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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. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru 

kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini 
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu	durumu	salon	görevlilerine	bildirmediğiniz	ya	da	geç	bildirdiğinizde	tüm	
sorumluluk	size	ait	olacaktır.

3. Kitapçık	türünüzü	cevap	kâğıdınızdaki	ilgili	alana	kodlayınız.	Değerlendirme	işlemleri	cevap	kâğıdındaki	
kodlamalara	göre	yapıldığından,	eksik	ya	da	hatalı	kodlamalarda	sorumluluk	size	ait	olacaktır.

4.	 Cevap	kâğıdı	üzerinde	kodlamalarınızı	kurşun	kalemle	yapınız.
5.	 Değiştirmek	istediğiniz	bir	cevabı,	yumuşak	silgiyle	cevap	kâğıdını	örselemeden	temizce	siliniz	ve	yeni	

cevabınızı	kodlayınız.
6.	 Soru	kitapçığının	sayfalarını	kontrol	ediniz,	baskı	hatası	var	ise	değiştirilmesini	sağlayınız.
7.	 Soru	kitapçığınızın	ön	yüzündeki	ilgili	yerlere	ad,	soyad	ve	T.C.	kimlik	numaranızı	yazınız.
8.	 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.

9.	 Yanlış	cevaplarınız	dikkate	alınmadan	sadece	doğru	cevaplarınız	üzerinden	puanlama	yapılacaktır.
10.	Soruları	ve	sorulara	verdiğiniz	cevapları,	yanınızda	götürmek	amacıyla	kaydetmeyiniz;	hiçbir	şekilde	dı-

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

1. GRUP:
GÜMRÜK 

MÜŞAVİRLİĞİ 
ÖN ELEME

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

ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
Mesleki Alan 100 110
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      GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME A
1.  Kombine taşımacılık ile ilgili olarak aşağıdaki-

lerden hangisi yanlıştır?

A) Eşyanın yüklendiği aracın aktif taşıma aracı 
olduğu ve bu aracın başka bir araçla taşındığı 
taşımacılık şeklidir.

B) Kombine taşımacılıkta, özet beyanı verme 
yükümlülüğü taşıyan taşıma aracının işleticisi-
ne aittir.

C) Kombine taşımacılıkta özet beyan, Türkiye 
Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma 
şekli için belirlenen sürede verilir.

D) Kombine taşımacılıkta, özet beyanı verme 
yükümlülüğü taşınan taşıma aracının işleticisi-
ne aittir.

2.  Varış bildirimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Varış bildirimi ithalat gümrük idaresine verilir. 
B) Her özet beyan için ayrı ayrı varış bildiriminde 

bulunulur.
C) Sadece deniz yolu ve hava yolu taşımacılığın-

da varış bildiriminde bulunulur.
D) Varış bildirimi, gümrük beyannamelerinin tes-

piti için gerekli bilgileri içerir.

3.  Antrepoya konulabilecek eşya ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Satıcı veya göndericisi belli, alıcısı emre olan 
eşya, antrepo işleticilerinin sorumluluğu altın-
da özel antrepolara konulabilir.

B) Gümrük antrepolarına serbest dolaşıma 
girmemiş eşya, ithalat vergilerine ve ticaret po-
litikası önlemlerine tabi tutulmadan konulabilir.

C) Gümrük antrepolarına, gümrük antreposuna 
konulması hâlinde ihracata bağlı önlemlerden 
yararlanabilen serbest dolaşımda bulunan 
eşya konulabilir.

D) Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı 
eşyanın eşyanın, niteliklerine ve yapılacak 
faaliyetin özelliklerine uygun özel düzenek ve 
yapılara sahip genel veya özel antrepolara 
konulması zorunludur.

4.  Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki GTİP’lerin 
esasını teşkil eden fasıl ve tarife pozisyonu 
dayanağını nereden almaktadır?

A) Milli Alt Açılım Kodu
B) İstatistiki Açılım Kodu
C) AB Kombine Nomanklatürü
D) Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem No-

manklatürü

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

A) Kısa mesafeli uçuşlarda en geç uçağın hava-
landığı ana kadar

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

C) Kara yolu taşımacılığında eşyanın giriş gümrük 
idaresine varışından itibaren dört saat içinde

D) Uzun mesafeli uçuşlarda, Türkiye Gümrük 
Bölgesinde ilk havalimanına inilmesinden en 
az dört saat önce

6.  Çıkış özet beyan ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır? 

A) Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden her eşya 
için çıkış özet beyan verilir.

B) Risk analizinin tamamlanmasından sonra 
eşyanın çıkışına izin verilir.

C) Kombine taşımacılıkta çıkış özet beyanı taşı-
nan taşıma aracının işleticisi verir.

D) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etme-
sinden önce emniyet ve güvenlik amaçlı risk 
analizi yapılır.
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7.  Dahilde İşleme Rejimi Şartlı Muafiyet Sistemi 
kapsamında B sınıfı onaylanmış kişi statü belge-
sine sahip kişilerce yapılacak ithalatta, gümrük 
idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin ve-
rilmesi için bu ithalattan doğan vergilerin yüzde 
kaçının teminat olarak yatırılması gerekir?

A) 1 B) 2 C) 5 D) 10

8.  Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün 
kapatılabilmesi için izin süresinin sonundan 
itibaren ne kadar süre içerisinde ve nereye 
müracaat edilmelidir?

A) 1 (bir) ay içerisinde gümrük idaresine
B) 3 (üç) ay içerisinde gümrük idaresine
C) 1 (bir) ay içerisinde ihracatçı birlikleri genel 

sekreterliğine
D) 3 (üç) ay içerisinde ihracatçı birlikleri genel 

sekreterliğine

9.  Dahilde işleme rejimi kapsamındaki yurt içi 
alımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt 
içi alımın belge süresi içerisinde gerçekleştiril-
mesi gerekir.

B) Dahilde işleme rejimi kapsamında yurt içi alım 
uygulaması dahilde işleme izni için de geçerlidir.

