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 ADI : ………………………………………………………………  

 SOYADI  : ………………………………………………………………  

 
T.C. KİMLİK NO : ……………………………………………………………… 

 
SALON KODU : ………………… SIRA NO:.…………………………… 

           
DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 

                               GENEL AÇIKLAMA 
 

1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır: 
Sınav Konusu                                                                                                                                                      Soru Sayısı 
ALAN BİLGİSİ                                                                                                                                                                    100 
4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik İkincil Düzenlemeler, 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Bu Kanuna İlişkin İkincil Düzenlemeler, 
Dış Ticaret ve kambiyo Mevzuatı, Gümrüğe İlişkin İktisadi, Ticari ve Mali Konular, Uluslararası Anlaşmalar ile  
Avrupa Birliği Mevzuatının Gümrüğe İlişkin Hükümleri, Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnâmesi 
 
 

 
 
 

2. Adınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik No, Salon Kodu ve 
Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara 
yazınız. T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık 
Türünüzü Optik Cevap Kağıdınıza işaretlemeyi 
unutmayınız.  Ayrıca optik formda yer alan  
İLGİLİ KISIMLARI (AD SOYAD VE İMZA)  
DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ HÂLDE 
SINAVINIZ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. 

3. Bu soru kitapçığında yer alan 100 adet soru için 
toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. 

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan 
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap 
kağıdında aynı numaralı cevap yerine 
işaretlemeyi unutmayınız. Soru kitapçığına 
yapılan işaretlemeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru 
cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış 
sayılacaktır. 

 

6. DOĞRU CEVAP SAYISINDAN YANLIŞ CEVAP 
SAYILARININ DÖRTTE BİRİ ÇIKARILARAK NET DOĞRU 
CEVAP SAYISI HESAPLANACAKTIR. 

7. Cevap kağıdına yazacağınız her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanınız. 
İşaretlemenizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. 
Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 

8. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme 
işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 

9. Optik Cevap Kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve 
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 

10. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 
kullanabilirsiniz. 

11. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 
kapağında belirtilmiştir. 

 

 Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların 
tamamının veya bir kısmının ASYM’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da 
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
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1. Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, 

cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren ---- 
gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama 
verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir. İdareye intikal eden 
itirazlar ---- gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ 
edilir.  

Yukarıdaki paragrafta yer alan boşluklara sırasıyla 
aşağıdaki sürelerden hangileri gelmelidir? 

A) 7-15 B) 15-10 C) 15-15 D) 15-30 E) 15-60 
 

 

 

 

 

 

 
2. 4458 sayılı Gümrük Vergisi Kanununa göre gümrük 

mevzuatı uyarınca, gümrük vergilerinin ve diğer amme 
alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat 
verilmesi gereken hallerde, yükümlü veya yükümlü 
olması muhtemel kişi tarafından verilmesi gereken 
teminat tutarı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vergilerin yarısı ve diğer amme alacakları tutarının iki 
katı kadar 

B) Vergiler ve diğer amme alacakları tutarının yarısı kadar 
C) Vergiler ve diğer amme alacakları tutarının iki katı kadar 
D) Vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar 
E) Vergilerin iki katı ve diğer amme alacakları tutarının 

yarısı kadar 
 

 

 

 

 
3.  

I. Eşyayı gümrük gözetiminden çıkaran kişi 
II. Eşyanın gümrük gözetiminden çıkarılmasına iştirak eden 

kişi 
III. Eşyayı elde eden kişi 
IV. Eşyanın geçici depolanmasında depo görevlisi 
Gümrük gözetimi altındaki ithalat vergilerine tabi 
eşyanın kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına 
çıkarılması halinde yukarıdaki kişilerden hangileri 
gümrük vergisinden sorumludur? 

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

4. Gümrük müşavirleri, kanunlara göre tutmaya mecbur 
oldukları ticari veya kanuni defterlerini, vekâletname ve 
sözleşmelerini, işlerine dair yazdıkları ve aldıkları 
mektup, faks, telgraf ve benzeri belgeler ile 
düzenledikleri fatura, makbuz ve masraflarına ilişkin 
belgelerin asıllarını ve örneklerini özel kanunlardaki 
hükümler saklı kalmak kaydıyla kaç yıl içerisinde 
muhafaza etmek zorundadırlar? 

A) 1 B) 3 C) 5 D) 8 E) 10  
 
 
 
 
 
 

 
5. Aşağıdakilerden hangisi ulaştırmacılıkta kullanılan 

eşya kapsamında gümrük vergisinden muaf değildir? 

A) Canlı hayvanların nakli sırasında kullanılan kuru ot, yem 
ve yiyecek maddeleri ile ilaçları 

B) Yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan 
şirketlerin bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal 
edilen deniz taşıtları 

C) Ulaşım araçları ile özel konteynerlerde mevcut bulunan 
akaryakıt ve madeni yağları 

D) Taşıma sırasında eşyanın istifi ve korunması için 
yardımcı maddeler 

E) Hava ulaşım araçlarına ait donatım ve işletme 
malzemesi 

 
 

 

 

 

 

 

6. Gümrük vergisinde uzlaşma ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Uzlaşma talebi, henüz itiraz başvurusu yapılmamış 
gümrük vergileri ve cezalar için yapılır. 

B) Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar, uzlaşma 
gerçekleştiği takdirde uzlaşma tutanağının tebliğinden 
itibaren 1 ay içinde ödenir. 

C) Yükümlü, kendisine tebliğ edilen gümrük vergisi 
alacağına ilişkin eksiklik ve aykırılıkların kanun 
hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığı 
gerekçesiyle uzlaşma yoluna başvurulabilir. 

D) Uzlaşma talebi, gümrük vergileri ve idari para cezaları 
için tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılır. 

E) Uzlaşma talebinde bulunulması halinde dava açma 
süresi kesilir. 

 
 
 

 
 1 Diğer sayfaya geçiniz. 
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7. Aşağıdakilerden hangi gerçek kişiler tarafından serbest 

dolaşıma sokulacak şahsi eşya gümrük 
vergilerinden muaf değildir? 

A) Yerleşim yeri Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek veya 
evlenmek üzere Türkiye’ye gelen kişilere ait çeyiz eşyası 

B) Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya 
C) Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden 

gerçek kişilere ait her türlü kullanılmış ev eşyası 
D) Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden 

gerçek kişilere ait, alındığı tarihte beş yaşından büyük 
olmayan kullanılmış motorlu nakil vasıtaları 

E) Türkiye’ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere 
ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve eğitimle ilgili diğer ev 
eşyası 

 
 
 
 
 
 

 
8. Serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük 

Bölgesinden veya Türkiye’nin anlaşmalarla dâhil 
olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir 
noktasından ihraç edildikten sonra kaç yıl içinde 
yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan 
sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf 
tutulur? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığı sebebiyle 
gümrük kıymetinin belirlenmesinde satış bedeli 
yöntemini kullanmayı imkânsız kılan durumlara 
aşağıdakilerden hangisi dâhil değildir? 

A) Birbirlerinin memuru veya idarecileri olmaları 
B) Her ikisinin de doğrudan veya dolaylı olarak bir üçüncü 

kişi tarafından kontrol edilmesi 
C) Tek acente, tek distribütör veya tek bayii olarak birbiri ile 

iş ilişkisi içinde bulunmaları 
D) Her ikisinin birlikte, bir üçüncü kişiyi doğrudan veya 

dolaylı olarak kontrol etmesi 
E) Birbirlerinin yasal ortakları olmaları 
 

 
 
 
 
 
 

10. Türkiye Gümrük Bölgesine giren veya çıkan gemiler 
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Türk ve yabancı donanmasına mensup harp gemileri ile 
Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava harp gemileri ve 
Cumhurbaşkanının izni ile gelen yabancı devletlerin 
hava harp gemileri, içlerinde eşya bulunmaması halinde 
gümrük gözetimine tabi değildir. 

B) Türkiye limanları arasında düzenli sefer yapan ve acentası 
bulunan gemiler serbest dolaşımda olmayan eşya alırlarsa, 
bu tür gemiler ile bunların yolcu ve yüklerinin denetleme ve 
gümrük işlemlerinde kolaylık sağlayacak usul ve esasları 
ilgili gümrük müdürlüğü belirler. 

C) Gemi adamları ve yolcuları ile gemilere girip çıkacak 
görevli ve görevsiz kimseler Türkiye'ye ancak yetkili 
gümrük idarelerinden giriş ve çıkış yapabilirler. 

D) Yabancı limanlardan gelip Türk limanlarına veya 
nehirlerine girecek olan gemiler, gümrük denetlemesi 
yapılmak üzere belirli yerlerde durur veya yol keserler. 

E) Gümrük memurları gemiyi, yükünü ve bunlara ait gerekli 
tüm defter, belge ve kayıtları denetlemeye, gerektiğinde 
ambarları ve eşya bulunan diğer yerleri mühür altına 
almaya yetkilidir. 

 
 
 
 

 
11. Gümrüklerde iş takibi ve gümrük müşavirleri ile ilgili 

olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) Gümrük müşavir yardımcısı olma koşullarından birisi staj 
amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında bir yıl çalışmış 
olmaktır. 

B) Stajyerlerin fiil ve hareketlerinden doğacak mali 
sorumluluk, yanında çalıştıkları gümrük müşavirine aittir. 

C) Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip 
ederek sonuçlandırabilirler. 

D) Gümrük müşavir yardımcılarının fiil ve hareketlerinden 
doğacak mali sorumluluk kendilerine aittir. 

E) Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş 
temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini 
doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler. 

