İHRACAT MEVZUATI SORULARI

1-) İhracata
ilişkin düzenlenen CITES
Belgesinin geçerlilik süresinin kaç aydır ?
A)

5 Ay

B)

6 Ay

C)

10 Ay

D)

12 Ay

2-) Cites belgesi Ek I-B, II-B ve III-B sayılı
listelerde yer alan bir türe ait örnek için hangi
bakanlığa başvuru yapılır ?
A)

Çevre ve şehircilik bakanlığı

B)

Orman ve su işleri bakanlığı

C)

Tarım ve köy işleri bakanlığı

D)

Gümrük ve ticaret bakanlığı

4-) CITES belgeleri, Ek-1'de yer alan formda
belirtilen bilgileri kapsar ve kaç nüsha olarak
hazırlanır ?
A)

3 nüsha

B)

4 nüsha

C)

5 nüsha

D)

6 nüsha

5-) Ozon tabakasını incelten maddelerin
azaltılmasına ilişkin “Ozon Tabakasının
Korunmasına Dair sözleşmenin adı nedir ?
A)

Hamburg

B)

Nairobi

C)

Montreal Protokolu Viyana Sözleşmesi

D)

Hiçbiri

A)

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı

6-) İhracat özet beyan Özet beyan kapsamı
eşyanın özet beyanın tescil edildiği tarihi
izleyen kaç gün içerisinde Türkiye gümrük
bölgesini terk etmemesi halinde özet beyan
verilmemiş sayılır?

B)

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı

A)

100

C)

Zirai Karantina

B)

150

D)

Sağlık Bakanlığı

C)

200

D)

300

3-) Cites belgesi Ek I-A, II-A ve III-A sayılı
listelerde yer alan bir türe ait örnek için hangi
bakanlığa başvuru yapılır ?
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7-) Türkiye Gümrük Bölgesine havayoluyla
getirilen ve 63 üncü madde hükümlerine göre
özet beyanı verilen eşyanın, varış yeri ile
alıcısının değişmemesi koşuluyla, gümrüğe
sunulduğu tarihten itibaren kaç gün içinde,
boşaltıldığı havalimanından havayoluyla
tekrar Türkiye Gümrük Bölgesi dışına
çıkışında özet beyan aranmaz?
A)

10 Gün

B)

12 Gün

C)

14 Gün

D)

18 Gün

8-) Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden
eşyanın kombine taşımacılıkla taşındığı
hallerde özet beyanı verme yükümlülüğü
hangi aracının işleticisine aittir?
A)

Taşınan Taşıma

B)

Taşıyan Taşıma

C)

Taşıma Taşınan

D)

Nakliyeci Söför

9-) Türkiye Gümrük Bölgesini terk ederken
kullanılan taşıtın işleticisi veya temsilcisi,
çıkış gümrük idaresine Türkiye Gümrük
Bölgesini terk ettiği ana kadar taşıtın çıkışını
bildirir. Çıkış bildirimi, taşıtta taşınan tüm
eşyayı kapsayacak şekilde hangi yoluyla
verilir?
A)

Yazılı

B)

Sözlü

C)

Veri İşleme Tekniği

D)

İnternet Yoluyla

10-) Çıkış bildirimi ile birlikte manifesto
bilgileri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla
gümrük
idaresine
gönderilir.
Orijinal
manifesto
ve
konşimentolar
gümrük
kontrolleri kapsamında gerekli görüldüğünde
gümrük idaresine ibraz edilmek üzere
Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen
belge saklama süresince muhafaza edilir.
Çıkış bildirimi ile çıkış bildirimine konu olan
beyanname ve manifesto bilgileri üzerinden
Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde deniz taşıtının çıkışından sonra
kaç saat içerisinde gerekli işlem ve kontroller
yapılır?
A)

12

B)

6

C)

8

D)

24

11-) İhracat vergilerine tabi eşyanın bir
gümrük beyannamesi kapsamında Türkiye
Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi halinde,
gümrük
yükümlülüğü
durumu
nasıl
değerlendirilir ?
A)

Başlar

B)

Doğar

C)

Sonlanır

D)

hiçbiri
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12-) İhracat vergilerine tabi eşyanın bir
gümrük beyannamesi kapsamında Türkiye
Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi halinde,
gümrük
yükümlülüğü
doğar.Gümrük
yükümlülüğü,
söz
konusu
gümrük
beyannamesinin tescili tarihinde ne olur ?
A)

Doğar

B)

Başlar

C)

Sonlanır

D)

Ötelenir

13-) İhracat vergilerine tabi eşyanın bir
gümrük beyannamesi kapsamında Türkiye
Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi halinde,
gümrük
yükümlülüğü
doğar.Gümrük
yükümlülüğü,
söz
konusu
gümrük
beyannamesinin
tescili
tarihinde
başlar.Basitleştirilmiş
usulde
yapılan
beyanlarda basitleştirilmiş işlemlere ilişkin
beyannamenin ya da ............. işleminin
yapıldığı tarihte başlar?