C) Yurt içinden eşya alımı KDV Tecil/Terkin Sis-
temine İlişkin 83 Seri No.lu Tebliğ kapsamında 
ya da T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen 
şeker fabrikalarından yapılabilir.

D) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı 
taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde 
edilmesinde kullanılan ham madde, yardımcı 
madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya 
ve ambalaj malzemeleri, ithal edilebileceği gibi 
yurt içinden de temin edilebilir.

10.  Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kap-
samında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurt 
içi kullanıma giren eşyanın dahilde işleme re-
jimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulmasına 
ilişkin rejim kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5191  B) 5171
C) 5141  D) 5121

11.    I- İthal eşyasının işlem görmüş ürünün elde 
edilmesinde kullanıldığının tespitinin müm-
kün olması

 II- Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest 
bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik 
çıkarları ile Türk malı imajının olumsuz 
etkilenmemesi

III- İşleme faaliyetinin, katma değer yaratan 
ve kapasite kullanımını artıran bir faaliyet 
olması yanında, işlem görmüş ürünün reka-
bet gücünü ve ihraç potansiyelini artıran 
koşullar yaratıyor olması

IV- Firmaların dahilde işleme izin belgeleri/da-
hilde işleme izinleri kapsamındaki perfor-
mansları

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 
müracaatları yukarıdaki kriterlerden hangileri 
çerçevesinde değerlendirilir?

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

12.  Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi 
çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin 
belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhü-
dünün kapatılmasını müteakip kaç aylık süre 
içerisinde ithalat sırasında ödenen vergilerin 
iadesi için müracaat edilmesi gerekmektedir? 

A) 4 (dört) ay B) 3 (üç) ay
C) 2 (iki) ay D) 1 (bir) ay
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      GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME A
13.  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Asgari Ücret 

Tarifesi altında hizmet veren yetkilendirilmiş 
gümrük müşavirine uygulanacak müeyyide 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yetki belgesi iptal edilir.
B) Meslekten çıkarma disiplin cezası verilir.
C) Altı ay süre ile aynı tespit kodundan sözleşme 

yapmama cezası verilir.
D) Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesi uyarın-

ca iki kat usulsüzlük cezası uygulanır.

14.  Hariçte işleme izin belgesinin süresi ile ilgili 
olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Hariçte işleme izin belgesinde öngörülen ih-
racat ve ithalat işlemlerinin belge süresi ve ek 
süreler içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.

B) Hariçte işleme izin belgesine verilen süre 
ve ek sürelerin belirlenmesinde, Gümrük 
Kanunu’nun 168’inci maddesinde belirtilen     
3 (üç) yıllık süre dikkate alınır.

C) Hariçte işleme izin belgesinin süresi azami 
24 aydır. Ayrıca, ilgili firmanın gerekçeli talebi 
üzerine hariçte işleme izin belgesine belge 
orijinal süresinin 1/2’si oranında, ek süre 
verilebilir.

D) Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmaların ek 
süreden ve mücbir sebep ile fevkalade hâllere 
ilişkin ek süreden yararlanabilmeleri için; 
hariçte işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en 
geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay 
içerisinde  ilgili ihracatçı birlikleri genel sekre-
terliğine müracaat etmeleri gerekir.

15.  Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe 
edilmesi ve işlenmesi; maden ve metallerden 
mamul eşyanın izabe ve ayrıştırmaya tabi tutul-
ması ve/veya bu işlem sonucunda yenilenmesi; 
kıymetli maden ve taşların işlenmesi amaçlarıy-
la Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest 
bölgelere gönderilmek istenmesi hâlinde aşağı-
dakilerden hangisine müracaat edilir?

A) Dışişleri Bakanlığına
B) Ekonomi Bakanlığına
C) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
D) Maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihra-

catçı birlikleri genel sekreterliklerine

16.  Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 
Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) hükümlerine 
göre aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

A) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtı: Bedel 
karşılığında insan taşınmasında ya da bedel 
karşılığında olsun ya da olmasın sınaî veya 
ticari eşya nakliyesinde kullanılan taşıtı

B) Yerleşim yeri: Kişinin Türkiye’ye giriş yapmak 
istediği tarihten geriye doğru 365 (üçyüzalt-
mışbeş) gün içerisinde en az 180 (yüzseksen) 
gün yaşadığı yeri 

C) Emeklilik belgesi: Türkiye Gümrük Bölgesi dı-
şında yerleşik kişilere, emekli olduklarına dair 
ilgili ülke sosyal güvenlik mevzuatı gereğince 
verilen ve elçilik, konsolosluk veya noter onaylı 
Türkçe tercümeli belgeyi ifade eder.

D) Mülkiyet belgesi: Taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin 
trafik, belediye veya diğer yetkili kuruluşlarınca 
verilen taşıtın kime ait olduğunu ve üzerinde 
motor, şase ve plaka numaraları ile diğer özel-
liklerini gösteren motorlu araç tescil belgesi 
veya bu şartları taşıyan bir belgeyi ifade eder.
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17.  Geçici ithalat rejimine ilişkin aşağıda yer alan 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşya satıla-
maz, ödünç verilemez, ancak kiralanabilir.

B) Bakanlar Kurulu Kararında teminat aranmaya-
cağı belirtilen eşya hariç, geçici ithalat eşya-
sından teminat alınır.

C) Geçici ithali yapılan eşyanın, geçici ithalatının 
yapıldığı gümrük idaresinden farklı bir gümrük 
idaresinden yeniden ihracat işleminin yapılma-
sı mümkündür.

D) Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın 
serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması 
durumunda ticaret politikası önlemlerinin uygu-
lanması ve eşyanın ithali için öngörülen diğer 
işlemlerin tamamlanması gerekir.

18.  Aşağıdakilerden hangisi ithalatçı firmaların 
motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma gi-
riş işlemlerini yaptırabileceği gümrük müdür-
lüklerden değildir?

