kadar süre içinde yapılmalıdır? 

 

A) 6 ay 

B) 1 yıl 

C) 2 yıl 

D) 3 yıl 

E) 4 yıl 

 

51. Gümrük Yönetmeliğine göre eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya 

ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması 

amacıyla, belirlenmiş bulunan yöntemlerin sırasıyla uygulanması yoluyla tayin ve tespit 

olunan kıymettir. Gümrük kıymeti tespit yöntemlerinin doğru sıralaması aşağıdakilerden 

hangisinde verilmiştir? 

 

I. Satış Bedeli Yöntemi  

II. Hesaplanmış Kıymet Yöntemi   

III. İndirgeme Yöntemi 

IV. Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi 

V. Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi 

 

A) I-II-III-IV-V 

B) I-IV-V-II-III 

C) I-V-IV-III-II 

D) I-II-III-V-IV 

E) I-III-II-V-IV 

 

52. 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre, 5018 sayılı Kamu 

Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan 

idarelere verilen ödenekler toplamı ile anılan idareler için öngörülen tahmini gelirler 

toplamı arasındaki fark aşağıdakilerin hangisi ile karşılanır? 

 

A) Net borçlanma  

B) Taşınır satışı  

C) Taşınmaz satışı  

D) Kira geliri  

E) Faiz geliri 
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53. 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre, genel bütçe 

kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, aktarma yapılacak 

tertipteki ödeneğin yüzde kaçına kadar kendi bütçeleri içinde ödenek 

aktarması yapabilirler? 

 

A) 5’ine  

B) 10’una  

C) 15’ine  

D) 20’sine  

E) 30’una 

 

54. 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre, (T) işaretli cetvelde yer 

alan taşıtlar, aşağıdakilerden hangisinin kararı ile edinilebilir. 

 

A) Maliye Bakanlığı 

B) Bakanlar Kurulu 

C) Kalkınma Bakanlığı 

D) Başbakanlık  

E) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı  

 

55. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Bütçe Çağrısı ve eki 

Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama 

Rehberi hangi tarihe kadar Resmi Gazetede yayımlanır? 

 

A) En geç Ekim ayının on beşine kadar 

B) En geç Kasım ayının otuzuna kadar 

C) En geç Eylül ayının otuzuna kadar 

D) En geç Temmuz ayının yirmisine kadar 

E) En geç Eylül ayının on beşine kadar 

 

56. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi 

genel bütçeli bir idaredir? 

 

A) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

B) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

C) Karayolları Genel Müdürlüğü  

D) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

E) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

 

57. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezî yönetim 

bütçesinin hazırlanma süreci, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle başlar? 

 

A) Kalkınma Bakanlığının orta vadeli programı kabul etmesiyle 

B) Bakanlar Kurulunun orta vadeli mali planı kabul etmesiyle 

C) Yüksek Planlama Kurulunun orta vadeli programı karara bağlamasıyla 

D) Yüksek Planlama Kurulunun orta vadeli programı hazırlamasıyla 

E) Bakanlar Kurulunun orta vadeli programı kabul etmesiyle 
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58. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi harcırahın 

unsurlarından değildir? 

 

A) Yol masrafı  

B) Yevmiye 

C) Aile masrafı 

D) Yer değiştirme masrafı 

E) Konaklama bedeli 

 

59. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, 

görev mahalline varış tarihinden itibaren yurt dışında kaç gün için tam gündelik verilir? 

 

A) 120 gün  

B) 90 gün  

C) 60 gün  

D) 180 gün  

E) 30 gün 

 

60. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, görev merkezi Ankara olan ve teftiş görevi ile 

İzmir’e gönderilen, Türkiye düzeyinde teftiş,  denetim ve inceleme yetkisine haiz 

bulunan bir Gümrük ve Ticaret Müfettişinin, birinci derece kadrolu memur için 

tespit olunan gündelik miktarının 43,00TL olduğu dikkate alındığında, bir günlük 

gündeliği kaç TL’dir? 

 

A) 64,50 TL 

B) 38,70 TL 

C) 47,30 TL 

D) 55,90 TL  

E) 51,60 TL 

 

61. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre 

aşağıdakilerden hangisi kamu alacağına karşılık teminat olarak kabul edilmez? 