 
 
 
 
 
 

 
12. Varsa muayene ve tahlilden önce cezayı gerektiren 

durumun ortaya çıkarılmasını sağlayan muhbire,  
4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tahsil edilen idari 
para cezalarının hangi oranında ödeme yapılır? 

A) %3 B) %5 C) %8 D) %15 E) %25 
 
 
 
 
 

 

 2 Diğer sayfaya geçiniz. 
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13. Aşağıdakilerden hangisi bir ticari faaliyetin yürütülmesi 

ile bağlantılı ithalat kapsamında gümrük 
vergisinden muaf değildir? 

A) İşyeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye malları 
B) Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyette bulunan çiftçilerin, 

komşu ülkedeki mülklerinden elde ettikleri ürünler 
C) Komşu ülkelerdeki çiftçiler tarafından Türkiye Gümrük 

Bölgesindeki mülklerinde kullanılmak üzere getirilen 
toprak ve ekinlerin işlenmesi amacına yönelik tohumlar 

D) Ticari mahiyet arz etmeyen bir ticari fuarda kullanılan 
veya tüketilen ürünler 

E) Değerine bakılmaksızın ticari mahiyet arz etmeyen 
numunelik eşyalar 

 
 
 
 
 

 
14. Aşağıda yer alan serbest dolaşıma sokulacak 

eşyalardan hangisi gümrük vergilerinden muaf değildir? 

A) TBMM Başkanının ikametgâhı için gelen eşya 
B) Savunma Sanayi Başkanlığının bedelsiz olarak dış 

kaynaklardan aldığı yardım malzemesi 
C) Milli İstihbarat Teşkilatının ithal ettiği yazılım 
D) Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya 
E) Sahil Güvenlik Komutanlığının ithal ettiği teçhizat 
 

 

 

 

 
15. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya 

ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme 
veya teslimden sonra kontrol sonucunda eşyanın genel 
düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış 
olduğunun tespiti halinde, varsa eşyanın fark gümrük 
vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş 
değerinin hangi oranında idari para cezası verilir? 

A) Üç katı  B) Bir katı C) Dört katı  D) %50’si E) %25’i 
 
 
 
 
 
 

 
16. Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya 

taşıyan taşıt araçlarının kendilerine verilen süreyi kaç 
saate kadar aşmaları halinde usulsüzlük cezası 6 kat 
uygulanır? 

A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 E) 72 
 
 
 

 

17. Aşağıdaki hallerden hangisi gümrük vergisi 
yükümlülüğünü sona erdiren hallerden biri değildir? 

A) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi 
B) Gümrük vergisine konu eşyanın müsadere edilmesi 
C) Gümrük vergisi için uzlaşma yoluna başvurulması 
D) Gümrük vergisinin kaldırılmasına karar verilmesi 
E) Gümrük vergisinin ödenmesi 
 

 

 
18. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda 

olmayan talep halinde ihracat eşyası gümrüğe 
sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem 
veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar hangi statüde 
bulunur? 

A) Transit hükmünde kalır. 
B) Serbest dolaşım statüsünde kalır. 
C) İhracat eşyası beyan edilen rejimin öngördüğü işlemlere 

tabi tutulur. 
D) Antrepo rejimine tabi tutulur. 
E) Geçici depolanan eşya statüsünde bulunur. 

 
 
 
 
 

19. Serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet 
suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyaya 
ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme 
veya teslimden sonra kontrol sonucunda satış birimine 
göre miktar itibarıyla %5’i geçmeyen bir fark ile maddi 
hesap hatasından doğan noksan kıymet beyanlarında, 
bu farklara ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının 
hangi oranında para cezası uygulanır? 

A) %10 B) %25 C) %50 D) Bir kat E) Üç kat 
 

 
 
 
 
 
 

20. Yükümlü kaç yıl içinde gümrük idaresine başvurursa 
kanunen ödenmemesi gereken gümrük vergisi 
kaldırılır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 
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21.  

I. Türkiye’ye ihraç edilmek üzere ihraç ülkesindeki üreticiler 
tarafından üretilen, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı sınıf 
veya cins eşyanın satışında mutat olan kâr ve genel 
giderlere eşit bir tutar 

II. İthal eşyasının giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile 
ilgili olarak yapılan yükleme, boşaltma, elleçleme giderleri 
ile nakliye ve sigorta giderleri 

III. İthal eşyasının üretiminde kullanılan malzeme ve yapılan 
imalat veya diğer imal işlemlerinin bedel veya kıymetleri 

IV. Eşyanın ithali veya satışı nedeniyle Türkiye’de ödenecek 
gümrük vergileri ile diğer dâhili vergiler 

Hesaplanmış kıymet, yukarıdaki hangi unsurların 
toplamından oluşur? 

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

 
 

 

 

 

 

 

 
22. Gümrük Kanununa göre, serbest dolaşımda bulunan 

yakıt ve yağlar ile kumanyaların dış sefere çıkan gemi, 
bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine 
verilmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İthalat  B) İhracat  C) İç tedarik 
D) Gümrüksüz satım  E) Dış alım 

 

 

 

 

 

 
23.  

I. Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkaran kişi 
II. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına 

iştirak eden kişi 
III. Gümrük beyanında bulunmayan kişi 
IV. Gümrük memuru 
İhracat vergilerine tabi eşyanın gümrük beyanında 
bulunulmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına 
çıkartılması halinde gümrük vergisinden yukarıdaki 
kişilerden hangileri sorumludur? 

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

 

 

 

 

24.  

I. Ticari patent haklarını koruyan örgütlere gönderilen eşya 
II. Turistik reklamcılık malzemeleri 

III. Savaş kurbanları anıtlarının yapımına yönelik eşya 
IV. Türkiye'de düzenlenen spor müsabakalarında kullanılmak 

üzere getirilen spor ürünleri  
Yukarı verilenlerden hangileri gümrük vergisinden 
muaftır? 

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

 
 
 

 
25. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanınca 

belirlenecek kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından ticari 
gaye güdülmemek ve amacı doğrultusunda kullanılmak 
üzere ithal edilen ve gümrük vergisinden muaf olan 
eşyalardan biri değildir? 

A) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve 
doku tipi ayırma belirteçleri 

B) Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve 
cihazlar 

C) İlaç özelliği olmayan ürünlerin kalite kontrolü amacına 
yönelik maddeler 

D) Tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus 
alet ve cihazlar 

E) Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile 
biyolojik veya kimyasal maddeler 

 
 
 
 
 
 
 

 
26. Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Kanununda 

düzenlenen eşyanın tasfiye yollarından biri değildir? 

A) Perakende satılmak suretiyle 
B) İmha suretiyle 
C) Yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle 
D) Bağışlanmak suretiyle 
E) İhale yoluyla satış suretiyle 
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27.  

I. İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı gümrük 
işlemlerini yaptırmaksızın yurda sokmak 

II. Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan 
eşyanın verilen süreyi aştıktan sonra geri getirilmesi 

III. Gümrük idarelerince verilen kararlara dayanak oluşturan 
belge ve bilgilerin yanlış olarak verilmesi 

IV. Özet beyanın süresi içinde verilmemesi 
Yukarıda belirtilen fiillerin hangilerinde gümrük 
vergisinde usulsüzlük cezası aynı oranda uygulanır? 

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

 
 
 
 

 
28. Serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet 

suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyaya 
ilişkin olarak, satış birimine göre miktar itibarıyla %5’i 
geçmeyen bir fark ile maddi hesap hatasından doğan 
noksan kıymet beyanlarının gümrük idaresince tespit 
edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi 
durumunda vergi farkına uygulanacak cezanın oranı 
aşağıdakilerden hangisidir?   

A) %3 B) %8 C) %10   D) %12 E) %15 
 
 
 
 

 
29. Eşyanın tercihli olmayan menşeinin tespiti ile ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi “tümüyle bir ülkede 
elde edilen veya üretilen eşya” kapsamına girmez? 

A) Ülkede yetiştirilen canlı hayvanlar 
B) Ülkede yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler 
C) Ülkede toplanan bitkisel ürünler 
D) Ülkede tutulan balıklar 
E) Ülkede depolanan eşyalar 
 

 

 
30. Aşağıdaki hangi fiil için 4458 sayılı Gümrük Vergisi 

Kanununda belirtilen usulsüzlük cezası dört kat 
uygulanır? 

A) Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük 
Bölgesine getirilen eşyanın verilen sürenin bitimini 
takiben iki ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi 

B) Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın, 
antrepolara konuldukları tarihte işleticiler tarafından 
kayıtlara geçirilmemesi 

C) Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan 
eşyanın verilen süreyi aştıktan sonra geri getirilmesi 

D) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, ihraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere 
göre miktar veya cinsinde %10’dan fazla farklılık çıkması 

E) Serbest bölgelerde çalışan veya buralara giren ve çıkan 
kişilerin bu Kanunla konulmuş kurallara uymaması 

 

31. Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış 
izahat verilmiş olması hâlinde aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?  

A) Vergi alınır, idari para cezası uygulanmaz ve faiz 
uygulanır. 

B) Vergi alınmaz, idari para cezası uygulanır ve faiz 
uygulanmaz. 

C) Vergi alınır, idari para cezası uygulanır ve faiz 
uygulanmaz. 

D) Vergi alınır, idari para cezası ve faiz uygulanmaz. 
E) Vergi alınmaz, idari para cezası ve faiz uygulanmaz. 
 
 
 

 
32. Yolcu işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya 
merkezi arıza hallerinde, yolcu bildiriminin verilmesi ilgili 
gümrük müdürlüğünün takdirindedir. 

