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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya
toplu kopya 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 imzalayınız.
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 siyah 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 yapılan
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 dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. Aşağıdakilerden hangisi 4458 sayılı Gümrük

4. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük-

Kanunu’nda tanımlanan “ithalat vergileri” kapsamında yer almamaktadır?

lerde fikri sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Dampinge karşı vergi
B) Katma değer vergisi
C) Toplu konut fonu
D) Kültür fonu

2. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük

3. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre tasfiyeye
tabi tutulacak eşyaya ilişkin aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
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antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde
farklı cinste eşya olduğunun tespiti hâlinde
yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar idari
para cezası verilir.
B) Bu eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası
verilir.
C) Bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı
idari para cezası verilir, eşyaya el konularak
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir
ve eşya tasfiyeye tabi tutulur.
D) Bu eşyaya ait ithalat veya ihracat vergileri
tutarı kadar para cezası alınır.

A

A) Gümrük idaresince gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşya, yetkili mahkemece
alınan karar doğrultusunda imha veya asli
nitelikleri değiştirilerek tasfiye edilir.
B) Fikri ve sınai hakları ihlal eden eşya ile mücadele kapsamında, gümrük idaresince başvuru
üzerine veya resen hareket edilmesi nedeniyle
ilgili kişilerin zarara uğramasından gümrük
idaresi ve yetkilileri sorumludur.
C) Fikri ve sınai haklar mevzuatına göre korunması gereken haklar ile ilgili olarak hak
sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki
eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulması hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri tarafından
gerçekleştirilir.
D) Gümrük idaresince alınan durdurma veya
alıkoyma kararının hak sahibine tebliğinden
itibaren çabuk bozulabilir eşya için üç iş günü,
diğer eşya için on iş günü içinde hak sahibince ihtiyati tedbir kararı getirilmemesi hâlinde,
eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem
yapılır.

5. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre transit

rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması aşağıdakilerden hangisiyle
gerçekleştirilemez?
A) Form 302
B) TIR karnesi
C) Transit rejim beyanı
D) Elektronik ticaret gümrük beyannamesi

A) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri
uyarınca; el konulan eşyanın mahkemesince
sahibine iadesine karar verilmesi hâlinde,
eşyanın teslim alınması için ilgilisine yapılan
tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim
alınmayan eşya, Gümrük Kanunu’nun 178’inci
madde hükümlerine göre tasfiye edilir.
B) Tasfiye edilmesine karar verilen eşyanın
bulunmaması hâlinde, ithal eşyası için CIF,
ihraç eşyası için FOB kıymeti ile bunlara ilişkin
ithalat vergileri tutarları tahsil edilir.
C) Tasfiyelik hâle gelen eşyanın tespit ve tahakkuk belgeleri yirmi gün içinde tasfiye idaresine
intikal ettirilir.
D) Tasfiye idaresi, tasfiyeye konu eşyayı on gün
içinde teslim almakla mükelleftir.

6. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre dâhilde

işleme izin hak sahibi geri ödeme sistemi
çerçevesinde serbest dolaşıma giren ithal eşyasından elde edilmiş işlem görmüş ürünlerin
veya değişmemiş eşyanın aşağıdaki rejimlerden hangisine tabi tutulması hâlinde ithalat
vergilerinin geri verilmesini veya kaldırılmasını
isteyemez?
A) Transit rejimi
B) Geçici ithalat rejimi
C) Hariçte işleme rejimi
D) Gümrük antrepo rejimi
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7. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre kısmi

10. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddele-

muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi
tutulan eşya için hangi tutarda teminat aranır?

rinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı’nın deniz ve hava ulaştırmacılığında kullanılan eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?

A) Her ay itibarıyla alınacak ithalat vergileri tutarının
% 1’i tutarında
B) Her ay itibarıyla alınacak ithalat vergileri tutarının
% 3’ü dışında kalan tutar için
C) Her yıl itibarıyla alınacak ithalat vergileri tutarının
% 3’ü tutarında
D) Her yıl itibarıyla alınacak ithalat vergileri tutarının
% 3’ü dışında kalan tutar için

A) Muafiyet, bir konut ve aynı kişi için bir defa ile
sınırlıdır.
B) Muafiyet, Türkiye’de bulunan konuta sahip
olunması veya konutun en az bir yıl için kiralanmış olması hâlinde uygulanır.
C) Getirilen ev eşyasının kişilerin beraberinde
veya gelişlerinden önce veya bir yıl sonraki
süre içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş
beyanında bulunulması gerekir.
D) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürekli olarak,
en az yirmi dört ay süre ile yerleşik bulunan
gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük
Bölgesinde kiralanmak veya satın alınmak
suretiyle edindikleri konutlarında kullanılmak
üzere, serbest dolaşıma sokulan kendilerine
ait ev eşyasına muafiyet tanınır.
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8. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı’na göre yerleşim yeri
Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan gerçek kişilerin Türkiye’de edindikleri konutlarda
kullanmak üzere getirdikleri ev eşyasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A

9. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı’na göre iş yeri nakli
suretiyle serbest dolaşıma sokulan sermaye
malları ve diğer malzemelere ilişkin olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hava ve deniz ulaşım araçları tarafından
yabancı limanlar ve meydanlardan kendi
ihtiyaçları için getirilen veya bu araçlar adına
gönderilen donatım ve işletme malzemesine
muafiyet tanınır.
B) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilen hava aracı bakım
kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları
için serbest dolaşıma sokulacak donatım ve
işletme malzemesine muafiyet tanınır.
C) Yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan hava yolu şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere serbest dolaşıma
sokulan hava taşıtları ve motorlarına muafiyet
tanınır.
D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilen hava aracı bakım
kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için
serbest dolaşıma sokulacak hava taşıtları ve
motorlarına muafiyet tanınır.

