T.C.
GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI
29/01/2013

KĠTAPÇIK TÜRÜ

A
ADAYIN ADI VE SOYADI:
BAġLAYINIZ DENĠLMEDEN SORU KĠTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
SINAVA KATILAN ADAYLARCA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
1-Sınav saat 14:00’da baĢlayacaktır. Sınav baĢladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dıĢarı
çıkmayınız.
2-Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası, eksik sayfası olan kitapçığın değiĢtirilmesini salon
görevlisinden isteyiniz.
3-Test kitapçığında 50 soru yer almaktadır. Sınav süresi 80 dakikadır. Sınavın baĢladığı yönünde
talimat almadan sınava baĢlamayınız.
4-Soru kitapçığı türünün mutlak suretle cevap kağıdın da yer alan kitapçık türünü iĢaretleyiniz.
5-Sınav süresince görevliler ile alçak sesle kesinlikle konuĢulmayacaktır.
6-Sınav sırasında salon görevlilerinin her türlü uyarılarına uymak zorunludur. Gerektiğinde görevliler
adayların oturduğu yerleri değiĢtirebilir.
7-Adayların sınava özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile
girmeleri gerekmekte olup özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar ve cep telefonu yanında olan
adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav baĢladıktan sonra adaylar kendi aralarında fısıltı dahil hiçbir
Ģekilde konuĢmayacaklardır. Aksine hareket edenler hakkında kopya muamelesi yapılacaktır.
8-Sınavda kurĢun kalem kullanılacaktır. Cevap kâğıdın da bir soru için birden fazla iĢaretleme
yapılması durumunda cevabınız yanlıĢ olarak değerlendirilecektir.
9-Sınav bitiminde cevap kâğıtları ile birlikte soru kitapçıkları salon görevlilerine imza karĢılığı teslim
edilecektir. Cevap kâğıdının herhangi bir yerine iĢaret, ibare vb. konulması yasaktır.
10-Soru kitapçığınızın içindeki boĢ alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

BAġARILAR DĠLERĠZ.

1.AĢağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alan eĢya Askıya Alma Sisteminden
faydalanabilir?
A) Nihai tüketiciye satıĢa hazır olan eĢya
B)Demonte edilmiĢ olan eĢya
C) Hammadde halinde olan veya yarı mamul durumdaki eĢya
D) BitmiĢ ürünün asli özelliklerine sahip olan eĢya
2. AĢağıdaki eĢyalardan hangisinin maktu Özel Tüketim Vergisi, eĢyanın kendisinin her
bir litresi baĢına hesaplanmaktadır?
A) Cin
B) Köpüklü Ģarap
C) Ardıç rakısı
D) Votka
3. Dahilde ĠĢleme Rejimi Kapsamında tarım ürünü ithal edilip sanayi ürünü ihraç
ediliyorsa ve ithal eĢyasının kaynak ülkesi Ġsrail ise, iĢlenmiĢ ürün ülkemizden
aĢağıdaki hangi ülkeye (ülkesine göre A.TR DolaĢım Belgesi veya EUR.1 menĢe
ispat belgesi eĢliğinde) ihraç edildiğinde Telafi Edici Vergi (TEV) yükümlülüğü
doğar?
A)Hırvatistan
B) Slovenya
C) Ġzlanda
D) Letonya
4. Ġki Taraflı MenĢe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette EĢyanın Tercihli
MenĢeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik uyarınca Armonize Sistemin 3 sayılı Genel
Kuralında tanımlanan bir set, menĢeli ve menĢeli olmayan ürünlerden müteĢekkil
ise, menĢeli olmayan ürünlerin kıymetinin setin fabrika çıkıĢ fiyatının hangi oranını
geçmemesi koĢuluyla, set bir bütün olarak o ülke menĢeli kabul edilir?
A) %20
B) %15
C) %30
D) %35

