
 

 



 

 

1.Çeşme Gümrük müdürlüğünden Türkiye'ye giren bir tır Eşyalarını İzmir Gümrük Müdürlüğüne bağlı 

Doğruer Lojistik A tipi genel Antreposuna antrepo beyannamesine istinaden boşaltım yapılmıştır. 

Eşyalar Firmanın Özel antreposu bulunan Manisa Gümrük Müdürlüğüne sevki istenmektedir Bu duruma 

göre eşyanın sevki hangi belgeyle yapılır? 

A)Antrepo beyannamesi 7171 

B)T1 Kapsamında 

C)Transit Refakat Belgesi  

D)Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi  

E)Aktarma Beyanı ile yapılır 

 

2.Ankara Gümrük Müdürlüğünden İhracat Beyannamesi açılarak sevk evrağı düzenlenmek suretiyle 

Gebze Gümrük Müdürlüğüne yönlendirilen aracın bu gümrük müdürlüğünden parsiyel ihracat yükü 

alarak Erenköy Gümrük Müdürlüğüne gelen bir tır buradan da ihracat parsiyel yük alarak Murat Bey 

Gümrük Müdürlüğüne sevki yapılan aracın buradanda antrepodan transit eşyası alarak Kapıkule 

Gümrük Müdürlüğüne yönlendirilen aracın kontrolleri yapılarak Türkiyeden ayrılmasına izin verilmiştir 

Yukarıdaki olayda Çıkış Gümrük idaresi hangisidir? 

A)Ankara Gümrük Müdürlüğü 

B)Gebze Gümrük Müdürlüğü 

C)Erenköy Gümrük Müdürlüğü 

D)Murat Bey Gümrük Müdürlüğü 

E)Kapıkule Gümrük Müdürlüğü 

 

3. Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki 

ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi 

tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşımadığı 

tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş 

rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde, yukarıda belirtilen eşyadan ayrı 

ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşya tanımı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? 

A)Şartlı muafiyet düzenlemesidir 

B)Serbest Bölgede Olan eşyadır 

C)Serbest dolaşımda olan eşyadır 

D)Gümrük Statüsü deyimidir 

E)Ekonomik etkili gümrük rejimleridir 

4. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumu 

aşağıdaki tanımlardan hangisi ile ifade edilir? 

A)Serbest dolaşımda olan eşya 

B)Serbest statüde eşyadır 

C)Gümrük Statüsü 

D)Gümrük vergileri ödeme zorunluluğu 

E)Gümrük deposu 

 



 

 

5. Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel 

düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yükler deyiminden 

aşağıdakilerden hangisini anlıyorsunuz? 

A)Tarım vergileri 

B)İşlenmiş tarım ürünleri bünyesindeki tarım payı hesaplamaları 

C)Sanayi ürünleri içinde yer alan tarım vergileri hesaplamaları 

D)Yüksek oranlı vergi hesaplamaları 

E)Toplu Konut fonu hesaplamaları 

 

6. Gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer 

hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemleri 

deyiminden aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? 

A)Gümrük Kontrolü 

B)Gümrük Gözetimi 

C)Gümrüklü saha 

D)Gümrük hesaplamaları 

E)Gümrük denetimi 

 

 

7. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması" deyimine aşağıdakilerden 

hangisi girmemektedir? 

A) Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını 

B) Gümrüğe tasfiye edilmesini 

C) İmhasını, 

D) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını, 

E) Bir serbest bölgeye girmesini, 

 

8.Knauf Firması Fabrika alanında konteyner dolumu yaptıktan sonra Fatura ve vesaikleri Müşteri 

temsilcisine detayları geçmiştir .Konteynerin mühürlemesi yapıldıktan sonra Konteyner Derince 

Limanına sevk edilmiş olup bu süre zarfında Gümrük Beyannamesinin taslağı hazırlanmıştır.Konteyner 

Limana Girdikten sonra Kapıdan kayıt almış Şoför eşyaları İkinci liman arasına indirmiştir.Yukarıdaki 

olaya göre Hangi işlem yapılmıştır? 

A)Eşya gümrük denetimine girmiştir 

B)Eşya gümrüğe sunulmuştur 

C)Eşya Gümrükçe Onaylanmış İşlem Kullanıma tabi tutulmuştur 

D)Eşya Gümrük Kontrolündedir 

E)Eşya Gümrük gözetimine alınmıştır 



 

 

9.Doğruer Lojistik antreposuna 20060000AN002123 Tescilli Antrepo Beyannamesi kapsamı Badem cinsi 

eşya indirilmiştir.Firma Badem cinsi eşyanın Türkiye’ye serbest dolaşıma giremeyeceğini Tarım ve 

Orman Bakanlığınca düzenlenen Uygunsuzluk yazısı almıştır Bu duruma göre eşyanın Bolivya’dan bir 

alıcısı çıkmış olup bademleri Güzel paketlere konulmak suretiyle ambalajlı bir şekilde almaya karar 

vermiştir .500 kg lık çuvallar içinde olan bademler 200 gramlık paketlere alınarak işlemler 

tamamlanmıştır Yukarıdaki duruma göre firma aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? 

