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KİTAPÇIK TÜRÜ

A

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.	 Sınav	saat	10.00’da	başlayacaktır.	Sınav	başladıktan	sonra	ilk	30	dakika	dolmadan	dışarı	çıkmayınız.
2.	 Sınav	sırasında	sözlük,	hesap	cetveli	veya	makinesi,	çağrı	cihazı,	cep	telefonu,	telsiz,	radyo	gibi	elektro-

nik	iletişim	araçlarını	yanınızda	bulundurmayınız.	Bu	araçları	kullanmanız	ve	kopya	çekmeye	teşebbüs	
etmeniz	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

3. Başvuru	şartlarını	taşımadığınız	hâlde	sınava	girmeniz,	kopya	çekmeniz,	başka	adayın	sınav	evrakını	kul-
lanmanız,	geçerli	kimlik	belgenizi	ve	sınav	giriş	belgenizi	ibraz	edemediğiniz	durumlarda	sınavınız	geçersiz	
sayılacaktır.

4.	 Sınavın	değerlendirilmesi	aşamasında,	bilgisayar	ortamında	yapılan	kopya	analizinde	ikili	veya	toplu	kop-
ya	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	imzala-

yınız.
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	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 yapı-
lan 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	dı-

şarı	çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

1. GRUP
GÜMRÜK 

MÜŞAVİRLİĞİ ÖN 
ELEME SINAVI

Adı ve Soyadı : .....................................................	
T.C. Kimlik No : .....................................................

ALANLAR SORU  SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA)

Görevin Niteliği İle İlgili Konular 100 110



2

      GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME SINAVI A
1, 2 ve 3’üncü soruları aşağıdaki metne göre 
cevaplandırınız.

İtalya’nın Trieste Limanından 01.01.2011 
tarihinde yola çıkan Solak1 Gemisi başka 
bir limana uğramadan İstanbul Haydarpaşa 
Limanına 06.01.2011 tarihinde ulaşmıştır.  Aynı 
tarihte gümrüğe sunulan Solak1’e yüklü 111 
numaralı konteynerde bulunan ABC firması-
na ait 20 ton sentetik kumaşın FOB kıymeti 
50.000 EURO’dur. Eşya için 3000 EURO nav-
lun, 200 EURO sigorta ödenmiştir. 10.01.2011 
tarihinde Gümrük Müşaviri Ali KUZU eşya için 
Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesini Bilge 
sisteminde tescil etmiş, 11.01.2011 tarihinde 
tescil memuru beyannameyi onaylamıştır. 
Eşyanın muayene işlemleri sona erip  vergileri 
ödendikten sonra konteyner liman sahasından 
13.01.2011 tarihinde çıkmıştır. Beyanname 
tescil tarihine kadar 300 EURO, toplamda ise 
500  EURO geçici depolama ücreti ödenmiştir. 
Eşyanın Gümrük Vergisi % 10, KDV’si % 8’dir. 
EURO için TCMB alış ve satış kurları aşağıda-
ki şekildedir:

      Tarih          Alış               Satış        
10.01.2011 2,010  2,014
11.01.2011 2,110  2,113

1.  Eşyanın gümrük vergilerinin hesaplanmasın-
da aşağıdaki kurlardan hangisi kullanılır?

A) 2,010  B) 2,014
C) 2,110  D) 2,113

2.  Eşyanın gümrük kıymeti kaç EURO’dur?

A) 53.700  B) 53.500
C) 53.200  D) 53.000

3.  Eşyanın KDV matrahı kaç EURO’dur? 

A) 58.820  B) 59.020
C) 59.050  D) 59.070

4.  Özet beyan verme süreleri ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Karayolu taşımacılığında, giriş gümrük idare-
sine varılmasından en az bir saat önce, bunun 
mümkün olmaması hâlinde aracın giriş güm-
rük idaresine varışından itibaren bir saat içinde

B) Uzun mesafeli hava yolu taşımacılığında, 
Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk havalimanına 
inilmesinden en az dört saat önce

C) Kısa mesafeli hava yolu taşımacılığında, 
Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk havalimanına 
inilmesinden en az iki saat önce

D) Demir yolu taşımacılığında, giriş gümrük idare-
sine varılmasından en az iki saat önce

5.  Özel antrepoda bulunan eşyanın devrine 
ilişkin talepler, eşyanın devrini müteakip ne 
kadar süre içinde gümrükçe onaylanmış yeni 
bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak suretiy-
le antrepodan çıkarılması şartıyla kabul edilir?

A) 5 gün  B) 15 gün
C) 30 gün  D) 45 gün

6.  AAA firması aşağıdaki giderleri ödemiştir.

- Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesinin 
tesciline kadar yapılan yurt içi tahmil ve 
tahliye gideri: 500 TL

- Eşyanın EXW Satış Bedeli: 10.000 TL
- Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişine 

kadar yapılan navlun bedeli: 1.000 TL
- Eşyaya ilişkin sigorta bedeli: 100 TL
- Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tes-

ciline kadar yapılan Antrepo ücreti: 200 TL
- Ödenen Gümrük Vergisi: 100 TL
- Ödenen ÖTV: 200 TL

Eşyanın KDV matrahı nedir?

A) 11.800 TL B) 12.100 TL
C) 11.900 TL D) 12.000 TL
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7.  Tanklarda bulunan ve serbest dolaşıma girmiş 
olan akaryakıt cinsi eşyanın, gümrük işlemle-
rinin bitirilmesini müteakip çekiminin ne kadar 
süre içinde tamamlanması gerekir?

A) 7 gün  B) 15 gün
C) 30 gün  D) 60 gün

8.  AAA firması ile ilgili bir önceki soruda verilen 
giderlere ilave olarak 500 TL satın alma komis-
yonu da ödendiği dikkate alındığında eşyanın 
gümrük kıymeti ne kadardır?

A) 11.100 TL B) 11.600 TL
C) 11.800 TL D) 11.900 TL

9.  Aşağıdakilerden hangisi tarifenin genel yorum 
kurallarından 2 (a) kuralının uygulanacağı 
eşyaya bir örnektir?

A) 3’lü priz  B) Dolma kalem
C) Cüzdan  D) Anahtar taslağı

10.  Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri aşağıdaki 
işlemlerden hangisini yapamaz?

A) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsa-
mında ibra işleminin tespiti

B) Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına 
ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi

C) Dâhilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili süre uza-
tımlarına esas teşkil edecek işlemlerin tespiti

D) Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onay-
lanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eş-
yanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti

11.  Gümrüksüz satış mağazalarından ve/veya 
depolarından eşya çıkarılması ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Depodan aynı gümrük idaresi denetimi altında 
olmayan bir mağazaya eşya gönderilirken 
eşya yollama kâğıdı kullanılır.

