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GENEL AÇIKLAMA
1.

Bu soru kitapçığında:

Sınav Konusu
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Mevzuatının uygulanmasına
ilişkin ikincil düzenlemeler (50 soru)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 – 50

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu kanuna
ilişkin ikincil düzenlemeler (5 soru)

51 – 55

Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı (20 soru)

56 – 75

Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konular, uluslararası anlaşmalar ile
Avrupa Birliği mevzuatının gümrüğe ilişkin hükümleri (20 soru)

76 – 95

Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi (5 soru)
2.
3.

Soru Sayısı

96 – 100

Bu test kitapçığında yer alan 100 soru için toplam sınav süresi 130 dakikadır.
Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında aynı numaralı
cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız.
Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
Değiştirmek istediğiniz cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o
soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen
seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin
tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi
bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin
hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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5. 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre

DİKKAT!
Bu testte yer alan sorular 1 Ağustos 2011
tarihinden sonra yapılmış olabilecek yasal
değişiklik ve düzenlemeleri içermemektedir.
Soruları cevaplarken bu durumu göz önünde
bulundurunuz.

eşyanın gümrük kıymeti belirlenirken ithal
eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek
fiyatına alıcı tarafından aşağıdaki ilavelerden
hangisi yapılamaz?
A) Gümrük işlemleri sırasında söz konusu eşya
ile tek eşya muamelesi gören kapların
maliyeti
B) Satın alma komisyonları
C) İşçilik ve malzeme giderleri dahil ambalaj
bedelleri
D) Tellâliye ücretleri

1. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya

kullanıma
tabi
tutulması,
işlemlerden hangisini içermez?
A)
B)
C)
D)

aşağıdaki

Yeniden imal edilmesini
Bir serbest bölgeye girmesini
Gümrüğe terk edilmesini
İmhasını

6. Bir eşyanın gümrük kıymeti, benzer eşyanın

satış bedeli yöntemine göre belirlenemiyorsa
ve beyan sahibinin bir talebi yoksa aşağıdaki
yöntemlerden hangisine göre belirlenir?
A)
B)
C)
D)

2. Gümrük

işlemlerinin bitirilmesi kavramı
aşağıdaki işlemlerden hangisini içermez?
A)
B)
C)
D)

Eşyaya ait beyannamenin iptal edilmesini
Eşya sahibinin değişmesini
Eşyanın gümrüğe terk edilmesini
Eşyanın teminata bağlanmasını

Satış Bedeli Yöntemi
Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi
İndirgeme Yöntemi
Hesaplanmış Kıymet Yöntemi

7. Gümrük mevzuatı hükümlerine göre, Türkiye

Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet
beyan aşağıdakilerden hangisi tarafından
verilemez?

3. Aşağıdaki

gümrük rejimlerinden hangisi
kapsamında gümrük idarelerindeki işler için
tayin edilen temsilci Türkiye Gümrük
Bölgesinde yerleşik bulunan kişi olmak
zorunda değildir?
A)
B)
C)
D)

A) Eşyayı gümrük bölgesine ihraç eden adına
hareket eden kişi
B) Eşyanın
gümrük
bölgesine
taşınması
sorumluluğunu üstlenen kişi
C) Eşyayı gümrük bölgesine getiren kişiler adına
hareket eden kişi
D) Eşyanın gümrük idaresine sunulmasını
sağlayan kişi

Transit Rejimi
Dahilde İşleme Rejimi
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
İhracat Rejimi

8. Deniz yoluyla gelen eşya için, özet beyan

4. Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve Bağlayıcı Menşe

Bilgisi veriliş tarihinden itibaren sırasıyla kaç
yıl için geçerlidir?

verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde
gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım
belirleme zorunluluğu vardır?

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

A

2 yıl – 2 yıl
3 yıl – 6 yıl
4 yıl – 4 yıl
6 yıl – 3 yıl
1

20
45
60
90
İzleyen sayfaya geçiniz.
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9. Yolcu

13. Aşağıdakilerden

beraberinde
getirilip,
gümrüğe
sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış
bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya
kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük
ambarlarına
konulan
eşyanın
burada
kalabileceği süre en fazla ne kadardır?
A)
B)
C)
D)

hangisi kontrol amacıyla
muayenesi yapılmış ve işlemleri tamamlanmış
eşyanın ikinci muayenesini yapmaya yetkili
değildir?
A)
B)
C)
D)

20 gün
45 gün
2 ay
3 ay

Stajyer kontrolörler
Gümrük muayene memurları
Gümrük müfettiş yardımcıları
Gümrük idare amirleri

14. Gümrük

mevzuatında
yer
alan
“Beyannamenin
tescilinin
bir
gümrük
yükümlülüğü doğurması halinde, gümrük
vergileri
ödenmedikçe
veya
teminata
bağlanmadıkça beyanname kapsamı eşya
teslim edilmez” hükmü aşağıdaki gümrük
rejimlerinin hangisinde uygulanmaz?

10. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

hükümlerine göre tescil edilmiş, telif hakkı ve
bağlantılı haklar veya tasarım hakkına konu
eşyanın hak sahibinin veya bu hak sahibi
tarafından
üretim
yapılan
ülkede
yetkilendirilen
kişinin
rızası
dışında
kopyalanan veya bu kopyaları içeren eşyaya
ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)

A) Serbest dolaşıma giriş
B) Şartlı muafiyet sistemi kapsamındaki dahilde
işleme
C) Kısmi muafiyete tabi geçici ithalat
D) Hariçte işleme

Sahte Eşya
Kopya Eşya
Korsan Eşya
Aynı Eşya

15. Gümrük antrepolarında bulunan eşya için

beyanının aşağıda verilen gümrük beyan
şekillerinden hangisi ile yapılması esastır?

gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım
tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi
halinde gümrük işlemlerinin (aksine bir
hüküm olmadıkça) beyannamenin tescil
tarihinden itibaren kaç gün içinde bitirilmesi
gerekir?

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

11. Gümrük mevzuatı hükümlerine göre gümrük

Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla
Yazılı olarak
Sözlü olarak
Eşya sahibinin herhangi bir tasarrufu yoluyla

7
15
30
45

16. Gümrük Kanunu hükümlerine göre, Kıymet

Bildirim
Formunun
aşağıdaki
gümrük
rejimlerinden
hangisinde
gümrük
beyannamesine eklenme zorunluluğu vardır?

12. X A.Ş. ithal ettiği eşya için serbest dolaşıma giriş

rejiminden
yararlanmak
amacıyla
İzmir
Gümrüğüne 01.06.2011 tarihinde özet beyanda
bulunmuş, eşyaya ilişkin boşaltma listesi
02.06.2011 tarihinde düzenlenmiştir. Eşyaya
ilişkin beyanname 09.06.2011 tarihinde verilmiş
ve ilgili gümrük müdürlüğü tarafından 10.06.2011
tarihinde tescil edilmiştir.

A)
B)
C)
D)

Bu bilgilere göre, aksine bir hüküm
bulunmadıkça eşyanın beyan edildiği gümrük
rejimine
ilişkin
tüm
hükümlerin
uygulanmasında
esas
alınacak
tarih
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

A

Hariçte İşleme
İhracat
Antrepo
Transit

17. Kara

nakliyatında
taşıyıcılar
tarafından
konşimento yerine düzenlenen yük senedinde
aşağıdaki
yazılı
bilgilerden
hangisi
bulunmaz?
A)
B)
C)
D)

01.06.2011
02.06.2011
09.06.2011
10.06.2011
2

Gönderinin adı soyadı
Navluna ait şartlar
Taşımanın yapılacağı müddet
Taşıma ücreti
İzleyen sayfaya geçiniz.
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18. Aşağıda

22. Transit eşyası için tahakkuk edecek gümrük

belirtilen özellikte olan eşyadan
hangisinin gümrük işlemleri ve tesliminde
yükümlünün
başvurusu
üzerine
basitleştirilmiş usullerden yararlanma talebi
gümrük mevzuatında yer alan koşullar
aranmaksızın
ilgili
gümrük
idaresince
değerlendirilip kabul edilme zorunluluğu
yoktur?

vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere
yönetmelikle belirlenen özel bir durum yoksa
aşağıdakilerden hangisi ile taşınan eşya için
teminat verilmesi zorunludur?
A)
B)
C)
D)

A) CIF kıymeti 1.500 Avro’yu aşmayan eşya
B) Yurt dışında periyodik olarak yayımlanan
gazete ve dergiler ile bunların elektronik
ortamda muhafaza edildiği materyaller
C) Hızlı kargo yoluyla taşınan ve ticari mahiyet
arz etmeyen eşya
D) Korunması özel düzenek ve yapı gerektiren
eşya

23. Türkiye

Gümrük Bölgesi içindeki transit
taşınan
eşyanın
suçüstü
şeklindeki
hırsızlıklar nedeniyle telef ve kaybının
kanıtlanması ve gümrük vergilerinin tahsil
edilmemesi için gereken belgeyi aşağıdaki
kurumlardan hangisi verir?
A)
B)
C)
D)

19. Türkiye’de

vefat
eden
yabancıların
ülkelerindeki kanuni mirasçılarına intikal
eden kişisel eşya ve ev eşyası için gümrük
idarelerinin başka bir beyanda bulunulmasını
istememesi
halinde
aşağıdaki
beyan
türlerinin hangisinin yapılması esastır?
A)
B)
C)
D)

Havayolu
Karayolu
Denizyolu
Demiryolu

Gümrük Muhafaza Baş Müdürlükleri
İlgili Emniyet Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü
İlgili Cumhuriyet Savcılığı

24. Transit rejimi kapsamında taşınan eşya varış

idaresine geldiğinde şüphe oluşursa ve
bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrol
türünün
muayene
olarak
belirlenmesi
durumunda aşağıdaki muayene türlerinden
hangisi uygulanır?