B) Gümrük idareleri, yolcuların gümrük denetimine tabi 
tutulacakları salonlara kadar veya gümrük denetlemesine 
tabi tutulmalarını takiben araçlara binene kadar, diğer 
kişilerle temas etmelerini ve bu kişilerle eşya alıp 
vermelerini önleyecek tedbirleri alırlar. 

C) Hava ve deniz yolu ile gelen ve giden yolcular için yolcu 
bildirimi ilgili gümrük idaresine verilir. Yolcu bildirimi veri 
işleme tekniği yoluyla yapılır. 

D) Yolcular, gemi adamları, diğer taşıt görevlileri ile bunlar 
dışındaki şahıslar, taşıtlara geliş ve gidişlerinde ancak 
gümrük yolcu salonlarından veya gümrük denetimi 
altındaki iskele ve yerlerden geçebilirler. 

E) Yolcu bildiriminin şekli ve içeriğine ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlıkça belirlenir. 

 
 
 

 
33. Şartlı muafiyet düzenlemesine tâbi tutulan eşyaya ilişkin 

gümrük yükümlülüğü doğması halinde vergi borcunun 
yanında aşağıdakilerden hangisi tahsil edilir? 

A) Gecikme faizi   B) Temerrüt faizi 
C) Alacak faizi   D) Gecikme zammı 

E) Tecil faizi 
 
 

 
 

34.  

I. Asgari gümrük kıymetleri 
II. 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 

VII. Maddesi 
III. Türkiye’den başka bir ülkeye ihraç edilen eşyanın fiyatı 
IV. Türkiye'de üretilen eşyanın Türkiye içindeki satış fiyatı 
Yukarıdaki unsurlardan hangileri ithal eşyasının kıymetinin 
son yönteme göre belirlenmesinde esas alınamaz? 

A) I ve III  B) I ve IV  C) III ve IV 
D) I, III ve IV  E) I, II, III, IV 
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35. Eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesinde ithal 

eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına alıcı 
tarafından aşağıdaki ilavelerden hangisi yapılır? 

A) İthal eşyasının Türkiye’de çoğaltılması hakkı için yapılan 
ödemeler 

B) Eşyanın ithali veya satışı nedeniyle Türkiye’de ödenecek 
ithalat vergileri 

C) İthal eşyasının satışıyla ilgili olarak bir finansman 
anlaşması uyarınca alıcı tarafından üstlenilen faiz 
giderleri 

D) Satın alma komisyonları 
E) Gümrük işlemleri sırasında söz konusu eşya ile eşya 

muamelesi gören kapların maliyeti 
 
 
 
 
 
 
 

36. Gümrük Vergisi Kanununa göre geri gelen eşyanın, 
Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’nin 
anlaşmalarla dâhil olduğu gümrük birliği gümrük 
bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edilmeden 
önce, özel amaçlı kullanımı nedeniyle sıfır vergi 
oranından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş 
olduğu hallerde, eşyanın aynı amaca yönelik olarak 
tekrar serbest dolaşıma sokulmak istenmesi 
durumunda, indirimli oran dışında bu eşya yüzde kaçlık 
vergiye tabi tutulur? 

A) 0 B) 5 C) 10 D) 15 E) 18 
 
 
 
 
 
 
 

 
37. Serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet 

suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyaya 
ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme 
veya teslimden sonra kontrol sonucunda; gümrük 
tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye 
esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık 
görüldüğü ve beyana göre hesaplanan ithalat vergileri 
ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken ithalat 
vergileri arasındaki farkın aşağıdaki hangi 
oranı aşması halinde ithalat vergilerinden ayrı olarak 
bu farkın üç katı para cezası alınır? 

A) %3 B) %5 C) %25 D) %40 E) %50 
 
 
 
 
 
 
 

 

38. Gümrük vergisinde teminat uygulaması ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Teminat tutarı, teminata konu gümrük vergileri tutarının 
kesin olarak tespiti halinde bu miktar, diğer hallerde ise 
tahakkuk edilen gümrük vergilerinin en yüksek tutarı 
esas alınarak belirlenir. 

B) Teminat alınmasını gerektiren gümrük yükümlülüğü 
sona erdiğinde teminat çözülür. 

C) Gümrük idaresi toplu teminat verilmesine izin verebilir. 
D) Gümrük idaresi yalnızca yükümlüden teminat kabul 

edebilir. 
E) Teminatın zaman içinde değerini yitirmesi veya yetersiz 

kalması halinde, ilgili gümrük idaresi ek teminat 
verilmesini veya ilk teminatın yeni bir teminat ile 
değiştirilmesini isteyebilir. 

 
 
 

 
39. Kara, deniz, demiryolu ve hava taşımacılığına ilişkin 

özet beyanın giriş gümrük idaresine varılmadan önce 
verileceği süre sınırı aşağıdakilerden hangisinde yanlış 
olarak belirtilmiştir? 

A) Denizyolu taşımacılığında özet beyan, konteyner ile 
taşınan eşya için, kural olarak, hareket limanında 
eşyanın gemiye yüklenmesinden en az yirmi dört saat 
önce verilir. 

B) Karadeniz ya da Akdeniz üzerindeki yabancı ülke 
limanları ve Avrupa Topluluğu gümrük bölgesinde yer 
alan limanlar (Fransa’nın denizaşırı illeri, Azorlar, 
Madeira ve Kanarya Adaları hariç) ile Türkiye Gümrük 
Bölgesindeki limanlar arasında taşınan eşya için özet 
beyan ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce 
verilir. 

C) Karayolu taşımacılığında özet beyan, giriş gümrük 
idaresine varılmasından en az bir saat önce verilir. 
Bunun mümkün olmaması halinde aracın gümrük 
idaresine varışından itibaren bir saat içinde verilir. 

D) Demiryolu taşımacılığında, özet beyan giriş gümrük 
idaresine varılmasından en az iki saat önce verilir. 

E) Havayolu taşımacılığında özet beyan, kısa mesafeli 
uçuşlarda en geç uçağın havalandığı ana kadar verilir. 

 
 
 

 
40. Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış ile gümrük 

idarelerindeki her türlü gümrük işlemlerinin çalışma 
saatleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) İşletme teşkilatı bulunan limanlarda, gemiler gece ve 
gündüzün her saatinde yük ve yolcu alıp çıkarabilirler. 

B) Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış ile gümrük 
idarelerindeki her türlü gümrük işlemleri kural olarak 
normal çalışma saatleri içinde yapılır. 

C) Düzensiz seferli olan ve dökme halinde eşya getiren 
sadece deniz ve hava taşıtları gece ve gündüzün her 
saatinde Gümrük Bölgesine girip çıkabilirler. 

D) Yolcu ve turist taşıyan her türlü gemi mesai saatleri 
dışında gümrük idaresi bulunan bir limana girip çıkabilir. 

E) Demiryolu katarları ve düzenli sefer yapan deniz, nehir, 
kara ve hava taşıtları gece ve gündüzün her saatinde 
Gümrük Bölgesine girip çıkabilirler. 
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41. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca 

silah kullanma yetkisine ilişkin olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Kural olarak yalnızca dur ihtarına uymayan kişiye karşı, 
havaya uyarı ateşi açılmadan doğrudan ateş açılamaz. 

B) Bu yetki Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve 
yollardan başka yerlerden gümrük bölgesine girmek, 
çıkmak veya geçmek isteyen kişiye karşı kullanılabilir. 

C) Memurların silâh kullanmalarından dolayı haklarında 
soruşturma ve kovuşturma açılması halinde, bağlı 
bulunduğu kurum tarafından kendilerine avukat sağlanır. 

D) Yalnızca görünür şekilde silah taşıyan kişiye, silahına 
davranmasa bile dur ihtarında bulunulmaksızın ateş 
edilebilir. 

E) Kural olarak kişiye dur ihtarında bulunulması zorunludur. 
 

 
 
 

42. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca, 
kanunda yer alan suçların kaç kişiden daha fazlası 
tarafından işlenmesi halinde ceza ağırlaştırılır? 

A) 2 veya daha fazla  B) 3 veya daha fazla 
C) 4 veya daha fazla  D) 5 veya daha fazla 

E) 6 veya daha fazla 
 

 

 

 
43. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca 

Kanun’un 5/2. maddesinde yer alan suç sonrası etkin 
pişmanlık hükmü uyarınca, kaçakçılık suçunu işleyen 
kişi hangi aşamaya kadar kanunda gösterilen parayı 
Devlet Hazinesine yatırırsa bu hükümden 
faydalanabilir? 

A) İlk derece mahkemesi hüküm verene kadar 
B) İddianamenin kabulüne kadar 
C) Suç resmi makamlar tarafından haber alınana kadar 
D) Hüküm kesinleşene kadar 
E) Soruşturma evresi sona erene kadar 
 

 

 

 
44. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca 

Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve 
Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği 
uyarınca elkonulan akaryakıttan alınan numuneleri 
saklamak hangi kurumun görevidir? 

A) Kriminal Labaratuvar 
B) İl özel idaresi 
C) Gümrük idaresi 
D) En yakın petrol işleme tesisi 
E) Türk Standartları Enstitüsü 
 
 

45. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca 
kaçak akaryakıt satışının ne şekilde yapılması halinde 
ceza iki kat artırılır? 

