
Gümrük, Kaçakçılık Mevzuatı Deneme 

Soruları 

1-Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibince aracın 

iadesi için kasko değeri  kadar teminat yatırm süresi ne kadardır? 

A)3 gün 

B)7 gün 

C)30 gün 

D)60 gün 

  

2-Aşağıdakilerden hangisi Gümrük rejimlerinden biri değildir? 

A)Serbest dolaşıma giriş rejimi 

B)Serbest sınır rejimi 

C)Transit rejimi 

D)Gümrük antrepo rejimi 

  

3-Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi niteklikli suç kapsamındadır?  

A)Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin,üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte 

işlenmesi 

B)Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, meslek ve saantın sağladığı kolaylıklardan 

yararlanmak suretiyle işlenmesi 

C)Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi 

D)Hepsi 



  

4-Aşağıdakilerden hangisi gümrük rejimlerinden biri değildir? 

A)Geçici ithalat rejimi 

B)Geçici ihracat rejimi 

C)Hariçte işleme rejimi 

D)İhracat rejimi 

  

5-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden 

değildir? 

A)Örgütlenerek kaçakçılık yapma 

B)Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma 

C)Başka birinden destek alma 

D)Belgede sahtecilik yapma 

  

6-Eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği azami süre ne kadardır? 

A)Bir yıl 

B)Üç yıl 

C)Beş yıl 

D)Sınırsızdır 

  

7-Aşağıdakilerden kurumlardan hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yaptırım altına 

alınan fiilleri doğrudan önleme,izleme ve araştırmakla görevli olanlar arasında yer alır?  



A)Mülki amirler 

B)Gümrük müsteşarlığı personeli 

C)Sahil güvenlik komutanlığına bağlı personeli 

D)Hepsi 

  

8-Türkiye ve komşu ülkeler arasında bölge ihtiyaçları ve coğrafi durum itibarıyla sınır ticareti 

yapılmasına hangi makam karar verir? 

A)Beledeiye başkanı 

B)Bakanlar kurulu 

C)Vali 

D)Ticaret odası 

  

9–Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?  

A)Teşebbüs halinde kaçakçılık 

B)Devlet ve kamu güvenliği aleyhinde kaçakçılık 

C)Ceza ehliyeti olmayanları kullanma 

D)Kaçakçılığa müsamaha ve yardım 

  

10-Gümrük Kanunu hükümlülerine uygun olarak cezalar , kaç yıl içinde yükümlüsüne tebliğ 

edilmezse zaman aşımına uğrar? 

A)1 yıl 

B)2 yıl 



C)3 yıl 

D)4 yıl 

  

11-Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık kapsamında suç 

teşkil eden fiillerden birisidir? 

A)Eşyayı,gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye’ye ithal etmek  

B)Eşyayı sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri ksımen veya tamamen 

ödemeksizin, Türkiye’ye ithal etmek 

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

hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak 

D)Hepsi 

  

12-Denizyolu ile gelen ve gümrüğe sunulan eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 

kullanımına ne kadar sürede tabi tutulur? 

A)Özet beyan verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde 

1. B) Özet beyan verildiği tarihten itibaren 20 gün içinde 
2. C) Özet beyan verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde 
3. D) Özet beyan verildiği tarihten itibaren 45 gün içinde 

  

13-Kaçakçılık ile iştigal etmek amacıyla iki veya daha fazla kimsenin önceden anlaşarak 

birleşmelerine ne denir? 

A)Örgüt 

B)Teşekkül 

C)Hücre evi 

D)Mafya 



  

14-Türkiye gümrük bölgesine giren eşya  ile Gümrük kanununa göre Türk menşei sayılan eşya, 

ne olarak kabul edilir? 

A)Serbest dolaşımda bulunan eşya 

B)Gümrükteki eşya 

C)Türk menşei eşya 

D)Gümrük vergisi ödenecek eşya 

  

15- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “bir örgütün 

faaliyetleri çerçevesinde” işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?  

A)Verilecek ceza iki kat artırılır 

B)Verilecek ceza aynı kalır 

C)Verilecek ceza hafifletilir 

D)Para cezası verilir 

  

16-Aşağıdakilerden hangi yolla Gümrük beyanı verilmez? 

A)Yazılı olarak 

B)Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla 

C)Sözlü olarak 

D)Telefon yoluyla 

  

  



17-Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, 

Devletin siyasi,iktisadi veya askeri güvenliğini bozacak nitelikte olması halinde, fiil daha ağır 

cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası kaç yıldan az olamaz? 

A)5 

B)10 

C)15 

D)20 

  

18-Gümrüklü eşyanın tam muayenesinin yapıldığı hat hangisidir? 

A)Kırmızı hat 

B)Turuncu hat 

C)Sarı hat 

D)Yeşil hat 

  

19-Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “belgede 

sahtecilik yapılarak” işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Verilecek cezada indirim  uygulanır 

B)Ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur  

C)Uyarı cezası ve 1 ay hapis cezası uygulanır 

D)Verilecek ceza artış olmaz 

  



20-Fiziki muayeneye gerek görmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve 

birbiriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim nedir? 

A)Kırmızı hat 

B)Turuncu hat 

C)Sarı hat 

D)Yeşil hat 
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