Yazılı
Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla
Beyan zorunluluğu yoktur.
Sözlü

A)
B)
C)
D)

Kısmi
Tam
Haricen
Belge

20. Gümrük Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine

göre, muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya
ait beyanname ve eklerin doğruluğunun ve
birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği
beyan
kontrol
türü
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)

25. Aşağıdakilerden

hangisi
transit
rejimi
kapsamında izin verilen basitleştirmelerden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Mavi Hat
Beyaz Hat
Sarı Hat
Yeşil Hat

Teminatlı alıcı
Kapsamlı teminat
İzinli gönderici
Özel tip mühür kullanımı

26. Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme rejimi

kapsamındaki şartlı muafiyet sisteminde yer
alan eşyaya ilişkin özelliklerden biri değildir?
21. Gümrük

mevzuatı hükümlerine göre toz
halindeki eşyadan muayene için alınacak
numune miktarı en az ne kadar olmalıdır?
A)
B)
C)
D)

A

A) Eşyanın gümrük vergileri ve ticaret politikası
önlemlerine tabi tutulmaması
B) Eşyaya ilişkin vergilerin teminata bağlanması
C) Eşyanın geçici yada kalıcı ithalinin önemli
olmaması
D) Eşyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde
kullanılması

250 gr
500 gr
1 kg
3 kg
3

İzleyen sayfaya geçiniz.
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27. Gümrük

31. Gümrük antrepo rejiminde iznin verilmesine

Kanunu
hükümlerine
göre,
aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme rejimi
kapsamında yapılan işleme faaliyetlerinden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)

ilişkin karar veya başvurunun reddedilme
nedenleri
başvurunun
yapıldığı
veya
belgelerin
gümrük
idaresinin
kaydına
girildiği tarihten itibaren kaç gün içinde
başvuru sahibine bildirilir?

Eşyanın diğer bir eşya ile birleştirilmesi
Eşyanın tamir edilmesi
Eşyanın işçiliğe tabi tutulması
Eşyanın taşınması

A)
B)
C)
D)

28. Dahilde işleme rejimi kapsamında aşağıda

15
30
60
90

32. Dahilde

işleme rejimi kapsamındaki geri
ödeme sisteminde vergilerin geri verilmesi
veya kaldırılmasına ilişkin bilgilerin bildirimi
için aşağıdaki bilgi formlarından hangisi
kullanılır?

verilen durumların hangisinin varlığı halinde
Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşik
kişilere de izin verilmesi mümkündür?
A) Eşdeğer eşya kullanımı durumunda
B) Ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı
ithalatta
C) Vergileri teminata bağlanmak suretiyle
işlenmek ve tekrar ihraç edilmek üzere geçici
olarak ithal edilen eşyada
D) Ticari amaç ve ticari nitelikle ithal edilen
eşyada

A)
B)
C)
D)

INF 9
INF 7
INF 5
INF 2

33. Aşağıdakilerden

hangisi
tiplerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

29. Dahilde işleme izin hak sahibi, geri ödeme

sistemi çerçevesinde serbest dolaşıma giren
ithal eşyasından elde edilmiş ürünlerin daha
sonra yeniden ihraç edilmek üzere aşağıdaki
rejimlerden hangisine tabi tutarsa ithalat
vergilerinin
geri
verilmesini
ya
da
kaldırılmasını isteyemez?
A)
B)
C)
D)

özel

antrepo

B
C
D
E

34. Dahilde

işleme rejiminin şartlı muafiyet
sisteminde, ithal eşyanın bu sisteme tabi
tutulmadan önce eşdeğer eşyadan üretilen
işlem görmüş ürünlerin Türk Gümrük
Bölgesinden ihracına ve ithal eşyasının
sonradan ithaline imkan veren uygulamaya
ne ad verilir?

Transit
Gümrük Antrepo
Gümrük Kontrolü Altında İşleme
Geçici İthalat

A)
B)
C)
D)

Eşdeğer ihracat
Üçgen trafik sistemi
Önceden ihracat
Yeniden ihraç sistemi

30. Aşağıdakilerden

hangisi dahilde işleme
rejiminde ekonomik koşulların incelenmesi
sonucunda ülke kaynaklarının kullanımının
ekonomik
açıdan
mümkün
olmadığının
belirlendiği özel kriterlerden biri değildir?

35. X A.Ş. 01.08.2011 tarihinde gümrük kontrolü

altında işleme rejimine ilişkin izin belgesi
almıştır. Mücbir sebep, beklenmeyen haller ve
izin sahibinin süre uzatımına ilişkin bir isteği
olmadığı takdirde izin belgesinin süresinin
biteceği
azami
tarih
aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Ülke içi yüksek vergi oranlarının varlığı
B) Yapılacak işleme faaliyeti için ithal edilecek
eşya ile aynı teknik özelliğe sahip eşyanın
ülke içi üretiminin olmayışı
C) İthal edilecek eşya ile ülke içinde üretilecek
eşya arasındaki fiyat farklılıkları
D) Yapılacak işleme faaliyeti için ithal edilecek
eşya ile aynı kaliteye sahip eşyanın ülke içi
üretiminin olmayışı

A

A)
B)
C)
D)
4

01.08.2012
31.08.2012
01.08.2013
31.08.2013
İzleyen sayfaya geçiniz.
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36. Geçici ithalat rejimi çerçevesinde Türkiye

41. Gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma

Gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin
turistik
amaçlı
seyahatlerinde
Türkiye
Gümrük Bölgesine getirilen taşıtları için
ulusal kefil kuruluşları tarafından yalnız
Türkiye
için
geçerli
olacak
şekilde
düzenlenen teminat hükmündeki belgeye ne
ad verilir?

sokulacak şahsi eşyadan aşağıdakilerden
hangisi gümrük vergisinden muaf değildir?