A) Satışın bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde yapılması 
halinde 

B) Satışın akaryakıta katkı maddesi eklemek suretiyle 
yapılması halinde 

C) Satışın, benzin istasyonlarında yapılması halinde 
D) Satışın sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman 

kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde 
E) Satışın kanunda tanımlanan suçların, kaçakçılık fiillerini 

önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla görevli 
bir kimse tarafından yapılması halinde  

 
 
 
 

 
46. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca,  

kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla 
görevli olup da bu Kanunda tanımlanan suçların 
işlenmesine kasten göz yuman kişi, ne şekilde sorumlu 
tutulur? 

A) Azmettiren olarak 
B) Suç işleme kararını kuvvetlendiren olarak 
C) Dolaylı fail olarak 
D) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol gösteren olarak 
E) Müşterek fail olarak 
 
 
 

 
47. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre 

Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin 
Uygulama Yönetmeliği uyarınca aşağıdaki mal ve 
eşyalardan hangisinin teslim edileceği idare bu 
Yönetmelikte açıkça gösterilmemiş ve ilgili mevzuata 
atıf yapmakla yetinilmiştir? 

A) Nükleer madde ve radyoaktif maddeler 
B) İlaçlar 
C) Deniz taşıtları 
D) Kültür ve tabiat varlıkları 
E) Silah ve mühimmat 
 
 
 

 
48. Aşağıdakilerden hangisi 5607 Sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın 
Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara 
İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde tanımlanan bir 
kavram değildir? 

A) Kaçak akaryakıtın değeri 
B) Gümrüklenmiş değer 
C) Gümrük idaresi 
D) Ulusal marker 
E) Rayiç bedel 
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49. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı aşağıdaki eşyalardan 

hangisinin güvenliğine ilişkin bir yönetmelik 
yayımlamıştır? 

A) Akaryakıt 
B) Deniz taşıtları 
C) Kimyasal maddeler 
D) Radyoaktif maddeler 
E) Oyuncak 

 
 
 
 

50. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca, 
yabancı ülkelerden gelen ancak çevre için zararlı 
olmayan yasak eşya, yükleme veya taşıma belgelerinde 
belirtilerek gümrüğe getirilirse ne şekilde hareket 
edilmesi gerekir? 

A) Eşya geldiği yere veya diğer bir ülkeye iade ve sevk olunur. 
B) Eşyanın kaim değer tespit edilir. 
C) Eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir. 
D) Eşyanın satışı yapılır. 
E) Eşya tasfiye edilir. 
 

 

 
51. Aşağıdakilerden hangisi ithalatta ülke menfaatini 

korumak için uygulanan geçici korunma önlemlerinden 
biri değildir? 

A) Ek mali mükellefiyet getirilmesi 
B) Gümrük vergilerinde artış yapılması 
C) Döviz kuru rejiminin değiştirilmesi 
D) Tarife kontenjanı uygulanması 
E) Miktar kısıtlaması 

 

 

 
52. Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği Hakkında 

Tebliğ göz önünde bulundurulduğunda “Nihai 
tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik 
giderleri” için verilen destek oranı ve miktarı 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) %80 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Doları 
B) %75 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Doları 
C) %80 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları 
D) %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Doları 
E) %70 oranında ve yıllık en fazla 15.000 ABD Doları 
 
 

 

 
53. Peşin döviz karşılığında ihracat ne kadar süre içinde 

gerçekleştirilmek zorundadır? 

A) 6 ay B) 12 ay C) 18 ay D) 24 ay E) 36 ay 
 

54. Aşağıdakilerden hangisi İthalatta Haksız Rekabeti 
Değerlendirme Kurulunun görevlerinden biri değildir? 

A) Soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek 
B) Haksız rekabete ilişkin şikâyetleri kabul etmek 
C) Gerekli tedbirleri almak ve kesin önlem kararını 

Bakanlığın onayına sunmak 
D) Geçici önlem kararını Bakanlığın onayına sunmak 
E) Soruşturmanın durdurulmasına karar vermek 
 
 

 

 
55. Aşağıdakilerden hangisi tüm taşıma modlarında 

kullanılan teslim şekillerinden biri değildir? 

A) Taşıyıcıya masrafsız teslim 
B) İşyerinde teslim 
C) Terminalde teslim 
D) Belirtilen noktada teslim 
E) Mal bedeli, sigorta ve navlun ödenmiş olarak teslim 
 
 
 

 
56. Türk parasının kıymetinin korunması amacıyla yapılan 

genel ve düzenleyici işlemlere aykırı hareket etmenin 
müeyyidesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 3 bin Türk Lirasından 25 bin Türk Lirasına kadar idari 
para cezası 

B) 5 bin Türk Lirasından 50 bin Türk Lirasına kadar idari 
para cezası 

C) 7 bin Türk Lirasından 50 bin Türk Lirasına kadar idari 
para cezası 

D) 7 bin Türk Lirasından 75 bin Türk Lirasına kadar idari 
para cezası 

E) 10 bin Türk Lirasından 50 bin Türk Lirasına kadar idari 
para cezası 

 
 

 

 
57. Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurtdışındaki 

alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurtdışındaki 
şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesi hangi 
ihracat türünü açıklamaktadır? 

A) Bedelsiz ihracat 
B) Dolaylı ihracat 
C) Konsinye ihracat 
D) Kayda bağlı ihracat 
E) Yurtdışı fuar ve sergilere katılım ve ihracat 
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58. Bir kısmı ya da tamamı kullanıldıkça, ek bir değişiklik 

talimatına gereksinim kalmaksızın, aynı şartlarla ve 
aynı tutar için otomatik olarak yenilenen akreditif türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kabili rücu akreditifler 
B) Karşılıklı akreditifler 
C) Rotatif akreditifler 
D) Devredilebilir akreditifler 
E) Teyidli akreditifler 
 
 
 

 
 

59. Aşağıdakilerden hangisi 1567 sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında yer 
alan sermaye hareketlerinden biri değildir? 

A) Akreditifle sermaye transferi 
B) Türkiye’den gidecek yerli sermaye 
C) Türkiye’ye gelecek yabancı sermaye 
D) Menkul kıymetler 
E) Kişisel sermaye hareketleri 
 

 

 

 

 
60. Satıcının malları gümrük işlemlerini tamamlayarak, 

belirlenen tarihte ve yerde ilk taşıyıcının gözetimine 
devrettiği anda teslim işleminin tamamlandığı dış 
ticaret teslim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Navlun ödenmiş teslim 
B) İşyerinde teslim 
C) Belirlenen yerde teslim 
D) Taşıyıcıya masrafsız teslim 
E) Terminalde teslim 
 
 
 
 
 

 
61. Aşağıdaki mallardan hangisinin ihracına ön izin 

verecek kurum yanlış verilmiştir? 

A) Afyon ve haşhaş kellesi – Tarım ve Orman Bakanlığı 
B) Belli atıklar – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
C) Uyuşturucu maddeler – Sağlık Bakanlığı 
D) Damızlık büyükbaş hayvan – Tarım ve Orman Bakanlığı 
E) Veteriner ilaçları – Tarım ve Orman Bakanlığı 

 

 

 

62. Tasfiye edilecek eşyalara ve tasfiye sürelerine ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan ve 
buralarda bekleme süresi (3 ay) dolan yolculara ait eşya 
tasfiye edilir. 

B) Antrepoda bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış bir 
işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin 
beyannamenin tescilinden sonra yirmi gün içinde 
işlemleri bitirilmeyen eşya tasfiye edilir. 

C) Tahlilden arta kalan ve ilgilisi tarafından bir ay içerisinde 
alınmayan numunelik eşya tasfiye edilir. 

D) Beyannamesi tescil edilen ve süresi içinde işlemleri 
tamamlanmayan eşya tasfiye edilir. 

E) Gümrüğe terk edilen eşya tasfiye edilir. 
 
 
 
 

63. Bir malın Türkiye’ye ihraç fiyatının, benzer malın 
normal değerinin altında olmasına verilen ad 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Zarar  B) Damping marjı      C) Damping 
D) Sübvansiyon E) Değer tespiti 

 
 
 

 
64. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 

Kanun dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi 
efektif kavramını açıklar? 

A) Banknot şeklindeki bütün yabancı ülke paraları 
B) Türk Lirasının yabancı paralara karşı değeri 
C) İkiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemi 
D) Yabancı paralarda yaşanan değer kaybı 
E) İhraç amacıyla satılan mal için fiilen ödenmiş olan fiyat 
 

 

 

 
65. 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırım Kanununa göre 

yabancı yatırımlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyetlerinden 
doğan net kâr, temettü, satış bedelleri gibi meblağları 
bankalar aracılığıyla yurtdışına serbestçe transfer 
edilebilir. 

B) Ticaret Bakanlığı, yabancı ülke kanunlarına göre 
kurulmuş şirketlere, Türkiye’de ticari faaliyette 
bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye 
yetkilidir. 

C) Doğrudan yabancı yatırımlar, kamu yararı 
gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe 
kamulaştırılamaz. 

D) Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri 
tarafından aksi öngörülmedikçe yabancı yatırımcılar ve 
yerli yatırımcılar eşit muameleye tabidir. 

E) Nakit dışındaki sermayenin değer tespiti, Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. 
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66. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası anlaşmalar 

uyarınca ithalatı özel koşullara tabi eşyalardan 
biri değildir? 

A) Kimyasal silahlar sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal 
maddeler 

B) Yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlarda 
sergilenecek eşyalar 

C) Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek 
malzemeler 

D) Tarımsal gübreler 
E) Ozon tabakasını incelten maddeler 

 

 

 
67. İthalatta korunma önlemleri hakkındaki mevzuat 

dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi tarife 
kontenjanını açıklar? 

A) İhraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin kısmen 
veya tamamen döviz ile ödenen kısmı 

B) İkiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemi 
C) Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt 

dışına çıkarılan mal miktarı 
D) Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya 

diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet 
sağlanan ithalatın miktar ve değeri 

E) Menşe veya ihracatçı ülkenin fayda sağlayan, doğrudan 
veya dolaylı mali katkısı 

 
 

 

 

 
68. Kaçak şüphesiyle el konulan akaryakıt haricinde bir 

eşya için, zarara uğramaması durumunda, el koyma 
tarihinden itibaren ne kadar sürede tasfiye kararı 
verilir? 

A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 9 ay E) 12 ay 
 
 
 
 
 

 
69. Aşağıdakilerden hangisi gümrük rejimlerinden 

biri değildir? 

A) Transit rejimi 
B) Geçici ithalat rejimi 
C) Gümrük antrepo rejimi 
D) Sabit ithalat rejimi 
E) Serbest dolaşıma giriş rejimi 
 

 

 

70. Aşağıdakilerden hangisi ihracı yasaklanmış mallardan 
biri değildir? 

A) Kültür varlıkları 
B) Harp araç ve gereçleri 
C) Tütün tohumu ve fidesi 
D) Hint keneviri 
E) Doğadan toplanan doğal çiçek soğanları 
 
 

 
 

71.  

I. Sanayi ürünleri 
II. İşlenmemiş tarım ürünleri 

III. Hizmetler 
1996 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ile Türkiye ve 
Avrupa Birliği arasında gümrük birliği yürürlüğe 
konulmuştur. Buna göre, gümrük birliği yukarıdaki 
ürünlerden hangisi/hangilerini kapsamaktadır? 

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

 
 
 
 
 
 

 
72. Ekonomik etkili gümrük rejimi kapsamında eşyalar, gümrük 

idarelerinin izni ve gözetimi altında üretim sürecine alınarak 
işlenmek veya bir ekonomik faaliyetin parçası olmak 
suretiyle katma değer yaratma faaliyetlerine tabi tutulur.  

Aşağıda sayılan rejimlerden hangisi “ekonomik etkili 
gümrük rejimleri” arasında yer almaz? 

A) Hariçte işleme rejimi  B) Antrepo rejimi 
C) Transit rejimi   D) Geçici ithalat rejimi 

E) Dahilde işleme rejimi 
 
 
 
 
 
 

 
73. Aşağıdaki eşyalardan hangisi dahilde işleme rejiminde 

geri ödeme sisteminden yararlanabilir? 

A) Tarım politikası çerçevesinde ithalat veya ihracat lisansı 
veya sertifikası ibrazını gerektiren eşya 

B) Kota kapsamında tarife önlemleri uygulanan eşya 
C) İşlem görmüş ürün olarak ihraç edilen serbest dolaşıma 

giren eşya 
D) İşlem görmüş ürün için ihracat iadesi veya vergisi 

mevcut olan eşya 
E) İthalat miktar kısıtlamasına tabi olan eşya 
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74. Gümrük idarelerinin, belirlenen sürelerde işlemi 

tamamlanmayan, verilen süreler içinde teslim alınmayan  
ya da süresi dolan eşyalara el koymasına gümrük 
mevzuatında “tasfiye” adı verilir.  

Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Mevzuatında 
tasfiyeye tabi tutulan eşya için tasfiye idaresinin 
uygulayacağı işlemlerden biri değildir? 

A) Kiralama   B) İhale yoluyla satış 
C) İmha   D) Perakende satış 

E) Yeniden ihraç amaçlı satış 
 
 
 
 

 

 
75. İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi 

tutulmayan, serbest dolaşıma girmemiş, ihracatla ilgili 
gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük 
gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir 
noktadan diğerine taşınması halinde uygulanan 
gümrük rejimi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Geçici ithalat rejimi 
B) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi 
C) Transit rejimi 
D) Antrepo rejimi 
E) Dahilde işleme rejimi 
 

 

 
 
 
 
 

76. Serbest dolaşımda olmayan eşya, işlem görmüş ürünlerin 
üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük 
Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük 
vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın 
ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle, dahilde işleme 
rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebilir. Eşyanın 
işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı halinde, teminat iade 
olunur.  

Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden 
yararlanması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Şartlı muafiyet sistemi 
B) Gümrük muafiyet sistemi 
C) Şartlı istisna sistemi 
D) Dahilde istisna sistemi 
E) Geçici muafiyet sistemi 
 
 
 

 

 

77. İthal eşyanın gümrük kıymetinin satış bedeli yöntemine 
göre belirlenmesi esnasında aşağıdaki giderlerden 
hangisinin satış bedeline ilave edilmesi gerekir? 

A) İthal eşya için Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar 
yapılan nakliye ve sigorta giderleri 

B) Eşyanın ithali nedeniyle Türkiye’de ödenecek ithalat 
vergileri 

C) Alıcı tarafından üstlenilen faiz giderleri 
D) Satın alma komisyonları 
E) İthal eşya için ithalattan sonra yapılan inşa ve montaj 

gideri 
 

 

 

 
78.  

I. Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden 
gerçek kişilere ait her türlü kullanılmış ev eşyası 

II. Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya 
III. Karşılıklılık esasına göre ithal edilen diplomatik eşya 
IV. İşyeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye malları 
Yukarıda Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma 
sokulan eşyalar sayılmıştır. Buna göre, yukarıdakilerden 
hangileri gümrük vergisinden muaftır? 

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

 

 

 

 
79. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası vergilendirme 

ilkelerinden biri değildir? 

A) Çıkış ülkesinde vergilendirme ilkesi 
B) İkametgâha göre vergilendirme ilkesi 
C) Ayrımcılık yapmama ilkesi 
D) Menşei taviz ilkesi 
E) Mülkilik ilkesi 
 

 

 

80.  

I. Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar 
II. Gümrük vergileri 

III. Satış için yapılmış masraflar 
IV. Para cezaları 
V. Eşya sahibi adına emanet hesabı 
Gümrük Vergisi Mevzuatına göre eşyanın tasfiyesi 
halinde eşyanın satış bedelinden pay ayrılarak hak 
sahiplerine dağıtılmasında izlenen doğru sıralama 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) I-III-II-IV-V B) I-IV-III-II-V  C) I-II-IV-III-V 
D) I-II-III-IV-V  E) V-III-IV-I-II 
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81. Giresun tipi A kalite 1000 gr.’lık ambalajlarda kabuksuz 

natürel fındık ihracatı yapmak isteyen Z Fındıkçılık Ltd. 
Şti. firması bu kapsamda İtalyan N firmasıyla  
20 Haziran 2019 tarihinde 650 kg’lık anlaşma yapmıştır. 
1 Temmuz 2019 tarihli 1000 Rejim kodunda düzenlenen 
ihracat beyannamesiyle, Dolar kuru 1$=5.5 TL, 
kabuksuz natürel fındıkta 4 Cent/kg DFİF ödemesi 
yapılması gerektiğinden, bu ihracata ilişkin olarak kaç 
TL Destekleme Fiyat İstikrar Fonu(DFİF) ödemek 
durumundadır? 

A) 26 B) 71,5 C) 143 D) 260 E) 1430 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82. Yükümlü (A), ABD’de yerleşik (X) firması ile, 20.000 
ABD Doları fiyatında (CIF) bir cihaz satın alınması 
hususunda anlaşmıştır. Mal bedelinin yarısı peşin, 
kalan kısmı ithalattan 3 ay sonra ödenecektir. Satıcı, 
peşin ödeme nedeniyle, peşin ödenen kısmın % 5’i 
tutarında, kalan kısımdan indirim yapmıştır. Eşyaya 
ilişkin olarak KDV matrahını etkileyecek KKDF dışında 
başkaca bir gider veya unsur olmadığı gibi bu eşya için 
herhangi bir KKDF muafiyeti de bulunmamaktadır. Bu 
veriler çerçevesinde KDV matrahını TL cinsinden 
hesaplayınız. Döviz kuru: 1 ABD Doları = 5 TL 

  A) 97.850 B) 100.350 C) 100.500 D) 102.850 E) 103.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83. İthalatçı (A) tarafından, 24.02 tarife pozisyonunda yer 
alan, CIF kıymeti 5.000 TL, perakende satış fiyatı 15 TL 
olan, 1.000 paket sigara ithal edilmektedir, her bir 
pakette 20 adet sigara bulunmaktadır. Gümrük vergisi 
oranı % 50, nispi ÖTV oranı % 60, ÖTV asgari maktu 
vergi 0,40 TL, ÖTV maktu vergi tutarı 0,50 TL dir. Bu 
veriler çerçevesinde söz konusu eşyaya ilişkin toplam 
ÖTV aşağıdakilerden hangisidir?  

  A) 8.500 B) 9.500 C) 10.500 D) 11.000 E) 12.500  
 

 

 

 

84. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde aynı tarife 
pozisyonunda (4’lü) yer almayan eşya bulunmaktadır?  

A) Spektrometre, pozmetre, mikrotom 
B) Taksimetre, stroboskop, pedometre 
C) Termometre, barometre, mikrometre 
D) Debimetre, manometre, kalorimetre 
E) Pantograf, iletki, sürgülü cetvel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

85. İthale konu, ÖTV Kanunu eki III sayılı listenin (A) 
cetvelinde yer alan 22.08 tarife pozisyonlu %40 alkol 
içeren, 150 TL değerinde 75 cc’lik bir şişe viskinin ÖTV 
tutarını, bu veriler çerçevesinde hesaplayınız. (ÖTV 
Kanunu III sayılı listede vergi oranı %0, Asgari Maktu 
Vergi Tutarı 250 TL/LT)  

   A) 60 TL  B) 75 TL C) 100 TL D) 150 TL E) 250 TL 
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86.  