A) Gemlik Gümrük Müdürlüğü
B) Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü
C) Derince Gümrük Müdürlüğü
D) İzmir Gümrük Müdürlüğü

19.  Aşağıdaki eşyalardan hangisi ihtisas gümrüğü 
uygulaması kapsamında değildir?

A) Gübre  B) Çakmak
C) Halı  D) Televizyon

20.  Aşağıdakilerden hangisi ihracı kayda bağlı 
mallar listesinde yer almamaktadır?

A) Meyan kökü B) Fasulye
C) Kromlu deriler D) Kornişon

21.  Aşağıdakilerden hangisi ihracı ön izne bağlı 
mallardan değildir?

A) Afyon ve haşhaş kellesi
B) Tütün tohumu ve fidesi
C) Yarış atları
D) Gübreler

22.  İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici 
depolama yerlerine konulması talep edilen 
eşya, buralarda ne kadar kalabilir?

A) Bir ay  B) İki ay
C) Üç ay  D) Altı ay

23.  Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi 1 
(bir) yıldır.

B) İhracı ön izne bağlı malların bedelsiz olarak ih-
raç edilmesi de, ancak ilgili mercinin ön iznine 
istinaden mümkündür.

C) İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İh-
racat 2006/7) eki listedeki mallardan, değeri 
FOB 1.000 (bin) ABD Dolarını geçenlerin 
bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranmaz.

D) İhracında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’na 
prim kesintisi yapılan malların bedelsiz olarak 
ihraç edilebilmesi için, söz konusu primin öden-
diğine dair banka dekontunun ibrazı gerekir.

24.  İhracatı zorunlu olarak ürün güvenliği deneti-
mine tabi olan eşya için gümrük idarelerince 
aşağıdakilerden hangisi aranır?

A) Ön İzin Belgesi
B) Ekspertiz Raporu
C) Menşe Şahadetnamesi
D) Kontrol Belgesi/TAREKS Referans numarası
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      GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME A
25.  “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası verilmesi 

için gerekli koşulların karşılandığını kanıtla-
yan bilgilerin, başvurunun yapıldığı ………. 
gerek duyulduğunda kullanımına açılmasını 
sağlamak üzere başvuru sahibince,  işletme-
sinde kolayca ulaşılabilen ve temas kurulabi-
len merkezi bir birim belirlenir ya da yetkili bir 
personel görevlendirilir.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi gerek-
mektedir?

A) Bakanlıkça
B) Yetkili Gümrük Müdürlüğünce
C) Gümrükler Genel Müdürlüğünce
D) Yetkili Gümrük ve Muhafaza Bölge Müdürlü-

ğünce

26.  Aşağıdaki ihracata yönelik Devlet yardımları 
kararı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Karara ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya 
Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu yetkilidir. 

B) Devlet yardımlarının uygulanması ve takibi 
Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülür.

C) İhracata yönelik Devlet yardımları tarımsal 
ürünlerde ihracat iadesi yardımlarını da kapsar.

D) Devlet yardımları için gerekli olan kaynak Ge-
nel Bütçe içerisinde yer alan Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonu ve bu Fona transfer edile-
cek ödeneklerdir.

27.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) İhracatçıların ilgili ihracatçı birliğine üye olma-
ları ihtiyaridir.

B) İhracatçıların ihracat yapabilmeleri için Ekono-
mi Bakanlığından “ihracatçı belgesi” almaları 
gerekir.

C) İhracatçıların üyesi bulunduğu ihracatçı birli-
ğine herhangi bir ödeme yapma zorunluluğu 
bulunmamaktadır.

D) Herhangi bir ihracatçı birliğine üye olan ihra-
catçı, diğer birliklerin iştigal alanına giren mad-
deleri üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. 

28.  Aşağıdakilerden hangisi, kaynak kullanımını 
destekleme fonu mevzuatında, fon kesintisine 
tabi tutulmayacak ithalat işlemleri arasında 
sayılmamıştır?

A) İplik  B) Petrol
C) Gübre  D) Buğday

29.  Beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu hiç alın-
madığı veya noksan alındığı tespit edilen güm-
rük vergilerine, hangi süre için faiz uygulanır?

A) Ek tahakkukun tebliğ tarihi ile ödeme tarihi 
arasındaki süre 

B) Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ile 
vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre

C) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih ile ek 
tahakkukun tebliğ tarihi arasındaki süre

D) Ek tahakkukun tebliğ tarihi ile vergilerin kesin-
leştiği tarih arasındaki süre

30.  Aşağıdakilerden hangisi “Mal ve Hizmetlere 
Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin 
Karar” (Karar Sayısı 2007/13033) çerçevesinde 
I sayılı listede yer almaz?

A) Kuru üzüm B) Buğday 
C) Yün ve yapağı D) Meyan kökü 

31.  Yükümlü (A), 2208.30 tarife alt pozisyonun-
da yer alan viski ithal etmek istemektedir. 
İthal eşyası 75 cl büyüklüğünde 1000 şişe 
viskidir. Söz konusu eşya % 40 oranında 
alkol içermektedir. Toplam gümrük kıymeti                   
15.000 USD’dir. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 
Kanunu eki III sayılı listenin (A) cetveline göre 
vergi oranı % 0’dır. Asgari maktu vergi tutarı 
110 TL olarak alınacaktır. 

Yukarıda yer alan verilere göre hesaplanacak 
toplam ÖTV tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 33.000 TL B) 44.000 TL
C) 82.500 TL D) 110.000 TL
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32.  Aşağıdakilerden hangisi Özel Tüketim Vergisi Ka-
nunu eki III sayılı listenin (B) cetvelinde yer alır?

A) Taşıt araçları B) Alkollü içkiler
C) Parfüm  D) Tütün

33.  Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (III) sayılı 
listenin (B) cetvelindeki mallar için verginin 
matrahı hangisidir?

A) Gümrük kıymeti
B) Toptan satış fiyatı
C) FOB ihraç kıymeti
D) Nihai tüketicilere perakende satış fiyatı

34.  Yükümlü (A), kendisine 01/08/2013 tarihinde 
tebliğ edilen gümrük vergileri ve bu vergilere 
bağlı para cezalarına 02/08/2013 tarihinde itiraz 
etmiş, bilahare 12/08/2013 tarihinde uzlaşma 
talebinde bulunmuştur. Bu taleple ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Her iki talep birleştirilerek birlikte işleme konur.
B) İtiraz edildiği için uzlaşma talebi değerlendirilmez.
C) İtiraz dikkate alınmaksızın uzlaşma talebi 

işleme konur.
D) Öncelikle itiraz karara bağlanır, sonra uzlaşma 

talebi ayrıca işleme konur.