5. Deniz yolu ile gelen ve özet beyanı geminin Türkiye’ye geliĢinden önce tescil edilen bir
eĢyanın, gümrükçe onaylanmıĢ bir iĢlem veya kullanıma tabi tutulması için gereken
kırkbeĢ günlük süre hangi tarihten itibaren iĢlemeye baĢlar?
A) Özet beyanın tescil edildiği tarihten itibaren
B) Geminin Türk karasularına giriĢinden itibaren
C) EĢya için boĢaltma listesinin düzenlendiği tarihten itibaren
D) EĢyanın gümrüğe sunulmasından itibaren
6. Jandarma eri Mehmet Faik Dumanlıdağlarpazar izninde görev yaptığı ilçedeki bir
kahvehanede oturduğu esnada iki kiĢinin aralarında sigara kaçakçılığı yapmak
üzere anlaĢtıklarını duymuĢ, bu durumu görev yaptığı karakol komutanına yazılı
olarak ihbar etmiĢtir. Daha sonra adı geçen jandarma eri de dahilaynı yer
jandarma personeli bu ihbar üzerine söz konusu kiĢilerin aracının jandarma
noktasından geçiĢinde yaptıkları aramada bin karton kaçak sigara ele
geçirmiĢlerdir. EĢya, araç ve failleri ilgili savcılığa sevk edilmiĢ, bilahare mahkeme
failler hakkında mahkumiyete eĢya ve taĢıt aracı ile ilgili olarak da müsadereye
karar vermiĢtir. Adı geçen jandarma eri, kendisine muhbir ikramiyesi ve el koyma
ikramiyesi ödenmesi için karakol amirine bir dilekçe vermiĢtir. Bu verilere göre adı
geçen jandarma erinin alacağı ikramiye konusunda aĢağıdakilerin hangisi
doğrudur?
A)El konulan sigara cinsi eĢya imha suretiyle tasfiye edileceğinden bu tür eĢyada muhbir
ikramiyesi veya el koyma ikramiyesi ödenmez.
B) Muhbir ikramiyesi ve el koyma ikramiyesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bütçesinden
ödenir.
C)Muhbir ikramiyesi ödenmez, sadece el koyma ikramiyesi ödenir.
D) Hem muhbir ikramiyesi hem de el koyma ikramiyesi ödenir.
7.

85.21 tarife pozisyonunda yer alan bir video kayıt ve gösterme cihazı serbest
dolaĢıma giriĢ rejimine tabi tutulmak üzere antrepo rejimi hükümlerine göre
antrepoya konulmuĢtur. EĢyanın antrepoda kaldığı süre içinde ödenen ardiye
ücretinin serbest dolaĢıma giriĢ rejimine tabi tutulmak üzere oluĢturulan gümrük
beyannamesinin tescil tarihine kadar olan kısmı aĢağıdaki hangi vergi veya
vergilerin kıymet veya matrahına dahil edilir?
A) Katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi
B) Gümrük vergisi ve özel tüketim vergisi
C) Gümrük vergisi ve katma değer vergisi
D) Yalnızca katma değer vergisi

8. Nihai kullanımla ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Nihai kullanım bütün gümrük rejimlerinde kullanılabilir
B) Nihai kullanıma tabi tutulacak eĢya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir
C) Nihai kullanım izni Ekonomi Bakanlığı tarafından verilir
D) Nihai kullanımda vergi oranı sıfır olabileceği gibi normalden daha düĢük bir vergi
oranı da olabilir
9. Ġthal edilecek bir eĢyanın faturası bilerek düĢük kıymetli olarak düzenlenmiĢ ve ithal
iĢlemleri bu fatura üzerinden gerçekleĢtirilmiĢ, daha sonra yapılan araĢtırmalar
neticesinde faturanın düĢük kıymetli olduğu tespit edilmiĢtir. Söz konusu fiille ilgili
olarak aĢağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Söz konusu fiil Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kabahat, Türk Ceza Kanununa
göre suçtur, içtima kuralı gereği cezası daha ağır olduğundan sadece suçtan dolayı
cezalandırılır.
B) Söz konusu fiil hem Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre hem de Türk Ceza
Kanununa göre suçtur, içtima kuralı gereği sadece cezası ağır olan suçtan dolayı
cezalandırılır.
C) Söz konusu fiil Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kabahatTürk Ceza
Kanununagöre suçtur ve içtima kuralı geçerli olmadığından hem kabahat hem de
suçtan dolayı cezalandırılır.
D) Söz konusu fiil hem Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre hem de Türk Ceza
Kanununa göre suçtur ve içtima kuralı geçerli olmadığından her iki suçtan dolayı
cezalandırılır.
10. Antrepo hükümleri ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A)EĢyanın antrepoda kalabileceği süre sınırsızdır.
B)Devralan kiĢinin serbest dolaĢıma giriĢ rejimine tabi tutacağı durumlarda antrepo
rejimine tabi tutulan solvent ve baz yağın satıĢ suretiyle devrine izin verilmez.
C) C tipi antrepolarda eĢyanın serbest dolaĢıma giriĢi kayıt yoluyla yapılabilir.
D)Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den transiti yasak olan yabancı ülke eĢyası Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile antrepoya konulabilir.
11. Ortak Transit Yönetmeliği hükümlerine göre referans tutar, asıl sorumlunun en az
hangi süre içinde ortak transit rejimine tabi tutacağı eĢya ile ilgili olarak ortaya
çıkabilecek gümrük vergilerinin toplam tutarına eĢit bir tutarı gösterir?
A) Bir hafta
B) On gün
C)OnbeĢ gün
D) Bir ay

12. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve ekli listelerine göre aĢağıdaki
eĢleĢmelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Doğalgaz – I sayılı liste
B) Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri – II sayılı liste
C) Saç spreyi – III sayılı liste
D) Termosifonlar – IV sayılı liste
13. Rejim ihlali durumu hariç olmak üzere, gümrük mevzuatına göre aĢağıdaki hangi
rejimle ilgili beyannamenin tescili, 4458 sayılı Gümrük Kanununda “gümrük
vergilerini ödeme zorunluluğu” Ģeklinde tarif edilen bir gümrük yükümlülüğünü
doğurmaz?
A) Ġhracat beyannamesi
B) Geçici ithalat beyannamesi
C) Serbest dolaĢıma giriĢ beyannamesi
D) Transit beyannamesi
14. AĢağıdakilerden hangisi ihracata yönelik devlet yardımları mevzuatı kapsamında
yer almaz?
A) Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımı
B) Pazar araĢtırmasına yönelik yardım
C) Eğitim yardımı
D)Ġhracatta Katma Değer Vergisi iadesi
15. Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eĢyanın
verilen sürenin bitimini takiben iki ayı aĢmayan sürede yeniden ihraç edilmesi veya
gümrükçe onaylanmıĢ bir iĢlem veya kullanıma tabi tutulması halinde aĢağıdaki
cezalardan hangisi uygulanır?
A) Geçici ithalata konu eĢyanın CIF değerinin onda biri oranında para cezası tahsil edilir.
B) Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde düzenlenen usulsüzlük cezası miktarının
dört katı tahsil edilir.
C) Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca eĢyanın gümrük vergileri tutarının iki
katı tutarında para cezası tahsil edilir.
D) Hem Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde düzenlenen usulsüzlük cezası
miktarının dört katı, hem de Kanunun 238 inci maddesi uyarınca eĢyanın gümrük
vergileri tutarının iki katı tutarında para cezası tahsil edilir.

16. Gümrük kontrolü altında iĢleme rejimi ibrası ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Rejimin ibrasında, verimlilik oranının tatbiki yoluyla iĢlem görmüĢ ürün miktarı esas
alınır.
B) Rejimin ibrasında, verimlilik oranının tatbiki yoluyla gümrükçe onaylanmıĢ bir iĢlem
veya kullanıma tabi tutulan değiĢmiĢ eĢya miktarı esas alınır.
C) Rejimin ibrasında, verimlilik oranının tatbiki yoluyla iĢlem görmüĢ ürün miktarı ya da
gümrükçe onaylanmıĢ bir iĢlem veya kullanıma tabi tutulan değiĢmiĢ eĢya miktarı esas
alınır.
D) Rejimin ibrasında, verimlilik oranının tatbiki yoluyla iĢlem görmüĢ ürünlere isabet
ettiği belirlenen ithal eĢya miktarı ya da gümrükçe onaylanmıĢ bir iĢlem veya
kullanıma tabi tutulan değiĢmemiĢ ithal eĢya miktarı esas alınır.
17. AĢağıdakilerden hangisi standart değiĢim sistemine dayalı hariçte iĢleme rejimi için
söylenemez?
A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, tespit edilen koĢullar altında ve ithalat vergileri
tutarını karĢılayan bir teminat vermesi halinde ikame eĢyanın önceden ithaline izin
verilir.
B) Ġkame ürünlere ait gümrük beyannamesinin onaylandığı tarihten itibaren 2 (iki) aylık
süre içerisinde geçici ihraç eĢyasının ihraç edilmesi gerekir.
C) Tamir amacıyla gönderilen eĢya kullanılmıĢ olsa bile, ikame ürün kullanılmamıĢ
olmalıdır.
D) Standart değiĢim sisteminin uygulanması halinde, geçici ihracat eĢyası ile ikame
eĢyanın gümrük iĢlemleri aynı gümrük müdürlüğü tarafından yapılır.
18. Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BĠLGE) sistemi kullanılarak tescil edilecek bir
beyannamenin tahsil edilecek veya teminata bağlanacak vergileri ile beyannameye
eklenmesi gereken belgeler bakımından sistemde bulunan verilerin bağlayıcılığı
konusunda aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sistemde bulunan verilerin vergiler ve beyannameye eklenmesi gereken belgeler
bakımından bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
B) Sistemde bulunan veriler beyanname kapsamı eĢyanın vergileri bakımından
bağlayıcıdır.
C) Sistemde bulunan veriler hem vergiler hem beyannameye eklenmesi gereken belgeler
bakımından bağlayıcıdır.
D) Sistemde bulunan veriler sadece beyannameye eklenmesi gereken belgeler
bakımından bağlayıcıdır.