I. Türkiye’de yerleşik (A) firması mobilya sektöründe faaliyet 
göstermektedir. Bu firma ABD’de yerleşik (X) firması ile 
yeni geliştirilmiş bir makinenin satın alınması hususunda 
anlaşmıştır. Eşya EXW teslim şekline göre satın alınmış 
olup mal bedeli 100.000.- ABD Dolarıdır.  

II. Eşya ABD’de fabrikada teslim alınmış, fabrikadan limana 
kadar nakliye için 300 ABD Doları ödenmiştir.  

III. (A) firması eşyanın Türkiye’de Mersin limanına kadar 
nakliyesi için 900 ABD Doları, eşyanın nakliye sigortası 
bedeli olarak da 100 ABD Doları ödemiştir.  

IV. İthalatçı (A) firması ABD’de bulunan temsilcisine kıymeti 
belirlenecek eşyanın satın alınmasında yurtdışında 
verdiği temsil hizmeti karşılığında 2.000 ABD Doları 
ödemiştir.  

V. Eşya bedeli, mal mukabili olarak ödenmekte olup (A) 
firması 30.000 TL Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 
ödemiştir.  

VI. Söz konusu makine demonte vaziyette Türkiye’ye 
getirilecek, daha sonra (X) firması teknisyenleri tarafından 
(A) firmasının fabrikasında montajı yapılacaktır. Montaj 
bedeli olarak, montajın ardından 5.000.- ABD Doları 
ödenecektir.  

VII. Eşyanın ithaline kadar boşaltma limanında antrepoda 
depolanması nedeniyle, beyannamenin tescil tarihine 
kadar 500 TL ardiye ücreti ödenmiştir, tescil tarihinden 
sonra eşyanın depolanması için ise ayrıca 500 TL daha 
ödenmiştir.  

VIII. Eşyanın gümrük işlemleri ile ilgili olarak, beyanname 
tescilinden önce gümrük personelince yapılan fazla mesai 
nedeniyle 100.- TL fazla mesai ücreti ödenmiştir.  
Döviz kuru: 1 ABD Doları = 5 TL 

Yukarıdaki veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin 
gümrük kıymetini TL cinsinden hesaplayınız. 

  A) 506.500  B) 542.600  C) 546.500 D) 571.500 E) 572.600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87.  

I. (X) firması ABD’de muhtelif araçların modifikasyonu işiyle 
uğraşmaktadır. Türkiye’de bulunan (A) firması, yine 
ABD’de bulunan (Y) firmasından, tanesi 20.000 ABD 
Dolarına satın aldığı 10 adet arazi aracını, modifiye 
edilmesi için, bedelsiz olarak (X) firmasına göndermiştir.  

II. (X) firması bu araçlara, zorlu arazi koşullarında 
kullanılmalarını kolaylaştıran ve dayanıklılıklarını artıran 
modifikasyonlar yapmış, bu işlemler için (A) firmasından 
araç başına 1.000 ABD Doları ücret almıştır.  

III. (X) firmasının yaptığı modifikasyon çalışmaları için, (A) 
firması, ABD’de bulunan (Z) firmasından mühendislik 
hizmeti almıştır. Mühendislik çalışmasına ilişkin çizimler 
(Z) firması tarafından, doğrudan (X) firmasına bedelsiz 
olarak gönderilmiştir. (A) firması bu hizmetler karşılığında 
(Z) firmasına 5.000 ABD Doları ödemiştir.  

IV. (A) firması ithal ettiği araçları, ithalattan sonra araç 
kiralama hizmetleri kapsamında kullanacak olup, araç 
kiralama hizmetlerini sunduğu ticari isim hakkı için, 
ABD’de yerleşik isim hakkı sahibi (V) firmasına, yıllık 
10.000 ABD Doları lisans ücreti ödemektedir.  

V. (A) firması, (X) firmasına mal bedelini, araçların 
Türkiye’ye sevk tarihinden itibaren üç ay sonra ödeyecek 
olup, bu süre için aylık % 1 faiz ödenecektir. Söz konusu 
faiz ödemesine ilişkin olarak yazılı bir anlaşma yapılmış 
olup, faiz oranı o tarihte geçerli bulunan cari faiz 
oranlarını aşmamaktadır.  

VI. (A) firması ayrıca (X) firmasının işlemlere aracılık eden 
komisyoncusuna da 1.000 ABD Doları ödemiştir.  

VII. Araçların Türkiye’ye taşınmasına ilişkin toplam navlun ve 
sigorta gideri 5.000 ABD Doları tutmuştur.  
Döviz kuru: 1 ABD Doları = 5 TL 

Yukarıdaki veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin 
gümrük kıymetini TL cinsinden hesaplayınız. 

   A) 155.000   B) 1.100.000  C) 1.105.000  
D) 1.110.000  E) 1.155.000 
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88.  

I. Yükümlü (A), Çin’den 1.000 ABD Doları fiyat ile FOB 
teslim şekline göre bir makine satın almıştır.  

II. Söz konusu makine Türkiye’de bulunan (Z) Mühendislik 
firması tarafından 1.000 TL karşılığında dizayn edilmiş ve 
dizayna ilişkin çizimler Çin’e gönderilerek, üretim bu 
çizimlere göre yapılmıştır.  

III. Eşyanın nakliye sırasında zarar görmemesi için 200 ABD 
Doları tutarında özel koruyucu ambalaj Yükümlü (A) 
tarafından yine Çin’den satın alınarak bedelsiz olarak ithal 
eşyasının satıcısına teslim edilmiştir.  

IV. İthal eşyasının Türkiye'de çoğaltılması hakkı için 500 
ABD Doları ödeme yapılmıştır.  

V. Eşyanın Çin’deki ihraç limanından Türkiye’ye taşınması 
için 250 ABD Doları nakliye gideri, 50 ABD Doları sigorta 
bedeli ödenmiştir.  

VI. İthalattan sonra eşyanın İstanbul’dan Ankara’da bulunan 
tesise kadar taşınma için 1.000 TL ödenmiştir.  

VII. İthalatçı bu ithalatla ilgili olarak ayrıca, 300 TL 
Türkiye’deki giriş limanında ardiye ücreti ödemiştir.  

VIII. Gümrük işlemleri için gümrük müşavirine 700 TL 
ödenmiştir.  
Döviz kuru: 1 ABD Doları = 2 TL 

Yukarıdaki veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin 
gümrük kıymetini TL cinsinden hesaplayınız. 

  A) 7.500  B) 7.800 C) 8.100 D) 8.500 E) 10.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89.  

 
Ayakla hareket ettirilen, 2 tekerlekli, sele, pedal veya 
krank dişlisi olmayan, yaklaşık 10 kg ağırlığında araç 
hangi yorum kuralına göre hangi pozisyonda 
sınıflandırılır?  

A) 87.12 GYK 1, 2(a) ve 6 
B) 87.12 GYK 1 ve 6 
C) 87.16 GYK 1, 2(a) ve 6 
D) 87.16 GYK 1 ve 6 
E) 87.13 GYK 1, 3(c) ve 6 
 

 

90. Aşağıdaki eşyaların hangisinin aksam-parçaları için 
4’lü bazda özel bir tarife pozisyonu oluşturulmamıştır? 

A) Plastik enjeksiyon makinası 
B) İçten yanmalı motor 
C) Dokuma makinası 
D) Torna tezgahı 
E) Asansör 

 
 
 
 
 

91. Aşağıdaki demir-çelikten mamul eşyalardan hangisi  
73. Fasılda yer almaz?  

A) Yay 
B) Filika demiri 
C) Somun 
D) Tığ 
E) Şerit halinde zımba teli 
 

 

 

92. Aşağıdakilerden hangisinde eşyalar TGTC’deki 
pozisyon numaralarına göre küçükten büyüğe olarak 
doğru sıralanmıştır?  

A) Deri ceket – kağıt not defteri – plastik madenci başlığı – 
gazlı bez 

B) Elektrik transformatörü – pilli el feneri – baskılı devre – 
kullanılmış elektrik pili 

C) Sıvı pompası – Forklift – süt sağma makinası – buhar 
türbini 

D) Biyodizel – plastik şişe – taklit kürk – ateşe dayanıklı 
çimento 

E) Dudak ruju – diş macunu – parfüm - şampuan 
 
 

 

 

 

 
93. Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 82.02 ila 82.05 

pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından 
meydana gelen perakende satış için hazırlanmış 
takımlar 82.06 tarife pozisyonunda yer almaktadır. 
Buna göre aşağıdaki hangi takım 82.06 
pozisyonunda sınıflandırılmaz?  

A) El testeresi, pens, sıkıştırma anahtarı 
B) Çit makası, kaynak lambası, portatif demirci ocağı 
C) Eğe, tenekeci makası, camcı elması 
D) Kerpeten, boru kesici, örs 
E) Mengene, testere ağzı, törpü 
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94.  