35.  (A) Gümrük idaresinde serbest dolaşıma giriş 
rejimine tabi tutularak işlemleri tamamlanan bir 
beyanname ile ilgili olarak, daha sonra yapı-
lan kontrolde, yükümlü (B)’nin noksan kıymet 
beyanında bulunduğu tespit edilmiş ve nok-
sanlığa isabet eden vergiler için ek tahakkuk 
çıkartılmış, ayrıca para cezası uygulanmıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi yükümlü (B)’nin ilk 
olarak başvurabileceği yollardan değildir?

A) 15 gün içinde itiraz edebilir.
B) 15 gün içinde uzlaşma talebinde bulunabilir.
C) Tebliğ edilen vergi ve cezaları ödeyebilir.
D) Vergi mahkemesinde dava açabilir.

36.  Yükümlü (A) yurt dışından makine ithal etmek-
tedir. Mal bedeli CIF 10.000 USD’dir. Satış söz-
leşmesine göre, gelişmiş bir tıbbi cihaz olan 
ithal eşyasının Türkiye’de montajından sonra 
3 saatlik eğitim alınması zorunludur. Eğitim 
ücreti 1.000 USD’dir. Makinenin Türkiye’deki 
nakliye bedeli ise 500 USD’dir. Gümrük kıyme-
ti USD olarak aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10.000  B) 10.500
C) 11.000  D) 11.500

37.  Aşağıdaki ülkelerden hangisi ile serbest tica-
ret anlaşmamız yoktur?

A) Ukrayna B) Şili
C) Güney Kore D) Morityus

38.  Aşağıdaki ülkelerden hangisi Batı Balkan Men-
şe Kümülasyonu Sistemine dahil değildir?

A) Makedonya B) Sırbistan
C) Bulgaristan D) Karadağ

39.  Aşağıdaki belgelerden hangisi Pan Avrupa Ak-
deniz Menşe Kümülasyonu Sistemi çerçevesin-
de tercihli rejim uygulanması için kullanılamaz?

A) Form A 
B) EUR.1 dolaşım belgesi
C) EUR-MED fatura beyanı
D) EUR-MED dolaşım belgesi



8

      GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME A
40.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Fikri ve sınai haklara ilişkin başvuru, hak sahibinin  
yurt dışında yerleşik olması hâlinde Türkiye’de 
yerleşik temsilcisi aracılığıyla yapılabilir.

B) Fikri ve sınai haklara ilişkin başvurunun geçer-
lik süresi en fazla 2 yıldır.

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

D) Fikri ve sınai hakları ihlal ettiği şüphesiyle güm-
rük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşya 
risk ve mali yükümlülükleri hak sahibine ait 
olmak üzere gümrük gözetimi altında depolanır.  

41.  Aşağıdaki hâllerden hangisinde  ihracatçı, 
yetkili idare veya kişi ve kuruluşa başvurarak 
A.TR Dolaşım Belgesinin ikinci bir nüshası-
nın düzenlenmesini talep edemez ve A.TR 
Dolaşım Belgesinin 8 no.lu sütununa “İkinci 
nüshadır” ibaresini kaydettiremez?

A) A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması
B) A.TR Dolaşım Belgesinin kaybedilmesi
C) A.TR Dolaşım Belgesinin hasar görmesi
D) A.TR Dolaşım Belgesinin teknik nedenlerle reddi

42.  Bedelsiz araç ithalat hakkını kullanmış ancak 
tekrar yurt dışında ikamet etmiş bir Türk va-
tandaşı kaç yıl sonra yeniden bedelsiz ithalat 
hakkını kullanabilir?

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

43.  Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları 
veya insani yardım kurumları tarafından güm-
rük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşı-
ma sokulması mümkün olan eşya aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Kahve, çay
B) Alkol ve alkollü içkiler
C) Temel ihtiyaç maddeleri
D) Ambulans ve diğer kurtarma araçları hariç 

olmak üzere motorlu araçlar

44.  Özel tertibatlı araç ithalinde aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Engelliler tarafından kullanılan özel tertibatlı 
araçlarda araçların motor silindir hacimleri en 
fazla 1600 cc. olmalıdır.

B) Özel tertibatlı araç ithalinde araçlarda yaş 
sınırlaması yoktur.

C) Bizzat engelliler tarafından kullanılmayan özel 
tertibatlı araçlarda kişinin araca inip binmesini 
kolaylaştırıcı bir tertibat olması gerekmektedir.

D) Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 
gaziler hariç, sadece otomatik vitesli özel terti-
batlı araçların ithaline izin verilmez. 

45.  ÖTV Kanunu’nun eki (II) sayılı listedeki araçla-
rın aksam ve parçaları ile ilgili olarak hangisi 
doğrudur? 

A) ÖTV’ye tabi değildir.
B) İndirimli oranlarda ÖTV’ye tabidir.
C) Araçlar ile aynı şekilde ÖTV’ye tabidir.
D) Araçla beraber gelmeleri şartıyla ÖTV’ye tabidir.
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46.  Yatırım teşvik belgesi almak üzere müracaat 
edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış 
yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın temi-
natla ithalatında, bir defada verilecek teminat 
süresi azami kaç aydır?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

47.  Aşağıdakilerden hangisi 6455 sayılı Kanun-
la değişik 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu’na göre  alt sınır hapis cezası yaptırımı 
en ağır kaçakçılık suçudur?  