19. “2151” rejim kodunun açıklaması aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Ġhraç edildiği Ģekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eĢyanın hariçte iĢleme
rejimi kapsamında geçici ihracatı.
B) Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eĢyanın hariçte iĢleme rejimi kapsamında
geçici ihracatı.
C) Hariçte iĢleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eĢyanın dahilde iĢleme rejimi
Ģartlı muafiyet sistemine tabi tutulması.
D) Dahilde iĢleme rejimi Ģartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eĢyanın hariçte iĢleme
rejimi kapsamında geçici ihracatı.
20. AĢağıdakilerden hangisi Telafi Edici Vergi uygulaması ile ilgili olarak söylenemez?
A) ġartlı muafiyet sistemi kapsamındaki sanayi ürünlerinin A.TR dolaĢım belgesi
eĢliğinde Avrupa Topluluğu’na üye ülkelere ihracatında; iĢlem görmüĢ ürünün elde
edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menĢeli hammadde, yardımcı madde, yarı
mamul, mamul ile değiĢmemiĢ eĢyaya iliĢkin vergi, kaynak ülkelerle varolan
anlaĢmalardaki lehte hükümler saklı kalmak kaydıyla ödenir.
B) Telafi Edici Vergi, ihracata iliĢkin beyannamenin tescili tarihindeki vergi oranı ve
diğer vergilendirme unsurlarına göre hesaplanır.
C) Geri ödeme sisteminde, dahilde iĢleme izin belgesi/dahilde iĢleme izni kapsamında
A.TR dolaĢım belgesi eĢliğinde Avrupa Topluluğu’na ihraç edilecek iĢlem görmüĢ
ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde, yardımcı madde, yarı mamul,
mamul ile değiĢmemiĢ eĢyanın gümrük vergisi ile toplu konut fonunun tahsil
edilmesi ve bu vergilerin haricindeki vergilerin teminata bağlanması suretiyle
ithaline izin verilebilir.
D) Telafi Edici Vergi, iĢlem görmüĢ ürünün üretiminde kullanılan ithal girdisine iliĢkin
beyannamenin tescil edildiği tarihteki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına
göre hesaplanır.
21. AĢağıdakilerden hangisi ikincil iĢlem görmüĢ ürünlerin için söylenemez?
A) Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgesi/Dahilde ĠĢleme Ġzni ihracat taahhüdünün kapatılmasından
önce gümrük idaresi gözetiminde imhası veya gümrüğe terk edilmesi halinde ihracatı
aranmaz.
B) Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgesi/Dahilde ĠĢleme Ġzni ihracat taahhüdünün kapatılmasından
önce çıkıĢ hükmünde gümrüğe teslimi halinde ihracatı aranmaz
C) Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgesi kapsamında yurt içi alım yapılması halinde, bu alıma
tekabül eden varsa ikincil iĢlem görmüĢ ürünün ihracatının gerçekleĢmesi gerekir.
D) Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgesi/Dahilde ĠĢleme Ġzni ihracat taahhüdünün kapatılmasından
önce serbest dolaĢıma giriĢ rejimine göre ithali halinde ihracatı aranmaz