11. Gümrük Yönetmeliği’ne göre ilgili kurumlarca

yapılacak ithalat kontrollerinin gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde yapılması durumunda ilgili kurumlarca yapılan
düzenlemelerde aksine hüküm bulunmadıkça,
bu kurumlarca söz konusu eşyanın ithaline
izin verilmemesi hâlinde yükümlünün talebi
doğrultusunda eşyaya aşağıdaki işlemlerden
hangisi uygulanamaz?
A) Eşya mahrecine iade edilebilir.
B) Eşya ilgili kurumun uygun görüşü ile serbest
bölge üzerinden üçüncü ülkeye transit edilebilir.
C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda yer alan
adli para cezası tahsil edilerek eşya ilgilisine
teslim edilebilir.
D) Eşya ihraç kaydıyla satış ya da masrafları
sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük
idaresine terk edilebilir.

A) Muafiyet hakkı sadece, Türkiye Gümrük
Bölgesinde yerleşik bulunan bir işletme ile
bağlantı kurma amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki
faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren iş yeri
sahibine tanınır.
B) Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede
en az üç yıl süre ile aynı işte çalışan kişilere
tanınır.
C) Canlı hayvan, hayvan yemleri ile tohum ve
fidanlar muafiyet kapsamı dışındadır.
D) Yarı mamul stokları muafiyet kapsamı dışındadır.
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12. Gümrük Yönetmeliği’ne göre imha ve terk

15. Gümrük Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden

işlemleri ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden
hangisi yanlıştır?

hangisi yükümlülerin, haklarında düzenlenen
kararlara yaptıkları itiraz başvuruları sonuçlanmadan ihtilaf konusu eşyalarını çekebilmeleri için gerekli şartlardan biri değildir?

A) İmha sonucunda çıkan artık ve atıklar, serbest
dolaşımda olmayan eşya için öngörülen bir
işlem veya kullanıma tabi tutulur.
B) Eşya imhasının bildirimi, ilgili kişi tarafından
sözlü olarak yapılır.
C) Bildirim gümrük idarelerinin imhayı denetlemesi için yeteri kadar zaman verecek bir süre
içinde yapılmalıdır.
D) Gümrük görevlileri eşyanın imhası sırasında
hazır bulunur.

A) Yükümlünün beyanına göre yapılan vergi
tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk
ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın ve
para cezalarının teminata bağlanması
B) Kararların yükümlü tarafından tebellüğ edilmiş olması ve talebin bir dilekçe ile gümrüğe
verilmiş olması
C) Beyan edilen vergi ile gümrük idaresince tespit
edilen vergi arasındaki farkın ödenmesi
D) Uyuşmazlığın idari yargı mercine intikali hâlinde
bu hususun belgelenmesi

yöntemlerinden aynı eşyanın satış bedeli yöntemine ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu yöntem, ancak eşyanın kıymeti satış bedeli
yöntemine göre belirlenememişse kullanılabilir.
B) Bu yönteme göre gümrük kıymeti belirlenirken,
kıymeti belirlenecek eşya ile aynı ticari düzey
ve yaklaşık aynı miktarda satılan aynı eşyanın
satış bedeli kullanılır.
C) Bu yöntemde, ithal eşyasının gümrük kıymeti,
Türkiye’ye ihraç amacıyla satılarak kıymeti
belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir tarihte
ihraç edilen aynı eşyanın satış bedelidir.
D) Bu yöntemin uygulanması sırasında aynı
eşyaya ilişkin birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyasının gümrük kıymetini
belirlemek üzere bunlardan en yüksek olanı
kullanılır.
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13. Gümrük Yönetmeliği’ne göre kıymet belirleme

16. Gümrük Yönetmeliği’nin eşyanın menşeine

ilişkin ikinci kısım hükümlerine göre, Türk
Gümrük Tarife Cetvelinin XI’inci Bölümü’nde
yer alan tekstil ürünleri haricindeki ürünlerin birden fazla ülkede menşeli olmayan
girdiler kullanılmak suretiyle gördüğü işçilik
ve işlem sonucunda elde edilen ve Gümrük
Yönetmeliği’nin 6 nolu ekinde yer alan listedeki
ürünlerin o ülke menşeli sayılabilmesi için
gerekli şart aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söz konusu listenin üçüncü sütununda belirtilen işlem ve işçiliği görmesi
B) Kullanılan girdilerin % 90’ının o ülke menşeli
olması
C) Eşyanın GTİP’inin değişmesi
D) Eşyanın tarife pozisyonunun değişmesi

17.   I. Eşyanın serbest bölgeden Türkiye Gümrük

Bölgesinin başka bir yerine getirilmesi veya
serbest bölgeye geri getirilmesi ya da bir gümrük
rejimine tabi tutulması hâlinde
II. Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerinden
serbest bölgelere ihracat beyannamesi kapsamında gönderilen eşyanın, serbest dolaşımda bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla bölgeye
giriş aşamasında
III. Serbest bölge işlem formu ile transit olarak
serbest bölgeye giriş yapan üçüncü ülke
menşeli eşyanın Avrupa Topluluğu ülkelerine
gönderilmek üzere serbest bölgeden çıkışı
aşamasında

14. ABC firması tarafından bir serbest dolaşıma giriş

beyannamesi kapsamında ithal edilen X eşyasının CIF bedeli 1.000 TL’dir. Söz konusu eşyaya
tekabül eden gümrük vergisi 40 TL, anti-damping
vergisi de 280 TL olarak hesaplanmıştır. Eşyanın
ithalinde uygulanması gereken KDV oranı % 8
olup ayrıca 55 TL de damga vergisi ödenmesi
gerekmektedir.
Bu durumda eşyanın gümrüklenmiş değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1.430
C) 1.425,60

Gümrük Yönetmeliğine göre “Gümrük Statü
Belgesi” yukarıdakilerin hangilerinde düzenlenir?

B) 1.485
D) 1.480,60

A) Yalnız I
C) II ve III
4
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18. Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek

21. Gümrük Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden
hangisi çeki listesine ilişkin olarak yanlıştır?

eşyanın beyanname kapatma süresi - - - - aydır.
Bu süre gümrük müdürlüklerince makul sebeplerle
en çok - - - - ay uzatılabilir.