A) Akaryakıt, tütün ve tütün mamulleri ile alkol ve 
alkollü içeceklerin kaçakçılığını yapmak

B) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye 
sokmak; bilerek satın almak, satışa arz etmek, 
satmak, taşımak veya saklamak

C) Sahte belge ile gümrük vergileri kısmen veya 
tamamen ödenmeksizin ülkeye eşya sokmak

D) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü 
içkilerin ambalajlarına kamu kurumlarınca uy-
gulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga 
veya benzeri işaretlerin taklitlerini imal etmek 
veya ülkeye sokmak ile bunları bilerek bulun-
durmak, nakletmek, satmak ya da kullanmak

48.  Aşağıdaki eşyadan hangisi gümrük vergilerin-
den muaf olarak ithal edilemez?

A) Sipariş verme amaçlı gönderilen ayakkabı 
numunesi

B) Kriz hâllerinde zarar gören bölgelerin yeniden 
inşasına yönelik malzemeler

C) Parasız dağıtılmak üzere getirilen basılı rek-
lamcılık dokümanları

D) Bir ticari fuarın standlarının inşası için kullanı-
lacak malzeme

49.  Yolcu beraberinde bulunan ve beyan edilme-
yen 5 karton sigaranın gümrük idaresince yapı-
lan kontroller sırasında tespit edilmesi hâlinde 
aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca taki-
bat başlatılır.

B) 3 karton sigara muafen teslim edilir, kalan       
2 karton sigaraya el konulur.

C) 3 karton sigara muafen teslim edilir, kalan       
2 karton sigara vergilerinin 2 katı ödenmezse 
eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.

D) 3 karton sigara muafen teslim edilir, kalan       
2 karton sigara vergilerinin 3 katı ödenirse 
eşya sahibine teslim edilir.

50.  Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin tüyleri 
ve yünleri alınmamış ham derileri 43. Fasılda 
sınıflandırılır?

A) Tibet keçisi B) İngiliz atı
C) Hecin devesi D) Ren geyiği

51.  Aşağıdaki kara nakil vasıtası aksam, parça ve 
aksesuar gruplarından hangisinde 87. Fasılda 
sınıflandırılmayan eşya yoktur?

A) Emniyet kemeri, amortisör, cam silici
B) Direksiyon simidi, jant, hava yastığı
C) Fren, vites kutusu, dikiz aynası
D) Debriyaj, radyatör, motor

52.  Oyuncak bebeklere mahsus camdan gözlerin 
7018.90.10.00.11 GTİP no.da sınıflandırılma-
sında aşağıdaki genel yorum kurallarından 
(GYK) hangileri kullanılmıştır?

A) GYK 1 ve 6 B) GYK 1, 3(b) ve 6
C) GYK 1 ve 3(a) D) GYK 3(a) ve 6
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53.  Taşınmasında kolaylık sağlamak için geçici 

bir ipe dizilmiş 150 yıllık tabii incilerin sınıflan-
dırılması gereken fasıl aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) 25 B) 26 C) 71 D) 97

54.  Deniz Suyu hangi fasıldadır?

A) 22 B) 25 C) 27 D) 28

55.  Aşağıdakilerden hangisi tarifeyle ilgili 2(a) 
Genel Yorum Kuralının uygulanacağı eşyaya 
bir örnektir?

A) Kravat
B) Beton kalıbı
C) Tükenmez kalem seti
D) Demonte ahşap dolap

56.  Plastik mahfaza içine konulmuş (42.02 pozis-
yonu), bir cetvel (90.17 pozisyonu), bir hesap 
diski (90.17 pozisyonu), bir çizim pergeli 
(90.17 pozisyonu), bir kurşun kalem (96.09 
pozisyonu) ve bir kalem açacağı (82.14 po-
zisyonu) içeren çizim takımları hangi tarife 
pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 42.02  B) 90.17
C) 96.09  D) 82.14

57.  Aşağıdakilerden hangisi ÖTV’den müstesna 
değildir?

A) Transit rejimine tabi eşya
B) Gümrük antrepo rejimine tabi eşya
C) Serbest bölgeler hükümleri uygulanan eşya
D) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan 

eşya

58.  Transit rejiminde aşağıdakilerden hangisi reji-
min sonlandırılmasının alternatif kanıtı olarak 
kabul edilmez?

A) Transit geçiş bildiriminin onaylı çıktısı
B) Transit refakat belgesinin veya iade nüshası-

nın fotokopisi
C) Üçüncü bir ülkede düzenlenen serbest dolaşı-

ma giriş beyannamesinin fotokopisi
D) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 

kullanıma tabi tutulduğunu gösteren ve eşyayı 
belirleyen bir gümrük belgesinin bir nüshası 
veya fotokopisi

59.  Transit/ güvenlik refakat belgesi nedir?

A) Ortak transit rejimine tabi eşyanın güvenli bir 
şekilde taşındığına ilişkin taahhütname niteli-
ğindeki belgedir.

B) Eşyaya ilişkin olarak doğabilecek borcun 
ödenmesini sağlamak üzere gümrük idaresin-
ce verilen belgedir.

C) Bir Avrupa Birliği uygulaması olarak Birlik 
topraklarına girişten önce verilmesi istenen 
emniyet ve güvenlik bilgilerinin beyan edildiği 
belgedir.

D) Ortak transit rejimine tabi eşyayı varış idare-
sine sunmaksızın eşyayı kendi tesislerinde 
veya belirlenmiş bir başka yerde teslim almayı 
isteyen kişilere verilen belgedir.

60.  Gümrük Kanunu’na göre aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?

A) Üzerlerinde veya ambalajlarında üretildiği 
ülkeden başka bir ürün olduğunu gösteren 
eşyanın ithali ve ihracı yasaktır.

B) Üzerlerinde veya ambalajlarında üretildiği 
ülkeden başka bir ürün olduğunu gösteren 
eşyanın ithali yasaktır.

C) Üzerlerinde veya ambalajlarında üretildiği ül-
keden başka bir ürün olduğunu gösteren eşya-
nın Türkiye’den transit geçişine izin verilmez.

D) Üzerlerinde veya ambalajlarında üretildiği 
ülkeden başka bir ürün olduğunu gösteren 
eşyanın antrepoya konulmasına izin verilmez.
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61.  Bedelsiz ticari ithalat ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?

A) Bedelsiz ticari ithalatta eşya ithalat vergilerine 
tabi tutulmaz.