22. Özet beyan ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Özet beyan eĢyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya gümrük bölgesine taĢıma
sorumluluğunu üstlenen kiĢi tarafından verilir.
B) Kombine taĢımacılıkta, özet beyanı verme yükümlülüğü taĢıyan taĢıma aracının
iĢleticisine aittir.
C) Kombine taĢımacılıkta özet beyan, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan
taĢıma Ģekli için belirlenen sürede verilir.
D) Deniz veya hava taĢımacılığında, taĢıma aracının paylaĢımı veya taĢıma iĢleminin
sözleĢme kapsamında yapılması durumunda, özet beyan verme yükümlülüğü, taĢıma
iĢlemini taahhüt ederek eĢyanın araçta taĢınması için taĢıma belgesi düzenleyene aittir.
23. Gümrük antrepolarında veya gümrük idaresince eĢya konulmasına izin verilen
yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre eĢyanın bir kısmının noksan olduğunun
anlaĢılması halinde hangi Ģekilde iĢlem yapılır?
A) Sadece noksan çıkan eĢyanın ithalat veya ihracat vergileri alınır
B) Sadece noksan çıkan eĢyanın ithalat veya ihracat vergilerinin üç katı para cezası alınır.
C) Noksan çıkan eĢyanın ithalat veya ihracat vergilerinin yanı sıra, bu vergiler kadar para
cezası alınır.
D) Noksan çıkan eĢyanın ithalat veya ihracat vergilerinin yanı sıra, bu vergilerin üç katı
para cezası alınır.
24. Serbest bölgelere iliĢkin olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Bir serbest bölgeye ihracat kaydıyla konulan eĢyanın gümrük idarelerine sunulması ve
gerekli gümrük iĢlemine tabi tutulması Ģarttır.
B) EĢyanın serbest dolaĢıma giriĢi sırasında uygulanması öngörülen ticaret politikası
önlemleri, eĢya serbest bölgeye konulduğunda veya eĢyanın geçici bir süre için
serbest bölgede kalması sırasında uygulanır.
C) Bir serbest bölgeye konulmuĢ serbest dolaĢımda olmayan eĢya, izne gerek olmaksızın
mutat elleçleme iĢlemlerine tabi tutulabilir.
D) Serbest dolaĢımda olan veya olmayan her türlü eĢya serbest bölgelere konulabilir.
25. AĢağıdaki eĢyadan hangisinin bedelsiz olarak ihraç edilmesi mümkündür?
A) Ġhracı Kanun, Kararname ve uluslararası anlaĢmalarla yasaklanmıĢ eĢya
B) Ġhracı bir merciin ön iznine bağlı olduğu halde izin belgesi olmayan eĢya
C) Destekleme ve Fiyat Ġstikrar Fonu kesintisine tabi olduğu halde fon kesintisi
yapılmayan FOB değeri 1.000 (bin) ABD Dolarını geçmeyen eĢya
D) Ġhracı kayda bağlı olduğu halde, kayıt Ģartı yerine getirilmeyen eĢya

26. Kesin ihracı yapıldıktan sonra geri gelen eĢya ile ilgili olarak aĢağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıĢtır?
A) Geri getirilme süresinin baĢlangıcı eĢyaya iliĢkin ihracat beyannamesinin tescil
edildiği tarihtir.
B) Gönderildiği ülkede yürürlükte olan mevzuat nedeniyle serbest dolaĢıma giremeyen
veya kullanıma arz edilemeyen eĢya üç yıl içinde geri gelmesi halinde ithalat
vergilerinden muaf tutulur.
C) Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildikten sonra geri gelen eĢyanın beyanı,
beyanın kontrolü ve diğer iĢlemler, genel hükümlere tabidir.
D) Ġhracat nedeniyle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi iadesinden veya
istisnasından yararlanan eĢyanın katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil
edilir.
27. Yürürlükteki sınır ticareti düzenlemelerine göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Sınır ticaret merkezleri, gümrük iĢlemlerinin yürütülmesinde Türkiye Cumhuriyeti
Gümrük Bölgesi içinde addedilir.
B) Ġthali belli kurum ve kuruluĢlara bırakılmıĢ maddeler, sınır ticaretine konu edilebilir.
C) Ġthalatta uygulanan tek ve maktu vergi, gümrük vergisi oranı sıfır, katma değer vergisi
ile özel tüketim vergisinin %60’ı dikkate alınarak hesaplanır.
D) Sınır ticareti kapsamında transit ticarete müsaade edilmez.
28. Yükümlü (A), Çin’den 10.000 birim fiyat ile (FOB) bir eĢya satın almıĢtır. EĢyanın
Çin’den Türkiye’ye taĢınması için 1.000 birim fiyat navlun ve sigorta ödenmiĢ,
ayrıca ithalattan sonra Ġstanbul’dan Ankara’da bulunan tesise kadar taĢınma için
de 500 birim fiyat ödenmiĢtir. Ġthalatçı bu ithalatla ilgili olarak ayrıca, 100 birim
fiyat satın alma komisyonu, 100 birim fiyat da Türkiye’deki giriĢ limanında ardiye
ücreti ödemiĢtir. Bu ithalatla ilgili olarak gümrük kıymeti nedir?
A) 11.000