B) Depodan diğer bir depoya eşya gümrük be-
yannamesi ile sevk edilir.

C) Satışına izin verilmeyen eşya depodan satış 
mağazasına sevk edilemez.

D) Firmanın deposundan ancak kendi mağazası-
na eşya sevki yapılabilir.

12.    I- Deniz Taşıtları
 II- Kaçak eşya naklinde kullanılan araç
III- Müsadere veya mülkiyetinin kamuya geçi-

rilmesi yaptırımları uygulanabilecek eşya
5607 sayılı Kanun uyarınca yukarıdakilerden 
hangileri sahibine iade edilemeyecek eşya 
hangisidir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II 
C) Yalnız III D) I, II ve III

13.  2009/15481 sayılı BKK uyarınca aşağıdakiler-
den hangisi geçici ithalat rejiminden yararlan-
dırılmayacak eşya arasında sayılmamıştır?

A) Tüketilebilir nitelikteki eşya
B) Türkiye’ye ithali yasak olan eşya
C) Canlı hayvanlar ve bunlara ait teçhizat
D) Ayniyat tespitinin yapılması mümkün olmayan 

eşya



4

      GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME SINAVI A
14.  Motorlu araç ticareti yapan A firmasının, ticari 

amaçlı satış için ithal ettiği bir binek araç için 
aşağıda verilen bilgilere göre gümrük idare-
since tahsil edilmesi gereken toplam vergi 
tutarı ne kadardır?
Aracın:
CIF bedeli: 100.000 TL
Gümrük Vergisi oranı: % 10
Katma Değer Vergisi oranı: % 18
Özel Tüketim Vergisi oranı: % 80

A) 28.000 TL B) 29.800 TL
C) 123.640 TL D) 133.640 TL

15.  4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca aşağı-
dakilerden hangisi tümüyle bir ülkede elde 
edilen veya üretilen eşya ifadesinin kapsamı-
na girmez?

A) O ülkede toplanan bitkisel ürünler
B) O ülkede doğan ve yetişen canlı hayvanlar
C) O ülkede tutulan ve avlanan balıkçılık ürünleri
D) O ülkede kayıtlı ve tescilli olup, o ülkenin ban-

dırasını taşıyan araçlar tarafından herhangi bir 
ülkenin kara sularındaki denizlerden çıkartılan 
av ürünleri ve diğer deniz ürünleri

16.  4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca, serbest 
dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasın-
da aşağıdakilerden hangisi geri ödeme siste-
minden yararlanabilir?

A) Standart denetimine tabi eşya
B) İthalat miktar kısıtlamasına tabi olan eşya
C) İşlem görmüş ürün içinde ihracat iadesi veya 

vergisi mevcut eşya
D) Tarım politikası çerçevesinde ithalat veya ihra-

cat lisansı veya sertifikası ibrazı gereken eşya

17.  4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 2009/15481 
sayılı BKK uyarınca aşağıdakilerden hangisi 
dökme eşyadır?

A) Pik Demir B) Hurda Demir
C) Boru  D) Kütük Demir

18.  4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 2009/15481 
sayılı BKK uyarınca  dökme gelen eşyada 
eksiklik ve fazlalık hâllerinde aşağıdaki hangi 
hâlde eksiklik ve fazlalık takibi yapılmaz?

A) Deniz yoluyla taşınan 2707.10 GTİP eşya için 
% 1 eksiklik ve fazlalık olması hâlinde

B) Deniz yoluyla taşınan 2709.00 GTİP eşya için 
% 1,2 eksiklik ve fazlalık olması hâlinde

C) Kara yoluyla taşınan 2707.20 GTİP eşya için 
% 0,5 eksiklik ve fazlalık olması hâlinde

D) 2009/15481 sayılı BKK ek 13 liste haricinde 
kalan dökme eşyanın taşınmasından ortaya 
çıkan ve % 3’ü aşmayan eksiklik ve fazlalık 
olması hâlinde

19.  Aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi kara 
yolu ile uluslararası eşya taşımacılığında kul-
lanılmaz?

A) K2 B) C2 C) M3 D) L2
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20.  Firmaların dahilde işleme rejiminde haklı 
sebep hâllerinden yararlanmalarına  ilişkin 
aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Firmaların haklı sebep hâllerinden yararlana-
bilmesi için dahilde işleme izin belgesi ile ilgili 
olarak, en geç belge süresi sonundan itibaren 
1 ay içerisinde elektronik ortamda Ekonomi 
Bakanlığına müracaat etmeleri gerekir.

B) Firmaların haklı sebep hâllerinden yararlana-
bilmesi için  dahilde işleme izni ile ilgili olarak, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen 
uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin 
gümrük beyannamesi aslı ve haklı sebebe 
ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte en 
geç izin süresi sonundan itibaren 1 ay içerisin-
de ilgili gümrük idaresine müracaat etmeleri 
gerekir.

C) Dahilde işleme izin belgesine, ilgili firmanın 
belge kapsamındaki önceden ihracatına teka-
bül eden ithalatını tamamlayamaması hâline 
mahsus olmak üzere, belge süresi sonundan 
itibaren azami belge süresi kadar haklı sebebe 
ilişkin ek süre verilebilir.

D) İlgili firmanın izin kapsamında gerçekleştir-
diği üretim ve işleme faaliyeti veya taahhüt 
edilen ihracatın tamamını ihmal veya kusur 
olmaksızın gerçekleştirememesi halinde, izin 
kapsamında gerçekleştirilen işleme faaliyeti ve 
üretimin veya ihracatın izin ihracat taahhüdüne 
oranının en az % 50 olması kaydıyla, ilgili izne 
orijinal izin süresinin yarısı kadar haklı sebebe 
ilişkin ek süre verilebilir.   

21.  Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme rejimi 
kapsamında değerlendirilebilir?

A) Küçük ve büyükbaş hayvanlar
B) Orkinos balığı ve larva 
C) Süs hayvanları
D) Canlı balık 

22.  Aşağıdakilerden hangisi Telafi Edici Vergi 
uygulaması ile ilgili olarak söylenemez?

A) 1/2007 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi 
Kararına istinaden şartlı muafiyet sistemi 
kapsamındaki işlenmiş tarım ürünlerinin ATR 
dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna 
üye ülkelere ihracatında, bu ürünlerin elde 
edilmesinde kullanılan üçüncü ülke girdisine 
ilişkin vergiler tahsil edilir. 