A) Ağırlıkları üzerinden vergiye tabi eşyaya ilişkin
çeki listesinin beyan edilen eşyanın, tarife
cetvelinde gösterilen vergiye esas olan, daralı
ve net ağırlık, adet, baş ve hacim gibi ölçüler
üzerinden hazırlanması gerekir.
B) Çeki listesi, bir fatura kapsamı eşyanın çeşitli
cins ve nev’ide ve çeşitli ağırlıktaki kaplara
konulması hâlinde, her kapta ne miktar eşya
bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen
bir belgedir.
C) Çeki listesi, satıcı veya gönderici tarafından
fatura ile birlikte hazırlanabilir.
D) Çeki listesi, beyan sahibi tarafından hazırlanamaz.

Gümrük Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki hükümde yer alan boşluklara sırasıyla hangisi
getirilmelidir?
A) 3 - 2
C) 1 - 4

B) 2 - 3
D) 2 - 2

19. Gümrük Yönetmeliği’nin transit rejimine iliş-

kin hükümlerine göre “rejim hak sahibi”nin (asıl
sorumlu) tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

20.   I. Transit rejimine tabi eşyanın mücbir sebep

veya beklenmeyen hâller nedeniyle telef veya
kaybının kanıtlanması hâlinde gümrük vergileri
aranmaz.
II. Trafik kazasının kanıtlanması için trafik kaza
raporunun ibrazı yeterlidir.  
III. Trafik kazasına ilişkin kanıtlayıcı belgeler Kayseri Gümrük Müdürlüğüne sunulur ve anılan
Müdürlükçe değerlendirilir.  
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A) Transit rejimi beyanında bulunan veya hesabına transit rejimi beyanında bulunulan ve transit
rejimi kapsamında gümrük idaresine karşı mali
olarak sorumlu olan kişi
B) Teminat tutarına kadar doğabilecek gümrük
vergileri ve diğer yükleri kefil ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemeyi yazılı üstlenen
gerçek veya tüzel kişi
C) Transit rejiminin usulüne uygun işleyişinden
ve teminat tutarına kadar doğabilecek gümrük
vergileri ve diğer yüklerinin ödenmesinden
sorumlu olan kişi
D) Transit rejimi beyanında bulunan ve transit
rejiminin usulüne uygun işleyişinden sorumlu
olan kişi

pıldıktan sonra geri gelen eşyanın geri getirilme
süresinin başlangıç tarihi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Eşyanın fiilen ihraç edildiği tarih
B) İhracat beyannamesinin tescil tarihi
C) İhracat beyannamesinin kapanma tarihi
D) Eşyanın gönderildiği ülkeye vardığı tarih

23. Gümrük Yönetmeliği’ne göre gümrükte gerekli

olan tahlillerin yapılmasında tahlilin yapılacağı
yerin belirlenmesinde izlenilen yol bakımından
doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üniversite - Uzman ve uygulayıcı kurumların
laboratuvarları - Gümrük laboratuvarı
B) Gümrük laboratuvarı - Uzman ve uygulayıcı
kurumların laboratuvarları - Üniversite
C) Gümrük laboratuvarı - Üniversite - Uzman ve
uygulayıcı kurumların laboratuvarları
D) Uzman ve uygulayıcı kurumların laboratuvarları - Gümrük laboratuvarı - Üniversite

Kapıkule Gümrük Müdürlüğü varışlı olan ve
Kayseri Gümrük Müdürlüğünce 31.08.2017 tarihinde 48 saat transit süre sınırı verilerek serbest
bırakılan ( REL_TRA statüsüne getirilen) TR
rejim kodlu ulusal transit beyannamesi kapsamı
ihracat eşyasını taşıyan taşıt 01.09.2017 tarihinde
İstanbul’da bir kamyonla çarpışmış ve trafik kazasında çıkan yangın sonucunda ihracat eşyasının
tümü yanmıştır.

24. Tankta bulunan serbest dolaşıma girmiş eşyanın,
gümrük işlemlerinin bitirilmesini müteakip derhâl
antrepodan çıkarma işlemine başlanır ve çıkarılacak miktara bağlı olarak bu işlem akaryakıt
antreposu tanklarına konulan eşya için - - - - gün
diğer eşya için ise - - - - gün içinde tamamlanır.”

Olaya ilişkin bilgiler incelendiğinde, Gümrük
Yönetmeliği’nin transit rejimi hükümlerine istinaden yukarıdakilerden hangileri söylenemez?

Gümrük Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi
getirilmelidir?

A) Yalnız I
C) I ve II

A) on - otuz
C) on - altmış

B) Yalnız II
D) II ve III
5

B) on beş - otuz
D) on beş - altmış

A
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25.   I. Firma 28 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar

27. Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hak-

kında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden
hangisi kalite yönetim sistemi birim sorumlusunun görev ve yetkilerinden biridir?

Gümrük Kanunu’nun 242’nci maddesi uyarınca
kendisine tebliğ edilmiş kararlara karşı İstanbul
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne itiraz
talebinde bulunabilir.
II. Firma 28 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nin 16/6 maddesi uyarınca Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne
bir dilekçe ile başvurarak komisyonun nihai
teklifini kabul ettiğini bildirebilir.
III. Firma 28 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar
söz konusu kararlar muhteviyatı alacaklar için
tekrar uzlaşma talebinde bulunabilir.
IV. Firma 5 Ekim 2017 tarihi mesai bitimine kadar
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nin 16/6 maddesi uyarınca Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne
bir dilekçe ile başvurarak komisyonun nihai
teklifini kabul ettiğini bildirebilir.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre, firmanın
bu aşamadan sonra yapabileceklerine ilişkin
yukarıdaki değerlendirmelerden hangileri
doğrudur?
A) I ve IV
C) Yalnız III

B) I ve II
D) Yalnız I

28. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce ABC firması
adına düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı
firmaya 5 Eylül 2017 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Firma 12 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Gümrük
ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne uzlaşma talebinde
bulunmuştur. Firma talebi uygun görülerek 20
Eylül 2017 tarihinde uzlaşma görüşmesi yapılmıştır. Görüşme sonucunda firma ile uzlaşmaya
varılamamıştır.

