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

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun BEŞ seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre “Bağlayıcı

5. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre gümrük

beyannamesinin tescilinden sonra ilk madde
olarak kullanımı mümkün olmayan eşyanın
niteliklerinde meydana gelen değişikler nedeniyle ithalat vergisinde nasıl bir uygulamaya
gidilir?

Tarife Bilgisi” / “Bağlayıcı Menşe Bilgisi” bilgi
isteyen kişiye verildikten sonra sırasıyla kaç
yıl geçerlidir?
A) 7 yıl / 3 yıl
B) 7 yıl / 4 yıl
C) 6 yıl / 3 yıl
D) 6 yıl / 4 yıl
E) 6 yıl / 6 yıl

A) İthalat vergilerinde indirim yapılmaz.
B) Yeni beyannameye göre yeniden tahakkuk
yapılır.
C) Mevcut ithalat vergilerinin yarısı ödenir.
D) Mevcut ithalat vergisinin 2/3 kısmı ödenir.
E) Mevcut ithalat vergilerinin 1/3’ü  ödenir.

2. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre Bağlayıcı
Tarife Bilgisi aşağıda verilen hangi durumda
geçerliliğini kaybetmez?

3. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre ağırlık

üzerinden vergiye tabi eşyanın ambalaj maddesinin, alışılagelen türde olmayan kutu, kılıf
veya muhafaza maddesi olması ve içindeki eşyanın vergi oranından daha yüksek bulunması
hâlinde ne tür bir uygulama yapılır?
A) Eşyanın net ağırlığına göre vergilendirme
yapılır.
B) Eşyanın brüt ağırlığı üzerinden vergilendirme
yapılır.
C) Brüt ağırlık ile net ağırlık arasındaki farka göre
vergilendirme yapılır.
D) Ambalaj ağırlığı, orantılı olarak net ağırlığa
ilave edilir ve buna göre vergilendirme yapılır.
E) Ambalaj maddelerinin kendilerine ait tarife
pozisyonlarına göre vergilendirme yapılır.

6. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre işlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine
kullanılan serbest dolaşımda bulunan eşya
için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?
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A) İthalat veya ihracat vergilerinin belirlenmesi
B) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişikliklere getirilen hükümlere uymaması
C) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü
olduğumuz izahname veya tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki değişikliğe uymaması
D) Bağlayıcı tarife bilgisinin iptal edildiğinin bilgi
verilen kişiye tebliğ edilmesi
E) Bağlayıcı tarife bilgisinin değiştirildiğinin bilgi
verilen kişiye tebliğ edilmesi

A

A) İşlem görmüş ürün
B) Asıl işlem görmüş ürün
C) Eşdeğer eşya
D) İkincil işlem görmüş eşya
E) Beyana bağlı eşya

7. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre aşağıdaki
ifadelerden hangisi “geçici ithalat rejimi” kapsamında yanlış bir ifade olur?

A) Geçici ithalat iznine ilişkin eşyanın ayniyet
tespitinin mümkün olmadığı hâllerde, geçici
ithalat rejimi uygulanmaz.
B) Geçici ithalat rejiminde kısmen veya tam muafiyet söz konusudur.
C) Geçici ithalat izni, eşyayı kullanan veya kullandıran kişinin talebi üzerine gümrük idarelerince
verilir.
D) Bu rejim kapsamında alınacak vergiler, eşyanın bu rejimden yararlandığı her ay için alınır
ve bir aydan daha az sürelere ilişkin günlük
hesaplamalar yapılır.
E) Geçici ithalat rejimi, Gümrük Kanunu’nda
tanımlanmıştır.

8. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Madde-

lerinin Uygulanması Hakkında Karar çerçevesinde “özel nitelikli eşya” olarak geçici ithalat
izni verilen eşyalardan biri aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
A) Test, deneme veya tanıtıma tabi tutulmak
amacıyla gönderilen eşya
B) Test veya deneme tabi tutulmayı içeren satış
sözleşmesine konu eşya
C) Niteliği gereği eşyanın reklamının yapılması
veya eşyanın belirgin özelliğinin tanıtılması
amacıyla gönderilen eşya
D) Test, deneme veya tanıtımın gerçekleştirilebilmesi için kullanılması gereken eşya
E) Mülkiyeti Türkiye Gümrük Bölgesi içinde
yerleşik bir kişiye ait olan ve bu kişi tarafından
Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bir kişiye
ihraç edilecek ürünün imalatında kullanılmak
üzere bedelsiz gönderilecek özel alet ve
araçlar

4. 4458 sayılı Gümrük Kanunu 35/A maddesine

göre, Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları
veya hava sahasından gümrük bölgesi içinde
durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan
eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için ne verilir?
A) Münferit beyanname
B) Konsolide beyan
C) Gümrük beyanı
D) Özet beyan
E) A.TR belgesi
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9. Gümrük Yönetmeliği’ne göre deniz taşıtlarının

13. Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6) kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yapılan
tespit işlemleri için aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

tonajlarının tayini için belgelerinde yazılı olan
miktarlar nazara alınır. Ancak tereddüt edilen
hâllerde bu durum aşağıdakilerden hangisine
dayalı olarak belirlenir?

A) AN6 – AN8 tespit işlemlerinde aynı hafta
içerisindeki tüm giriş çıkış işlemleri için tek bir
tespit dosyası açılır.
B) Tutanaklar, yazışmalar ve taraflarca ibraz edilmiş belgeler ayrı dosyada muhafaza edilir.
C) Müşavirce düzenlenen her bir tespit raporuna,
içinde yer aldığı tespit dosyasından farklı bir
sayı vermelidir.
D) Her bir tespit için ayrı bir tespit dosyası açılır.
E) Gerekli bilgi ve belgeleri sunmaktan kaçınan
yükümlüler gümrük müşavirince dosyada
belirtilir.

A) İlgili firmaya sorulur.
B) Yetkili liman makamlarından sorulur.
C) Hacim tespiti hakem heyetine götürülür.
D) Gümrüklerdeki laboratuvarlarda tespit edilir.
E) Gümrük idaresine sorulur.

10. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)
kapsamında uluslararası ticaretin önemli bir
unsuru taşımacılık yapan havayolu işletmelerinin
taşıması gereken koşullara sahip olmasıdır.

A) ISO 9000 ve ISO 27001
B) ISO 9001 ve ISO 27000
C) ISO 9001 ve ISO 27001
D) ISO 9002 ve ISO 27000
E) ISO 9004 ve ISO 27400

11. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri

No: 16) kapsamında bilgisayar sistemi bulunan
gümrük idarelerinde dökme bir eşya grubunun,
eşyanın beyan sahibi tarafından “yaygın basitleştirilmiş usul”e tabi tutulmak istenmesi hâlinde
gümrük beyannamesi ekranından aşağıda
belirtilen hangi kod seçilmelidir?
A) ES-3
C) AAR_SND
E) EUR.1

14. Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş GümÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Transit rejim kapsamında eşya taşımacılığı yapacak bir havayolu kargo taşımacılığı
firmasının sahip olması gereken (veya bunun
için başvurusunun yapıldığını belgelemeleri
hâlinde) ISO belgeleri aşağıdakilerin hangisinde tam olarak verilmiştir?

rük Müşavirliği) (Seri No: 6) kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesinin iptali veya geri alınmasıyla sonuçlanacak
durumlardan biri aşağıdakilerden hangisi
değildir?
A) Görevin tarafsızlık ve dürüstlükle yapılmaması
B) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin meslekten
çıkarılması
C) Asgari hizmet tarifesinin üstünde hizmet verilmesi
D) Yetki belgesinin sahte belgelere dayalı olarak
alındığının tespiti
E) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ölmesi

15. Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri

No: 1) kapsamında varış gümrük idaresinde
yükünü boşalttıktan sonra boş olarak yurt dışına çıkacak yabancı plakalı taşıtın sürücüsü
tarafından ibraz edilen TIR karnesi himayesinde ülkemize getirilen eşyanın, varış gümrük
idaresine teslim edilip edilmediği aşağıdaki
belgelerden hangisiyle kontrol edilir?