B) Telafi Edici Vergi ihracat beyannamesinin 
tescil edildiği tarihteki TCGB döviz satış kuru 
ve bu tarihte ithalat rejiminde belirtilen Gümrük 
Vergisi ve varsa toplu konut fonu üzerinden 
hesaplanarak ödenir. 

C) Telafi Edici Vergi işlem görmüş ürünün üreti-
minde kullanılan ithal girdisine ilişkin beyanna-
menin tescil edildiği tarihteki TCGB döviz satış 
kuru ve bu tarihte ithalat rejiminde belirtilen 
gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu üze-
rinden hesaplanarak ödenir. 

D) İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanı-
lan Telafi Edici Vergiye konu eşyanın tespitin-
de firma beyanı esas alınır. 

23.  Aşağıda sıralanan eşyalardan hangisi yatırım 
teşvik belgesi kapsamında Gümrük Vergisi 
muafiyetinden faydalanabilir?

A) Forklift
B) Transmikser
C) Beton pompası
D) Off-road truck tipi kara yoluna çıkması müm-

kün olmayan kaya tipi damperli kamyon

24.  Dahilde işleme izni kapsamında izin sahibi 
tarafından, haklı sebep hâllerinden yararlana-
bilmesi için hangi süre içerisinde başvuruda 
bulunulması gerekir? 

A) En geç izin süresinin sonundan itibaren 1 ay 
içerisinde

B) En geç izin süresinin sonundan itibaren en 
geç 3 ay içerisinde

C) En geç izin süresinin sonundan itibaren en 
geç 6 ay içerisinde

D) En geç izin süresinin sonundan itibaren en 
geç 1 yıl içerisinde
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25.  Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme 

izni kapsamında ithaline izin verilecek işletme 
malzemesi ile ilgili olarak aşağıda yer alan 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 
kapsamında işletme malzemesi kullanılamaz.

B) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 
kapsamında kullanılabilecek işletme malze-
mesi değeri ihracat taahhüdünün % 5’ini hiçbir 
şekilde geçemez.

C) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 
kapsamında kullanılabilecek işletme malzeme-
si değeri ihracat taahhüdünün % 15 değerinde 
olmalıdır.

D) İthaline izin verilecek işletme malzemesi değe-
ri, ihracat taahhüdünün % 2’sini geçemez. An-
cak, bu oran, doğal taşlar ile kıymetli maden 
ve taş ihraç taahhüdü içeren belge/izinde % 
10’a kadar tespit edilebilir.

26.  Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçak-
çılıkla Mücadele Kanunu’na göre  aynı cezai 
yaptırıma tabi tutulan fiillerdir?

A) Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle Güm-
rük Vergileri kısmen veya tamamen ödenmek-
sizin Türkiye’ye ithal etmek – Eşyayı, gümrük 
kapısından geçirerek, gümrük işlemine tabi 
tutmaksızın ithal etmek

B) Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle Güm-
rük Vergileri kısmen veya tamamen ödenmek-
sizin Türkiye’ye ithal etmek - Genel düzenleyi-
ci idari işlemlerle ithali yasaklanan eşyayı ithal 
etmek

C) İthali Kanun gereği yasak olan eşyayı ithal 
etmek - İhracı Kanun gereği yasak olan eşyayı 
Türkiye’den ihraç etmek

D) İthali Kanun gereği yasak olan eşyayı ithal 
etmek - Belli bir amaç için kullanılmak veya 
işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde 
işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, 
sahte belge ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem 
yapmak

27.  01.05.2012 tarihinde, tescil tarihi 01.05.2011 
olan bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi 
ile ilgili olarak tarife farklılığı dolayısıyla ek 
vergi tahakkuku yapılmıştır. Zamanında tahak-
kuk ettirilmeyen amme alacağı için Gümrük 
Vergisine ilave olarak aşağıdakilerden hangisi 
tahsil edilir?

A) Gecikme zammı B) Tecil faizi
C) Gecikme faizi D) Tehir faizi

28.  Aşağıdaki kaçakçılık fiillerinden hangisi ceza-
da artırma nedenidir?

A) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest 
dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümle-
rine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak

B) Eşyanın belirlenen gümrük kapıları dışından 
Türkiye’ye ithal edilmesi

C) Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle Güm-
rük Vergileri kısmen veya tamamen ödenmek-
sizin, Türkiye’ye ithal etmek

D) Antrepo veya geçici depolama yerlerinde-
ki serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, 
gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya 
tamamen çıkarmak veya değiştirmek

29.  Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını, başvuru 
şartlarının sağlanması durumunda vermeye yet-
kili gümrük birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gümrük Müdürlüğü
B) Gümrükler Genel Müdürlüğü
C) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
D) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
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30.  Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi kararını, 5607 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi verir?

A) Ağır Ceza Yargıcı 
B) Asliye Ceza Yargıcı
C) Asliye Hukuk Yargıcı
D) Savcının istemi üzerine Sulh Ceza  Yargıcı

31.  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 
3’üncü maddesinde tanımlanan suçlardan 
birini işlemiş kişi etkin pişmanlık göstererek, 
soruşturma evresi sona erinceye kadar suç 
konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki 
katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödediği 
takdirde, hakkında bu Kanun’da tanımlanan 
kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza 
yarı oranında indirilir hükmü, kişinin Kanun’un 
3’üncü maddesinde tanımlanan aşağıdaki suç-
lardan hangisini işlediğinde uygulanmaz?

A) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ithal 
etmek

B) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın 
Türkiye’ye ithal etmek

C) Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle Güm-
rük Vergileri kısmen veya tamamen ödenmek-
sizin Türkiye’ye ithal etmek

D) Antrepo veya geçici depolama yerlerinde-
ki serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, 
gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya 
tamamen çıkarmak veya değiştirmek

32.  Serbest bölgelere konulan Türkiye/üçüncü 
ülke menşeli eşyanın Avrupa Birliği üyesi 
ülkelere A.TR dolaşım belgesi ile gönderilmek 
istenmesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi 
ayrıca düzenlenir?

A) Ön Statü Belgesi
B) Tespit ve Tahakkuk Kâğıdı
C) Serbest Bölge İşlem Formu
D) Serbest Bölge Özel İzin Belgesi

33.  Serbest bölgeye geçici olarak ihraç edilen eş-
yanın işleme faaliyeti sonrası tekrar ithalinde, 
işlem görmüş ürünün bünyesinde, herhangi 
bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması 
ve işleme faaliyetinin tamamen işçilik olması 
durumunda tahsil edilecek vergilerle ilgili ola-
rak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İşçilik faturasında belirtilen kıymet üzerinden 
Gümrük Vergisi ve Katma Değer Vergisi tahsil 
edilir.