A)Eşya İmhadan kurtarılmıştır 

B)Eşya elleçleme yapılmıştır 

C)Eşya Gümrük Kontrolü altında işlenmiştir 

D)Eşya Gümrük gözetiminde menşe değiştirmiştir 

E)Eşyalar için özel durum alanı uygulanmıştır 

 

10.Aşağıdakilerden hangisi Dökme eşyadır? 

A)Firkete 

B)Pik 

C)Sac 

D)Hurda demir 

E)Levha 

 

11.Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Politikası önlemi arasında sayılmamıştır? 

A)Gözetim 

B)Korunma 

C)İlave Gümrük vergisi 

D)Miktar kısıtlamaları 

E)İhracat Yasaklamaları 

 

12. Temsil Hakkı ve Yetkilendirilmiş Yükümlü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük 

idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler. 

B)Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler Dahil olmak üzere, temsilci Türkiye 

Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir. 

C) Temsil, doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsilci, doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve 

hesabına hareket eder.  

D)Dolaylı temsil durumunda ise kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. 

E) Bir başka kişi adına veya hesabına hareket ettiğini beyan etmeyen ya da bir temsil yetkisine sahip 

olmadığı halde, başka bir kişi adına ya da hesabına hareket ettiğini beyan eden kişi, kendi adına ve 

kendi hesabına hareket ediyor sayılır. 



 

 

13. Gümrük Kanuna göre Karar alınması talebinin yazılı olarak yapılması gerekir. Gümrük idareleri, söz 

konusu talebe ilişkin başvurunun kendilerine ulaştığı tarihten itibaren ne kadar süre içinde karar alırlar? 

A)10 Gün 

B)15 Gün 

C)30 Gün 

D)Bir ay 

E)45 Gün 

 

14.Gümrük Kanuna göre Alınan kararlar gümrük idareleri tarafından ne zaman uygulanır? 

A)Derhal 

B)Tebliğ tarihinde 

C)Tebellüğ tarihinde 

D)15 Gün sonra 

E)1 ay içinde 

 

15.Gümrük Kanuna göre bilgi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kişiler gümrük idarelerinden gümrük mevzuatının uygulanması hakkında bilgi talep edebilirler. 

B) Bilgiler, talep edene ücretli olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya 

ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar, 

talepte bulunan tarafından karşılanır. 

C) Yazılı talep üzerine Müsteşarlık veya yetkilendirdiği gümrük idaresi tarafından bağlayıcı tarife veya 

bağlayıcı menşe bilgileri verilir. 

D) Bağlayıcı tarife veya bağlayıcı menşe bilgisi, gümrük idarelerini, hak sahibine karşı sadece eşyanın 

tarife pozisyonu konusunda veya eşyanın menşeinin tespiti konusunda ve yalnızca bilginin verildiği 

tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. 

E) Bağlayıcı tarife bilgisi veriliş tarihinden itibaren altı yıl; bağlayıcı menşe bilgisi veriliş tarihinden itibaren 

üç yıl geçerlidir. Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan bağlayıcı bilgi iptal edilir. 

 

16. Bağlayıcı Menşe Bilgisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanıştır? 

A) Bağlayıcı Menşe Bilgisi, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

tarafından verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşeinin tespitine ilişkin idari karardır. 

B) Bağlayıcı Menşe Bilgisi başvurularının sadece bir kalem eşya için yapılması gerekir. Bir kalem eşya 

deyiminden Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı yasal 

ya da tercihli vergi oranına tabi olan eşya anlaşılır. 

C) Bağlayıcı Menşe Bilgisinin, idarece karar verilebilmesi için gereken tüm belgelerin temin edildiği 

tarihten itibaren 30 Gün içinde başvuru sahibine bildirilmesi gerekir. 

D) Bağlayıcı Menşe Bilgisinin verilmesinde Kanunun 17 ila 22 nci ve bu Yönetmeliğin 33 ila 45 inci 

maddelerinde yer alan, eşyanın menşeinin belirlenmesine ilişkin hükümler esas alınır. 