 

A) Para 

B) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süreli teminat mektupları 

C) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri  

D) Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat 

E) İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme 

idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar 

 

62. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre, amme 

alacağının, ödeme emrinin tebliğinden itibaren kaç gün içinde ödenmesi veya mal 

bildiriminde bulunulması gerekir? 

 

A) 24 saat 

B) 5 gün 

C) 6 gün 

D) 7 gün 

E) 10 gün 
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63. Aşağıdakilerden hangisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre anonim şirket genel 

kurulunun devredemeyeceği görev ve yetkilerden biri değildir?  

 

A) Esas sözleşmenin değiştirilmesi 

B) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması 

C) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi 

haklarının belirlenmesi,  

D) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr 

payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra 

katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması 

E) Yönetim kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları 

 

64. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler 

aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenmektedir? 

 

A) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu  

B) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

C) Bakanlar Kurulu 

D) Maliye Bakanlığı 

E) Sermaye Piyasası Kurulu 

 

65. Aşağıdakilerden hangisinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yıl sonu 

finansal tablolar doğru şekilde gösterilmiştir? 

 

A) Bilanço- yönetim kurulu faaliyet raporu 

B) Özkaynak değişim tablosu-denetçi raporu 

C) Nakit akım tablosu-kar zarar cetveli 

D) Bilanço-gelir tablosu 

E) Gelir tablosu- kar dağıtım tablosu  

 

66. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre aşağıdaki unsurlardan hangisi limited şirkete 

sermaye olarak konulamaz? 

 

A) Nakit/para 

B) Marka 

C) Vadesi gelmemiş alacaklar 

D) Taşınmaz mallar 

E) Patent 

 

67. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre, 

aşağıdakilerden hangisi oda meclislerinin görevleri arasında yer almaz? 

 

A) Uyulması zorunlu mesleki kararlar almak 

B) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak 

C) Çalışma alanları içindeki ticari ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilan etmek 

D) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller 

çerçevesinde karara bağlamak 

E) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara 

bağlamak  
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68. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre 

kurulan odalar, borsalar ve Birlik üzerinde Bakanlığımızın denetim yetkisi ile ilgili olarak 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

A) Bakanlık müfettişlerinin talebi üzerine her türlü belge, defter, kayıt ve bilgileri ibraz etmek 

ve örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, para ve para hükmündeki evrakı 

göstermek, bunların sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak, yazılı ve sözlü bilgi 

taleplerini karşılamak, denetimde her türlü yardım ve kolaylığı göstermek ve çalışmalarını 

yapabilecekleri uygun bir yer tahsis etmek yükümlülüğüne uymayan oda, borsa ve Birlik ilgili 

müfettişin teklifi ile Bakanlıkça 1.000 TL den 20.000 TL ye kadar idari para cezasıyla 

cezalandırılır 

B) Odalar, borsalar ve Birliğin bağlı ve ilgili kuruluşları da Bakanlığımızın denetimine tâbidir 

C) 5174 sayılı Kanuna tabi oda, borsa ve birlikte istihdam edilen personel, yapılan inceleme ve 

soruşturmalar sırasında Bakanlık müfettişlerince doğrudan görevden uzaklaştırılabilir  

D) Oda, borsa ve Birlik personeli ile organ üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları aynı usule 

tâbidir 

E) Görevden uzaklaştırılan personele, uzaklaştırma süresi boyunca yapılacak ödemelerin üçte 

ikisi ödenir 

 

69. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre Bakanlığımızın görev alanında bulunan 

kooperatif türü hangisidir? 

 

A) Sulama Kooperatifi 

B) Pancar Ekicileri Kooperatifi  

C) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 

D) Tarım Satış Kooperatifi 

E) Tarım Kredi Kooperatifi 

 

70. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kooperatif en az kaç kişi ile kurulur?  