B) Herhangi bir vergi tahsilatı yapılmaz.
C) İşçilik faturasında belirtilen kıymet üzerinden 

sadece Katma Değer Vergisi tahsil edilir.
D) İşçilik faturasında belirtilen kıymet üzerinden 

sadece Gümrük Vergisi tahsil edilir.

34.  Gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardım-
cısı olacak kişilerin aşağıdaki verilen cezalar-
dan hangisini almış olması mesleğe girmesine 
engel teşkil etmez? 

A) Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı affa uğramış 
6 yıllık hapis cezası

B) Taksirle işlenmiş bir suçtan dolayı affa uğra-
mamış 6 yıllık hapis cezası

C) Vergi kaçakçılığından dolayı 3 yıllık hapis 
cezası

D) Vergi kaçakçılığına teşebbüsten dolayı  3 yıllık 
hapis cezası

35.  Bedelsiz İhracata İlişkin 2008/12 No.lu Tebliğ 
hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) FOB değeri 1000 ABD Dolarını geçmeyen 
malların bedelsiz ihracı DFİF kesintisine tabi 
değildir.

B) Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi  
1 yıldır.

C) İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ eki 
listedeki mallardan, FOB değeri 500 ABD 
Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında 
kayıt şartı aranır.

D) Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygula-
nan desteklerden yararlandırılmaz.
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36.  Aşağıdakilerden hangisi İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat çerçe-
vesinde “Damping Marjı” ile ilgili doğru bir 
ifadedir?

A) İthal fiyatının normal değeri aştığı miktardır.
B) İhraç fiyatının normal değeri aştığı miktardır.
C) Normal değerin ithal fiyatını aştığı miktardır.
D) Normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktardır. 

37.  Bir ülkenin Türkiye’ye ihraç ettiği bir eşyada 
sübvansiyon yaptığı tespit edilirse buna karşı 
aşağıda sayılan vergilerden hangisi yürürlüğe 
konulabilir?

A) Telafi Edici Vergi
B) Fark Giderici Vergi
C) Özel Tüketim Vergisi
D) Dampinge Karşı Vergi

38.  Aşağıdakilerden hangisi “İhracat Serbestisi” 
kavramını ifade eder?

A) Kanun, kararname ve uluslararası anlaşma-
larla ihracı yasaklanmış olan mallar dışında 
kalan bütün malların ihracı serbesttir. 

B) İhracat işleminin “ihracatçı” sıfatını taşıyan 
kişiler tarafından yapılması koşuluyla, her türlü 
eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç 
amacıyla çıkışının yapılması serbesttir. 

C) İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin İhra-
catçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından 
onaylanmış olması koşuluyla, her türlü eşya-
nın Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç ama-
cıyla çıkışının yapılması serbesttir. 

D) İhraç eşyasının, buna ilişkin gümrük beyanna-
mesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve 
niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada 
da aynen muhafaza etmesi ve bu hâliyle Tür-
kiye Gümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla, 
her türlü eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden 
ihracı serbesttir. 

39.  ÖTV Kanunu’na göre hangi durumda vergiyi 
doğuran olay gerçekleşmez?

A) İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre 
gümrük yükümlülüğünün doğması 

B) Gümrük Vergisine tabi olmayan işlemlerde 
gümrük beyannamesinin tescili

C) Mal teslimi veya ilk iktisap hâllerinde malın 
teslimi veya ilk iktisabı

D) Kesin satışlarda mal bedelinin ödenmesi

40.  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 
üçüncü maddesinde belirtilen suç nevinden 
fiillerin asgari ve azami dava zaman aşımı 
süreleri hangisidir?

A) En az üç yıl en fazla on yıl
B) En az üç yıl en fazla sekiz yıl
C) En az beş yıl en fazla yirmi yıl
D) En az sekiz yıl en fazla onbeş yıl

41.  ATA Karnesi ile ilgili olarak aşağıda yer alan 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Taşıma araçları hariç olmak üzere eşyanın 
geçici ithali için kullanılır.

B) İthalat vergileri ile ithalatta alınan diğer vergile-
rin uluslararası alanda geçerli şekilde teminata 
bağlandığını gösterir.

C) ATA Karnesi kapsamı geçici ithali yapılan 
eşyanın geçici ithalatın yapıldığı gümrük ida-
resinden farklı bir gümrük idaresinden yeniden 
ihracat işleminin yapılması mümkün değildir. 

D) Eşyanın geçici ithalatında gümrük beyanna-
mesi yerine kullanılan uluslararası bir gümrük 
belgesidir. 
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42.  Destekleme Fiyat İstikrar Fonu ve ihracatında 
DFİF’ten ihracat iadesi yapılan eşya ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sanayi ürünlerine bu kapsamda ihracat iadesi 
yapılmaz.

B) Hangi üründe ne kadar ihracat iadesi yapıla-
cağı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

C) DFİF, Ziraat Bankası nezdinde oluşturulan bir 
fondur.

D) İhracat iadesi yardımları ihraç edilen miktara 
göre nakit olarak kilogram veya ton başına 
yapılmakta olup, herhangi bir sınırı bulunma-
maktadır.

43.  “Geçici depolama yerlerine konulmaksızın 
ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma 
süresi ... dır. Bu süre gümrük müdürlüklerince 
makul sebeplerle en çok ... uzatılabilir.” ifade-
sinde yer alan boşluklara aşağıdaki seçenek-
lerden hangisi gelmelidir?

A) 3 ay/ 2 ay B) 2 ay/ 3 ay
C) 2 ay/ 2 ay D) 4 ay/ 2 ay

44.  Bedelsiz ihracat izinleri ne kadar süre geçer-
lidir?

A) 6 ay B) 1 yıl C) 2 yıl D) 3 yıl

45.  Aşağıdakilerden hangisinin ihracı yasak değil-
dir?

A) Tütün tohumu ve fidesi
B) Datça hurması 
C) Ankara kedisi 
D) Hint keneviri 

46.  Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi 
kapsamındaki malların ihracında ön izin merci 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçişleri Bakanlığı 
B) Ekonomi Bakanlığı 
C) Millî Savunma Bakanlığı
D) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

47.  “Konsinye olarak ihraç edilen eşyanın fiili 
ihraç tarihinden itibaren ………içinde ke-
sin satışının yapılması gereklidir. Bu süre, 
sürenin bitiminden önce başvurulmak kay-
dıyla, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden, 
izni veren merci tarafından, ………..daha 
uzatılabilir.”ifadesinde boş bırakılan yerlere 
aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) 1 yıl/2 yıl B) 2 yıl/3 yıl
C) 6 ay/1 yıl D) 1 yıl/3 yıl

48.  Sınır ticaretinde, bir esnaf veya tacir, İthalat Ko-
tası ya da İthalat Değer Limiti kapsamında ayda 
azami (toplam) kaç ABD Doları  karşılığı Türk 
Lirasına kadar değerde eşya ithal edebilir?