A)

Onaylandığı

B)
Faturanın Tescil Edildiği Ya Da Tescil
Hükmünde Olan Kayıt Yapıldığı
C)

İşleme Konulduğu

D)

Mühürlendiği

14-) İhracatın yukarıdaki şartlara uygun
olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil
olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten
itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesine
göre
belirlenen
gecikme
zammıyla birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç
edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi
Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler
nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil
edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre
ilgili dönemler için geçerli ....... ile birlikte
tahsil edilir. Boşluğa ne gelmelidir ?
A)

Tecil Zammı

B)

Tecil Faizi

C)

Gecikme Faizi

D)

Gecikme Zammı

15-) İhracatın mücbir sebepler veya
beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde
gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık
sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün
içinde başvuran ihracatçılara, Maliye
bakanlığınca veya bakanlığın uygun görmesi
halinde vergi dairelerince kaç aya kadar ek
süre verilebilir ?
A)

1 AY

B)

2 AY

C)

3 AY

D)

5 AY
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16-) Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi
için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş
olmalıdır hangisi bu şartlardan birisi değildir?
A)
Teslim yurt dışındaki bir müşteriye
veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili
gümrük antreposu işleticisine yapılmalı
B)
Teslim mallar yetkili gümrük antreposu
işleticisine tevdi edilmelidir.
C)
Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti
gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye
veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da
yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır
D)
Teslim yurt dışındaki bir müşterinin
yurtiçindeki müşterisine yapılmalıdır,
17-) ihracat sayılan teslim ve şekillerde İhraç
edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak
maddelerin ithalinde ödenmesi gereken
katma değer vergisini teminata bağlatmak
suretiyle işlem yaptırmaya, teminata tabi
işlemleri tespit etmeye, teminatın türü, şekli
ve miktarı ile uygulamaya ilişkin usul ve
esasları belirlemeye hangi kurum yetkilidir?
A)

Bakanlar kurulu

B)

Hazine müsteşarlığı

C)

Gümrük ve ticaret bakanlığı

D)

Maliye Bakanlığı

19-) İhracat rejimi, serbest dolaşımda
bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye
Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin
hükümlerin uygulandığı rejimdir aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A)
Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç
edilecek eşya, ihracata ilişkin gümrük
beyannamesi ile yetkili gümrük idaresine
beyan edilir.
B)
Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak
eşyanın gümrük beyannamesine tabi
olmayacağı hal ve şartlar yönetmelikle
belirlenir.
C)
Müsteşarlık, gerektiğinde ihraç
eşyasının cinsine, niteliklerine ve ihracatın
özelliğine göre ihracatın daha kolay
yapılmasını sağlayacak usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.
D)
İhraç eşyası, buna ilişkin gümrük
beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu
durum ve niteliğini gümrük kontrolünden
çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu
haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi
koşuluyla fiilen ihraç edilmiş sayılır. Bu
durumda, ihraç eşyası üzerindeki gümrük
gözetimi sona erer.

18-) Serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç
amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına
çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı
rejimdir hangi rejim tanımlanmıştır?
A)

İhracat

B)

Dir

C)

Hir

D)

Transit
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20-) İhracatta sözlü beyana tabi eşyalardan
değildir ?

22-) İhracat Rejimi fiili ihracat ile ilgili yanlış
bir ifadedir ?