 

A) 1 

B) 3 

C) 5 

D) 7 

E) 9 

 

71. Kooperatiflerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Kooperatifler en az 7 kişi tarafından kurulur 

B) Kooperatifler özel hukuk tüzel kişisidir 

C) Kooperatifler kamu hukukuna tabi gerçek kişidir 

D) Kooperatiflerde her ortak yalnızca bir oy hakkına sahiptir 

E) Genel kurul, denetleme organı olarak en az bir yıl için bir veya daha çok denetçi seçer 
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72. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre olağan genel kurul toplantısı ne 

zamana kadar yapılmalıdır? 

 

A) Her hesap devresi sonundan itibaren on beş gün içinde 

B) Her hesap devresi sonundan itibaren bir ay içinde 

C) Her hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde 

D) Her hesap devresi sonundan itibaren altı ay içinde 

E) Her hesap devresi sonundan itibaren bir yıl içinde 

 

73. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre, esnaf ve 

sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan genel kurul toplantıları kaç yılda bir yapılır? 

 

A) Her yıl 

B) İki yılda bir 

C) Üç yılda bir 

D) Dört yılda bir 

E) Mahalli idare seçimlerinden 6 ay önce 

 

74. Aşağıdakilerden hangisi esnaf ve sanatkarlar odasının feshi nedenlerinden biri 

değildir? 

 

A) Üye mevcudunun yüzden aşağıya düşmesi 

B) Oda yönetim kurulu üyelerinin tamamının hırsızlık suçundan hapis cezasına mahkum 

edilmesi 

C) Bakanlıkça yapılacak uyarıya rağmen mevzuata aykırı genel kurul kararlarının iki ay içinde 

düzeltilmemesi 

D) Konfederasyonca tespit edilen yıllık zorunlu giderleri karşılayacak miktarda gelir 

sağlayamadığının birlik tarafından tespit edilmesi üzerine yapılacak yazılı uyarıya rağmen 

odanın mali durumunun bir yıl içinde iyileştirilememesi 

E) Odanın faaliyet alanına giren hususlardan aynı meslek koluna mensup esnaf ve sanatkârların 

zamanla ayrı oda kurmaları sonucu, kalan üye sayısının iki yüzden aşağı düşmesi 

 

75. I. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla 

beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak. 

II.Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak. 

III.Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak. 

IV.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak. 

 

Yukarıda sayılanlardan hangileri esnaf ve sanatkâr odalarına kayıt için aranan şartlar 

arasındadır? 

 

A) I-II-IV 

B) I-III 

C) I-III-IV 

D) II-III -IV 

E) Hepsi 
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76. Esnaf ve sanatkârlar odalarının olağan genel kurul toplantıları aşağıda belirtilen 

aylardan hangisinde yapılır? 

 

A) Ocak, Şubat, Mart 

B) Mayıs 

C) Haziran 

D) Eylül 

E) İlk 6 ay içerisinde 

 

77. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre, tüketici sözleşmelerindeki 

haksız şartlara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların 

sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde 

tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır 

B) Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür 

C) Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa 

bunu ispatla yükümlüdür 

D) Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi 

hâlinde; bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlanır 

E) Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi 

veya kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere bu madde hükümleri uygulanmaz 

 

78. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ayıplı mala karşı 

tüketicinin seçimlik hakları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? 

 

A) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme 

B) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme 

C) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın 

ücretsiz onarılmasını isteme 

D) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme 

E) Hepsi 

 

79. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre, taksitle satış 

sözleşmelerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını 

üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir 

B) Tüketicinin, kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu 

finansal kiralama sözleşmeleri hakkında bu hükümler uygulanmaz 

C) Taksitle satış sözleşmesinin geçerli olması için yazılı olarak yapılmasına gerek yoktur   

D) Geçerli bir sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin 

geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri sürebilir 

E) Tüketici taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip değildir 
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80. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre, tüketici kredisinden 

cayma hakkına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 

tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir 

B) Kredi veren, cayma hakkı olduğu konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle 

yükümlüdür 

C) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde kredi verene 

yöneltilmiş olması yeterlidir 

D) Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde, tüketici, anaparayı ve 

kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden 

faizi derhal geri ödemekle yükümlüdür. Aksi halde cezai şartı ödemeyi kabul etmiş sayılır 

E) Kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi 

bir bedel talep edilemez 
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REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI  
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