I. Genişliği 700 mm, rulo halinde, sadece sıcak 
haddelenmiş, kabartmalı motife sahip olmayan ve 
dekapaj işlemine tabi tutulmamış, kalınlığı 10 mm, ağırlık 
itibariyle %1 karbon içeren, yeniden haddelemeye 
mahsus ürün  

II. Genişliği 600 mm, rulo halinde olmayıp sadece sıcak 
haddelenmiş, kabartmalı motife sahip olmayan, kalınlığı 
12 mm, ağırlık itibariyle % 0,1 karbon içeren ürün  

III. Genişliği 700 mm, rulo halinde, sıcak haddelenmiş, 
kabartmalı motife sahip olmayan ve dekapaj işlemine tabi 
tutulmamış, delinmiş, kalınlığı 10 mm, ağırlık itibariyle %1 
karbon içeren, dairesel şekilli ürün  

IV. Genişliği 600 mm, rulo halinde, sadece sıcak 
haddelenmiş, kabartmalı motife sahip olmayan ve 
dekapaj işlemine tabi tutulmamış, kalınlığı 2 mm, ağırlık 
itibariyle % 0,1 karbon içeren, yeniden haddelemeye 
mahsus olmayan ürün 

TGTC’nin 72.08 pozisyonunda sınıflandırılan yukarıdaki 
eşyaların GTİP’leri hangi seçenekte doğru olarak 
belirtilmiştir? (Soru kitapçığının sonunda yer alan 
TGTC Tablosunu kullanarak cevaplayınız.)  

A) I - 7208.51.98.90.00 
     II - 7208.37.00.10.11 
     III - 7208.39.00.90.19 
     IV - 7208.90.20.10.11 
B) I - 7208.90.20.10.11 
     II - 7208.39.00.90.19 
     III - 7208.37.00.10.11 
     IV - 7208.51.98.90.00 
C) I - 7208.37.00.10.11 
     II - 7208.51.98.90.00 
     III - 7208.39.00.90.19 
     IV - 7208.90.20.10.11 
D) I - 7208.39.00.90.19 
     II - 7208.90.20.10.11 
     III - 7208.51.98.90.00 
     IV - 7208.37.00.10.11 
E) I - 7208.37.00.10.11     
     II - 7208.51.98.90.00 
     III - 7208.90.20.10.11 
     IV - 7208.39.00.90.19 

 
 
 
 
 
 

95. 4 gr. ağırlığında, 18 ayar altından mamul bir yüzük ithal 
edilmektedir. Yüzük için ödenen toplam tutar işçilik 
dahil CIF 400 ABD Doları, ödeme şekli peşindir. Has 
altın gr fiyatı 50 ABD Dolarıdır. Eşyanın gümrük vergisi 
oranı % 0 dır. Bu veriler ışığında bu yüzük için KDV 
matrahını ABD Doları olarak hesaplayınız. (Külçe altın 
24 ayardır.) 

A) 200 B) 250 C) 350 D) 400 E) 450 
 
 
 
 

96. Aşağıdaki tarife pozisyonlarının hangisinde bir kenarı 
50 cm uzunluğunda kare biçiminde fular sınıflandırılır?  

A) 62.13 B) 62.14 C) 62.15 D) 62.16 E) 62.17 
 
 
 
 
 
 

 
97. Gümrük Müdürlüğü X İthalat ihracat Ltd. Şti. firmasının 

verdiği serbest dolaşıma giriş beyannamesinde(4000 
rejim kodu) beyan edilen 22.000.-$ kıymetin düşük 
olmasından tereddüt etmektedir. Müdürlükçe yapılan 
araştırmada, beyan edilen eşyanın aynısının Türkiye 
üretimi olanların yurtiçi fiyatlarının 28.000.-$ olduğu, 
eşyanın geldiği Fransa içinde bu eşyanın 28.000.-$ 
bedelle satıldığı, ayrıca bu eşyanın aynısının 
Türkiye’den ihracatında beyan edilen kıymetin 26.000.-
$ olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede eşyanın gümrük 
kıymeti nedir ve müdürlükçe nasıl işlem yapılır? 

A) Eşyanın kıymeti 26.000.-$ dır. Fark için vergilerin yanı 
sıra bu farkın 3 katı idari para cezası uygulanır. 

B) Eşyanın kıymeti 28.000.-$ dır. Fark için vergilerin yanı 
sıra bu farkın 3 katı idari para cezası uygulanır. 

C) Eşyanın kıymeti 28.000.-$ dır. Bunun için kıymeti 
6.000.-$ artırarak yurtdışı gider olarak beyan etmesi 
istenir. Beyannamede düzeltme yaptığı için sadece 
Gümrük Kanunu 241/1 idari para cezası uygulanır. 

D) Eşyanın kıymeti 22.000.-$ dır. Ayrıca cezai işlem 
uygulanmaz. 

E) Eşyanın kıymeti 26.000.-$ dır. Bunun için kıymeti 4.000.-
$ artırarak yurtdışı gider olarak beyan etmesi istenir. 
Beyannamede düzeltme yaptığı için sadece Gümrük 
Kanunu 241/1 idari para cezası uygulanır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98. Ağırlık itibarıyla %4 süt yağı, %10 süt proteini, %20 
nişasta, %40 invert şeker içeren Almanya menşeli  
1000 kg’lık bir ürünün tarım payı olarak fona ödenecek 
miktarı aşağıdakilerden hangisidir? (Soru kitapçığının 
sonunda yer alan Tarım Payı ve Bileşim Tablolarını 
kullanarak cevaplayınız.)  

A) 641,5 euro B) 692,1 euro  C) 714,9 euro 
D) 750,6 euro  E) 1152,3 euro 
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99.  

 
Kare sert meşe masa ve ekose kumaş minderli eşleşen 
ahşap 2 sandalyeden oluşan, perakende satışta tek 
kutu içine konulan demonte set halindeki eşya hangi 
yorum kuralına göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?   

A) 94.01, GYK 1, 2 (a), 3(c) ve 6 
B) 94.01  GYK 1, 2 (a), 3(b) ve 6 
C) 94.03  GYK 1, 2 (a), 3(a) ve 6 
D) 94.03 GYK 1, 2 (b), 3(b) ve 6 
E) 94.03 GYK 1, 2 (a), 3(c) ve 6 

 

 

 

 

 

 

 
100.  

I. İthalatçı (A), Çin’de bulunan (X) firmasından kadın-erkek 
spor kıyafetleri ithal etmektedir. Ürünler 1.000 adet kadın 
ve 1000 adet erkek için olmak üzere toplam 2.000 adet 
olup, ürünlerin birim fiyatı 20 ABD Dolarıdır.  

II. Ürünlerin teslim şekli CFR olup, ayrıca 50 ABD Doları 
sigorta gideri yapılmıştır.  

III. İthalatçı (A)’nın, satıcı (X)’den önceki işlemlerden kalan 
500 ABD Doları alacağı nedeniyle satış bedelinden bu 
tutar kadar indirim yapılmıştır.  

IV. İthalatçı, ithal konusu ürünler ile ilgili olarak 5.000 ABD 
Doları tutarında kendi hesabına pazarlama ve reklam 
gideri yapmıştır.  

V. (A) firması, (X) firmasına sahip olduğu hisseler nedeniyle 
1.000 ABD Doları tutarında temettü ödemesi yapmıştır.  

Yukarıdaki veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin 
gümrük kıymetini ABD Doları olarak hesaplayınız. 

  A) 39.550  B) 40.050 C) 44.550 D) 45.550 E) 46.550 
 
 

 

 

 

 
 

 16 Test bitti. 



72.08 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 
600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış):

7208.10  - Rulo halinde sadece sıcak haddelenmiş olup üzerlerinde kabartmalı
   motifler bulunanlar

7208.10.00.10.00  - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.10.00.90.00  - - Diğerleri

 - Diğerleri (rulo halinde, sadece sıcak haddelenmiş, dekapaj işlemi-  
   ne tabi tutulmuş):

7208.25  - - Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla olanlar:
7208.25.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.25.00.90.00  - - - Diğerleri
7208.26  - - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm.'den az olanlar:
7208.26.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.26.00.90.00  - - - Diğerleri
7208.27  - - Kalınlıkları 3 mm.'den az olanlar:
7208.27.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.27.00.90.00  - - - Diğerleri

 - Diğerleri (rulo halinde, sadece sıcak haddelenmiş):
7208.36  - - Kalınlıkları 10 mm.'yi geçenler;
7208.36.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.36.00.90.00  - - - Diğerleri
7208.37  - - Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm.'yi geçme-

     yenler:
 - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler

7208.37.00.10.11  - - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar
7208.37.00.10.19  - - - - Diğerleri

 - - - Diğerleri:
7208.37.00.90.11  - - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar
7208.37.00.90.19  - - - - Diğerleri
7208.38  - - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm.'den az olanlar:

 - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.38.00.10.11  - - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar
7208.38.00.10.19  - - - - Diğerleri

 - - - Diğerleri:
7208.38.00.90.11  - - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar
7208.38.00.90.19  - - - - Diğerleri
7208.39  - - Kalınlıkları 3 mm.'den az olanlar: 

 - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.39.00.10.11  - - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar
7208.39.00.10.19  - - - - Diğerleri

 - - - Diğerleri:
7208.39.00.90.11  - - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar
7208.39.00.90.19  - - - - Diğerleri
7208.40  - Rulo halinde olmayıp sadece sıcak haddelenmiş olup üzerlerinde 

   kabartmalı motifler bulunanlar:
 - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler

7208.40.00.10.11  - - - Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar
7208.40.00.10.19  - - - Diğerleri
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 - - Diğerleri:
7208.40.00.90.11  - - - Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar
7208.40.00.90.19  - - - Diğerleri

 - Diğerleri (rulo halinde olmayıp sadece sıcak haddelenmiş):
7208.51  - - Kalınlığı 10 mm.'yi geçenler: 

 - - - Kalınlıkları 15 mm. yi geçenler:
 - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler

7208.51.20.10.11  - - - - - Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri 
           1250 mm.yi geçmeyenler

7208.51.20.10.19  - - - - - Diğerleri
 - - - - Diğerleri

7208.51.20.90.11  - - - - - Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri 
           1250 mm.yi geçmeyenler

