
Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı  

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-Uluslararası eşya taşımacılığında kullanılan taşıtların ve römorkların nerelerine TIR 

harflerinin yazılı bulunduğu bir plaka takmak zorundadırlar? 

A)Üst kısmına 

B)Yan kısmına 

C)Alt kısmına 

D)Ön ve arka kısımlarına 

  

15-TIR Yönetim kurulunun (TIREXB) gözetiminde TIR karnelerini basan ve ulusal kefil 

kuruluşlara dağıtan yetkilendirilmiş tek organizasyonun adı nedir? 

A)IRTO                 B)IRU                    C)IRF                     D)UIC 

  

16-TIR karnesi hangi ülkede verilir? 

A)Varış ülkesinde 

B)Tır karnesi sahibinin(nakliyecinin) ikamet ettiği ülkede 

C)Almanya’da 

D)Yol güzergahındaki herhangi bir ülkede 

  

17-TIR karnesinin geçerlilik süresi, Ticaret Odasından alınmasından itibaren kaç gündür? 

A)15 gündür                      B)30 gündür                      C)60 gündür                      D)90 gündür 

  

18-TIR karnesi; hareket ülkesi, varış ülkesi ve yol boyu ülkeleri olmak üzere geçilen her ülke 

için kaçar sayfa ihtiva etmelidir? 



A)Birer sayfa 

B)İkişer sayfa 

C)Üçer sayfa 

d)Dörder sayfa 

  

19-Aşağıdakilerden hangisi TIR sisteminin temel özelliklerinden biridir? 

A)Her yük için teminat ödenmez 

B)Geçis ücreti ödenmez 

C)Yurtiçi taşımasında kolaylık sağlar 

D)UBAK belgesi yerine geçer 

  

20-Hareket gümrük idaresince TIR karnesinin tescil edilmesini aşağıdakilerden hangisi ifade 

eder? 

A)Bir TIR işleminin başlaması 

B)TIR işleminin devam etmesi 

C)TIR işleminin ibrası 

D)TIR karnesi hamili 
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