B) BS-3
D) EU

A) Volet 1
B) TIR karnesi
C) Taşıt onay belgesi
D) Özel izin belgesi
E) Volet 2 yaprağı dipkoçanları

12. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri

No: 4) kapsamında eşyanın transit taşınması
sırasında aracı kaza yapan bir taşıyıcının ilk
önce yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

16. Gümrük Muafiyet Tebliğ (Seri No: 2) kapsamında motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının gümrük vergilerinden muaf olması için
kişilerin adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla model yılı dâhil kaç yıldan eski olmaması
gerekir?

A) Taşıyıcı derhâl en yakın gümrük idaresini
bilgilendirmelidir.
B) Taşıyıcı tutanak tutup yola devam etmelidir.
C) Taşıyıcı firma kendi şirketini aramalı ve beklemelidir.
D) İlgili trafik birimine başvurmalıdır.
E) Transit ticaret son bulmadan başka bir araca
eşyanın aktarılması yapılmalıdır.

A) Bir
C) Üç
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E) Beş

B) İki
D) Dört
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17. Gümrük Muafiyet Tebliğ (Seri No: 2) kapsamın-

20. Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri

No: 4) kapsamında geçici ithalat sözleşmesinin on adet Ek’inde bulunmayan ek aşağıdakilerden hangisidir?

da iş yerinin yurt dışındaki faaliyetlerini kesin
olarak sona erdirdikten sonra Türkiye Gümrük
Bölgesine nakli nedeniyle serbest dolaşıma
giren sermaye malı ve diğer malzemeye muafiyet sağlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

18. Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici

İhracat) (Seri No: 1) kapsamında tamir amaçlı
hariçte işleme izninin verilebilmesi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi mevzuatlar içinde yer almamaktadır?
A) Tamir edilmesi gerek kısmın eşyanın gümrük
değerinin %50’sinden fazla olması gerekir.
B) Eşyanın tamir edilebilir olduğunun gümrük
idaresince tespiti mümkün olmalıdır.
C) Tespit gümrük idaresince yapılamıyorsa eşyanın bakım onarımından sorumlu yetkili servisince hazırlanacak teknik rapor gerekir.
D) Yetkili servisinin yerine sanayi / ticaret ve sanayi odasından alınan belgenin gümrük idaresine ibrazı gerekir.
E) Kamu kurum ve kuruluşları ise bu kuruluş
bünyesinde istihdam edilen ve bu raporu düzenleme yetkisi olan yetkili teknik personelince
hazırlanan raporları beyan edebilirler.

A) Mesleki malzemeye ilişkin ek
B) İmalat amacıyla ithal edilen eşyaya ilişkin ek
C) Turistik tanıtım malzemelerine ilişkin ek
D) Hayvanlara ilişkin ek
E) İşlenmemiş tarım ürünlerine ilişkin ek

21. Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici

İhracat) (Seri No: 1) kapsamında geçici olarak
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan taşıtların ilgili maddede belirtildiği üzere 3 yıllık
kanuni süre içinde geri getirilememe ve süre
uzatımı yapılmasına sebep olan hâller aşağıdakilerden hangisi olamaz?
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A) Türkiye Gümrük Bölgesine nakletmek üzere
yabancı ülkedeki faaliyetlerini sona erdirmeden önce en az yirmi dört ay süreyle işletme
tarafından fiilen kullanılmakta olan eşya olması gerekir.
B) Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede
en az üç yıl süre ile aynı işte çalışan kişilere
tanınır.
C) Nakilden sonra farklı amaçla da kullanılabilecek olan eşya olması sorun teşkil etmez.
D) Söz konusu işletmenin büyüklüğü ile paralellik
taşımasa da nakil edilen eşya olması yeterlidir.  
E) Nakil yapacak işletmenin bulunduğu sektörün
dışında da kullanılabilecek eşyalar için muafiyet izni verilir.

A

A) Aracın yurt dışında ağır hasar görmesi
B) Aracın sergilenmek üzere başka bir rejime
girmesi
C) Geçtiği ülkelerin adli makamlarınca araca el
konması
D) Arızalanması
E) Sürücünün tutuklanması

22. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin

Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) kapsamında
Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk
ve yabancı uyruklu yolcular tarafından Türkiye
Gümrük Bölgesine getirilen yabancı plakalı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının kaydedildiği bilgisayar programına ne isim verilir?
A) 1 No’lu Taşıt Takip Programı Modülü
B) 2 No’lu Taşıt Takip Programı Modülü
C) Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi
D) Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu
E) Yabancı Taşıtlar Çalışma İzin Programı

23. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin

Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik
emekli kişilerin emekli belgelerini ibraz etmeleri
hâlinde taşıtlarına 730 gün izin verilir. İlk defa
getirecekleri kişisel kullanıma mahsus kara
taşıtları için başka hangi kolaylık sağlanır?

19. Yurt dışından gelen gönderiler, otomatik barkod

A) Taşıtların Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yıl içinde en az 185 gün Türkiye
Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu
aranmaz.
B) Taşıtların mülkiyet sahibi dışında başka bir
şahıs tarafından vekaleten getirilmesine izin
verilir.
C) Gümrüklerden geçerken geçiş karnesi verilmesine gerek kalmaz.
D) Taşıtların son bir yıl içinde el değiştirmiş olması verilen kolaylık izninin iptalini gerektirmez.
E) Avrupa Birliği üyesi ülke uyruklu kişiler tarafından getirilen bir taşıt ise mevcut süreye %50
oranında ek süre ilave edilir.

okuyucu ve X-ray kontrolünden geçtikten sonra
dört kategoriye ayrılır.
Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo
Taşımacılığı) (Seri No: 4) kapsamında aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz?
A) Belge kontrolüne tabi yetki kapsamında beyan
edilebilecek diğer gönderiler
B) Yetki kapsamındaki gönderilerden gümrükçe
muayeneye tabi tutulacak gönderiler
C) Belge kontrolüne tabi dokümanlar
D) İthali ve ihracı yasak eşya bulunan gönderiler
E) Yetki kapsamı dışında kalan gönderiler
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A

24. Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontro-

28. Tasfiye Yönetmeliği’ne göre gümrük depo, am-

A) Genel müdürlük sonradan kontrol programını
hazırlar. Risk Değerlendirme ve Koordinasyon
Komisyonunun görüşü olumlu ise süreç başlar.
B) Gümrük müfettişlerinin teklifi ile süreç başlar.
Genel müdürlük onaylarsa Bakan onayına
sunulur.
C) Gümrük idaresi, müfettişlerinin onayı ile süreci
başlatır. Risk Değerlendirme ve Koordinasyon
Komisyonunun görüşüne sunar. Onaylanırsa
Bakanlık makamına iletilir.
D) Genel müdürlük sonradan kontrol programını
hazırlar. Risk Değerlendirme ve Koordinasyon
Komisyonunun görüşüne sunar. Komisyonca
olumlu karşılanırsa Bakan onayı ile yürürlüğe
girer.
E) Gümrük müdürlüğündeki muayene memurlarının çoğunluk imzasıyla süreç başlatılır. Gümrük Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğün onayı ile
Bakanlığa iletilir.