B) 11.100

C) 11.500

D) 11.600

29. Yükümlü (A) ithalattan sonra kayıtları üzerinde yaptığı incelemede, eĢyanın döviz
cinsinde hata yaptığını, eĢyanın faturası EURO iken, serbest dolaĢıma giriĢ
beyannamesinde USD beyan edildiğini fark etmiĢtir. Durumu ilgili gümrük
idaresine, idarece bir tespit yapılmadan bildirmiĢtir. Yapılan hesaplamada 1.000 TL
vergi farkı için ek tahakkuk çıkarılmıĢ olup, uygulanacak ceza tutarı nedir?
A) 150 B) 450

C) 1500

D) 3.000

30. XYZ Ltd. ġti. firmasınca Ġstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Halkalı
Gümrük Müdürlüğünden yapılan ithalat iĢlemlerinin denetim elemanlarınca
incelenmesi sonucunda söz konusu firmanın 8 adet serbest dolaĢıma giriĢ
beyannamesinde eĢyaların gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken birtakım
unsurların kıymete dahil edilmedikleri, dolayısıyla, ödenmesi gereken gümrük
vergilerinden düĢük gümrük vergisi ödenmek suretiyle iĢlemlerin gerçekleĢtirildiği
tespit edilmiĢtir.
Buna istinaden, mezkûr gümrük müdürlüğünce anılan firma adına düzenlenen
200.000 TL tutarındaki gümrük vergisi ve KDV’den müteĢekkil ek tahakkuk kararı
ile söz konusu vergilere iliĢkin Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendine göre düzenlenen iki adet ceza kararı firmaya 06.01.2013
tarihinde tebliğ edilmiĢtir.
Kendisine tebliğ edilen tüm alacaklar için 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 244
üncü maddesinde tesis edilen uzlaĢma müessesesinden faydalanmak isteyen söz
konusu firmanın baĢvurusu ile ilgili olarak, uzlaĢma görüĢmelerinin yapılacağı
birim ve baĢvurunun son tarihi hangisidir?
A) Halkalı Gümrük Müdürlüğü-06.02.2013
B) Ġstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü-21.01.2013
C) Gümrükler Genel Müdürlüğü-21.01.2013
D) Gümrükler Genel Müdürlüğü-06.02.2013
31. (Ġ) Ġthalatçısı yurt dıĢında yerleĢik satıcı (X) firmasından tohumluk ayçiçeği yağı
satın almıĢtır. SatıĢ sözleĢmesine göre, eĢya ithalattan sonra anlaĢmalı bir
laboratuarda tahlil edilecek, yağ oranının sözleĢmede belirlenen değerlerin üzerinde
olması durumunda birim fiyatta artıĢ, düĢük olması durumunda ise indirim
olacaktır.
(Ġ) firması istisnai kıymetle beyan hükümlerinden yararlanmak için gümrük
idaresine baĢvurmuĢ ve talebi kabul edilmiĢtir. Ġthal anında mevcut belgelere göre
kıymet tespiti yapılmıĢtır.
Ġthalatta sonra yapılan tahlil sonuçlarına göre nihai birim fiyatın, ithal anında
beyan edilen fiyattan düĢük olduğu anlaĢılmıĢtır. Tahlile ve fark kıymetin iade
alındığına iliĢkin belgeler gümrüğe sunulmuĢtur. Bu durumda aĢağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Ġthal anında mevcut belgelerdeki birim fiyat nihai fiyattır, değiĢiklik yapılmaz.
B) Gümrük Kanununun 211 inci maddesi çerçevesinde geri verme iĢlemi yapılır.
C) Fark kıymet, aynı firmadan yapılacak diğer ithalatlarda hesaplanacak vergilerden
düĢülür.
D) Yeminli Mali MüĢavir tarafından düzenlene rapor ibrazı kaydıyla iade yapılır.