A) 30.000  B) 50.000
C) 75.000  D) 100.000

49.  Hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik 
kullanımına izin veren gümrük idaresi tara-
fından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük 
Bölgesi’nin bir parçasından geçici olarak ihraç 
edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünle-
rin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin diğer 
parçasında kısmi veya tam Gümrük Vergisi 
muafiyetiyle serbest dolaşıma girişine imkân 
veren belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) INF1 B) INF2 C) INF3 D) INF5
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50.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Transit ticaret, malların transit olarak veya 
doğrudan doğruya bir ülkeden başka bir ülke-
ye satılması şeklinde gerçekleştirilen ihracat 
biçimidir. 

B) Transit ticarete konu olan eşyanın gümrük 
işlemleri, Transit Rejimi kapsamında sonuç-
landırılmaktadır.

C) İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülke-
lerle transit ticaret yapılamaz.

D) İhracı zorunlu standart denetimine tabi mallar 
transit ticarete konu edilemez. 

51.  Kayda Bağlı İhracat ile ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gümrük beyannamesi fiili ihracattan önce 
kayda alınır.

B) Gümrük beyannamesi ihracatçı birlikleri tara-
fından kayda alınır.

C) Kayda alınan beyannamenin 30 gün içerisinde 
gümrük idaresine verilmesi gereklidir.

D) Hangi eşyanın kayda bağlı olarak izleneceği 
İhracat Yönetmeliği eki “Kayda Bağlı İhracat 
Listesi”nde belirlenmiştir.

52.  Plastik bir mahfaza (42.02) içine yerleştiril-
miş iki göz kalemi (33.04), bir makyaj fırçası 
(96.03), değişik renklerdeki farlardan (33.04) 
ve bir kalem açacağından (82.14) oluşan 
makyaj seti hangi tarife  pozisyonunda sınıf-
landırılır?

A) 33.04  B) 42.02
C) 82.14  D) 96.03

53.  Ham elmas ihracatında gümrük idaresine ib-
razı gerekli uygunluk yazısını aşağıdakilerden 
hangisi düzenler?

A) Ekonomi Bakanlığı
B) İstanbul Altın Borsası
C) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
D) İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliği 

Genel Sekreterliği

54.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya 
hava sahasından gümrük bölgesi içinde dur-
maksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya 
hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesin-
den çıkacak eşya için gümrük beyannamesi ya 
da gümrük beyannamesi verilmesinin gerek-
mediği durumda özet beyan verilir.

B) Elektronik ortamda olanlar da dahil, mektuplar, 
kartpostallar ve basılmış metinler ile yolcunun 
kişisel bagajı kapsamındaki eşya için gümrük 
beyannamesi aranmaz.

C) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişiler-
ce işletilen üretim veya sondaj platformlarını 
teçhiz etmek veya donatmak üzere kullanılan 
eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi 
sırasında özet beyan aranmaz. 

D) Devamlı görevli veya yerleşmek üzere yabancı 
ülkelere giden Türk memur ve vatandaşlarının 
beraberlerinde götürecekleri veya gidişlerin-
den iki ay evvel veya altı ay sonra göndere-
cekleri kişisel eşya için “sözlü beyan formu” 
düzenlenmesi gerekir. 

55.  Aşağıdakilerden hangisi ihracatta Destekleme 
Fiyat İstikrar Fonu Kesintisine tabi değildir?

A) Pikle deri  B) Kösele
C) Natürel iç fındık D) Kabuklu fındık 
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56.  Sınır ticareti kapsamında gerçekleştirilen ih-
racat ile ilgili olarak aşağıda belirtilen ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) İhraç edilen ürünler, 7/9/2005 tarihli ve 
2005/9454 sayılı Kararname’nin eki “Dış Tica-
rette Teknik Düzenlemeler ve Standardizas-
yon Rejimi Kararı”na istinaden yapılan ihracat 
ve ithalat denetimlerinden muaftır.

B) İhracat işlemlerinde, Sınır Ticareti Belgesi ile ih-
raç edilen eşya faturasının ve ihracatçı birliğin-
ce onaylanmış gümrük beyannamesinin yetkili 
gümrük idaresine tevdi edilmesi zorunludur.

C) 2006/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi uya-
rınca, sınır ticareti yapmaya yetkili kara sınır 
kapılarının bulunduğu gümrük idarelerinde 
ihracat işlemleri yapılamaz.

D) İhracat Rejimi Kararı ve Dış Ticarette Teknik 
Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi 
Kararı ve diğer mevzuatla ihracı ve ithali izne 
tabi ürünlerin sınır ticaretine konu edilmesi ilgili 
mercilerin izni ile mümkündür.

57.  Aşağıdakilerden hangisi “Uygunluk 
değerlendirmesi”ni ifade eder?

A) Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygun olup 
olmadığının test edilmesi, muayene edilmesi 
ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü 
faaliyeti

B) İlgili sektördeki teknoloji düzeyi ve bilimsel kri-
terler çerçevesinde sağlık ve güvenliğe ilişkin 
uygulama esasları

C) Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, 
hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevrenin ve 
tüketicinin korunması açısından sahip olması 
gereken asgari güvenlik koşullarını

D) Yetkili kuruluşlar tarafından, ürünün piyasaya 
arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün 
piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun 
olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup ol-
madığının denetlenmesi veya denetlettirilmesi

58.  Korunma önleminin süresi, uzatılmadıkça 
geçici önlemler dahil en fazla kaç yıldır?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 10

59.  Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal 
Edilebilecek Bazı Madddelere İlişkin Tebliğ 
(İthalat:2012/9) ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) İzin Belgesi 4 (dört) ay geçerlidir. 
B) Tebliğ eki 3 adet ek liste bulunmaktadır.
C) İzin Belgesi üçüncü kişilere devredilemez. 
D) Bu Tebliğ çerçevesinde verilen izin ve uygun-

luk yazıları, Ürün Güvenliği Denetimi  mevzu-
atı kapsamında alınması gereken belgelerin 
yerine geçer.