A) İhalede verilen tekliflerin ortalamasına göre
değer tespiti yapılır.
B) Serbest piyasa koşulları gereği işletme müdürlüğünce değer tespiti yapılır.
C) Mahkemece belirlenen baz alınır, böyle bir değer tespiti yoksa rayiç değer üzerinden değer
tespiti yapılır.
D) İkinci bir ihale yapılır, yeniden teklif almadıysa
eşyanın özelliği, durumu, piyasa şartları gibi
faktörler dikkate alınarak ihale komisyonunca
bedel yeniden belirlenir.
E) Gümrüklenmiş değeri üzerinden değer tespiti
yapılır.

lü Yönetmeliği’ne göre “Sonradan Kontrol”ün
gerçekleştirilebilmesi için olması gereken izin
sürecinin tamamı aşağıdakilerden hangisidir?

lerinin Uygulanması Hakkında Karar’a göre
yolcuların beraberinde getirdiği eşyalar “kişisel
eşya” muafiyeti kapsamında yurda getirilebilir.
Ek-9 listesinin B bölümünde yer alan eşyalar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tütün ve tütün ürünleri
B) Müzik aletleri
C) Alkollü ürünler
D) Kozmetik ürünler
E) Gıda ürünleri
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25. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Madde-

bar veya antrepolarında “ihale yoluyla” tasfiyesi
istenen ancak teklif almayan eşya için nasıl
bir bedel tespiti yapılır?

26. Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’ne

göre gümrüksüz satış mağazaları ve depolarının inceleme ve denetimleri aşağıda belirtilen
hangi kişi veya kişiler tarafından yapılamaz?

29. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre, uzlaş-

ma taleplerinin süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde ifade edilmiştir?
A) İtiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri
ve cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliğ tarihinden itibaren on beş günlük
itiraz süresi içinde yapılır.
B) İtiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri
ve cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliğ tarihinden itibaren on günlük süre
içinde yapılır.
C) Gümrük vergisinin kesinleşmesini takip eden
otuz gün içinde yapılır.
D) Gümrük vergisinin kesinleşmesini takip eden
yedi gün içinde yapılır.
E) Vergi aslı ve  vergi aslına bağlı olmayan cezalar hariç on iş günü içinde başvuru yapılabilir.

30. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre aşağıda-

kilerden hangisi “ekonomik etkili gümrük rejimi”
olarak ifade edilmektedir?

A) Gümrük ve ticaret müfettişleri
B) Gümrük ve ticaret bölge müdürü
C) Gümrük ve ticaret bölge müdür yardımcıları
D) Gümrük müdürü
E) Muayene memurları

A) Serbest dolaşıma giriş rejimi
B) Geçici ithalat rejimi
C) Transit rejimi
D) İhracat rejimi
E) Serbest bölgeler rejimi

27. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre uzlaş-

maya konu olamayacak vergi veya benzeri
gelir kalemi alacaklar aşağıdakilerden hangisidir?

31. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre eşyanın

bir serbest bölgede kaybolması ve bu kaybın
kanıtlanamaması hâlinde ilgili eşya için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılabilir?

A) Gümrük vergileri
B) Alacağın tahsilat aşamasına gelindiği durumlardaki alacaklar
C) TRT bandrol ücreti
D) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamındaki para cezalarına ilişkin alacaklar
E) Telafi edici vergiler (İhracat)

A) Eşya serbest tüketilmiş sayılır.
B) Kullanılmamış eşya sayılır.
C) Özel tüketime tabi eşya olarak anılır.
D) Kullanım hakkı saklı eşya olarak isimlendirilir.
E) Tekrar dolaşıma girecek eşya olarak sayılır.
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32. Türkiye Gümrük Bölgesine, Kanuna aykırı

35. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

şekilde giren bir eşyadan Gümrük Kanunu’na
göre gümrük vergilerinden sorumlu olanlar
içinde aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

Yönetmeliği’ne göre ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında 3141 (Dahilde işleme
rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren
eşyanın yeniden ihracatı) ve 3151 (Dahilde
işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın yeniden ihracatı) rejim kodu ile
işlem görmüş ihracat beyannamesi kapsamı
eşyaya nasıl bir özel hüküm uygulanır?

A) Eşyanın Kanuna aykırı olarak girişini gerçekleştiren kişi
B) Eşyanın Kanuna aykırı şekilde girişine iştirak
eden kişi
C) Eşyanın Kanuna aykırı şekilde girişini bilmesi
gereken kişi
D) Eşyanın Kanuna aykırı girişini gören kişi
E) Söz konusu eşyayı elinde bulunduran kişi

A) Yönetim kurulu üyeleri ve sermayesinin
%10’undan fazlasına sahip gerçek kişilerin
devletin güvenliğine karşı suçlarla ilgili ceza ve
mahkumiyet kararı bulunmaması
B) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi
ve ceza vergisinin bulunmaması
C) Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi
borcu bulunmaması
D) En az beş yıl süreyle iç kontrol süreçleriyle
ilgili eğitim ve danışmanlık alması
E) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması

34. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması
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33. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu
için aranacak güvenilirlik koşullarından biri
değildir?

A

Yönetmeliği’ne göre götürü teminat uygulamasını en iyi aşağıdakilerden hangisi ifade
eder?
A) Dahilde işleme rejimi dahil tüm rejimlerde
sertifika sahibi firmanın ithal ettiği eşyanın
gümrükçe onaylanmış işleme tabi tutulmasına
ilişkin kamu alacaklarını kullanmasıdır.
B) İki milyon avro tutarında azami teminata tüm
teminatın bağlanmasıdır.
C) Eşyanın gümrük vergilerinin teminata bağlanmasını gerektiren durumlarda, bu uygulamadan yararlanacak kişi için belirlenmiş tutardaki
teminat, her işlem için ayrı ayrı teminat yerine,
teminata bağlanması gereken tutardan bağımsız olarak ve herhangi bir düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılabilmesidir.
D) Verilmesi gereken teminat tutarının TCMB
döviz alış kuru esas alınması suretiyle ortaya
çıkan teminat tutarıdır.
E) Yetkili bankalar ve finans kurumları tarafından
verilen teminat mektuplarını kapsayan teminattır.

A) Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı
veya EUR.MED fatura beyanı yeterli olur.
B) Bu izin sahiplerine ilişkin onaylanmış ihracatçı
yetki numarası aranmaz.
C) İzin başvurusunun yapıldığı gümrük bölge müdürlüğüne beş iş günü içinde başvuru zorunluluğu söz konusu olmaz.
D) Bu eşyaya gümrük idaresince ayniyet tespitine
yönelik tedbirler uygulanmaz.
E) İzin kapsamında taşıyıcı firma için sözleşme
koşulu aranmaz.

36. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği’ne göre ihracat yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahibinin yazılı
olarak uyarılmasını gerektiren hâllerden biri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerekli koşullar yerine getirilmeden mühürleme işlemi yapılmaksızın izin kapsamı eşyanın
tesislerden çıkarılması
B) Eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve numune alınabilmesi için gerekli teçhizatın olmaması
C) İçinde bulunulan takvimi yılı sonunda asgari
beş milyon ABD doları (FOB) tutarında fiili
ihracat yapılmış olması
D) Eşyanın gerektiğinde tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmaması
E) İhracat eşyasını taşıyan aracın mühürlenmesinde özel tipte mührün kullanılmadığının üç
yıl içinde üçüncü kez tespit edilmesi

37. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği’ne göre izinli alıcı yetkisi kapsamında transit taşımacılığı yapılamayacak
eşyalar aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Uluslararası anlaşmalarla ithali yasaklanmış
eşyalar
B) Türkiye’ye ithali belli kurumlara bırakılmış
eşyalar
C) Savunma sanayisine dönük kullanılan eşyalar
D) İhtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşyalar
E) İşlenmiş tarım ürünleriyle ilgili laboratuvar
tahlili gerektiren eşyalar
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38. Güvenli depolama alanına alınacak eşya ile ilgili

42. Gümrük Yönetmeliği’ne göre Denizyolu Genel

olarak yapılan bildirimde bazı bilgilerin varlığı
gerekmektedir.

Bildirimi ve ekli belgeler aşağıdakilerden hangisine verilir?

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi
bu bilgilerden biri değildir?

A) Eşyanın varış yerindeki gümrük idaresine
B) Eşyanın varış yerindeki ilgili Bakanlığa
C) Geminin uğrayacağı her limandaki gümrük
idaresine
D) Geminin uğrayacağı her limanın bağlı olduğu
Bakanlığa
E) Geminin uğrayacağı her limanın bağlı olduğu
Limanlar Genel Müdürlüğüne

A) Taşıma aracının taşıyan eşya ile birlikte alana
giriş tarihi ve saati
B) Taşıma aracı konteynerse, konteyner numarası
C) Varsa eşyanın sipariş numaraları
D) Taşıyıcı firmaya ait sicil kayıt dökümü
E) Transit beyanının tarih ve sayısı

39. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

43. Gümrük Yönetmeliği’ne göre eşyanın gümrü-

Yönetmeliği’ne göre izinli alıcı yetkisi kapsamında kırılan mühürlerin korunmasını sağlamaya yönelik tedbirleri almak aşağıdakilerden
hangisinin yükümlülüğüdür?

40. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği’ne göre yeşil hat kapsamında
ithal edilen eşyanın açıkça firmanın iştigal alanında olmayan bir eşya olduğunun sonradan
kontrol kapsamında yapılan incelemelerde
tespit edilmesi hâlinde ve bunun ilk kez olması kaydıyla nasıl bir işlem yapılır?
A) Sertifika sahibinin beyan kontrolü türüne ilişkin
kolaylaştırma işlemleri üç ay askıya alınır ve
yüzyirmi TL usulsüzlük cezası verilir.
B) Sertifika sahibinin ikinci ihlaline kadar ceza
ertelenir.
C) Sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve altmış TL
usulsüzlük cezası verilir.
D) Sertifika sahibi sözlü uyarılır ve altmış TL idari
para cezası verilir.
E) Sertifika sahibinin beyan kontrolü türüne ilişkin
kolaylaştırma işlemleri altı ay askıya alınır.

ğe sunulmasında esas alınacak tarih aşağıdakilerden hangisidir?
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A) Gümrük müdürlüğü
B) İzinli alıcı yetki sahibi
C) İlgili Bakanlık
D) Gümrükler Genel Müdürlüğü
E) İlgili müfettiş

A

A) Eşyayı taşıyan aracın henüz gelmeden önce
verilen özet beyan tarihidir.
B) Gümrük beyannamesinin verildiği tarihtir.
C) Eşyanın ülkeye giriş gümrüğünde alınan
tarihtir.  
D) Eşyanın boşaltılmasının bittiği tarihtir.
E) Eşyayı taşıyan taşıtın gümrük işlemlerinin yürütüldüğü alanlara girişine ilişkin gümrük muhafaza yetkililerince tutulan ilk kayıt tarihidir.

44. Gümrük Yönetmeliği’ne göre geçici depolama
yerlerine konması gereken eşya türlerinden
olmayan eşya aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kokan eşyalar
B) Sahipsiz eşyalar
C) Rezervli eşyalar
D) Numune alınması için bekleyen eşyalar
E) Kaçak zannı ile el konulan eşyalar

45. Gümrük Yönetmeliği’ne göre geçici depolama

41. Gümrük Yönetmeliği’ne göre yabancı liman-

yerinde depolanan bir eşyanın devri söz konusu olursa nasıl bir sonuç ortaya çıkar?

lardan gelen deniz taşıtı, ilgili Türkiye Gümrük Bölgesindeki limana varışından ne kadar
önce / hangi bilgileri / nasıl / nereye bildirmek
zorundadır?

A) Eşya ile ilgili her türlü vergi ve ceza devir eden
tarafta kalır.
B) Eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve varsa para
cezaları da devralan firmaya geçer. Ayrıca
eşya ile hukuki sorumluluk da devralan tarafta
olur.
C) Eşyaya ilişkin vergi ve paralar devir eden
tarafta kalır ama hukuki sorumluluk devralan
tarafa geçer.
D) Eşyaya bağlı gümrük vergileri devralan tarafından ödenir ama para cezaları devir eden
firmaya aittir.
E) Eşya ilgili para cezaları ve hukuki sorumluluk
devralan tarafa geçerken, gümrük vergileri
devreden tarafça karşılanır.

A) Bir gün önce / işletici firma, kaptanlar, ilgili bilgiler / yazılı beyanla / gümrük idaresine
B) Dört saat önce / işletici firma, kaptan, denizyolu genel bildirimi ve ekli belgeler / veri işleme
tekniği ile / liman müdürlüğüne
C) Yirmi dört saat kalıncaya kadar / işletici firma, kaptan, denizyolu genel bildirimi ve ekli
belgeler / yazılı beyan ile / Gümrükler Genel
Müdürlüğüne
D) Dört saat önce / işletici firma, kaptan, denizyolu genel bildirimi ve ekli belgeler / veri işleme
tekniği ile / liman başkanlığına
E) İki saat önce / işletici firma, kaptan, denizyolu
genel bildirimi ve ekli belgeler / veri işleme
tekniği ile / gümrük idaresine
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46. Gümrük Yönetmeliği’ne göre “geçici depolama

49. Gümrük Yönetmeliği’ne göre muayeneye

yeri” olarak kabul edilen ve kullanılması uygun
bulunan yerler için nasıl bir önlem alınır?

gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve
eklerin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hat aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Eşyanın ithalat vergileri ve fon tutarlarının toplamının %20 fazlası kadar teminat alınır.
B) İlgili depo alanının sürekli izlenmesini sağlayan kamera sistemi kurulur.
C) Eşya sahibine, eşyanın zararından sorumlu
olduğunun bildirimi sözlü olarak yapılır.
D) İdari veya kaçakçılıkla mücadele mevzuatına
göre işlem yapılacağı ve bu duruma riayet
edileceğine dair taahhütname alınır.
E) Zayiat, fire, kaybolma gibi nedenlerle eşyanın zarar görmesi hâlinde eşyanın vergi ve
cezalarının alınan teminattan mahsup etmek
suretiyle kendilerinden alınacağı ve idari veya
kaçakçılıkla mücadele mevzuatına göre işlem
yapılacağı ve bu duruma riayet edileceğine
dair taahhütname alınır.

ilişkin ihtiyari tedbir kararını takiben yetkili mahkemede dava açılması için verilen süreye haklı
mazeret hâlinde on iş günü ek süre verilir.

