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-Kaçaçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza
Muhakemesi Kanununa göre hangi işlem uygulanır?
A)El konulur
B)İşlem yapılmaz
C)Trafikten men edilir
D)İmha edilir

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-Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların bir örgüt faaliyeti çerçevesinde
işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hafif para cezası
B)Hafif hapis cezası
C)Ağır para cezası
D)Verilecek ceza iki kat artırılır

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-Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, “kaçakçılık suçu işlemek amacıyla gerekli
hazırlıkların yapılmasına rağmen failin kendi isteği dışında alınan engelleyici önlenmler
nedeniyle fiilin meydana gelmemesi” durumunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Teşebbüs
B)Teşekkül
C)Toplanma
D)Toplu Kaçakçılık

7-Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eder?
A)Göçmen taşınması
B)İthali,insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olacak maddelerin gümrük makamlarının
tanıtılması suretiyle ülkeye sokulması
C)İnsan ticareti yapmak
D)Hepsi

8-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

9-Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerdendir?
A)Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B)Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C)Belgede sahtecilik yapma
D)Hepsi

10-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

11-Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını
bilerek kaçakçılığa yardım edenlere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
A)Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçunu kendileri işlemediğinden
herhangi bir ceza verilmez
B)Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın asıl suçlulara verilecek cezanın yarısı kadar ceza
verilir
C)Bir menfaati yoksa herhangi bir ceza verilmez
D)Bir menfaati varsa asıl suçluya verilen ceza kadar verilir

12-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

13-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

14-Kaçakçılık ile iştigal etmek amacıyla iki veya daha fazla kimsenin önceden anlaşarak
birleşmelerine ne denir?
A)Örgüt
B)Teşekkül
C)Hücre evi
D)Mafya

15-Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre “eşyayı,sahte belge kullanmak suretiyle gümrük
vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin , Türkiye’ye ithal eden kişiye” verilecek ceza
aşağıdakilerden hangisidir?
A)İki aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır
B)Üç aydan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır
C)Altı aydan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır
D)Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır

16-Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre ,ithali yasaklanan eşyayı ithal eden kişiye verilecek
ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A)Eşyanın gümrüklenmiş değri kadar idari para cezası verilir
B)Eşyanın gümrüklenmiş değerinin yarısı kadar idari para cezası verilir
C)Hafif para cezası verilir
D)Eşyanın gümrüklenmiş değerinin dört katı kadar idari para cezası verilir

17-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

18-Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin “üçveya daha fazla
kişi tarafından birlikte” işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A)Verilecek ceza aynı kalır
B)Verilecek cezada indirim uygulanır
C)Verilecek ceza yarı oranda artırılır
D)Uyarı cezası verilir

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-Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden birisidir?
A)Bu kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin 3 veya daha fazla kişi tarafından birlikte
işlenmesi
B)Bu kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan
yararlanmak suretiyle işlenmesi
C)Bu kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi
D)Hepsi
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