60.  Toplu Konut Fonu aşağıda yer alan ürünler-
den hangisinden alınır?

A) Badem  B) Gazete
C) Levrek  D) Lamba

61.  Bir eşya için sübvansiyona karşı telafi edici 
vergi konulabilmesi için aşağıdakilerden han-
gisi şarttır?

A) Bakanlar Kurulu Kararı
B) Damping marjının oluşması
C) Herhangi bir firma tarafından DTM’ye başvu-

rulması 
D) Menşe veya ihracatçı ülke tarafından ihraç 

edilen bir eşyanın üretim aşamasında o eşya 
üretimine yönelik olarak sağlanan, doğrudan 
veya dolaylı mali katkının tespiti
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62.  “Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul 

edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, 
mevcut şartlar altında en uygun seviyede 
bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve  
tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikle-
ri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili 
terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretle-
me, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi 
işlemleri hususlarından biri veya birkaçını 
belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenleme” 
tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Standart  B) Teknik düzenleme
C) CE işareti D) Ürün güvenliği

63.  İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mev-
zuat uyarınca bir eşya üzerine konulan ek 
mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat 
işlemi yapılması hâli ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?

A) Ek mali yükümlülük tahsil edilir ayrıca bir ceza 
uygulanmaz.

B) Ek mali yükümlülük tahsil edilir ve 2 katı para 
cezası uygulanır.

C) Ek mali yükümlülük tahsil edilir ve 3 katı para 
cezası uygulanır.

D) Ek mali yükümlülük tahsil edilir ve 1 katı para 
cezası uygulanır.

64.  Gümrük Vergisi askıya alınan ürünler İthalat 
Rejim Kararı hangi listede düzenlenmiştir?

A) V sayılı liste B) IV sayılı liste
C) II sayılı liste D) I sayılı liste

65.  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 
sayılı Karar gereğince standart işlenmemiş 
kıymetli madenlerin ithali Merkez Bankası 
yanında hangi kurum/kuruluşça/kuruluşlarca 
yapılabilir?

A) İMKB
B) Hazine Müsteşarlığı
C) İstanbul Altın Borsası 
D) Kıymetli Madenler Borsası üyesi Kıymetli Ma-

den Aracı Kuruluşları

66.  Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Madde-
lerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği 
ve Denetimi:2012/4), hangi gümrük rejimine 
ilişkin usul ve esasları kapsamaz?

A) Geçici İthalat Rejimi 
B) Dahilde İşleme Rejimi
C) Gümrük Antrepo Rejimi 
D) Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

67.  Otomotiv ürünlerinin ilgili Avrupa Topluluğu 
mevzuatına uygunluğunu gösteren işaret aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) E İşareti  B) e İşareti 
C) CE İşareti D) TSE

68.  İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan özel ant-
repo tipi hangisidir?

A) A tipi antrepo B) B tipi antrepo
C) D tipi antrepo D) F tipi antrepo
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69.  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Mev-
zuatına göre kesin önlemler, yürürlüğe girme 
tarihlerinden veya damping veya sübvansi-
yon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte 
kapsayan en son gözden geçirme soruştur-
masının sonuçlandığı tarihten itibaren kaç yıl 
süreyle yürürlükte kalır?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

70.  Aşağıdaki durumlardan hangisi Genelleştiril-
miş Tercihler Sistemi kapsamında sağlanan 
tavizlerin askıya alındığı durumlardan biri 
değildir?

A) Mahkumlara yaptırılan ürünlerin ihraç edilmesi
B) Menşe kurallarının sistematik bir biçimde ihlal 

edilmesi 
C) Gümrük Birliğinin etkin işleyişine zarar verecek 

şekilde trafik sapmasına neden olması
D) Dünya Bankası tarafından bir ülkenin düşük 

gelir grubunda sınıflandırılması

71.  Aşağıdakilerden hangisi İthalatta Korunma 
Önlemleri Hakkında Mevzuat uyarınca alınabi-
lecek korunma önlemlerinden birisi değildir?

A) Tarife Kontenjanı 
B) Ek mali mükellefiyet
C) Gözetim Belgesi ibrazı
D) Miktar/değer kısıtlaması

72.  Türkiye’nin Ticari Haklarının Korunması 
Hakkında mevzuat kapsamında “Diğer ülkeler 
tarafından uygulamaya konulan ve devam 
ettirilen ve uygulanması nedeniyle uluslarara-
sı ticaret kurallarının bir karşılık verme hakkı 
tanıdığı her türlü ticari uygulama”yı ifade eden 
deyim hangisidir?

A) Zarar  B) Olumsuz ticari etki
C) Maddi zarar D) Ticari engel

73.  Aşağıdakilerden hangisi İthalat Rejim Kararı 
Ekinde yer alan Özel Teşvik Düzenlemelerin-
den Yararlanacak Ülkelerden biridir?

A) Azerbaycan B) Şili
C) Hindistan D) Çin Halk Cumhuriyeti

74.  KDV’de istisna uygulaması ile ilgili olarak 
hangisi yanlıştır?

A) Uluslararası anlaşma hükümleri ile getirilen 
istisnalar geçerlidir. 

B) KDV Kanunu dışındaki kanunlardaki vergi 
muaflık ve istisna hükümleri KDV açısından 
geçersizdir. 

C) Özel kanunlarında her türlü vergiden istisna 
olunduğuna ilişkin hüküm bulunan kurumlar 
KDV’den de muaftır. 

D) KDV’ye ilişkin istisna ve muafiyetler ancak 
KDV Kanunu’na hüküm eklenmek veya deği-
şiklik yapılmak yoluyla düzenlenir.

75.  Aşağıdakilerden hangisi ile yapılan taşıma-
larda (TIR Karnesi ile yapılanlar hariç) transit 
eşyası için tahakkuk edebilecek Gümrük 
Vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere her 
durumda teminat verilmesi zorunludur? 

A) Kara yolu B) Demir yolu
C) Hava yolu D) Deniz yolu

76.  Orijinal ambalajlı, kıymetli, az miktarda bulu-
nan vb. durumlardaki numuneler hariç olmak 
üzere, toz eşyadan alınacak numune miktarı 
en az ne kadardır?

A) 150 gr  B) 250 gr
C) 400 gr  D) 500 gr
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77.  Numune alımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır?

A) Her numune kabının kapağına ayrı ayrı etiket 
yapıştırılır.

B) Etiketler silinmeyecek sabit mürekkepli kalem-
le yazılır.

C) Numune kaplarının ağızları eritilmiş mum üze-
rine mühür tatbik edilerek kapatılır.