Gümrük Yönetmeliği’ne göre hangi şartlarda
bu ek süreden farklı bir süre söz konusu olur?
A) Gümrük idaresinin takdirine göre süre yedi
güne düşürülür.
B) Gümrük idaresi ürünün türüne göre on iş günü
olarak verilen ek süreye, on günü geçmeyecek
şekilde yeni bir süre verilebilir.
C) Söz konusu eşya bozulabilir eşya ise ek süre
üç gün olarak belirlenmiştir.
D) İlgili eşya afet – yangın gibi acil gereksinim
eşyaları ise ek süre verilmez.
E) Söz konusu eşya savunma sanayi eşyaları ise
ek süre beş iş gününü geçemez.

A) Kırmızı hat
B) Mavi hat
C) Yeşil hat
D) Beyaz hat
E) Sarı hat

50. Gümrük Yönetmeliği’ne göre gümrük rejimleri
kapsamında Türkiye’ye ithali öngörülen, izin
ve uygunluk belgesine tabi eşyaların kontrolleri nerede yapılır?
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47. Fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşyalara

A

A) Eşya geçici depolama yerlerinde yapılır.
B) Eşya taşıt üstünde iken kontrol yapılır.
C) Eşya indirildikten sonra kontrol yapılır.
D) Eşya gümrük bölgesine girmeden kontrol
yapılır.
E) Eşya antrepoların giriş ve çıkışlarında kontrol
edilir.

51. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na
göre eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması hâlinde verilecek ceza nasıl bir
değişiklik gösterir?

A) Verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar
artırılır.
B) Verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar
artırılır.
C) Verilecek cezada bir değişim olmaz.
D) Verilecek cezada yarısına kadar indirime gidilir.
E) Verilecek cezada üçte biri kadar indirime gidilir.

48. Gümrük Yönetmeliği’ne göre bir beyanname

kapsamı eşyanın bir seferde çekilmesi esastır.
Ancak farklı kalemlerden oluşan beyannamedeki bir kalem eşyanın çekilmesi istenirse
hangi işlemlerin yapılmasından sonra bu
istek kabul olunabilir?

52. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

kapsamında sahte ulusal marker elde etmeye
yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden
belgelerde belirlenenlere aykırı olarak sabit
veya seyyar tank, düzenek veya ekipman bulunduranlar için nasıl bir cezai işleme başvurulur?

A) Eşyanın muayenesi yapıldıktan ve para cezasını gerektiren bir durumun olması hâlinde
bunun eşya sahibine / temsilcisine duyurulduktan sonra kabul olunur.
B) Eşyanın muayenesi yapıldıktan ve para cezasını gerektiren bir durumun olması hâlinde
cezaya ilişkin tahsilatın yapılmasından sonra
kabul olunur.
C) Muayene hakkı saklı kalmak kaydıyla eşyaya
ilişkin gümrük vergileri ödendikten sonra bu
talep kabul edilir.
D) Bu bölünmüş beyannamenin gümrük idare
amirinin onaylaması kabul için yeterlidir.
E) Eşyaya ait vergiler ve varsa cezalar ödenir,
sonra muayenesi yapılır ve bölünmüş beyannameye ilişkin izin verilir.

A) İki yıldan on yıla kadar hapis ve yirmi bin güne
kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
B) İki yıldan dört yıla kadar hapis ve yirmi beş  
bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
C) İki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
D) Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
E) Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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53. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda

A

57. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

tanımlanan suçların kaçakçılık fiillerini önlemek, araştırmak, soruşturmak veya izlemekle
görevli kişilerce işlenmesi hâlinde, verilecek
cezalar nasıl değişir?

göre kaçak akaryakıtın sahip olmaması
hâlinde ihbar edenlere ve yakalama emrine
bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ödenecek ikramiyeler nasıl bir değişiklik gösterir?

A) Verilecek cezalar yarı oranında artırılır.
B) Verilecek cezalar yarı oranında azaltılır.
C) Verilecek cezalar bir kat oranında artırılır.
D) Cezai işlemde bir değişiklik olmaz.
E) Verilecek cezalar iki kat oranında artırılır.

A) Yüzde yirmi beş oranında eksik ödenir.
B) Yüzde elli oranında eksik ödenir.
C) Yüzde yirmi beş oranında fazla ödenir.
D) Bir değişiklik yapılmaz.
E) Ödeme miktarında bir değişiklik yapılmaz ancak ödeme süresi yüzde elli oranında uzatılır.

54. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

kapsamında ifade edilen suçlardan birine iştirak etmiş kişi “etkin pişmanlık” dahilinde ceza
almaması için ne gibi şartların yerine gelmesi
gerekir?

55. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Resmî makamlar haber almadan önce kaçak
eşyanın saklandığı yeri merciine haber vermesi ve kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması gerekmektedir.
B) Resmî makamlar haber almadan önce veya
aldıktan sonra, yapılan fiili, kaçak eşyanın saklandığı yeri haber vermesi gerekmektedir.
C) Diğer faillerin yakalanmasını sağlaması yeterlidir.
D) Resmî makamlar tarafından haber almadan
önce, yapılan fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber vermesi
ve verilen bilginin faillerin yakalanmasını veya
kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması
gerekmektedir.
E) “Etkin pişmanlık” kapsamında değerlendirilmesi için ilgili eşyanın gümrüklenmiş değerinin bir
katı parayı Devlet Hazinesine ödemesi gerekir.

58. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

yürütülmesinde eşyanın “kaim değeri”nden anlaşılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşyanın gümrüklenmiş değerinden, gümrük ve
depolamaya yönelik giderler düştükten sonra
kalan değeri
B) Eşyanın piyasa değerinden eşyaya bağlı
giderler çıktıktan sonra kalan değeri
C) Eşyanın sigorta değeri
D) Eşyanın piyasa değeri
E) İlgili eşyanın gümrüklenmiş değeri

göre Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara ilişkin Uygulama
Yönetmeliği kapsamında el konulan kaçak
akaryakıta ilişkin muhafaza ücretinin sınırı
nedir?

A) Muhafaza ücreti, kaçak akaryakıt ve bu
akaryakıtın taşınmasına ilişkin harcamaların
toplamının yüzde kırkını geçemez.
B) Muhafaza ücreti, kaçak akaryakıtın gümrük
değerini geçemez.
C) Muhafaza ücreti, kaçak akaryakıtın gümrük
değerinin yarısını geçemez.
D) Muhafaza ücreti, kaçak akaryakıtın değerinin
yüzde otuzunu geçemez.
E) Muhafaza ücretinin bir sınırı yoktur. Gümrük
idaresi bu ücreti istediği gibi belirleyebilir.

59. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara ilişkin
Uygulama Yönetmeliği kapsamında teknik
düzenlemelere uygun kaçak akaryakıt satış
suretiyle tasfiye edilmesi hâlinde tahmini satış
bedeli için nasıl bir sınırlama getirilmiştir?
A) El konulan akaryakıtın satışına ilişkin bir sınırlama olmaz. Açık teklifle veya pazarlık sonucu
oluşan fiyatla satış gerçekleştirilir.
B) İlana çıkıldığı tarihteki benzeri ürünlerin piyasadaki değerinden vergiler düşüldükten sonra
kalan kısmının yüzde ellisinden aşağı olamaz.
C) İlana çıkıldığı tarihteki benzeri ürünlerin rafineri çıkış bedelinden vergiler düşüldükten sonra
kalan kısmının yüzde altmış beşinden aşağı
olamaz.
D) İlana çıkıldığı yıl içinde, benzeri ürünlerin
yıllık ortalama piyasa fiyatlarının yüzde altmış
beşinden aşağı olamaz.
E) İlana çıkıldığı yıl içinde, benzeri ürünlerin yıllık
ortalama piyasa fiyatlarından vergiler düşüldükten sonra oluşan fiyatın yüzde ellisinden
yukarı olamaz.

56. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak
resmî belgelerde sahtecilik suçunun işlenmesi hâlinde görevli mahkeme aşağıdakilerden
hangisi olur?
A) Asliye ticaret mahkemeleri
B) Sulh ceza mahkemeleri
C) Ağır ceza mahkemeleri
D) Asliye ceza mahkemeleri
E) Sulh hukuk mahkemeleri
9
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A

60. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

64. 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlen-

A) Tütün ve Alkol Piyasaları Düzenleme Kuruluna sevk edilir ve bu Kurumun kararına göre
uygulama yapılır.
B) Öğütmek suretiyle imha edilir.
C) Sanayi tesislerinde imha edilir.
D) Parçalanarak bertaraf edilir.
E) Silindir ile ezilerek imha edilir.

A) Belirlenen miktar kadar teminat alınır.
B) Belirlenen marj veya miktar kadar dampinge
konu olan malın ithalinde “dampinge karşı
vergi” alınır.
C) Belirlenen marj veya miktar kadar dampinge
konu olan miktar kadar malın ithalinde “telafi
edici vergi” alınır.
D) Belirlenen miktar kadar ek gümrük vergisi
alınır.
E) Belirlenen marj kadar alınan vergi önce teminata bağlanır. Bakanlık onayladıktan sonra
menşe ülkeden ilgili vergi mükellefinden ilgili
fark tahsil edilir.

göre El Konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara
İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında
aşağıdakilerden hangisi el konulan tütün ve
tütün mamullerinin imha edilme yöntemlerinden biri olamaz?

mesi Hakkında Kanun çerçevesinde yapılan
soruşturma sonucunda Kurul tarafından
belirlenmiş ve Bakanlıkça da onaylanmış bir
damping marjı veya sübvansiyon miktarı varsa nasıl bir önleme başvurulur?

61. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsa-

A) %40’ı
C) %65’i

E) %90’ı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

mında faaliyet gösteren işletmeler ürettikleri
ürünlerin ne kadarını ihraç ederse personellerine ödedikleri ücretler üzerinden asgari
geçim indirimi uygulamasından sonra hesaplanan gelir vergisi, tahakkuk edecek vergiden
indirilmek suretiyle terkin edilir?
B) %50’si
D) %85’i

62. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi serbest bölgelerin
gelir kalemlerinden biri değildir?

A) Serbest bölgelerde üretilen ticari markaların
kullanılmasına ilişkin gelirler
B) Faaliyet ruhsatı karşılığı tahsil edilen ücretler
C) Yurt dışından serbest bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde bir oranında
alınan ücretler
D) Serbest bölgeyi işleten gerçek veya tüzel kişilerden alınan tutarlar
E) Bölge faaliyetlerinden sağlanan diğer gelirler

63. 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında kanuna aykırı fiilleri
ihbar edenlere verilecek ikramiye tutarının üst
sınırı aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmektedir?
A) Tahsil edilen cezanın yarısını geçemez.
B) Tahsil edilen cezanın yarısı için en fazla
yüzde 10, kalan yarısı için ise en fazla
yüzde 5’i kadar kısım ikramiye olarak ödenir.
C) Para cezalarından tahsil edilecek miktarın
yüzde onundan fazla olamaz.
D) Para cezalarından tahsil edilecek miktarın
yüzde otuzundan fazla olamaz.
E) Para cezalarından tahsil edilecek miktarın
yüzde kırk beşinden fazla olamaz.

65. İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin

Tebliğ kapsamında ihracı ön izne bağlı mallar
listesinde olan ürün aşağıdakilerden hangisidir?
A) Datça hurması
B) Hint keneviri
C) Odun
D) Sığla
E) Ankara tiftik keçisi

66. Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar

üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya
zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktar
ve şartlarda ithal edilmesi hâlinde, bu zararı
veya tehdidi ortadan kaldırmak üzere gerekli
korunma önlemleri aşağıdaki hangi “Karar”
kapsamında düzenlenmektedir?
A) İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar
B) İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar
C) İthalat Rejimi Kararı
D) Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar
E) İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi
Hakkında Karar

67. Aşağıdakilerden hangisi Dahilde İşleme Rejimi
Tebliği kapsamındaki sistemlerden biridir?
A) İleri Ödeme Sistemi
B) EUR_MED Sistemi
C) Menşe Eşya Sistemi
D) Şartlı Muafiyet Sistemi
E) Eşdeğer Eşya Sistemi
10

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

68. Bazı hâllerde serbest bölgelerde faaliyetlerini

71. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında

32 sayılı Karar’a göre yabancı yatırımcıların
Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden hangisi
serbestçe yurt dışına çıkarılamaz?

yürüten işletmelerin faaliyet ruhsatı hiç bir uyarıya
gerek kalmaksızın iptal edilir.
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği kapsamında aşağıdakilerden hangisi bu hâllerden
biridir?

69. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında

32 sayılı Karar’a göre bankalar ithalat, ihracat
ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan ne kadarlık bir para transferini ne
kadar süre içinde gerekli mercilere bildirmek
mecburiyetindedir?
A) Yüz bin ABD Doları karşılığını aşan Türk Lirası
transferine ilişkin bilgileri / 60 gün içinde
B) Elli bin ABD Doları karşılığını aşan Türk Lirası
transferine ilişkin bilgileri / 30 gün içinde
C) Yirmi beş bin ABD Doları karşılığını aşan Türk
Lirası transferine ilişkin bilgileri / 30 gün içinde
D) Yirmi beş bin ABD Doları karşılığını aşan Türk
Lirası transferine ilişkin bilgileri / 15 gün içinde
E) Yüz bin ABD Doları karşılığını aşan Türk Lirası
transferine ilişkin bilgileri / 15 gün içinde

A) Faaliyetlerinden doğan net kâr
B) Temettüler
C) Tasfiye gelirleri
D) Lisans anlaşmaları karşılığında ödenecek
meblağlar
E) Yatırımcıların devlet yardımları kapsamında
aldığı destekler

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Faaliyet ruhsatı müracaat formunda meydana
gelen değişikliklerin bildirilmemesi
B) Bölge işletici ruhsatı kapsamında yaptığı kira
ve satış sözleşmesinin hükümlerine uyulmaması
C) Serbest bölgeye ait araçlara, tesislere, ekipmanlara zarar verdiğinin tespit edilmesi
D) Bölge dışında faaliyetleri nedeniyle elde edilen
kazanç ve iratların, bölgede elde edilmiş gibi
gösterilerek muhasebe kayıtlarının birleştirilmesi
E) Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği
kapsamında verilmesi öngörülen belgelerin
zamanında verilmemesi

A

72. İhracat Yönetmeliği kapsamında uluslararası
ticari fuar ve sergilerde sergilenmek üzere
yurt dışına çıkarılan malların kesin satışına
ilişkin taleplerde geçici çıkışa esas gümrük
beyannameleri gümrük idarelerinden önce
hangi kurumun onayını gerektirir?
A) Ticaret Odası
B) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
C) Ticaret Bakanlığı
D) Gümrükler Genel Müdürlüğü
E) İhracat Genel Müdürlüğü

73. İhracat Yönetmeliği’ne göre gümrük idare-

lerince tescil edilen gümrük beyannameleri
üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması
veya gümrük beyannamelerinin iptal edilmesi
hâlinde, bu hususun işlem yapan gümrük idaresi tarafından bildirileceği kurumlar aşağıdakilerin hangisinde tam olarak verilmiştir?

70. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında

32 sayılı Karar’a göre ithalat ve transit ticaret
işlemlerine ilişkin yurt dışına döviz ve Türk
Lirası transferi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

A) Gümrükler Genel Müdürlüğüne ve ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine
B) Mükellefin vergi dairesine ve TÜİK’e
C) Onayı veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ve bağlı olunan mükellefin vergi
dairesine
D) Onayı veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ve TÜİK’e
E) Onayı veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine
ve Türkiye İstatistik Kurumuna

A) Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
B) Borsa İstanbul AŞ tarafından yetki belgesi
almış bankalar
C) Bankalar
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı
E) Merkez Bankası
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74. Devlet yardımları kapsamında bazı yatırımlar

77. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altın-

stratejik yatırım olarak adlandırılır. Bu yatırımların
stratejik yatırım olarak isimlendirilmesi için gerekli
bazı şartlar bulunmaktadır.

da Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi
Tebliği kapsamında metal hurda ithalini yapabilecek özelliğe sahip firmalar aşağıdakilerin
hangisinde tam olarak verilmiştir?

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a
göre aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
değildir?

kapsamında Sınır Ticaret Belgesine haiz esnaf, tacirler ile mağaza kiralayanlar tarafından
“ithalat uygunluk belgesi” başvuruları nereye
yapılır?
A) İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi
Odasına
B) Bağlı olunan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine
C) İl Gümrük İdaresine
D) Gümrükler Genel Müdürlüğüne
E) Sınır Ticaret Merkez Müdürlüğüne

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Asgari yatırım tutarının elli milyon Türk Lirasının üzerinde olması
B) Yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması
C) Teşvik belgesi temini sürecinde ilgili firmanın
faiz giderinin bir milyon TL’den düşük olması
D) Belge konusu yatırımla sağlanacak katma
değerin asgari yüzde kırk olması
E) Yatırım konusu ürünle ilgili son bir yıl içinde
gerçekleşen toplam ithalat tutarının elli milyon
ABD Dolarının üzerinde olması

75. Sınır Ticaretinin Düzenlenmesi İlişkin Karar

A

76. 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler
Hakkında Tebliğ kapsamında aşağıdakilerden
hangisi ihracat sayılan satış ve teslimlerden
biri değildir?

A) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “metal
hurda ithalatçı belgesi” almış ve Türkiye Atom
Enerjisi Kurumunca yapılan değerlendirmede  
radyasyon ölçüm sistemine sahip firmalar
B) Üç yıldan daha fazla süre tecrübeye sahip
metal hurda ithalatı belgesi sahibi firmalar
C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “metal
hurda ithalatçı belgesi” almış, Türkiye Atom
Enerjisi Kurumunca yapılan değerlendirmede  
radyasyon ölçüm sistemine sahip ve radyasyondan korunma konusunda eğitim almış bir
personelin olduğu firmalar
D) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca yapılan
değerlendirmede radyasyon ölçüm sistemine
sahip ve radyasyondan korunma konusunda
eğitim almış bir personelin olduğu firmalar
E) Metal hurdayı ergiterek işlem yapma konusunda Sanayi Bakanlığından ruhsat almış firmalar

78. İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar

kapsamında ileriye yönelik gözetime tabi bir
malın ithalinde gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra hangi belge aranmaktadır?
A) Fiili Denetim Belgesi
B) Takip İzleme Belgesi
C) Gözetim Belgesi
D) Denetim Belgesi
E) TSE Belgesi

A) Savunma Sanayi Müsteşarlığınca savunma
sanayi açısından önem arz ettiği belirtilen
savunma araç ve gereçlerini üreten firmaların,
ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve
teslimler
B) İmalatçı firmalar tarafından üretilerek gümrük
hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılacak
satış ve teslimler
C) İmalatçı firmaların, “ihracat sayılan satış ve
teslimler hakkında tebliğ” eki yatırım malları
listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimler
D) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası
ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerinin ihalesini kazanan imalatçı firmaların
üreterek yapacakları satış ve teslimler
E) Kara sınırı bulunan komşu ülkelerle yapılan
ihracat ve ithalata ilişkin teslimler

79. Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthala-

tında Ticari Kalite Denetimi Tebliği aşağıdaki
hangi rejimle doğrudan ilgilidir?
A) Transit rejimi
B) Hariçte işleme rejimi
C) Gümrük antrepo rejimi
D) Dahilde işleme rejimi
E) Geçici ithalat rejimi

12

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

80. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol

83. Gümrük Birliği ve AB ile 1/95 sayılı Ortaklık

Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi
Tebliği çerçevesi içinde Ek-1’deki listede yer
alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçıların
başvuru süreciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

81. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisine tabi bir

mal, yer aldığı ekli listedeki başka bir malın
imalatında kullanılması hâlinde ödenecek vergide ne tür bir değişiklik söz konusu olur?
A) Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen
esaslara göre ödenecek vergiden indirilir.
B) İlgili malın ağırlık birimine göre maktu bir vergi
uygulamasına gidilir.
C) Hesaplanacak özel tüketim vergisi yarı oranında azaltılır.
D) Bir defaya mahsus, ilk iktisabı olması hâlinde
özel tüketim vergisi söz konusu olmaz.
E) Hesaplanan özel tüketim vergisi tahsilatı yapılır ancak vergi iadesi yöntemi ile verginin tecili
yapılır.

Konseyi Kararı aşağıdaki hangi konu başlığını
kapsamaz?
A) AB Bütçesinden desteklenen projelere ilişkin
yardım ve hibeler
B) Malların serbest dolaşımı ve ticaret politikası
C) Gümrük vergilerinin ve miktar kısıtlamalarının
kaldırılması
D) İşlenmiş tarım ürünleri
E) Tarım ürünleri
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A) Ek-1’deki listede yer alan atıkları ithal etmek
isteyen ithalatçılar, atığın Türkiye gümrük
bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
“Uygunluk Yazısı” almak için başvurur.
B) Ek-1’deki listede yer alan atıkları ithal etmek
isteyen ithalatçılar, atığın Türkiye gümrük
bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin
bulunduğu Atom Enerjisi Kurumu Yetkilisine
başvuruyu yaparlar.
C) Ek-1’deki listede yer alan atıkları ithal etmek
isteyen ithalatçılar Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.
D) İthali uygunluk denetimine tabi atıkları ithal
etmek isteyen firmalar ilgili başvuruyu Çevre
ve Şehircilik Bakanlığına yaparlar.
E) Atıkların giriş yapacağı sınır gümrük idaresine
başvuru yapılır.

A

84. Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluş-

turulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına
İlişkin Esas Hakkında Karar çerçevesinde
Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından geçici olarak ihraç olup, üçüncü
ülkede işlem görmüş ürünlerin Gümrük Birliği
Gümrük Bölgesi’nin diğer parçasında kısmi
veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest
dolaşıma girmesi usulüne ne ad verilir?
A) Pan-Avrupa menşeli eşya statüsü
B) Üçgen trafik
C) Geri gelen eşya statüsü
D) Serbest dolaşımdaki eşya statüsü
E) Uzun dönemli tedarikçi eşyası usulü

85. Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye

göre “AS pozisyonu” aşağıdaki kavramlardan
hangisini ifade etmektedir?

82. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi “özel
matrah” şekillerinden biri değildir?