A)
B)
C)
D)

A) Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya
B) Türkiye’de öğrenim görmek amacıyla gelen
öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzeme
C) Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine
nakleden gerçek kişilere ait alındığı tarihte
beş yaşından büyük olmayan motorlu özel
nakil vasıtaları
D) Yolcuların kendi kullanımına mahsus ticari
mahiyette olmayan kişisel eşya

Yabancı taşıtlar giriş karnesi
Triptik karnesi
Dahili trafik karnesi
Üçgen trafik karnesi

37. Gümrük

idaresince
gümrük
işlemleri
durdurulan veya alıkonulan eşya için yetkili
mahkemece tasfiye kararı verilmiş ise
Gümrük
Kanunu
hükümlerine
göre
aşağıdakilerden hangisi ile bu eşyanın
tasfiyesi yapılamaz?

42. Gümrük

mevzuatı
uyarınca
gümrük
idarelerinin gümrük vergilerinin ödenmesini
sağlamak üzere bir teminat verilmesini
gerekli görmeleri halinde ve bu teminatın
vergi tutarının kesin olarak tespiti halinde
vergi tutarının yüzde kaç fazlasıyla alınır?

A) Terk suretiyle
B) Yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle
C) Kamu kuruluşları ve özel kanunla kurulmuş
vakıf ve derneklere tahsis edilmek suretiyle
D) İmha suretiyle

A)
B)
C)
D)

3
5
10
20

38. Kısmi muafiyet suretiyle ithalat rejimine tabi

tutulan eşyadan her ay için alınacak ithalat
vergileri, söz konusu eşyanın serbest
dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergi
tutarının yüzde kaçı olarak tespit edilir?
A)
B)
C)
D)

43. Eskişehir ilinde tekstil sektöründe faaliyet

1
3
8
10

gösteren X A.Ş., yine faaliyet alanı ile ilgili
olarak Eskişehir ilinde antrepo açmak
istemektedir. X A.Ş.’ nin antrepo açma ve
işletme
yatırım
izni
almak
için
aşağıdakilerden hangisine başvuru yapması
gerekir?

39. İhraç

amacıyla
denizyoluyla
çıkışlarda
eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği
tarih olarak aşağıdakilerden hangisi dikkate
alınır?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Gümrük beyannamesinin verildiği tarih
Yükleme listesinin onaylandığı tarih
Yükleme işleminin başladığı tarih
Taşıtın hareket ettiği tarih

44. Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük

40. Bir

serbest bölgeye konulmuş serbest
dolaşımda olmayan eşya için aşağıdaki
gümrük rejimlerinden hangisi uygulanmaz?
A)
B)
C)
D)

A

Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
Eskişehir Gümrük Müdürlüğü
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

vergilerine, cezalara ve idari kararlara karşı
tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde bir
üst makama itiraz edebilir?

Dahilde işleme
Geçici ithalat
Hariçte işleme
Gümrük kontrolü altında işleme

A)
B)
C)
D)
5

7
15
30
45
İzleyen sayfaya geçiniz.
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45. Gümrük mevzuatı hükümlerine göre ceza

49. TIR işlemleri kapsamında giriş veya hareket

uygulamasında,
eşyanın
gümrük
tarife
istatistik pozisyonu konusunda yeterli bilgi
bulunmadığı takdirde aşağıdakilerden hangisi
cezaya esas alınır?

gümrük
idaresi
tarafından,
işlemleri
tamamlanıp varış veya çıkış gümrük idaresine
sevk edilecek taşıtın güzergah kat etme
süresi Ekim ayında en uzun mesafe için
azami kaç saate kadar belirlenir?

A) Eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki en
yüksek vergi oranının 1/3’ü
B) Eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki en
yüksek ve en düşük vergi oranının ortalaması
C) Eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki en
yüksek vergi oranının yarısı
D) Eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki en
düşük vergi oranı

A)
B)
C)
D)

50. Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğine

göre giriş sınır kapılarında ve çıkış sınır
kapılarında mağaza açılabilmesi için başvuru
tarihinden önceki aydan başlamak üzere on
iki ay içinde toplamda en az kaç yolcu,
sürücü ve hizmetlinin giriş ve çıkış yapmış
olması gereklidir?