A) Tahlil raporlarını onaylamak
B) Aylık faaliyet raporlarının Gümrükler Genel
Müdürlüğüne iletilmek üzere bölge müdürlüğüne
bildirimini sağlamak
C) Gerekli durumlarda tahlili bizzat yapmak ya da
yapılan tahlile yardımcı olmak
D) Laboratuvarda görevli personel dışında kişilerin
girişine engel olacak tedbirleri almak

Yönetmeliği’ne göre yetkilendirilmiş yükümlü
statüsü sahiplerinin talebe ve ek şarta bağlı
olmaksızın yararlandıkları kolaylıklar arasında
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyebilme
B) Eksik belgeyle beyanda bulunabilme
C) Kısmi teminat uygulamasından yararlanabilme
D) Yeşil hattan yararlanabilme

29. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği’ne göre ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasında kontrol türü bildirim
süresi azami kaç saattir?
A) 1

26. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre aşağı-

B) 2

C) 3

D) 4

30. Tasfiye Yönetmeliği’ne göre ihale yoluyla ya-

dakilerden hangisi doğrudur?

pılacak satışlara katılacaklardan, eşyanın ihaleye esas bedelinin en az yüzde kaçı oranında
teminat alınır?

A) Başvuru sahibinin başvuruda bulunma yetkisini
haiz olup olmadığı uzlaşma komisyonunun
sekretarya hizmetlerini yürüten birimi tarafından usul yönünden yapılan incelemede değerlendirilmesi gereken hususlardan biridir.
B) Usule ilişkin eksikliklerin giderilebilir nitelikte
olması hâlinde, yükümlüye eksikliklerin tamamlanması için 15 günlük ek süre verilir.
C) Uzlaşma talebinin kabul edilmemesine ilişkin
idari işlem itiraza konu edilemez.
D) Uzlaşma talebi, talep konusu alacağın tutarına
bakılmaksızın, Gümrükler Genel Müdürlüğüne
yapılmak zorundadır.

A) Beş
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B) On

C) On beş

D) Yirmi
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31. Tasfiye Yönetmeliği’ne göre tahsis yoluyla

34. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)

tasfiye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Seri No: 15’e göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

II. Eksik belgeyle beyanda bulunma izni
III. Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/EUR MED Fatura Beyanı düzenleyebilme
izni
IV. İzinli gönderici yetkisi
V. İhracat beyannamelerine belge eklememe
Yukarıda sayılan hak ve yetkilerden hangilerinden yalnız yetkilendirilmiş yükümlüler
yararlanabilir?
A) I ve II
C) II ve IV

B) I ve IV
D) I, IV ve V

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Tahsis edilen eşyanın otuz iş günü içinde
teslim alınması şarttır.
B) Tasfiyeye tabi tutulan her türlü eşya, tabii afet,
bulaşıcı hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda ilgili idare, kurum veya yetkili birimlere
bedelsiz olarak tahsis edilebilir.
C) 5607 sayılı Kanun kapsamında tasfiyelik hâle
gelen eşya, mahkemesince verilen müsadere
kararı kesinleşmedikçe tahsis edilemez.
D) Süresi içinde teslim alınmayan eşya için ek
süre talep edilmesi hâlinde en fazla 10 gün ek
süre verilir.

32.   I. İhracatta yerinde gümrükleme izni

33.   I. Serbest dolaşıma girmiş eşyanın kusurlu veya
sözleşme hükümlerine aykırı çıkması
II. Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması ile
eşyanın geri gönderilmesinin talep edilmiş
olması
III. Eşyanın mahrecine iade edilmek üzere gümrük idaresinin gözetimine alınması
IV. Vergilerin geri verilmesi talebinde bulunulan
eşyanın mavi hat kriterine göre muayene
edilmesi

Yukarıdakilerden hangileri Gümrük Genel
Tebliğleri (Mahrece İade) Seri No: 2 çerçevesinde “Serbest dolaşıma girmiş eşya ile serbest
dolaşıma giriş işlemleri yapılmasına karşın geçici
depolama yerinden veya antrepodan çekilmemiş
eşyanın geri gönderilmesi” ile ilgili aşamalardandır?
A) Yalnız I
C) I, II ve III

A

B) I ve IV
D) II, III ve IV
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A) Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan
sürekli akış hâlinde Türkiye Gümrük Bölgesine bir ay içinde getirilmesi öngörülen eşyaya
ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi o
ayın ilk onbeş günü içinde tescil edilir.
B) Beyana esas miktarın tek seferde veya kısım
kısım gelmesi hâlinde serbest dolaşıma giriş
beyannamesi en geç eşyanın Türkiye Gümrük
Bölgesine geldiği günü takip eden ilk iş günü
içinde tescil edilir.
C) Gümrük idaresince gerek görülmesi hâlinde
uluslararası gözetim şirketinden alınacak
ölçüm raporu istenebilir.
D) Eşyanın kıymeti, ay içinde teslim edilmesi
öngörülen miktar ve alım-satım sözleşmesinde
yer alan birim kıymet esas alınarak beyan
edilir.

35. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) Seri

No:2’ye göre aşağıdakilerden hangisi royalti
veya lisans ödemesinin satış koşulu olup olmadığının tespitinde dikkat edilmesi gereken
hususlardan biri değildir?
A) Royalti veya lisans sözleşmesinde royalti veya
lisans ücretinin ödenmemesi durumunda imalatçının lisans verenin hakları ile ilişkili eşyayı
imal etmesini veya satmasını yasaklayan bir
hüküm bulunup bulunmadığı
B) Satış sözleşmesi veya ilgili dokümanlarda
royalti veya lisans ödemesine bir atıfta bulunulup bulunulmadığı
C) Royalti veya lisans sözleşmesinde eşyanın
üretim yeri ve üretim sürecine ilişkin bilgilerin
yer alıp almadığı
D) Royalti veya lisans sözleşmesinde eşyaların
satışına ilişkin bir atıfta bulunulup bulunulmadığı

A
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36. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin

38. Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Güm-

Gümrük Genel Tebliği Seri No: 1’e göre ticari
kullanıma mahsus kara taşıtlarının giriş işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

37. Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) Seri No: 1’e
göre TIR karnesi himayesinde taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyaya ilişkin tespit
edilen eksiklik veya fazlalık takibatı hakkında
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) TIR karnesi hamilinden eksiklik veya fazlalığın nedeninin üç ay içinde belgelendirilmesi
istenir.
B) TIR karnesinin Volet-2 yaprağı ve dipkoçanının ilgili bölümlerine tespit edilen eksiklik veya
fazlalık yazılır ve “şartlı ibra edilmiştir” şerhi
düşülür.
C) Kap adedi olarak beyana uygun, ancak sayı,
baş, ağırlık gibi ölçülerinde beyana göre
eksiklik veya fazlalık olan eşya için takibat
yapılmaz.
D) Fazlalığa ilişkin olarak verilen süre içerisinde
herhangi bir belge ibraz edilmemesi veya ibraz
edilen belgelerin geçerli sayılmaması hâlinde,
gümrük idaresi tarafından eksik çıkan eşyadan
tarife pozisyonuna veya tarife pozisyonu tespit
edilemiyor ise cinsine ve türüne göre tarifede dâhil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi
pozisyonuna göre hesaplanan gümrük vergileri tahakkuk ettirilerek TIR karnesi hamilinden
tahsili yoluna gidilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iş ilişkisinin
bulunduğunun kabul edileceği durumlar arasında sayılanlardan değildir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Bu taşıtların giriş işlemleri 2 No’lu Taşıt Takip
Programına kaydedilerek yapılır.
B) 2 No’lu Taşıt Takip Programına kayıt işlemi
yapıldıktan sonra TIR karnesinin ibrasına
ilişkin işlemler tamamlanır.
C) Kayıt işlemi, yükün boşaltıldığı gümrük müdürlüğü, antrepo veya geçici depolama yerinde
TIR karnesini ibra eden memur tarafından,
memur bulunmaması hâlinde yetkilendirilen
kişi tarafından yapılır.
D) TIR karnesi kapsamındaki eşyasını bir iç
gümrüğe boşalttıktan sonra boş olarak yurt
dışına çıkışı yapılacak olan veya yük almak
üzere başka bir gümrük idaresine sevk edilen
yabancı plakalı taşıtlar 2 No’lu Taşıt Takip
Programına kaydedilir.

rük Müşavirliği) Seri No: 6’da yetkilendirilmiş
gümrük müşavirlerinin sorumlulukları arasında; “dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren
gümrük müşavirleri ya da tespit işlemini yaptıran
yükümlüler ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi
içinde bulunmamak” hükmü yer almaktadır. Ayrıca anılan Tebliğ’de iş ilişkisinin bulunduğunun kabul edileceği durumlar, bunlarla sınırlı
olmamak üzere sayılmış durumdadır.

A) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin dolaylı
temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşaviri ve/veya tespit işlemini yaptıran yükümlü
ile kira akdi olmaksızın aynı adreste faaliyet
göstermesi
B) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin dolaylı
temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşaviri veya ortakları ile ortaklık ilişkisine girmiş
olduğunun belirlenmesi
C) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit işlemini yaptıran yükümlü arasında tespit işlemleri
dışında karşılıklı hizmet faturası alışverişi
yapılması
D) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit işlemini yaptığı yükümlülere danışmanlık hizmeti
verilmesi

39. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri

No:4’ün 11’inci maddesinde kapsamlı teminatta indirim uygulamasının başvuru süreci
aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
A Firması: 31.07.2015 tarihinde düzenlenen bir
adet sertifika sahibi
B Firması: 500.000 TL, 300.000 TL ve 1.200.000
TL referans tutarında 3 adet sertifika sahibi
C Firması: Başvurunun kayda alındığı tarih itibarıyla, son bir yıl içerisinde işlem gören beyanname sayısının % 1’ini aşan sayıda, Kanun’un
235’inci maddesi beşinci fıkrası uyarınca ceza
uygulanmamıştır.
Diğer genel ve özel koşulların sağlandığı varsayımıyla, yukarıda kapsamlı teminat kullanımına ilişkin sınırlı olarak bilgilerine yer verilen
firmalardan hangisinin 15.09.2017 tarihinde
yaptığı % 50 tutarında indirimli kapsamlı
teminat kullanma izni başvurusu Gümrük ve
Ticaret Bakanlığınca kabul edilir?
A) Yalnız A firması
C) A ve C firmaları
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B) Yalnız B firması
D) A, B ve C firmaları
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40. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri

A

43. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

No:4’e göre referans tutar ve kapsamlı teminat
tutarına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden
hangisi yanlıştır?

göre ihracı kanun gereği yasak olan eşyayı
ülkeden çıkaran kişi fiil daha ağır bir cezayı
gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A) Referans tutar, kapsamlı teminat izni çerçevesinde izin sahibince teminat gümrük idaresine
sunulan tutardır.
B) Teminat gümrük idaresine sunulan her bir teminat mektubu karşılığında, bir referans tutar
belirlenir.
C) Herhangi indirim veya vazgeçme uygulaması
yoksa, kapsamlı teminat tutarı referans tutara
eşit olur.
D) İkinci düzey kapsamlı teminat kullanıcısının
referans tutarı, kapsamlı teminat tutarının iki
katına eşit olacak şekilde sisteme tanımlanır.

A) Bir yıldan üç yıla kadar hapis, 5000 güne kadar
adli para cezası
B) İki yıldan beş yıla kadar hapis, 5000 güne
kadar adli para cezası
C) Bir yıldan beş yıla kadar hapis, 5000 güne
kadar adli para cezası
D) Altı aydan iki yıla kadar hapis, 10000 güne
kadar adli para cezası

41. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

göre kaçakçılık fiilinin konusunu, toplum ve
çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı
eşya ile atık maddelerin oluşturması hâlinde,
ilgililer hakkında soruşturma işlemleri başlatılmakla birlikte, bu eşya ve maddeler hakkında
aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) İmha edilir.
B) El konulur.
C) Müsadere olunur.
D) Getirildiği ülkeye iade edilir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

44. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

göre etkin pişmanlık nedeniyle fail hakkında
cezaya hükmolunmaması veya kamu davasının düşmesine karar verilmesi hâlinde; sadece suç konusu eşya ile ilgili olarak verilebilecek karar hakkında aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Eşyanın sahibine iadesi
B) Müsadere
C) Tasfiye
D) İmha

45. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

göre tasfiye işlemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

42. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

göre ambalajlarında bandrol, etiket, hologram,
pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan
ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket,
hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri
taşıyan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve
alkollü içkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A) Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın
ulusal marker saha ölçüm sonucunun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen şart ve seviyede olmaması hâlinde bahse
konu ürünler analizi yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir ve tasfiye edilir.
B) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt mülkiyeti
kamuya geçirilerek bedelsiz olarak mahalli
idarelerin kullanımına tahsis edilir.
C) 5607 sayılı Kanun’da tanımlanan suçların
konusunu oluşturması dolayısıyla müsadere
yaptırımının uygulanabileceği eşya, sahibine
iade edilemez.
D) Satılarak tasfiye edilen eşya veya taşıtların
satış bedeli emanet hesabına alınır.