32. Ġthalat Rejim Kararı uyarınca aĢağıdakilerden hangisi ticaret politikası önlemi
çerçevesinde değerlendirilen bir mevzuat düzenlemesi değildir?
A) Ġthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Ġdaresi Hakkında Mevzuat
B) Ġthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Mevzuat
C) Türkiye’nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat
D) Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı
33. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar
(2009/15481 sayılı Karar) uyarınca aĢağıdakilerden hangisi Türkiye Gümrük
Bölgesine getirilmeden serbest dolaĢıma girebilir?
A) Hava taĢıtları
B) Tren vagonları
C) Gerçek kiĢilere ait ev eĢyaları
D) Kamu kurumları tarafından getirilen harp silahları
34. Mükellef A, Halkalı Gümrük Müdürlüğünden gerçekleĢtirdiği 0802.11.10.00.00
GTĠP’inde yer alan badem ithalatına iliĢkin serbest dolaĢıma giriĢ beyannamesini
21/12/2012 tarihinde tescil etmiĢ, eĢyaya iliĢkin gümrük vergilerini ise 03/01/2013
tarihinde ödemiĢtir. Ġthalat Rejim Kararına göre 21/12/2012 tarihinde söz konusu
eĢyanın gümrük vergisi oranı %43 iken, 03/01/2013 tarihinde gümrük vergisi oranı
% 40’dır. Ayrıca; mükellef A, 2005/5 sayılı Ġthalatta Gözetim Uygulanmasına ĠliĢkin
Tebliğ gereğince; badem ithalatında gözetim belgesini gümrük beyannamesi ekinde
sunmak zorundadır. Ancak gözetim belgesinin son kullanım tarihi 31/12/2012’dir ve
ithal eĢyasına iliĢkin serbest dolaĢıma giriĢ beyannamesi kapanma tarihi ise
05/01/2013’dir.
Yukarıda yer verilen bilgiler doğrultusunda aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Mükellef A, Gümrük Kanunun ilgili hükümleri uyarınca gümrük vergilerine iliĢkin
lehine olan oranın uygulanmasını talep etme hakkında sahiptir. Bu itibarla;
03/01/2013 tarihinde geçerli olan %40 gümrük vergisi oranı uygulanabilir.
B) EĢyaya iliĢkin gözetim belgesinin son kullanma tarihi 31/12/2012 olduğundan,
mükellef A söz konusu gözetim belgesini serbest dolaĢıma giriĢ beyannamesi ekinde
ibraz edemeyeceğinden, yeni gözetim belgesi düzenlenmesi için Ekonomi
Bakanlığına baĢvurmak zorundadır.
C) Eğer mükellef A’nın kendi hatasından kaynaklanan nedenlerle gümrük iĢlemleri 2012
yılında tamamlanamamıĢ ise, eĢyaya uygulanması gereken gümrük vergisi oranı
%43’dir.
D) Gümrük beyannamesi ekinde gözetim belgesi ibraz edilmek zorundadır, aksi halde
eĢya Gümrük Kanununa göre serbest dolaĢıma girmemiĢ eĢya statüsünde olur.

35. Ġthalatta korunma önlemi olarak aĢağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A) Gümrük vergisinde artıĢ yapılması
B) Ek mali mükellefiyet getirilmesi
C) Anti-damping vergisi
D) Miktar kısıtlaması
36. Gümrük Kanununun 167 nci maddesinde yer alan muafiyet hükümleri çerçevesinde
ikametgahını Türkiye’ye nakleden Yükümlü (A), ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak kullanılmıĢ otomobilini ithal etmek istemektedir. Aracın vergiye esas
gümrük kıymeti 20.000 TL olarak hesaplanmıĢtır. Ġthal tarihi itibariyle gümrük
vergisi oranı % 10, KDV oranı % 18 ve ÖTV oranı % 40’tır.
Yukarıdaki verilere göre Ġthalde ödenecek vergiler toplamı hangisidir?
A) 0 TL
B) 11600 TL
C) 13040 TL
D) 13600 TL
37. AĢağıdakilerden hangisi ortak transit sözleĢmesi kapsamında kullanılan bir teminat
türü değildir?
A) Toplu teminat
B) Kefilin verdiği bireysel teminat
C) Nakit bireysel teminat
D)Kapsamlı teminat
38. Yüksek kaçakçılık riski içeren eĢyanın transit rejimi çerçevesinde taĢınmasını
sağlamak üzere baĢvurulacak %50 indirilmiĢ tutarda Kapsamlı Teminat Kullanma
Ġzni çerçevesinde Ortak Transit SözleĢmesi’nin EK-I Madde 45’de sayılan koĢullara
ilave olarak aĢağıda sayılan koĢullardan hangisi veya hangilerinin karĢılanması
gerekmektedir?
I-Sağlam mali yapı
II-Yeterli ortak transit deneyimi
III-Yetkili makamlarla çok yakın iĢbirliği
IV-Transit iĢlemlerine hakim olma
A) I ve II
B) II, III ve IV
C) Yalnızca I
D) I,II,III ve IV