46. İhale yoluyla yapılacak satışa konu eşya bir

A)
B)
C)
D)

araç ise ve bu araç hasarlı durumdaysa hasar
durumu yüzde kaç ve üzeri ise araç hurda
kabul edilir?
A)
B)
C)
D)

50
60
70
75

kişiye, fiil daha ağır bir cezayı oluşturmadığı
takdirde verilecek ceza nedir?
A) Üç aydan dokuz aya kadar hapis ve iki bin
güne kadar para cezası
B) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin on katı
kadar para cezası
C) İki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin
güne kadar idari para cezası
D) Beş bin güne kadar adli para cezası

hızlı kargo eşyası kapsamında uygulanan
muafiyet bir takvim yılında en fazla kaç kere
kullanılabilir?
2
4
5
Böyle bir sınırlama yoktur.

52. Genel

düzenleyici idari işlemlerle ithali
yasaklanan dökme halinde gelen atık eşya
için verilecek ceza nedir?
A) Ton başına 20.000 Türk Lirası
B) Kilogram başına 300 Türk Lirası
C) 50.000 Türk Lirasından az olmamak üzere
kilogram başına 500 Türk Lirası
D) 30.000 Türk Lirasından az olmamak üzere
ton başına 5.000 Türk Lirası

48. Gümrük mevzuatı hükümlerine göre yabancı

misyon mensupları hariç her bir yolcunun
yurt dışından getireceği cep telefonunun
kıymetine
bakılmaksızın
gümrük
vergilerinden
muaf
olarak
yurda
getirilmelerine
ilişkin
aşağıdaki
sınırlamalardan hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)

A

Giriş 10.000 – Çıkış 10.000
Giriş 10.000 – Çıkış 20.000
Giriş 20.000 – Çıkış 10.000
Giriş 30.000 – Çıkış 10.000

51. İthali kanun gereği yasak olan eşyayı taşıyan

47. Gümrük mevzuatı hükümlerine göre posta ve

A)
B)
C)
D)

48
72
144
192

53. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine

göre, kabahatin konusunu oluşturan eşyanın
mülkiyetinin
kamuya
geçirilmesine
aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A)
B)
C)
D)

İki takvim yılında iki adet
İki takvim yılında bir adet
Bir takvim yılında iki adet
Bir takvim yılında bir adet
6

Cumhuriyet Savcısı
Asliye Ceza Mahkemesi
Ticaret Mahkemesi
Sulh Ceza Mahkemesi
İzleyen sayfaya geçiniz.
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54. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan

58. Serbest

bölgelerde üretilerek başka bir
ülkeye yapılan satışların Türk Eximbank
tarafından sağlanan kredi, sigorta ve garanti
hizmetlerinden yararlandırılmasına ve bu
kapsamda
başka
bir
ülkeye
satış
yükümlülüğünden
doğan
taahhüdün
kapatılmasına ilişkin usul ve esaslar
kapsamında; serbest bölgelerde üretilerek
başka bir ülkeye yapılan satışların taahhüt
gerçekleştirme süresi azami kaç aydır?

suçlar ve kabahatler dolayısıyla müsadere
veya
mülkiyetin
kamuya
geçirilmesi
yaptırımların konusunu oluşturan kaim
değerine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)

Bilirkişi tarafından belirlenen değeri
Gümrüklenmiş değeri
Piyasa değeri
Sigorta değeri

A)
B)
C)
D)

6
12
15
18

55. Kaçak zannı ile eşya yakalanması halinde

muhbir ve el koyanlara verilecek ikramiye ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İkramiyenin %25’i muhbirlere %75’i
koyanlara verilir.
B) İkramiyenin %75‘i muhbirlere %25’i
koyanlara verilir.
C) İkramiyenin %70’i muhbirlere %30’u
koyanlara verilir.
D) İkramiyenin %50’si muhbirlere %50’si el
koyanlara verilir.

el

59. Bedelsiz İhracata İlişkin tebliğ hükümlerine

göre kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler
ve üniversitelerin görevleri ve anlaşmalar
gereği mal ve taşıtların bedelsiz ihracat izin
başvuruları
aşağıdakilerden
hangisine
yapılır?

el
el

A)
B)
C)
D)

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
İlgili Gümrük İdaresi
İhracat Genel Müdürlüğü
Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü

56. Türkiye’de gerektiğinde ihracatı müsaadeye

ve kayda bağlamaya ve ihracatta miktar
kısıtlaması uygulamaya aşağıdaki kurum ve
kuruluşlardan hangisi yetkilidir?
A)
B)
C)
D)

60. Kalkınmada öncelikli yörelerde Sektörel Dış

Ticaret Şirketi kurulabilmesi için aynı veya
ayrı üretim dalında faaliyette bulunan ve bu
yörelerde yerleşik asgari kaç KOBİ’nin bir
araya gelmesi gerekmektedir?