A) Bu ürünlerin kaçak olarak yurda sokulduğunun
anlaşılması hâlinde, verilecek cezalar bir kat
arttırılır.
B) Bu ürünleri yurda kaçak olarak sokmaya
teşebbüs edenlere, öngörülen cezanın yarısı
uygulanır.
C) Bu ürünlerle ilgili verilecek hapis cezasının alt
sınırı 3 yıl olarak belirlenmiştir.
D) Yetkisiz olarak ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden, satan, bilerek satın alan
kişilere sadece adli para cezası verilir.
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46. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

49. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa

göre eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla
gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi hakkında verilecek
ceza hangi durumda yarı oranında indirilir?

Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara
İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre “Bir mal,
iş veya hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki piyasadaki alım ve satım bedelini” aşağıdakilerden
hangisi ifade eder?

47. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna

Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin
Uygulama Yönetmeliği’ne göre kaçak zannı
ile ele geçirilen likit petrol gazı (LPG) uygun
şartlarda muhafaza edilmek üzere öncelikle
aşağıdakilerden hangisine teslim edilir?
A) Ele geçirilen mahallin bağlı olduğu il özel
idareleri
B) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
C) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
D) İl Emniyet Müdürlükleri

A) Gümrüklenmiş değer
B) Eşyanın değeri
C) Rayiç bedel
D) Kaim değer

50.   I. Bitkisel ürünler ve mamulleri

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Etkin pişmanlık göstererek kovuşturma evresi
sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar parayı Devlet Hazinesine ödemesi
B) Etkin pişmanlık göstererek kovuşturma evresi
sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar paraya karşılık teminat
ibraz etmesi
C) Etkin pişmanlık göstererek soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın
gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı
Devlet Hazinesine ödemesi
D) Etkin pişmanlık göstererek soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın
gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar paraya
karşılık teminat ibraz etmesi

Yukarıdaki eşyalardan hangileri için Türkiye
Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve
Esaslarına İlişkin Tebliğ çerçevesinde kabotaj
beyannamesi düzenlenir?
A) Yalnız I
C) III ve IV

B) I ve II
D) I, II, III ve IV

51. 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlen-

mesi Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Soruşturma sürecince zararın önlenmesi amacıyla, taahhüt şeklinde geçici önlem uygulanması mümkündür.
B) Şikâyet üzerine veya gerektiğinde resen damping veya sübvansiyon incelemesi yapabilir.
C) Dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi konulmuş olması, ilgili malın ithalatını engellemez.
D) Dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi
Gümrük idarelerince, ithalde alınan diğer vergilerden ayrı olarak tahsil olunur veya teminata
bağlanır.

48. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa

Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara
İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre korunması soğuk hava deposu gibi özel tesis ve
tertibat gerektiren kaçak zannı ile el konulan
eşyanın muhafaza ücreti eşyanın değerinin ne
kadarıdır?
A) Yüzde biri
C) Binde biri

II. Alkollü içkiler ve içinde alkol bulunan her türlü
mamuller ile tütün ve tütün mamulleri
III. Kimyevi madde ve türevleri
IV. Kıymetli madenlerin ham ve mamul bütün
ürünleri

B) Yüzde üçü
D) Binde dördü
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52. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na göre

54. Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’ne

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

53. Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’ne
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bölge ile diğer ülkeler ve Serbest Bölgeler
arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz.
B) Ateşli silahlar ve bunların mühimmatının, radyoaktif maddelerin, tehlikeli ve zehirli atıkların
Serbest Bölgelere getirilmesi İçişleri Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Millî Savunma
Bakanlığının iznine tabidir.
C) Uyuşturucu maddeler, psikotrop maddeler ve
bunlarla ilgili kimyasal maddeler ile bunların
müstahzarlarının serbest bölgelere giriş ve
çıkışı Sağlık Bakanlığının uyguladığı ulusal ve
uluslararası mevzuat hükümlerine tabidir.
D) Serbest Bölgeler, Avrupa Birliğine tam üyeliğin
gerçekleşeceği tarihe kadar, gümrük rejimleri
açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında,
menşe hükümlerinin uygulanması bakımından
ise Türkiye Gümrük Bölgesi sayılır.

göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye’de yerleşik kişilerin bölgeye ihraç
etmiş oldukları nakdi sermayenin ve yatırımlardan elde edilen her türlü kazanç ve iratların,
satış ve/veya tasfiye bedellerinin Türkiye’nin
diğer kesimlerine transferi Ekonomi Bakanlığının
iznine tabidir.
B) Nakdi ve aynı sermayenin ve yatırımlardan
elde edilen her türlü kazanç ve iratların, satış
ve/veya tasfiye bedellerinin yurtdışına ihracı
serbesttir.
C) Bölgede yatırımda bulunan Türkiye dışında
yerleşik ve gerçek ve tüzel kişiler sermayelerinin nakdi kısmını döviz olarak getirirler.
D) Bölgedeki faaliyetlerle ilgili olarak mal bedellerine ilişkin ödemeler dövizle yapılır.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Serbest bölgelerde, Yüksek Planlama Kurulunca uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve
hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir.
B) Serbest bölgelerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel
kişilerce kurulmasına, işletilmesine Bakanlar
Kurulunca izin verilir.
C) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulan kullanıcılar ve işleticiler,
yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi ve vergi dışı teşviklerden yararlandırılır.
D) Serbest bölgeler, Avrupa Birliğine tam üyeliğin
gerçekleştiği tarihe kadar, gümrük rejimleri
açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında,
menşe hükümlerinin uygulanması bakımından
ise Türkiye Gümrük Bölgesi sayılır.