B) Bedelsiz ticari ithalata ilişkin hususlar İthalat 
Rejim Kararıyla düzenlenmiştir.

C) Bedelsiz ticari ithalat kapsamında getirilecek 
eşyanın kıymetine ilişkin bir azami limit bulun-
mamaktadır.

D) Bedelsiz ticari ithalatta eşya ticaret politikası 
önlemlerine ve ilgili kurumlarca gerçekleştirilen 
ithalat kontrollerine tabi tutulmaz.

62.  Aşağıda sayılan eşyalardan hangisinin ithala-
tında İthalat Rejimi Kararı eki bileşim tablosu-
na başvurmak gerekmez?

A) Jöleler
B) Çift katlı doldurulmuş bisküviler
C) Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler
D) İnsanların yemesine elverişli balık unları, kaba 

unları ve pelletleri

63.  CE İşareti Taşıyan Bazı Ürünlerin İthalat De-
netimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 
2013/9) çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) A.TR belgeli eşya fiili denetime yönlendirilebilir.
B) Her ithalat beyannamesinde yer alan TAREKS 

numarası her koşulda farklıdır.
C) Ürüne dair TAREKS referans numarası oluştu-

rulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/
veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

D) A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından 
TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün 
ithal edilebileceğine dair TAREKS referans 
numarası doğrudan oluşturulur.

64.  “Pazar Bozulması” veya “Önemli Ticaret Sap-
ması” nedeniyle uygulanan ticaret politikası 
önlemleri hangi mevzuatta düzenlenmiştir?

A) İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında 
Mevzuat

B) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkın-
da Mevzuat

C) İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi 
Hakkında Mevzuat

D) Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthala-
tında Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat

65.    I- Gümrük beyannamesi dönemsel bazda 
düzenlenebilir.

 II- Beyan edilen kıymet ile orijinal fatura 
arasındaki kıymet farklılığına ilişkin olarak 
Gümrük Kanunu’nun 234’üncü maddesi 
uyarınca ceza uygulanır.

III- Her eşyada olduğu gibi bu tür eşya da 
gümrüğe sunulur.

IV- Eşyanın miktar ölçümlerinin draft survey 
yöntemiyle yapılması mümkündür.

 V- Beyanname tescil edildiği sırada ekinde 
fatura bulunması zorunludur.

VI- Serbest dolaşıma giriş beyannamesi, 
miktar tespitinin yapıldığı veya tutanağa 
bağlandığı günü izleyen otuz gün içinde 
tescil edilir.

Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve 
depolama imkânı olmayan sürekli akış hâlinde 
Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın 
serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulma-
sına ilişkin olarak yukarıdakilerden hangisi/
hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) I, II ve VI
C) I, II ve V D) I, III ve IV

66.  Aşağıdakilerden hangisi ithalat işlemlerinde 
tahsil edilmez?

A) Toplu Konut Fonu
B) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
C) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Kesintisi
D) Yolcu beraberinde getirilen TV’ye ilişkin TRT 

Bandrol Ücreti
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67.  Aşağıdakilerden hangisi “istisnai kıymetle 

beyan” yapılabilecek işlemlerden değildir?

A) Kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlene-
meyen eşya

B) Satış sözleşmesine göre fiyatı sonradan göz-
den geçirilecek eşya

C) Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve 
depolama imkanı olmayan eşya

D) Bazı kıymet unsurları gümrük yükümlülüğünün 
başladığı tarihten sonra belli olacak eşya

68.  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Fikri ve sınai haklara ilişkin başvuru, yurt dışın-
da yerleşik hak sahibince doğrudan yapılabilir.

B) Yolcu beraberi ticari mahiyetteki eşyaya fikri ve 
sınaî haklara ilişkin sınır önlemleri uygulanır.

C) Fikri ve sınai haklara ilişkin yapılan başvuru-
nun değerlendirme süresi başvurunun yapıldı-
ğı tarihten itibaren 20 iş günüdür.

D) Fikri ve sınai hakları ihlal ettiği gerekçesiyle işlem-
leri durdurulan veya alıkonulan eşyanın Türkiye 
Gümrük Bölgesini terk etmesine izin verilir.

69.  Gümrük laboratuvarlarında yapılan tahlillerle 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tahliller ücretsizdir.
B) Numune alımına ilişkin özel bir yöntem bulun-

mamaktadır.
C) Numunelerin kargo ile gönderilmesine ilişkin 

masraflar yükümlüsüne aittir.
D) Gümrük idareleri aldıkları numuneler karşılı-

ğında bir bedel ödemekle yükümlüdür.

70.  Transit rejiminde, yüksek kaçakçılık riski içe-
ren eşya taşınması için başvurulacak kapsam-
lı teminat mektubu başvurusunda aşağıdaki-
lerden hangisi teminat idaresince aranır?

A) Mali yeterlilik koşulu
B) İdari kapasite raporu
C) Başvuru sahibine ait taahhüt
D) Taşınacak eşyanın niteliğine ait laboratuvar 

sonuçları

71.  Transit rejiminde, hareket idaresince araştır-
ma usulünün başlatma süresi aşağıdakilerden 
hangisinde tam olarak yer almaktadır?

A) Hareket idaresi, eşyanın varış idaresine sunul-
ması gereken süre sınırına kadar varış bilgisi 
mesajını veya varış bilgisi mesajını aldıktan 
sonraki 6 gün içinde kontrol sonuçlarını almaz-
sa araştırma usulünü başlatır.

B) Hareket idaresi, eşyanın varış idaresine sunul-
ması gereken süre sınırına kadar varış bilgisi 
mesajını veya varış bilgisi mesajını aldıktan 
sonraki 28 gün içinde kontrol sonuçlarını 
almazsa araştırma usulünü başlatır.

C) Hareket idaresi, eşyanın varış idaresine sunul-
ması gereken süre sınırına kadar varış bilgisi 
mesajını veya varış bilgisi mesajını aldıktan 
sonraki 1 hafta içinde kontrol sonuçlarını 
almazsa araştırma usulünü başlatır.