A) İki bilgisayar sistemi arasında mesaj standartlarına göre yapılandırılmış verilerin elektronik
olarak iletilmesini ifade etmektedir.
B) 14 Haziran 1983 tarihli sözleşme ile belirlenen Armonize Eşya Tanımı ve Kodlama
Sistemi’nin pozisyonları ve alt pozisyonları için
nümerik kodları ifade etmektedir.
C) Borcu ödemekle yükümlü gerçek veya tüzel
kişiyi ifade etmektedir.
D) Gümrük makamlarının, eşyayı ortak transit
rejiminde öngörülen amaçlara uygun olarak
sevkine izin vermesini ifade etmektedir.
E) Gerçek kişi durumunda normal olarak orada
ikamet eden herhangi bir kişiyi ifade etmektedir.

A) Altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet
eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde
belirlenen matrah
B) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal
eden mükelleflerce katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan alınan ikinci el motorlu kara
taşıtına yönelik matrah
C) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler
ve konserlere ilişkin matrah
D) Ambalaj, sigorta ve komisyonculukla ilgili faaliyetlere özel matrah
E) Spor Toto, Millî Piyango ve diğer oyunlara
katılmada uygulanan matrah
13
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86. 22.06.2012 yılı tarihli ve 6333 sayılı Kanun’la ka-

89. Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan

tılmamız uygun bulunan “eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin
kendileri arasında taşınması amacıyla oluşturulan
sözleşme” aşağıdakilerden hangisidir?

Gümrük Birliği’nin Uygulamasına İlişkin Esaslar
Hakkında Karar’a göre eşyanın ihracı sırasında
unutulma, yanlışlık gibi nedenlerle A.TR Dolaşım
Belgesi düzenlenmemesi veya teknik nedenlerle
reddi nedeniyle eşyanın ihracından sonra A.TR
Dolaşım belgesi düzenlenebilmektedir.

A) Gümrük Genel Tebliği
B) 1972 Konteynerle İlgili Gümrük Sözleşmesi
C) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi
D) TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya
Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi
E) Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme

Aşağıdakilerin hangisinde bu duruma uygun
bir koşul bulunmamaktadır?

87. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında
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Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar’a göre bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için
ürünün imalatında kullanılacak hangi eşyaların menşeinin belirlenmesi gerekmez?
A) Enerji ve yakıt
B) Tesis ve teçhizat
C) Makine ve aletler
D) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi
amaçlanmayan eşya
E) Bir cihazın parçası olarak teslim edilip, bu
cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dahil
edilmiş bulunan yedek parça

88. İhraç edilen eşya için ithalatçı ülkenin yetki-

li makamlarınca internet üzerinden yapılan
sorgulamadan sonuç alınamaması üzerine
Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 8) gereği nasıl
bir işlem yapılır?
A) İhraç edilen eşya için ithalatçı ülkenin yetkili makamlarınca internet üzerinden yapılan
sorgulamadan sonuç alınamaması hâlinde
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne
başvurularak karşı ülkeden bilgi istenir.
B) İhracatta düzenlenen belgelerin ve menşe
ispat belgelerinin sonradan kontrol edilmesi
talebiyle yazılı olarak Bakanlığa başvuruda
bulunulur.
C) İhracatta düzenlenen belgelerin ve menşe
ispat belgelerinin sunulması için üç ay ek süre
verilir.
D) İhracatta düzenlenen belgelerin ve menşe
ispat belgelerinin sunulması için altı ay ek süre
verilir.
E) İhracat belgelerinin ve menşe ispat belgelerinin ispatı zorunluluktur. Bunun yapılamaması
hâlinde ihracat işlemi durdurulur ve eşya mahrecine gönderilir.
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A) A.TR Dolaşım Belgesi’nin hata, unutulma,
ihmal gibi nedenlerle ihracat yapılırken düzenlenmemiş olması
B) A.TR Dolaşım Belgesi’nin düzenlenmiş ancak
teknik nedenlerle ithalatçı ülke gümrük idaresince kabul edilmemiş olduğunun ilgili kişi ve
kuruluş ve gümrük idarelerine ispat edilmesi
C) A.TR Dolaşım Belgesi’nin düzenlenmiş ancak
eşyanın gümrükte olduğu süre içinde ihracatçı
işletmenin eşyaya ilişkin satış sözleşmesinden
vazgeçmesi
D) Eşyanın “varış ülkesi” üçüncü ülke iken Topluluk üyesi bir ülke olarak değişmesi
E) Topluluk üyesi bir ülkeye ihraç edilen eşyanın
ihracı sırasında Topluluk üyesi başka bir ülkeye gönderilmesi hâlinde, ihracatçı tarafından
A.TR Dolaşım Belgesi’nde “varış ülkesinin”
değiştirilmesinin talep edilmesi

90. Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulamasına İlişkin
Esaslar Hakkında Karar’a göre A.TR Dolaşım
Belgesi’nin, ihracatçı ülke gümrük idaresince
vize edildiği tarihten itibaren ne kadar süre
içinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibrazı
gerekir?
A) On iki ay
C) Altı ay
E) İki ay

B) On ay
D) Dört ay

91. İşlenmiş tarım ürünlerinde Toplu Konut Fonu-

na ödenecek tarım payının hesaplanmasında,
eşyanın Bileşim Tablosu’ndaki kodunun tespitinde ürüne ilişkin aşağıdaki içerik bilgilerinden hangisinin oranı gerekli değildir?
A) Bitkisel yağ
B) Süt yağı
C) Süt proteini
D) Nişasta / glikoz
E) Sakkaroz / invert şeker / izoglikoz

A
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92. Aşağıdakilerden hangisi 73.07 tarife pozis-

97. Seyahat battaniyeleri hangi tarife pozisyonun-

yonunda sınıflandırılan demir-çelikten boru
bağlantı parçalarından değildir?

A) Somun
C) Rakor

E) Manşon

da sınıflandırılır?
A) 60.05
C) 62.05

B) Flanş
D) Dirsek

93. Aşağıdakilerden hangisi 84.83 tarife pozisyo-

98. Aşağıdaki eşyalardan hangisi 94.04 tarife po-

nunda sınıflandırılan eşyalardan değildir?

94. Aşağıdaki hububat tanelerinden hangisi Türk
Gümrük Tarife Cetveli’nin 10. Faslında sınıflandırılır?
A) Kırık buğday
B) Kırık arpa
C) Kırık pirinç
D) Kırık mısır
E) Kırık çavdar

zisyonunda sınıflandırılır?
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A) Krank mili
B) Kavrama
C) Transmisyon kolanı
D) Yatak kovanı
E) Kaplin

99. Elektromanyetik frenler hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?
A) 84.12
C) 85.05

E) 88.04

B) 84.81
D) 87.09

eldiven sınıflandırılır?

Cetveli’nin 71. Faslında sınıflandırılan kıymetli/yarı kıymetli taşlardan biri değildir?

E) Zümrüt

A) Çekyat kanepe
B) Hava ile şişirilmiş koltuk
C) Hava ile şişirilmiş yatak
D) Su ile şişirilmiş yatak
E) Yaylı yatak

100. Aşağıdaki tarife pozisyonlarının hangisinde

95. Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife

A) Safir
C) Akik

E) 96.05

B) 61.17
D) 63.01

A) 39.25
C) 48.19

B) Süleyman taşı
D) Yakut

E) 62.15

B) 40.15
D) 61.15

96. Aşağıdakilerden hangisi 87.08 tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) Bisiklet tekerleği
B) Motorsiklet tekerleği
C) Forklift tekerleği
D) At arabası tekerleği
E) Kamyon tekerleği

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

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

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

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai
sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

23 ARALIK 2018 TARİHİNDE YAPILAN
TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI
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