A
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55. İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar’a
göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Korunma önleminin, geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi hâlinde aradaki
fark ilgiliye iade edilmez.
B) Korunma önlemi; gümrük vergisinde artış
yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi,
miktar/değer kısıtlaması, tarife kontenjanı
uygulaması veya bunların birlikte uygulanması
şeklinde olabilir.
C) Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması hâlinde aradaki fark
tahsil edilir.
D) Korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına
karar verilmesi durumunda, geçici korunma
önlemi yürürlükte kalır.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

56.   I. Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcama-

59. Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği (2006/12)’ye

göre geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen dâhilde işleme izin belgesi/dâhilde
işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasını
müteakip kaç ay içerisinde ithalat sırasında
ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi zorunludur?

sı olarak kabul edilen maddi olmayan duran
varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı,
teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım
tutarının yüzde ellisini aşamaz.
II. AR-GE ve çevre yatırımları; KDV istisnası,
gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden
yararlandırılır.
III. Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik
belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu
yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı
doldurmuş olmaları hâlinde serbesttir.

A) 1

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Karar’a göre yukarıdakilerden hangisi doğrudur?

B) 3

C) 6

D) 12

60.   I. İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili dü-

B) I ve II
D) I, II ve III

57. İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin

Tebliğ’e göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Salep ihracı yasak bir eşyadır.
B) Fındık fidanı ihracı yasak bir eşyadır.
C) Datça hurması ihracı yasak eşyadır.
D) Afyon ve haşhaş kellesi ihracı yasak bir eşyadır.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Yalnız I
C) II ve III

A

zenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılan ithalat, indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır.
II. İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılan ithalat için kısmi teminat iadesi
yapılmaz.
III. İhracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya
kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon
vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya
kati anti - damping vergisi veya sübvansiyon
vergisi tahsil edilmez.
2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler
Hakkında Tebliğ’e göre ihracat sayılan satış
ve teslimler ile ilgili olarak yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve II

B) Yalnız II
D) I, II ve III

58. 2017/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamında

2903.71.00.00.00 G.T.İ.P.’li klorodiflorometan
isimli eşyanın ithaline ilişkin aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) 2017 yılı için verilecek toplam izin miktarı 350
tonu geçemez.
B) Söz konusu eşyanın servis amaçlı ithalatı Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün
iznine tabidir.
C) Gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük
idarelerince Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen ithal lisansı aranır.
D) Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen ithal lisansları Çevre ve Şehircilik Bakanlığından temin
edilen servis amaçlı kontrol belgesi ile birlikte
işlerlik kazanır.
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61. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) ÖTV bir defaya mahsus olarak alınır.
B) ÖTV Kanunu ekinde 4 adet liste yer almaktadır.
C) TGTC’de her yıl yapılan değişiklikler ÖTV
Kanunu eki listelerinin de güncellenmesini
gerektirir.
D) ÖTV muafiyet ve istisnaları ÖTV Kanunu’na
hüküm eklenmek veya değişiklik yapılmak
suretiyle düzenlenir.

A

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

62. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na

65. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında

göre Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların
satın alarak Türkiye dışına götürecekleri eşyalara ilişkin KDV iadesi hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar’a göre Form A
Menşe Belgesine ilişkin aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?

63. 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı’na göre Gümrük Birliği Ortak Komitesine ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kendi iç tüzüğünü hazırlar.
B) Tarafların temsilcilerinden oluşur.
C) Başkanlığını daimi olarak Avrupa Komisyonu
temsilcisi üstlenir.
D) Görevleri yerine getirmesine yardımcı olmak
üzere gerekli göreceği şekilde alt-komiteler
veya çalışma grupları oluşturulabilir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Gümrükten eşyanın çıkışı anında fatura veya
belgenin ibrazı gerekir.
B) Eşyayı satın alan kişi tarafından yurtdışına çıkmadan önce Vergi Dairesi’ne başvurulmalıdır.
C) Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın
alarak Türkiye dışına götürecekleri eşyanın
teslimi anında KDV tahsil edilmez.
D) Eşyayı satın alan kişi kendi ülkesine gittiği
zaman, Türkiye’nin o ülkede bulunan yurtdışı
temsilciliklerinden birine başvurmalıdır.

64. Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına
İlişkin Esaslar Hakkında Karar’a göre aşağıdakilerden hangisi A.TR Dolaşım Belgesinin
ihracattan sonra düzenlenebileceği istisnai
hâllerden biri değildir?

A) Form A Menşe Belgesinin çalınması, kaybolması veya hasar görmesi hâlinde, ihracatçı,
belgeyi düzenleyen resmi idarelere, kendilerinde bulunan ihracat belgelerine dayanarak
ikinci bir nüsha tanzim etmesi için müracaat
edebilir.
B) Menşeli ürünlerin Türkiye’ye ithalatında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında
tercihli rejimden yararlanılabilmesini sağlayan
menşe ispat belgesidir.
C) Form A Menşe Belgesi, ülkemiz ile STA imzalayan ülkeler arasındaki ticarette ticarete konu
olan eşyanın tercihli rejimden faydalanabilmesini sağlar.
D) Form A Menşe Belgesi ihracatçı ülkede
düzenlendiği tarihten itibaren 10 ay geçerli
olup, ithalatçı ülke gümrük idaresine bu süre
içerisinde sunulur.