D) Hareket idaresi, eşyanın varış idaresine sunul-
ması gereken süre sınırına kadar varış bilgisi 
mesajını veya varış bilgisi mesajını aldıktan 
sonraki 1 ay içinde kontrol sonuçlarını almaz-
sa araştırma usulünü başlatır.

72.  Konsinye ihracat ile ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Konsinye olarak gönderilen malın, konsinye 
ihraç izin süresi içinde satılamaması hâlinde, 
malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda 
getirilmesi gerekir.

B) Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt 
dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçı-
nın yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine 
mal gönderilmesini ifade eder.

C) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kon-
sinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanmış 
gümrük beyannamelerinin 45 gün içinde güm-
rük idarelerine sunulması gerekir.

D) Konsinye olarak ihraç edilen eşyanın fiili ihraç 
tarihinden itibaren 1 yıl içinde kesin satışının 
yapılması gereklidir. Bu süre, sürenin biti-
minden önce başvurulmak kaydıyla, haklı ve 
zorunlu nedenlere istinaden, izni veren merci 
tarafından, 2 yıla kadar uzatılabilir.
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73.  Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmî Gazete’de 
yayımlanarak her yılın 1 Ocak tarihinden 
geçerli olmak üzere yürürlüğe girmekte olan 
Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki sütunlardan 
hangisi uygulamaya esas alınmamaktadır?

A) Pozisyon No B) Vergi Oranları
C) Ölçü Birimleri D) Eşyanın Tanımı

74.  Aşağıdakilerden hangisi perakende satılacak 
şekilde birlikte paketlenmiş olarak gümrüğe 
sunulduğunda set olarak değerlendirilebilir?

A) 2 adet not defteri, 1 şişe parfüm 
B) 1 kalem, 1 kol saati, 1 kutu çikolata
C) 1 kurşun kalem, 1 kalem pil, 1 kontrol kalemi
D) 1 resim fırçası, 1 kutu suluboya, 1 resim defteri

75.  Aşağıdaki kavramlardan hangisi TIR karnesi 
himayesinde yapılan taşımacılıkta kullanılan 
bir kavram değildir?

A) Tezkiye
B) Karne hamili
C) Taşıt onay belgesi
D) Transit refakat belgesi

76.  Aşağıdakilerden hangisi ihracat kontrolü/ihra-
cat kontrol rejimlerine ilişkin ulusal düzenle-
melerimizden biri değildir?

A) Biyolojik Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan 
Biyolojik Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ

B) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan 
Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ

C) Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatı-
nın Kontrolüne İlişkin Tebliğ

D) Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların 
İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Veril-
mesine İlişkin Yönetmelik Kapsamına Giren 
Eşya Kalemlerini Belirten “Nükleer Transfer 
Uyarı Listesi” ve “Nükleer Çift Kullanımlı Eşya 
Listesi”ne İlişkin Tebliğ

77.  E-ticaret yoluyla yurt dışından satın alınan ve 
posta yolu ile gelen aşağıdaki eşyadan han-
gisi gümrük vergisinden muaf olarak serbest 
dolaşıma girer?

A) 47 Avro değerindeki bir parfüm
B) 65 Avro değerindeki bir kol saati
C) 75 Avro değerindeki gıda takviyesi
D) 90 Avro değerindeki bir çift spor ayakkabı

78.  Sınır Ticaret Merkezleri kurulması için oluştu-
rulan komisyonda aşağıdakilerden hangisinin 
temsilcisi bulunmaz?

A) İçişleri Bakanlığı
B) Maliye Bakanlığı
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Milli Savunma Bakanlığı

79.  Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 
Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) hükümlerine 
göre, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi 
kapsamı taşıtların geçici ithal işlemleri sırasın-
da gümrük idaresine ibrazı istenen belgeler-
den değildir?

A) İkamet tezkeresi
B) Emeklilik belgesi
C) Çalışma izin belgesi
D) Yurt dışında kalınan süreye ilişkin döküm

80.  Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Güm-
rük Genel Tebliği (Seri No:1) kapsamındaki 
ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının kayde-
dildiği program aşağıdakilerden hangisidir?

A) BİLGE Programı
B) 2 No.lu Taşıt Takip Programı
C) 1 No.lu Taşıt Takip Programı
D) Kara Kapıları Taşıt Takip Programı
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81.  Geçici ithalat rejiminde süre uzatımına ilişkin 

aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Geçici ithalatın ATA Karnesi kapsamında 
yapılmış olması hâlinde süre uzatımı talebinde 
bulunulamaz.

B) Süre uzatım talebinin rejime giriş gümrük ida-
resine veya eşyanın bulunduğu yere en yakın 
gümrük idaresine başvuru yapılmalıdır. 

C) İzin hak sahibi tarafından başvuru yapılması 
gerekir.

D) Rejim süresi içinde başvuru yapılmalıdır.

82.  Yurt dışından emekli olanların emeklilik bel-
gesini ibraz etmeleri hâlinde turistik kolaylık-
lar kapsamında yurda getirdikleri taşıtlarına, 
Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 
Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) hükümlerine 
göre ne kadar süre verilmektedir?

A) 180 gün  B) 185 gün
C) 360 gün  D) 365 gün

83.  ÖTV Kanunu’na göre “ithalat” ne anlama gelir?

A) Verginin konusuna giren malların, yurt içi tüke-
time girişidir.

B) Verginin konusuna giren malların, serbest 
dolaşıma girişidir.

C) Verginin konusuna giren malların, gümrüklü 
sahaya girişidir.

D) Verginin konusuna giren malların Türkiye 
Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişidir.

84.  “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oran-
larının Tespitine İlişkin Karar” (2007/13033) 
çerçevesinde, (II) sayılı listedeki mallar için 
KDV oranı nedir?

A) % 1 B) % 8 C) % 10 D) % 18

85.  Aşağıdakilerden hangisi KDV Kanunu’na göre 
ithalatta matraha dahil değildir? 

A) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas 
olan kıymeti

B) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, 
harç ve paylar

C) Eşyanın ihracı nedeniyle yurt dışında ödenen 
vergiler ile mal bedelinden yapılan her türlü 
iskonto

D) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar 
yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergi-
lendirilmeyenler

86.  Tahlilden arta kalan numuneler için aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tahlil sonuçları ilgilisine bildirilmesinden sonra 
bir ay içinde alınmadığı takdirde gümrüğe terk 
edilmiş sayılır.