Ekonomi Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Başbakanlık
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

A)
B)
C)
D)

2
5
8
10

57. İhracat Rejim Kararı kapsamında yapılacak

desteklemelerin
kaynağını
oluşturan
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile ilgili
görev, yetki ve her türlü işlemler 2011 yılı için
aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
A)
B)
C)
D)

A

61. İhracata Yönelik Devlet yardımlarından biri

olan AR-GE yardımına ilişkin uygulamacı
kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Gelir İdaresi Başkanlığı
TC Merkez Bankası
Ekonomi Bakanlığı
Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme
Kurulu

A)
B)
C)
D)
7

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
İGEME
İzleyen sayfaya geçiniz.
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62. Eskişehir’de

67. Serbest

yazılım
üzerine
faaliyette
bulunan X A.Ş. yurt dışı pazar araştırması
desteği kapsamında; bir şirket çalışanını
İrlanda’ya
pazar
araştırması
amacıyla
göndermiştir. 500 $ olan günlük otel
harcamasının kaç $’lık kısmı bu yardım
kapsamında karşılanmaktadır?
A)
B)
C)
D)

bölgelerde
faaliyette
bulunan
yatırımcı kullanıcılar lehine serbest bölge
sınırları içerisinde bulunan Hazinenin özel
mülkiyetindeki arazi, arsa ve binalar üzerinde
49 yıllığına tesis edilen hak aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)

140
250
300
350

İrtifak hakkı
İşletici hakkı
Tescil hakkı
Kaynak hakkı

68. Aşağıdaki

görevlilerden
hangisi
Türk
Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki
Kanun
hükümlerine
aykırı
davrananlar
hakkında tetkikat ve tahkikat yapma yetkisine
sahip değildir?

63. İthalatta

Gözetim
Uygulamasına
İlişkin
mevzuat hükümlerine göre alınacak gözetim
belgelerinin geçerlilik süresi kaç aydır?
A)
B)
C)
D)

6
12
18
24

A)
B)
C)
D)

Vergi Müfettiş Yardımcıları
Hazine kontrolörleri
Kambiyo Murakabe Mercileri
Mali Suçları Araştırma Kurulu Uzmanları

69. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında

64. Bir malın Türkiye’ye ihraç fiyatının benzer

malın normal değerinin altında olmasına ne
ad verilir?

Kanun hükümlerine göre idari para cezası
vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Iskonto
Sübvansiyon
Eksik fiyat
Damping

70. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında

65. Aşağıdakilerden

hangisi İthalatta Haksız
Rekabeti Değerlendirme Kuruluna üye veren
kurum ve kuruluşlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Asliye Hukuk Mahkemesi
Cumhuriyet Savcısı
Asliye Ceza Mahkemesi
Defterdar

Kanun hükümlerine göre kabahatin konusunu
yabancı para oluşturması halinde idari para
cezasının hesaplanmasında aşağıdakilerden
hangisi esas alınır?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TC Merkez Bankası
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

A) Fiilin işlendiği tarih itibariyle TCMB döviz
satış kuru
B) Mahkeme tarihindeki TCMB döviz satış kuru
C) Serbest Piyasa döviz satış kuru
D) Mahkeme tarihindeki TCMB döviz alış kuru

66. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Bölgelerin

gelirlerinden biri değildir?

71. Bir ürünün, Avrupa Topluluğu tarafından

A) Faaliyet ruhsatı ve izin belgesi karşılığı tahsil
edilecek ücretler
B) Serbest bölgeyi işleten gerçek ve tüzel
kişilerle yapılacak sözleşme uyarınca tahsil
edilecek tutarlar
C) Yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF
değeri üzerinden binde 10 oranında peşin
ödenecek tutar
D) Bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB
değeri üzerinden binde 9 oranında peşin
ödenecek tutar

A

hazırlanan
ortak
özellikleri
itibariyle
sınıflandırılmış ürün gruplarının uyması
gereken sağlık, emniyet, çevre ve tüketicinin
korunması koşullarını düzenleyen bağlayıcı
mevzuata uygunluğunu gösteren işaret
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
8

E
e
CE
AB
İzleyen sayfaya geçiniz.
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72. Bilim,

77. Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği

Sanayi
ve
Teknoloji
Bakanlığı
tarafından
münhasıran
otomotiv
imalatçılarına verilen ve prototip araç, sistem,
aksam veya ayrı teknik üniteye ait tipin ilgili
mevzuata uygunluğunu gösteren belgeye ne
ad verilir?
A)
B)
C)
D)

Anlaşmasından sonra Türkiye Birlik dışındaki
üçüncü ülkelere anlaşma kapsamı ürünlere
ilişkin, aşağıdaki gümrük tarifelerinden
hangisini uygulamaya başlamıştır?
A) Gümrük Birliği dışındaki ülkelerin birbirlerine
uyguladıkları tarifeyi
B) AB’nin üçüncü ülkelere uyguladığı ortak
gümrük tarifesini
C) AB’nin Türkiye için tespit ettiği yeni tarifeyi
D) Türkiye’nin kendi tespit ettiği gümrük
tarifesini

Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi
Teknik Belge
İmalat Yeterlik Belgesi
Tip Onayı Belgesi

73. Konsinye

olarak gönderilen malın ihraç
tarihinden itibaren ne kadarlık bir süre içinde
kesin satışının yapılması gerekir?
A)
B)
C)
D)

78. Ticari teamüller gereği bir ülkenin ithalat

rakamları hangi teslim şekli esas alınarak
hesaplanır?