7208.51.20.90.19  - - - - - Diğerleri
 - - - Kalınlıkları 10 mm.'yi geçen fakat 15 mm.'yi geçmeyenler:

  - - - - Genişlikleri 2050 mm. veya daha fazla olanlar: 
7208.51.91.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.51.91.90.00  - - - - - Diğerleri

 - - - - Genişlikleri 2050 mm.'den az olanlar: 
7208.51.98.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.51.98.90.00  - - - - - Diğerleri
7208.52  - - Kalınlığı 4,75 mm.veya daha fazla fakat 10 mm.yi geçmeyenler :

 - - - Kapalı usulle veya dört yüzü haddelenmiş, genişliği 1250 mm.yi geçmeyenler :
7208.52.10.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.52.10.90.00  - - - - Diğerleri

 - - -  Diğerleri
 - - - - Genişlikleri 2050 mm. veya daha fazla olanlar

7208.52.91.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.52.91.90.00  - - - - - Diğerleri

 - - - -  Genişlikleri 2050 mm.den az olanlar
7208.52.99.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.52.99.90.00  - - - - - Diğerleri
7208.53  - - Kalınlığı 3 mm.veya daha fazla fakat 4,75 mm.den az olanlar :

 - - - Kapalı usulle veya dört yüzü haddelenmiş, genişliği 1250 mm.yi geçmeyen,
kalınlıkları 4 mm veya daha fazla olanlar :

7208.53.10.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.53.10.90.00  - - - - Diğerleri

 - - - Diğerleri :
7208.53.90.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.53.90.90.00  - - - - Diğerleri
7208.54  - - Kalınlığı 3 mm.den az olanlar:

 - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.54.00.10.11  - - - - Kalınlığı 2 mm.veya daha fazla olanlar
7208.54.00.10.19  - - - - Diğerleri

 - - - Diğerleri
7208.54.00.90.11  - - - - Kalınlığı 2 mm. veya daha fazla olanlar
7208.54.00.90.19  - - - - Diğerleri
7208.90  - Diğerleri:

 - - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:
 - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler



7208.90.20.10.11  - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

7208.90.20.10.12  - - - - Diğerleri
 - - - Diğerleri:

7208.90.20.20.11  - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

7208.90.20.20.12  - - - - Diğerleri
 - - Diğerleri:
 - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler

7208.90.80.10.11  - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

7208.90.80.10.12  - - - - Diğerleri
 - - - Diğerleri

7208.90.80.20.11  - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

7208.90.80.20.12  - - - - Diğerleri



 
Kod 

Tarım Payı (T 1) 
(EUR/100 Kg.) 

Tarım Payı (T 2) 
(EUR/100 Kg.) 

7195 255,69 218,54 

7196 265,99 227,34 

7200 53,08 45,37 

7201 63,38 54,17 

7202 72,40 61,88 

7203 80,98 69,21 

7204 92,99 79,48 

7205 55,75 47,65 

7206 66,05 56,45 

7207 75,06 64,15 

7208 83,64 71,49 

7209 95,66 81,76 

7210 58,77 50,23 

7211 69,08 59,04 

7212 78,09 66,74 

7213 86,67 74,08 

7215 62,05 53,03 

7216 72,34 61,83 

7217 81,36 69,54 

7220 65,31 55,82 

7221 75,62 64,63 

7260 129,13 110,37 

7261 139,43 119,17 

7262 148,45 126,88 

7263 157,03 134,21 

7264 169,04 144,48 

7265 131,80 112,65 

7266 142,10 121,45 

7267 151,11 129,15 

7268 159,69 136,49 

7269 171,71 146,76 

7270 134,82 115,23 

7271 145,13 124,04 

7272 154,14 131,74 

7273 162,72 139,08 

7275 138,10 118,03 

7276 148,39 126,83 

7300 69,77 59,63 

7301 80,06 68,43 

7302 89,08 76,14 

7303 97,66 83,47 

 



Nişasta/Glikoz (% Ağırlık olarak)
Süt yağı Süt proteini >= 0  <5 >= 5  <25 >= 25  <50 >= 50  <75 >=75
(% Ağırlık (% Ağırlık Sakkaroz/invert şeker/izoglikoz (% Ağırlık olarak)
olarak) olarak) >=0 >= 5 >= 30 >= 50 >= 70 >=0 >= 5 >= 30 >= 50 >= 70 >=0 >= 5 >= 30 >= 50 >=0 >= 5 >= 30 >=0 >= 5

<5 <30 <50 < 70 <5 <30 <50 < 70 <5 <30 <50 <5 <30 <5
>= 0 <1,5 >=0 <2,5 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7017 7758 7759

>=2,5 <6 7020 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028 7029 7030 7031 7032 7033 7035 7036 7037 7768 7769
>= 6 <18 7040 7041 7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051 7052 7053 7055 7056 7057 7778 7779
>=18 <30 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 7070 7071 7072 7073 7075 7076 7077 7788 7789
>=30 <60 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7087 7088 XXX 7090 7091 7092 XXX 7095 7096 XXX XXX XXX
>=60 7800 7801 7802 XXX XXX 7805 7806 7807 XXX XXX 7810 7811 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

1. Sınavda 100 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli soru 
bulunmaktadır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap 
sayılarının dörtte biri çıkarılarak net doğru cevap sayısı 
hesaplanacaktır. 

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi  
150 (yüz elli) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 
dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday 
sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında 
adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir. 
Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, 
rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna 
alınmayacaktır. 

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip düzenlenmediğini 
kontrol ediniz. T.C. Kimlik Numaranızı cevap kâğıdınızda 
ilgili yere doğru bir şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık 
olması durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. 
İLGİLİ KISIMLARI (AD SOYAD VE İMZA) 
DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ HÂLDE 
SINAVINIZ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. 

4. Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili 
kutucuğu kodlamayı unutmayınız. Aksi hâlde sınavınızın 
değerlendirilmesi MÜMKÜN OLMAYACAKTIR. 

5. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması 
gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli 
değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş cevapların optik cevap 
kâğıdına geçirilmesi için ek süre kesinlikle verilmeyecektir. 
Optik cevap kâğıdında her türlü kodlama siyah kurşun kalemle 
yapılacaktır.  Her alanın cevabı o alanın adının yazılı olduğu 
sütunda ve/veya sütunlarda kodlanacaktır.  

6. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan kitapçık türü ile 
her sayfada yer alan kitapçık türünün aynı olup olmadığını, 
sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının 
bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın 
sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon 
Görevlilerine başvurunuz. 

7. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri 
yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları mutlaka okuyunuz. 
Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 
kullanabilirsiniz. Bunun dışında müsvedde kullanmak 
yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve 
incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya sayfalarının eksik 
çıkması durumunda sınavınız geçersiz sayılır. 

8. Soruları ve cevapları herhangi bir şekilde dışarı çıkarmanız 
yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz 
sayılır. 

9. Adayların, Sınav Binasına Gelirken 
GETİREBİLECEKLERİ Araç, Gereç ve 
Eşyalar; Yumuşak uçlu siyah tahta kurşun kalem, silgi, 
kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj 
içerisinde veya ambalajsız), metal para, anahtarlıksız basit 
ev anahtarı, ulaşım kartı, geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş 
belgesi. 

 
 
 
 
 
 

 
 

10. Adayların, Sınav Binasına Gelirken 
GETİREMEYECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar; 

         Adaylar; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü 
saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; 
kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve 
diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve 
metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan 
boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız 
basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel 
toka ve basit piercing hariç); her türlü elektronik/mekanik 
cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, 
her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla 
(şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, 
cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap 
makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her 
türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, 
müsvedde kâğıdı defter, kitap, basmalı uçlu kalem, ders notu, 
sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap 
makinesi vb. araçlarla, su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim 
maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık 
malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildiren 
adaylar hariç) GETİREMEZLER. Emniyet Görevlileri 
tarafından yapılacak aramalarda belirtilen araç, gereç ve 
eşyaları yanında bulundurduğu tespit edilen adaylar binaya ve 
sınav salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina girişinde veya 
salonlarda emanet ALINMAYACAKTIR.  

11. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç, gereç ve eşyalardan 
herhangi birini bulundurduğu tespit edilen adayların durumu 
Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz 
sayılır. 

12. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak ve 
tartışmaya girmek; başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, 
başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeyleri alıp-
vermek yasaktır. Bunlardan herhangi birini yapan adayların 
durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların 
sınavları geçersiz sayılır. 

13. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya 
veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin durumu Sınav İptal 
Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 
Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 
zorunda değildir; sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve 
Optik cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek 
şekilde tutmanız gerekmektedir. 

14. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. 
Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. 
Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına 
uymanıza bağlıdır.  

15. Sınava giren adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik No 
yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti 
Kimlik Kartı, Süresi Geçerli Pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik 
Belgesi, KKTC Kimlik Kartı veya Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş 
ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartını bina ve salon girişinde ibraz 
edecektir. Sınav Giriş Belgeleri sınavın başlamasından sonra 
SALON BAŞKANI tarafından toplanacaktır. Bu belgeler 
dışında başka bir belgeyle sınava girmiş olsanız bile 
sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

16. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik 
cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi unutmayınız. Aksi 
takdirde sınavınız geçersiz sayılır ve hakkınızda hukukî yollara 
başvurulabilir. 

17. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV BAŞLAMIŞTIR.” 
denilmeden sınava başlamayınız. 

18. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama yapınız. 
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