66.   I. Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme
kullanımı
II. İzinli alıcı statüsü
III. İzinli gönderici statüsü
IV. Onaylanmış kişi statüsü

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye
göre yukarıdakilerden hangileri mevzuatta
öngörülen koşulları sağlayan başvuru sahiplerine transit rejimi kapsamında verilebilecek
basitleştirme izinleri arasında sayılmamıştır?
A) Yalnız IV
C) I, II ve III

A) A.TR Dolaşım Belgesinin hata, unutulma,
ihmal ya da özel durumlar nedeniyle ihracat
yapılırken düzenlenmemiş olması
B) A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenmiş, ancak
teknik nedenlerle ithalatçı ülke gümrük idaresince kabul edilmemiş olduğunun ilgili yetkili
kişi ve kuruluş ve gümrük idarelerine ispat
edilmesi
C) Eşyanın “Varış Ülkesi” üçüncü ülke iken Topluluk üyesi bir ülke olarak değişmesi
D) Topluluk üyesi bir ülkeye ihraç edilen eşyanın
ihracı sırasında Topluluk üyesi başka bir ülkeye
gönderilmesi hâlinde, ihracatçı tarafından
A.TR Dolaşım Belgesinde “İhraç Ülkesinin”
değiştirilmesinin talep edilmesi
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B) II ve III
D) II, III ve IV

A
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67. TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya

70. ABC Ltd. Şirketince, Fransa’dan, A.TR Dolaşım

Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi’ne göre
(TIR Sözleşmesi) aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

68. Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşma-

lar) Seri No: 7’ye göre onaylanmış ihracatçı
yetkisi alabilmek için aynı eşyanın bir önceki
veya başvuru yılı içinde en az kaç adet EUR.1
veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesini gerektiren ihracatını yapmak gerekmektedir?
A) 50

B) 100

C) 150

D) 500

Verilenlere göre eşyanın ithalinde alınacak
KDV tutarı kaç TL’dir?
A) 416
C) 428,80
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) TIR işleminin sonlandırılması deyiminden; bir
karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile
birlikte kontrol amacıyla varış veya çıkış (yol
boyu) Gümrük idaresine sunulması anlaşılır.
B) TIR karnesi himayesinde yapılan taşımacılığın
bir kısmı bu Sözleşmeye taraf olmayan bir
ülke topraklarında olduğu takdirde, yolculuğun
bu kısmı için TIR taşıması geçici olarak durur.
C) Ülke yetkililerine karşı kefil kuruluşun sorumluluğu hareket gümrük idaresinden sonra
Eşyanın TIR rejimi altında taşındığı müteakip
ülkelerde, eşya bu ülkelere girdiğinde başlar.
D) Kefil kuruluşun sorumluluğu, yalnızca TIR
karnesinde yazılı eşyaya şamildir.

Belgesi eşliğinde, 9606.21.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan plastik maddeden mamul düğme ithal
edilmiştir. İthalat Rejim Kararı eki II sayılı listede
yer alan söz konusu eşya için mezkûr listenin 8
no’lu sütununda % 3,7 oranı kayıtlı bulunmaktadır. Eşyaya uygulanması gereken KDV oranı ise
% 8’dir. Eşyanın fatura bedeli 4.600 TL’dir. Eşya
için yapılan yurt dışı gider toplamı 400 TL’dir.
Ayrıca, bu eşya için varış limanına girişinden
beyannamenin tescil edildiği ana kadar geçen
süre içerisinde 200 TL’lik çeşitli yurt içi gider ile
beyannamenin tescil tarihinden sonra 100 TL’lik
yükleme-boşaltma gideri yapılmıştır.

B) 424
D) 438,80

71. Para ayırma, sayma veya paketleme maki-

neleri Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin hangi
pozisyonunda sınıflandırılır?
A) 84.13
C) 84.52

B) 84.19
D) 84.72

72. Aşağıdakilerden hangisinde eşyalar Türk

Gümrük Tarife Cetveli’ndeki tarife pozisyon
numara sıralamasına uygun olarak dizilmiştir?

69. Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşma-

A) Gözlük çerçevesi - Şırınga - Mikroskop
B) Şırınga - Gözlük çerçevesi - Mikroskop
C) Gözlük çerçevesi - Mikroskop - Şırınga
D) Mikroskop - Gözlük çerçevesi - Şırınga

lar) Seri No: 8’e göre “EUR.1 Dolaşım belgeleri ile aynı şekilde düzenlenen, ancak sadece
Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi
çerçevesinde kullanılan belge” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Form A
B) Tedarikçi Beyanı
C) D-8 Menşe İspat Belgesi
D) EUR-MED Dolaşım Belgesi

73. Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tari-

fe Cetveli’nde diğerlerinden farklı bir fasılda
sınıflandırılır?
A) Koltuk
C) Avize

14

B) Tripod
D) Ameliyat masası

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

74. Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife

79. Gümrük Genel Tebliği (Tarife) Seri No:14’e

Cetveli’nde diğerlerinden farklı bir bölümde
sınıflandırılır?
A) Klinker
C) Şampuan

A

göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bağlayıcı Tarife Bilgisi verilmesi için 6 Gümrük
ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilendirilmiştir.
B) Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye
dayanan Bağlayıcı Tarife Bilgisi iptal edilir.
C) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurusu elektronik
olarak da yapılabilir.
D) Bağlayıcı Tarife Bilgisi veriliş tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir.

B) Yağlı boya
D) Haşarat öldürücü

75. Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife
Cetveli’nde 49. fasılda sınıflandırılır?

B) Takvim
D) Gazete kâğıdı

76. Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife

Cetveli’nde taze turunçgillerin yer aldığı 08.05
pozisyonunda sınıflandırılmaz?
A) Portakal
C) Kivi

B) Mandarin
D) Greyfurt

77. Türk Gümrük Tarife Cetveli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin XIV. Bölümü
kıymetli taşları kapsar.
B) 2017 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli tebliğ
olarak Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.
C) Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife
pozisyonu metinleri bağlayıcı değildir.
D) Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde 5 adet yorum
kuralı bulunur.

80. Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Sigara kâğıdı
C) Ajanda

78. Birlikte gümrüğe sunulan keman ve bu kema-

na uygun olarak yapılmış mahfazası hangi yorum kuralına göre ve ne şekilde sınıflandırılır?
A) Birlikte kemanın pozisyonunda, GYK 2
B) Birlikte kemanın pozisyonunda, GYK 5
C) Keman ve mahfazası ayrı olarak kendi pozisyonlarında, GYK 3
D) Keman ve mahfazası ayrı olarak kendi pozisyonlarında, GYK 6
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Cetveli’nde 87.01 ila 87.05 tarife pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam-parça ve
aksesuarını içeren 87.08 tarife pozisyonunda
sınıflandırılmaz?
A) Direksiyon simidi
B) Ateşleme bujisi
C) Emniyet Kemeri
D) Rot

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara 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 geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA
YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra
sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 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.

07 EKİM 2017 TARİHİNDE YAPILAN
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI
1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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