B) Tahlil sonuçları ilgilisine bildirilmesinden sonra 
on beş gün içinde alınmadığı takdirde gümrü-
ğe terk edilmiş sayılır.

C) Tahlili yapıldıktan bir hafta sonra imha edilir.
D) Tahlili yapıldıktan iki hafta sonra imha edilir.

87.  İthalatta KDV mükellefi kimdir?

A) İhracatçı
B) Nihai tüketici
C) Vergi sorumlusu
D) Mal ve hizmet ithal edenler

88.  Aşağıdaki ülkelerden hangisi Pan Avrupa 
Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemine dahil 
değildir?

A) Fas  B) Arnavutluk
C) İsrail  D) EFTA
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89.  Türkiye’de firmaların TIR sisteminden geçici 
veya daimi ihracını gerçekleştirme yetkisine 
sahip olan birim/kuruluş hangisidir?

A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
B) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
C) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
D) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU)

90.  TIR karnesi yapraklarının tamamının bitmesi 
durumunda hangi işlem yapılır?

A) TIR karnesi sonlandırılarak taşımanın yapıldığı 
araca el konulur. 

B) TIR karnesi sonlandırılarak karne muhteviyatı 
eşyaya el konulur.

C) TIR karnesi muhteviyatı eşyanın tam tespiti 
yapılarak yaprağı biten TIR karnesi sonlandırı-
lır; yeni bir TIR karnesi kabul edilmez.

D) Gümrük idaresi tarafından bu TIR karnesi son-
landırılarak, TIR taşımasının geri kalan bölü-
mü için kullanılmak üzere yeteri kadar yaprağı 
bulunan yeni bir TIR karnesi kabul edilir.

91.  İhracatı zorunlu ürün güvenliği denetimine 
tabi eşyaların denetimleri aşağıdakilerden 
hangisi tarafından yürütülür?

A) Vergi Daireleri
B) İl Sağlık Müdürlükleri
C) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
D) Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları

92.  Aşağıdakilerden hangisi Dahilde işleme rejimi 
eşdeğer eşya uygulaması çerçevesinde kulla-
nılan muafiyet kodudur?

A) D1A B) D1B C) D1C D) D1D

93.  Gümrük antrepo tipleri ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur?

A) A tipi antrepo, işleticisinin stok kayıtlarını tuttu-
ğu özel antrepo tipidir.

B) C tipi antreponun işleticisi ve kullanıcısı farklı 
kişilerdir. 

C) E tipi antreponun işleticisi ve kullanıcısı aynı 
kişidir. 

D) D tipi antrepo, gümrük idarelerince işletilir.

94.  Bir serbest bölgeye konulmuş serbest dola-
şımda olmayan eşya aşağıdaki rejimlerden 
hangisine tabi tutulamaz?

A) Geçici ithalat rejimi
B) Hariçte işleme rejimi
C) Dahilde işleme rejimi
D) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi

95.  Antrepolarda bulunan ve henüz serbest 
dolaşıma girmemiş olan yakıt ve yağlar ile 
kumanyalar taşıtlara ve kaçakçılıkla mücadele 
eden birimlerin kaçakçılıkla mücadele ama-
cıyla kullandıkları deniz taşıtlarına hangi rejim 
hükümleri kapsamında verilir?

A) Transit  B) Antrepo
C) Geçici ihracat D) İhracat

96.  Yetkilendirilmiş yükümlülüğe ilişkin “İşletme-
nin bilgi ve kayıtlarının arşivlenmesi ve bilgi 
kaybının önlenmesine yönelik yeterli ve uygun 
bir iş planlaması” koşulu aşağıda belirtilen 
başlıklardan hangisi içinde yer alır?

A) Güvenirlilik koşulu
B) Mali yeterlilik koşulu
C) Emniyet ve güvenlik standardı koşulu
D) Ticari kayıtların güvenirliliği ve izlenebilir olma-

sı koşulu
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97.  Aşağıdaki işlemlerden hangisi hareket güm-

rük idaresinde gerçekleştirilmez?

A) Bireysel teminat sunulması
B) Transit beyanının sunulması
C) Kapsamlı teminat başvurusu
D) Transit rejiminin ibra edilmesi

98.  Aşağıdakilerden hangisi teminat verilemediği 
ve yazılı talepte bulunulduğu hâllerde idare-
ce uygun görülmesi hâlinde memur refakati 
uygulanabilecek taşımalardan değildir?

A) Sürülerek götürülen itfaiye aracı (taşıtın kendi-
si eşya)

B) Kara sınır gümrük idaresinden serbest bölge-
ye transit edilecek eşya

C) Özel kullanıma mahsus taşıtlarda bulunan 
transit beyannamesi muhteviyatı eşya

D) Aynı Başmüdürlüğe bağlı ve aynı belediye 
sınırları içerisinde yer alan gümrük idareleri 
arasında taşınacak eşya

99.  Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 
kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar ha-
riç) tutarının FOB ihraç tutarına (ikincil işlem 
görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi 
hükümlerine göre ithalatının yapılması hâlinde 
bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde 
oranına ne ad verilir?

A) Fire Oranı
B) Verimlilik Oranı
C) Döviz Kullanım Oranı
D) İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranı

100.  Mükellefin ilk tahlil sonucuna itirazı üzerine 
tahlille ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlk tahlili yapan kimyager dışındaki iki kimya-
ger tarafından ikinci kez yapılır.

B) İlk tahlili yapan kimyager dışındaki üç kimya-
ger tarafından ikinci kez yapılır.

C) İkinci tahlil yapılmaz laboratuvar müdürünün 
hazırlayacağı rapor esas alınır.

D) Üniversitede ikinci kez tahlil yaptırılır.

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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A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

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

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

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

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

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

100.  a