D) Petrol ve alkol ürünleri dışında, diğer sıvılar-
dan genel kural olarak 1/2 litre numune  alınır.

78.  Aşağıdakilerden hangisi TIR sözleşmesine 
taraf ülke değildir?

A) Afganistan B) Şili
C) Mısır  D) Özbekistan

79.  Aşağıdakilerden hangisi “Gümrük statüsü” 
deyimini tanımlamaktadır?

A) Gümrük Vergileri ödenmiş eşyayı
B) Serbest dolaşıma giriş beyannamesi verilmiş 

eşyayı 
C) Ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi tutulan 

eşyayı
D) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest 

dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden 
durumunu

80.  Fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Fikri ve sınai haklara ilişkin başvurular gümrük 
müdürlüklerine yapılır.

B) Hak sahibinin başvurusu üzerine gümrük iş-
lemleri durdurulan eşyanın bozulabilir eşya ol-
ması hâlinde hak sahibinin  yetkili mahkemede 
dava açması  ve ihtiyati tedbir kararı aldırması 
için süre 3 iş günüdür ve bu süre uzatılabilir. 

C) Hak sahibinin başvurusu üzerine alınan dur-
durma kararının hak sahibine bildiriminden 
itibaren hak sahibinin 10 iş günü içerisinde 
yetkili mahkemede dava açması ve ihtiyati 
tedbir kararı alması gerekmekte olup bu süre 
uzatılamaz.

D) Resen alıkonulan veya gümrük işlemleri dur-
durulan eşya için, başvuruda bulunmak üzere, 
hak sahibine alıkoyma veya durdurma işlemini 
takip eden ilk iş günü içerisinde bildirimde 
bulunulur.

81.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fikri ve sınai haklara ilişkin başvuru, yurt dı-
şında yerleşik hak sahibince doğrudan yapıla-
bilir.

B) Fikri ve sınai haklara ilişkin başvurunun geçer-
lik süresi en fazla 1 yıldır. 

C) Fikri ve sınai haklara ilişkin başvuru Gümrük 
Yönetmeliği’nin 13 nolu ekinde yer alan başvu-
ru formu ile yapılır.

D) Fikri ve sınai haklara ilişkin yapılan başvuru-
nun değerlendirme süresi  başvurunun yapıldı-
ğı tarihten itibaren 30 iş günüdür.
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82.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kolaylaştırılmış imhaya ilişkin tüm masraflar 
hak sahibince karşılanır.

B) Yetkili mahkeme tarafından eşyanın sahte 
veya korsan olduğuna karar verildiği hâllerde; 
eşyanın imhasına karar verildiği takdirde, 
masraflar hak sahibine ait olmak üzere eşya 
tasfiye hükümlerine göre imha edilir. 

C) Fikri ve sınai hakları ihlal ettiği şüphesiyle 
gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan 
eşya risk ve mali yükümlülükleri hak sahibi-
ne ait olmak üzere gümrük gözetimi altında 
depolanır.  

D) Fikri ve sınai hakları ihlal ettiği gerekçesiyle iş-
lemleri durdurulan veya alıkonulan eşyanın Tür-
kiye Gümrük Bölgesine girişine izin verilmez.

83.  Sınıflandırılması yapılan bir eşyayı “Çift tireli  
(- -) 2711.11 tarife alt pozisyonu” başlığı altın-
da mı yoksa yine “çift tireli (- -) 2711.12 tarife 
alt pozisyonu” başlığı altında mı değerlendir-
memiz gerektiğine karar verirken tarife cetve-
linin yorumu ile ilgili genel kurallardan (GYK) 
hangisi kullanılır?

A) GYK 1  B) GYK 2-a
C) GYK 3-a D) GYK 6

84.  “Kendi adına beyanda bulunan kişi veya adına 
beyanda bulunulan kişi” ifadesi, Gümrük 
Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisini 
tanımlar?

A) Asıl sorumlu  B) İzin hak sahibi
C) Beyan sahibi D) Eşya sahibi

85.  Bedelsiz ithalat kapsamında araç ithalatı hak-
kından kimler yararlanamaz?

A) Çift uyruklu Türk vatandaşları
B) Türk vatandaşlığına geçenler
C) Yurt dışında en az 24 ay ikamet eden kişiler 
D) Millî veya milletlerarası kadrolara atanan kamu 

görevlileri

86.  15.01.2010 tarihinde Amerika Birleşik 
Devletleri’nden posta ya da hızlı kargo taşıma-
cılığı yoluyla gönderilen 400 Avro değerinde 
ticari miktar ve mahiyette olmayan eşyanın 
vergilendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur? 

A) Eşya muafiyet kapsamındadır, herhangi bir 
vergi tahsil edilmez.

B) Eşyaya ilişkin %20 oranında tek ve maktu 
vergi tahsil edilir.

C) Eşyaya ilişkin %18 oranında vergi ile KDV ve 
ÖTV tahsil edilir.

D) Eşya muafiyet kapsamı dışındadır, eşyaya 
yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar 
uygulanır.

87.  Posta idaresinin dolaylı temsilci sıfatı ile takip 
edebileceği ihracata konu eşya ile ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Miktarı brüt 20 kg’ı geçmemelidir. 
B) Değeri 430 Avro’yu geçmemelidir.
C) Miktarı net 30 kg’ı değeri 1500 Avro’yu geçme-

melidir.
D) Miktarı 150 kg’ı değeri 7500 Avro’yu geçme-

melidir. 
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88.    I. Ayrıldığı ülkede en az iki yıldır aynı faaliyeti 

devam ettirmiş olması gerekir.
 II. Nakilden sonra aynı amaçla kullanılması 

gerekir.
III. Ham madde getirilemez ancak yarı mamul 

stokları getirilebilir.
IV. Faaliyet sona ermeden önce en az oniki 

ay süreyle fiilen kullanılmakta olan eşya 
getirilebilir. 

İş yeri nakli kapsamında muafen eşya geti-
rilmesinde gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili 
olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II  B) II ve III
C) II ve IV  D) III ve IV

89.  Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

1- Bedelsiz araç ithalinde tek yetkili gümrük 
idaresi Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük 
Müdürlüğüdür. 

2- Özel tertibatlı araç ithalinde tek yetkili 
gümrük idaresi Ankara Gar Gümrük Müdür-
lüğüdür. 

3- Ambulans ve kurtarma aracı harici eşyanın 
hibe işlemlerinde tek yetkili gümrük idaresi 
Ankara Gar Gümrük Müdürlüğüdür. 