3 ay
6 ay
1 yıl
2 yıl

A)
B)
C)
D)

FOB
FAS
DEQ
CIF

74. Aşağıdakilerden hangisi ithalatta kota ve

tarife kontenjanı dağıtım yöntemlerinden biri
değildir?

79. Aşağıdaki ödeme şekillerinden hangisi alıcı

ve satıcıya yüksek
sağlamaktadır?

A) Firma Büyüklüğüne Göre Tahsis Yöntemi
B) Geleneksel Ticaret Akış Yöntemi
C) Başvuru Sırasına Göre Eşit Oranda Tahsis
Yöntemi
D) Talep Edilen Miktar ve/veya Değerle Orantılı
Tahsis Yöntemi

A)
B)
C)
D)

75. Aşağıdakilerden hangisi Ekonomi Bakanlığı

A)
B)
C)
D)

76. Aşağıdaki ülkelerden hangisi PAAMK (Pan

A

Akreditifli Ödeme
Vesaik Mukabili Ödeme
Peşin Ödeme
Mal Mukabili Ödeme

şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve
Hizmetler Genel Müdürlüğü
B) Dış Ticaret Kontrolörleri Kurul Başkanlığı
C) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
D) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

A)
B)
C)
D)

güvence

80. İhracatçı açısından en avantajlı olan teslim

Merkez Teşkilatı birimlerinden biri değildir?

Avrupa-Akdeniz
Menşe
Sistemi üyesi değildir?

düzeyde

CIP
FCA
EXW
DDP

81. Aşağıdakilerden hangisi ikiden fazla taraf

Kümülasyonu)

arasındaki takas işlemidir?
A)
B)
C)
D)

Libya
Faroe Adaları
Lübnan
Portekiz
9

Transit ticaret
Konsinye ticaret
Dahilde işleme
Bağlı muamele
İzleyen sayfaya geçiniz.

A

2011 GM 101-A
82. Aşağıdaki ödeme şekillerinden hangisinde

88. Aşağıdakilerden hangisi EFTA ülkelerinden

alıcı, satın aldığı mal bedelini malın satış
sözleşmesinde
belirtilen
varış
yerine
gelmesinden sonra öder?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Vesaik Mukabili Ödeme
Mal Mukabili Ödeme
Kabul Kredili Ödeme
Akreditifli Ödeme

83. Aşağıdakilerden

hangisi
akreditiflerden biridir?
A)
B)
C)
D)

biri değildir?

özelliği

89. AT Gümrük Bölgesi ile Türkiye Gümrük

olan

Bölgesi arasındaki doğrudan ticareti ve ATTürkiye’nin üçüncü ülkeler üzerinden olan
ticaretini düzenleyen köprü mevzuat uyarınca
aşağıdakilerden hangisi AT-Türkiye Gümrük
Birliği bünyesinde kullanılan belgelerden biri
değildir?

Rotatif Akreditif
Teyitli Akreditif
Kabili Rücu Akreditif
Teyitsiz Akreditif

A)
B)
C)
D)

84. İhraç

olunacak malın satın alınması ve
masraflarının karşılanması için akreditif
lehdarına aracı bankanın avans niteliğinde
peşin ödeme yapmasını mümkün kılan
akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Adi Akreditif
Yeşil Şartlı Akreditif
Karşılıklı Akreditif
Kırmızı Şartlı Akreditif

A.TR
Tedarikçi Beyanı
INF 2 Belgesi
GTS. 1

90. EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile aynı şekilde

düzenlenen ancak sadece Pan Avrupa
Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK)
sistemi
çerçevesinde
kullanılan
belge
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

85. Aşağıdaki teslim

şekillerinden hangisinde
Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yol
boyunca oluşabilecek hasar ve rizikolara
karşı sigorta yükümlülüğü getirilmiştir?
A)
B)
C)
D)

İzlanda
Danimarka
Norveç
Lihtenştayn

DAF
DES
CIF
FOB

FORMA
EUR.2
EUR.MED
A.TR

91. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde

muhbir ve el koyanlara verilecek ikramiyeler
aşağıdaki vergilerden hangisine tabi tutulur?
A)
B)
C)
D)

86. AT-Türkiye Gümrük Birliği’nin yasal dayanağı

aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

1/94 sayılı Türkiye-AT Gümrük İşbirliği Kararı
AKÇT-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması
1/98 sayılı Gümrük İşbirliği Komitesi Kararı
1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi
Kararı

Damga Vergisi
Gelir Vergisi
Veraset ve İntikal Vergisi
Katma Değer Vergisi

92. İthal

uluslararası kuruluşlardan biri değildir?

edilen ve Özel Tüketim Vergisinin
konusuna giren mallar aşağıdaki gümrük
rejimlerinden hangisine tabi tutulursa özel
tüketim vergisinden istisna olmaz?