E) Bağlayıcı Menşe Bilgisi, ek-3'te yer alan örneğe uygun bir formla başvuru sahibine bildirilir. Bu 

bildirimde gizlilik esasına göre verildiği kabul edilen hususlar ve Bağlayıcı Menşe Bilgisine karşı Kanunun 

242 nci maddesi hükümleri çerçevesinde itiraz yolunun açık olduğu belirtilir. 



 

 

17.Mücbir sebep ve beklenmeyen haller arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Yükümlü firmanın iflası veya Tüzel firmalarında firma ortağı ölümü, 

B) Ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk, 

C) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, 

D) Yükümlünün iradesi dışında meydana gelen ve müdahalesiyle önlenemeyecek diğer durumlar. 

E) Kanuni grev ve lokavtlar, 

 

18. Aşağıdaki tanımlardan hangisi gümrük kanunda geçmemektedir? 

A) İthalat vergileri deyimi 

B) Gümrük kontrolü deyimi 

C) Gümrüklü saha 

D) Eşyanın teslimi deyimi 

E) Risk deyimi 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi gümrük işlemlerinin bitirilmesi olarak belirtilmemiştir? 

A) Eşyaya ait vergilerin ödenmesi 

B) Eşyaya ait vergilerin ödenmesini veya kaldırılmasını 

C) Eşyaya ait vergilerin teminata bağlanması 

D) Eşyaya ait vergilerin geri verilmesi 

E) Eşyanın gümrüğe terk edilmesini veya imhasını veya müsadere edilmesi 

 

20. Gümrük kanuna göre Bağlayıcı tarife bilgisi ve Bağlayıcı menşe bilgisi hangi kurum tarafından 

verilir? 

A) Müsteşarlık veya yetkilendirdiği gümrük idaresi tarafından verilir 

B) Gümrükler Genel Müdürlüğü veya yetkilendirdiği gümrük müdürlüğü tarafından 

C) Risk Yönetim Kontrol Genel Müdürlüğü veya yetkilendirdiği gümrük idaresi tarafından 

D) Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Yetkili Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından verilir 

E) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Yetkili Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından verilir 

 

21. Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) - Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) (03.06.2016 t. 29731 s. R.G.) 

Göre aşağıdaki Bölge Müdürlüklerinden hangisi Btb vermeye yetkili değildir? 

A) Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

B) Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

C) Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

D) Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

E) Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 



 

 

22. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere 

gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği 

gümrük idaresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? 

A) Giriş Gümrük İdaresi 

B) Varış Gümrük İdaresi 

C) İhracat Gümrük İdaresi 

D) İthalat Gümrük İdaresi 

E) Transit Gümrük İdaresi 

 

23. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı belirtiniz? 

A) Bağlayıcı Tarife Bilgisi veriliş tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir 

B) Bağlayıcı Menşe Bilgisi veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir 

C) Yazılı talep üzerine Müsteşarlık veya yetkilendirdiği gümrük idaresi tarafından bağlayıcı tarife veya 

bağlayıcı menşe bilgileri verilir. 

D) Geçerliliğini kaybeden bağlayıcı tarife veya menşe bilgisinin hak sahibi, söz konusu bağlayıcı bilgiye 

dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini kaybetmesinden önce, ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne 

bağlayıcı sözleşmeler yaptığı takdirde, geçerliliğini kaybeden tarife veya menşe bilgisini, söz konusu 

yayımın ya da tebligatın yapıldığı tarihten itibaren oniki aylık bir süre boyunca kullanabilir. 

E) Bağlayıcı tarife veya bağlayıcı menşe bilgisi, gümrük idarelerini, hak sahibine karşı sadece eşyanın 

fasıl konusunda veya eşyanın menşeinin tespiti konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra 

tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. 

 

24. Yanlış veya eksik belge ve bilgiye dayanması nedeniyle geçerliliğini yitiren Bağlayıcı Menşe 

Bilgisi'nin hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini yitirmesinden önce ilgili 

eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtladığı takdirde, geçerliliğini 

yitiren menşe bilgisini geçerliliğin sona erdiği tarihten itibaren ne kadar süreyle kullanabilir? 

A) 1 ay 

B) 2 ay 

C) 3 ay 

D) 6 ay 

E) Kullanılamaz 

25. Gümrük genel tebliği (seri no : 11) Tarife bilgisinin bağlayıcılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru 

olarak verilmiştir? 

A ) Verildiği tarihten itibaren hak sahibine karşı bağlayıcıdır. 

B ) 6 yıl geçerlilik süresi vardır. 

C ) Bölge müdürlüğünce verilen sınıflandırma görüşüdür. Bağlayıcılığı yoktur. 

D ) Bağlayıcılığı tüm mükellefler için geçerlidir. 

E ) Bağlayıcılığı tüm ithalat ihracat yapan firmaları kapsamaktadır. 



 

 