39. Gümrük Yönetmeliği uyarınca, laboratuvar analizi için orijinal ambalajlı, kıymetli,
az miktarda bulunan ve benzeri durumlardaki numuneler hariç toz eĢyadan
alınacak minimum miktar ne kadardır?
A) 150 gram
B) 200 gram
C) 250 gram
D) 300 gram
40. Türkiye’de aĢağıdakilerden hangisi TIR Karnesi kapsamında taĢınmaz?
A) Alkol
B) Akaryakıt
C) Otomobil
D) Cep telefonu
41. Vulkanize kauçuktan contalar hangi tarife pozisyonundadır?
A) 84.14
B) 84.13
C) 40.16
D) 40.12
42. Hava yastığı kullanarak yerle temas etmeden yol alan ve kılavuz bir hat üzerinde
gidebilen hava treni hangi fasılda sınıflandırılır?
A) 88
B) 86
C) 87
D) 84
43.Özetbeyanıntesciledildiğitarihiizleyenkaçgüniçerisinde,taĢımaaracınınvarıĢbildirimin
ingümrükidaresineyapılmamıĢolmasıveyaeĢyanıngümrüğesunulmamıĢolmasıhalinde
özetbeyanverilmemiĢsayılır?
A) 30
B) 60
C) 180
D) 200

44. “0701 90 50 Taze (1 Ocak’tan 30 Haziran’a kadar): Taze patatesler, açık renkleriyle
(genellikle beyaz veya pembe) ve muhkem olmayan ve sıyırmak suretiyle kolaylıkla
soyulabilen ince kabuklarıyla ayırt edilirler. Ayrıca hiçbir filizlenme belirtisi
göstermezler.”
Yukarıda yer alan ifade aĢağıdaki metinlerin hangisinden yapılmıĢ bir alıntı
olabilir?
A)Armonize Sistem Ġzahnamesi
B) Kombine NomanklatürĠzahnamesi
C) Dünya Gümrük Örgütü Sınıflandırma Kararı
D) Dünya Gümrük Örgütü Avisi
45. Tarifenin yorumuna iliĢkin 3 nolu kuralda belirtilen “perakende olarak satılacak
hale getirilmiĢ takım halinde bulunan eĢya" tabiriyle ilgili aĢağıdakilerden hangisi
yanlıĢtır?
A) Ġlk bakıĢta farklı pozisyonlarda sınıflandırılabilen, en az iki farklı parçadan mamul
eĢya
B)Özel bir gereksinmeyi karĢılamak veya belirli bir iĢlevi yerine getirmek üzere bir araya
getirilmiĢ ürünler veya parçalardan mamul eĢya
C)Yeniden paketlemeye gerek kalmadan kullanıcılara doğrudan satıĢ için uygun biçimde
düzenlenmiĢ eĢya
D) Gümrüğe sunulduğunda eĢyanın asıl özelliğine sahip olmak Ģartıyla imali bitirilmemiĢ
veya aksamı tamamlanmamıĢ eĢya
46. Tarife mevzuatına göre “mücevherci eĢyası” tabiri hangisini içermez?
A) Çatal-bıçak
B) Yüzük, kolye
C) Kravat iğnesi
D) Tespih
47. AĢağıdakilerden hangisi 87.03 tarife pozisyonunda (Binek otomobilleri ve esas
itibariyle insan taĢımak üzere imal edilmiĢ diğer motorlu taĢıtlar) sınıflandırılmaz?
A) Ambulans
B) Ġtfaiye aracı
C) Motorlu karavan
D) Golf arabası

48.KılıçlıbastonisimlieĢyaTürkGümrükTarifeCetvelininhangifasılındayeralmaktadır?
A)66
B)93
C)95
D)90
49.DıĢTicaretteTeknikDüzenlemelerveStandardizasyonYönetmeliğinde
geçen''ÜzerindemutabakatsağlanmıĢolan,kabuledilmiĢbirkuruluĢtarafındanonaylan
an,mevcutĢartlaraltındaenuygunseviyedebirdüzenkurulmasınıamaçlayan,ortakvete
kraredenkullanımlariçinürününözellikleri,iĢlemeveüretimyöntemleri,bunlarlailgilite
rminoloji,sembol,ambalajlama,iĢaretleme,etiketlemeveuygunlukdeğerlendirmesiiĢle
mlerihususlarındanbiriveyabirkaçınıbelirtenveuyulmasıihtiyariolandüzenleme''
Ģeklindeki tanım aĢağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A)Standart
B)Standardizasyon
C)Zorunlustandart
D)TeknikDüzenleme
50.AĢağıdakieĢyalardanhangisiGeri ÖdemeSistemindenyararlanabilir?
A)Ġthalatmiktarkısıtlamasınatabiolan
B)Kotakapsamındatarifeönlemleriuygulanmayan
C)Tarımpolitikasıçerçevesindeithalatveyaihracatlisansıveyasertifikasıibrazınıgerektiren
D)ĠĢlemgörmüĢürüniçinihracatiadesiveyavergisimevcut olan
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