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

87. Aşağıdakilerden hangisi gümrük ile ilgili

A

Dünya Bankası
Dünya Ticaret Örgütü
Dünya Gümrük Örgütü
BM Avrupa Ekonomi Komisyonu
10

Gümrük Antrepo
Dahilde İşleme
Hariçte İşleme
Gümrük Kontrolü Altında işleme
İzleyen sayfaya geçiniz.

A
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93. İthal edilen bir mal gümrük vergisinden muaf

97. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yorumu ile

fakat Katma Değer Vergisine tabi ise KDV’nin
matrahı aşağıdakilerden hangisidir?

ilgili genel kurallara ilişkin
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)

A) Eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyon,
daha genel şekilde tanımlayan pozisyona
göre öncelik alır.
B) Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir
eşyaya yapılan atıf bu eşyanın imali
bitirilmemiş olanlarını da kapsar.
C) Tarife yorumu ile ilgili genel kurallara uygun
olarak sınıflandırılamayan eşya, bu eşyaya
kıymet ve ticari miktar olarak en yakın aynı
eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır.
D) Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir
maddeye yapılan atıf, bu maddenin
karışımlarını, biçimlerini ve diğer maddelerle
birleştirilmiş veya karıştırılmış hallerini de
içine alır.

Malın gümrükçe tespit edilecek değeri
Malın FOB değeri
Malın sigorta ve navlun hariç CIF değeri
Malın sigorta ve navlun dahil CIF değeri

94. Hariçte işleme rejimi kapsamında serbest

bölgeye geçici olarak ihraç edilen eşyanın
işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem
görmüş ürünün bünyesinde herhangi bir
üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve
işleme faaliyetinin tamamen işçilik olması
durumunda
faturada
belirtilen
kıymet
üzerinden alınacak vergiler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)

aşağıdaki

98. Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kullanılan ölçü

birimleri ile bu ölçü birimlerinin kısaltılması
ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?

Sadece Gümrük Vergisi tahsil edilir.
Sadece KDV tahsil edilir.
Hem KDV hem de GV tahsil edilir.
Herhangi bir vergi tahsil edilmez.

A)
B)
C)
D)

GT - Gross ton
p / a - Adet
ct / l - Ton başına taşıma kapasitesi
ce / el - Hücre adedi

99. Uyumlaştırılmış mal tanım ve kodlama sistemi

olan Armonize Sistem ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

95. İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından

ihracatçıya teslim edilen malların teslim
tarihini takip eden aybaşından itibaren kaç ay
içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen
KDV’si terkin olunur?
A)
B)
C)
D)

A) 21 Bölüm ve 99 Fasıldan oluşur.
B) Anlaşmazlıkları Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
tarafından sonuçlandırılır.
C) Sınıflandırma ham maddeden mamule doğru
bir sıra takip eder.
D) Altı rakamlı kodlama tüm üye ülkelerde temel
alınır.

1
2
3
4

100 Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan

mamul eşya Türk Gümrük Tarife Cetvelinin
hangi bölüm ve hangi fasıllarında yer
almaktadır?
A)
B)
C)
D)

96. İstatistik

pozisyonlarına bölünmüş Türk
Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sütununda
kullanılan 12 rakamlı kodun 7-8 inci rakamları
aşağıdakilerden hangisini göstermek için
kullanılır?

Dördüncü bölüm, 16-24 fasıl
Yedinci bölüm, 39-40 fasıl
Dokuzuncu bölüm, 44-46 fasıl
On birinci bölüm, 50-63 fasıl

A) AB Kombine Nomanklatürü kodunu
B) Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu
C) Farklı vergi uygulamaları nedeniyle açılan
pozisyon kodlarını
D) İstatistik kodlarını

A

11

TEST BİTTİ.

SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav salonunda konuyla ilgili
kitap, not ve benzeri şeyler bulundurmak sınavın iptalini gerektirir.
2. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav
tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır.
4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını
tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını
izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiç bir aday sınava alınmaz.
5. Size verilen cevap kâğıdının üzerinde yazan numara ve ismin size ait olup olmadığını kontrol
ediniz. Cevap kâğıdı size ait değilse, görevlileri uyarıp size ait olan cevap kâğıdını alınız. Daha
sonra cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere TC kimlik numaranızı ve test grubunuzu
kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
6. Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik olup olmadığını, basım hatasının bulunup bulunmadığını
kontrol ediniz. Varsa özürlü soru kitapçığını değiştirmesi için salon başkanına başvurunuz. Soru
kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı ve bu salonun
numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek
incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
7. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir
kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
8. Adayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan
dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır.
9. Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi yasaktır.
10. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılması yasaktır.
11. Adaylar sınav sırasında yanlarında telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçlarını
bulunduramazlar. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak
üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. Aksine davrananların sınavı geçersiz sayılır.
12. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları
okumadan ve size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
SINAVLARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