4- Ambulans ve kurtarma aracı ithalinde tek 
yetkili gümrük idaresi Ankara Gar Gümrük 
Müdürlüğüdür. 

A) 2 ve 4  B) 1 ve 2
C) Yalnız 2  D) Yalnız 1

90.  Aşağıdaki eşyalardan hangileri posta ve hızlı 
kargo taşımacılığı kapsamında muafiyetten 
yararlandırılır?

1- Cep telefonu (İMEİ kaydı olmayan)
2- Hastaneden alınmış rapor veya doktor reçe-

tesine istinaden gelen takviye edici gıdalar
3- Millî sporcular tarafından millî sporcu bel-

gesine istinaden alınan sporcu gıdaları
4- Kozmetik ürünler

A) Yalnız 2  B) 2 ve 3
C) 1 ve 4  D) 2, 3 ve 4

91.  TIR işlemini sonlandırma belgesinin usulsüz-
lük veya hile yoluyla temin edilmiş olması 
hâlinde gümrük makamlarının ihbar süresi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3 ay B) 1 yıl C) 2 yıl D) 3 yıl

92.  Aşağıdakilerden hangisi 94’üncü fasılda sınıf-
landırılmaz?

A) Kitap rafları
B) Uyku tulumları 
C) Prefabrik yapılar
D) Hava ile şişirilen yatak 

93.  İhracat rejimi kapsamında aşağıda belirtilen 
belgelerden hangisinde ihracına izin verilen 
eşyalar için ayrıca gümrük beyannamesi dü-
zenlenir?

A) Form 302 
B) TIR karnesi
C) Sözlü beyan formu
D) Ata ve CPU karneleri

94.  Aşağıdaki GTİP’lerden hangisinde istatistik 
amaçlı ulusal açılımımız vardır? 

A) 8473.30.10.00.00
B) 8481.80.19.00.12
C) 8471.80.00.90.00
D) 8517.10.00.00.00
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95.  Veri işleme tekniği kullanılarak transit beya-
nı sunan ve ilgili hareket gümrük idaresi ile 
elektronik veri değişim imkânına sahip kişile-
re, eşyayı hareket gümrük idaresine sunmak-
sızın  transit işlemini gerçekleştirmek üzere 
verilen statü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzinli alıcı 
B) Asıl sorumlu
C) İzinli gönderici
D) Yetkilendirilmiş nakliyeci

96.  BTB’nin, Dünya Gümrük Örgütünün uymakla 
yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahna-
me, tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki 
bir değişikliğe uymaması nedeniyle geçerliliği-
ni kaybetme tarihi hangisidir?

A) Değişiklerin Resmî Gazete’de yayımlandığı 
tarih

B) BTB’nin geçerliliğini kaybetmesinin hak sahibi-
ne tebliğ edildiği tarih 

C) Kararların Resmî Gazete’de yayınlanmasına 
müteakip ilgiliye yapılacak tebliğ tarihi 

D) Dünya Gümrük Örgütünün nomanklatörü, 
izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin karar-
larındaki değişikliğin yapıldığı tarih

97.  Aşağıdakilerden hangisi  tarife mevzuatının 
uygulanmasında bağlayıcı kaynaklar arasında 
değildir?

A) Türk Gümrük Tarife cetveli
B) Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi
C) Avrupa Birliği Bağlayıcı Tarife Bilgisi veri 

tabanı
D) Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü Açıkla-

ma Notları

98.  Fotoğraf makinesi kabı, müzik aleti mahfazası, 
kolye kutuları ve benzeri kutular gibi belli bir 
eşya ya da takım hâlinde eşyaya uygun olarak 
yapılmış olup, uzun süre kullanılmaya uygun 
ve ait oldukları eşya ile birlikte ithal edilen 
mahfaza ve kutular kaç nolu kural kapsamında 
değerlendirilir?

A) Kural 2  B) Kural 3
C) Kural 4  D) Kural 5

99.  Aşağıdakilerden hangisi tarifenin genel yorum 
kurallarından 3 (b) kuralı kapsamındadır?

A) Cep telefonu ile birlikte perakende satılacak 
şekilde paketlenmiş cep telefonunun yeniden 
şarj edilebilir pili

B) Üç ajanda  ve bir şişe  cilt temizleme losyonu 
paketlenmiş hâlde

C) Abajur dayanağı  imal edilmek üzere  alaşım-
sız çelikten mamul taslaklar 

D) Plastik mahfaza içinde tıraş losyonu, kemer, 
bileklik, cam bardak

100.  Aşağıdakilerden hangisi  eşyaların fasıllar 
hâlinde gruplandırılmalarında gözetilen kriter-
lerden biri değildir?

A) Maddelere göre gruplandırma
B) Vergi oranlarına göre gruplandırma
C) Kullanım alanına göre gruplandırma
D) İmalat ve işleme derecesine göre gruplandırma

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kural-
lara 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	 kimlik	 belgelerinden	 birini	 (nüfus	 cüzdanı,	
pasaport	veya	sürücü	belgesi)	masalarının	üzerinde	bulundurmak	zorundadırlar.

4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim 
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 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.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

●	Soracağınız	bir	şey	var	mı?	Varsa	şimdi	sorunuz.
●	Sınav	başladıktan	sonra	sorularınıza	cevap	verilmeyecektir.	
●	Başlama	zilini	bekleyiniz.
●	Hepinize	başarılar	dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
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1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME SINAVI

A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.  b
2.  c
3.  a
4.  c
5.  a
6.  b
7.  b
8.  a
9.  d

10.  c
11.  a
12.  c
13.  c
14.  b
15.  d
16.  a
17.  b
18.  d
19.  a
20.  c
21.  b
22.  c
23.  d
24.  a
25.  d

26.  a
27.  c
28.  b
29.  c
30.  d
31.  a
32.  b
33.  c
34.  b
35.  c
36.  d
37.  a
38.  a
39.  d
40.  d
41.  b
42.  a
43.  c
44.  b
45.  c
46.  c
47.  a
48.  b
49.  b
50.  d

51.  d
52.  a
53.  b
54.  d
55.  b
56.  c
57.  a
58.  b
59.  d
60.  c
61.  d
62.  a
63.  b
64.  a
65.  d
66.  c
67.  b
68.  c
69.  b
70.  d
71.  c
72.  d
73.  a
74.  c
75.  a

76.  b
77.  a
78.  c
79.  d
80.  d
81.  a
82.  b
83.  d
84.  c
85.  a
86.  b
87.  d
88.  c
89.  a
90.  b
91.  c
92.  d
93.  b
94.  b
95.  c
96.  a
97.  c
98.  d
99.  a

100.  b