A)
Yolcu ve turistlerin beraberlerindeki
kişisel eşya

A)
Kara ve demir yoluyla çıkışlarda,
gümrük idaresince çıkış işlemleri tamamlanıp
kara sınırından yabancı bir ülkeye fiilen çıktığı
veya serbest bölgeye fiilen girdiği

B)
Nakil
vasıtaları
hizmetlilerinin
beraberinde götürecekleri kişisel eşya,
C)
Bilim adamı, sanatçı ve işçilerin
mesleklerini
icra
için
beraberlerinde
götürdükleri aletleri ile takımları ve ticari
kıymette olan numuneleri,
D)
Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma
Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli
İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma
Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve Emniyet Genel Müdürlüğünün münhasıran
asli görevleri ve Müsteşarlığın kaçakçılıkla
mücadele görevi ile ilgili olarak ithal edecekleri
her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine,
cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma,
geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve
yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında
kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve
yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz
olarak dış kaynaklardan alınan yardım
malzemesi,

21-) İhracat Rejimi beyanname
kullanılan belgelerden değildir ?
A)

Sözlü Beyan Formu, Özel Fatura

B)

Kumanya Listesi

C)

ATA Ve CPD Karneleri

D)

Tır Karnesi

E)

Form 302 Belgesi

olarak

B)
Deniz ve hava yoluyla çıkışlarda,
eşyanın yüklendiği deniz veya hava taşıtının
hareket ettiği
C)
Dış seferde bulunan ya da dış sefere
çıkacak olan deniz ve hava taşıtlarına 418 ve
476 ila 482 nci maddeler çerçevesinde
yapılacak teslimlerde eşyanın teslim edildiği
D)

hiçbiri

23-) İhracat Rejimi Geçici depolama süresi ve
takip edilmeyen beyannameler 77 nci madde
hükümleri uyarınca, ihracat veya yeniden
ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine
konulması talep edilen eşya, buralarda kaç
ay kalabilir?
A)

1

B)

2

C)

3

D)

4
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24-) Gümrük yönetmeliği 77 nci madde
hükümleri uyarınca, ihracat veya yeniden
ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine
konulması talep edilen eşya, buralarda bir ay
kalabilir. Sözü edilen eşya ile ilgili olarak
beyanname tescil edilip edilmediğine
bakılmaksızın bu süre içinde ek süre
talebinde bulunulması halinde, gümrük
müdürlüklerince en çok kaç aya kadar ek süre
verilebilir?

26-) Geçici depolama yerlerine konulmaksızın
ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma
süresi
.......aydır.
Bu
süre
gümrük
müdürlüklerince makul sebeplerle en çok ...
ay uzatılabilir. Bu süreler içinde işlemleri
tamamlanmayan
beyannameler
iptal
edilir.Boşlukları tamamlayınız ?

A)

A)

2-1

B)

1-2

1

C)

1-3

B)

2

D)

2-2

C)

3

D)

4

25-) Bir aylık süre ve verilen ek süre içinde
gümrük işlemleri bitirilerek yerinden
kaldırılmayan eşya için gümrük yükümlüsüne
tebligat yapılarak, tebliğ tarihinden itibaren
kaç gün içinde eşyanın geçici depolama
yerinden çıkarılması; aksi takdirde, bu
eşyanın gümrüğe terk edilmiş sayılacağı
bildirilir. Bu süre içinde de yerinden
çıkarılmaması halinde eşya gümrüğe terk
edilmiş sayılır ve tasfiye hükümlerine göre
işlem yapılır. Bu eşyaya ilişkin olarak tescil
edilmiş beyanname varsa iptal edilir?
A)

27-) İhracat rejimi kararı 95/7623 İhracatta
yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir ?
A)

Ekonomi bakanlığı

B)

ihracatçılar birliği genel sekreterliği

C)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

D)

Gümrükler Genel Müdürlüğü

28-) Aşağıdakilerden hangisi ihracı yasak
mallardan değildir ?
A)

Hint keneviri

B)

Tütün tohumu ve fidesi

10

B)

20

C)

30

C)
Doğadan toplanan doğal çiçek
soğanları

D)

45

D)

Afyon ve haşhaş kellesi
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29-) Aşağıdakilerden hangisi ihracı yasak
mallardan değildir ?
A)

Salep

B)

Datça hurması

C)

Yalankoz

D)

Doğa Mantarı

30-) Aşağıdakilerden hangisi ihracı yasak
mallardan değildir ?
A)

Ankara (Tiftik) keçisi

B)
Ceviz,adlı ağaç türlerinin kütük,
tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı

32-) Kamu kuruluşları tarafından açılan
uluslararası ihaleler çerçevesinde, ihaleyi
kazanan firma veya kuruluş tarafından,
Türkiye’de üretilen malların, gelir ve giderleri
Türkiye’de kaydedilen yurt dışı müteahhitlik
hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin yeni
alıcılara ihracatı veya mevcut alıcılara yönelik
ihracat artışı ile taahhüt gereğince
Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyelinin
geliştirilmesine
yönelik
Müsteşarlıkça
onaylanan diğer işlemleri,neyi ifade eder ?
A)

Barter

B)

Takas

C)

İhale

D)

Offset

C)
Zeytin,incir, fındık, antep fıstığı, asma
fidanları
D)

Odun

31-) Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı
ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye
gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere
çıkarılmasını veyahut Müsteşarlıkça ihracat
olarak kabul edilecek sair çıkış ve
işlemleri,neyi ifade eder ?
A)

Transit

B)

Dahilde İşleme

C)

İhracat

D)

İhracat Sayılan Satış Teslimler

33-) İhracat yönetmeliğine göre İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış
gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine
sunulma süresi, İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliğinin onay tarihinden itibaren
uzatılmamak üzere kaç gündür?
A)

10 gün

B)

20 gün

C)

30 gün

D)

45 gün

ERKAN ATEŞ TARAFINDAN www.gumrukmusaviri.net için hazırlanmıştır kopyalanabilir çoğaltılabilir

34-) Konsinye ihracat başvuruları ilgili
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
yapılır.İhracatçı
Birlikleri
Genel
Sekreterliğince konsinye ihracat olarak
onaylanmış gümrük beyannamelerinin.....
gün içinde gümrük idarelerine sunulması
gerekir Boşluğa ne gelmesi gerekir ?
A)

10

B)

20

C)

30

D)

45

35-) Konsinye olarak gönderilen malın ihraç
tarihinden itibaren ------- yıl içinde kesin
satışının yapılması gerekir. Bu süre, haklı ve
zorunlu nedenlere istinaden müracaat
edilmesi halinde, izni veren İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliğince ------ yıl daha
uzatılabilir.boşluğu tamamlayınız ?
A)

1-3

B)

1-2

C)

2-2

D)

3-2

36-) Uluslararası ticari fuarlara ve sergilere,
gerek ülkemizi temsilen ulusal düzeyde
gerekse bireysel olarak katılacak firma ve
kuruluşlarca yurt dışına gönderilecek bedelli
veya bedelsiz mallar ile yurt dışında
düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya
tanıtım amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer
gibi etkinliklere kişi veya kuruluşlarca
gönderilecek bedelli veya bedelsiz malların
yurt dışına çıkışıyla ilgili başvurular doğrudan
ilgili gümrük idarelerine yapılır. Gümrük
idareleri söz konusu malların yurt dışına çıkışı
için yapılan talepleri ilgili mevzuat
çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır.Gümrük
idareleri, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt
dışına çıkışına izin verdikleri bedelli ve/veya
bedelsiz mallar (bilim, sanat, kültür, tanıtım
amaçlı fuar/sergi hariç) ile ilgili gümrük
beyannamelerinin onaylı bir örneğini,
beyannamenin kapanış tarihinden itibaren,
en geç kaç gün içinde firmanın beyan ettiği
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
gönderir?
A)

10 gün

B)

15 gün

C)

20 gün

D)

30 gün

37-) Kayda bağlı ihracat, bedelsiz ihracat,
savunma sanayi dışındaki alanlarda ofset
kapsamında yapılacak ihracat ile yurt dışı
müteahhitlik
ve
teknik
müşavirlik
kapsamında yapılacak ihracata ilişkin usul ve
esaslar Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça
belirlenir.
hangi
bakanlıktan
bahsedilmektedir?
A)

Gtb

C)

Maliye

B)

Ekonomi

D)

Kalkınma
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38-) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat
hangi mevzuatı hükümlerine tabidir?
A)

Dış Ticaret Mevzuatı

B)

Gümrük Mevzuatı

C)

Kambiyo Mevzuatı

D)

İhracat Mevzuatı

39-) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar
karşılığında aynı bedel ve şartlarla mal
ihracına ilişkin talepler, durumu gösterir
belgelere istinaden gümrük mevzuatı
çerçevesinde giriş ve çıkışta ayniyeti tespit
edilmek suretiyle hangi idare tarafından
sonuçlandırılır?
A)

Gümrük İdaresi

B)

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

C)

Bölge Müdürlüğü

D)

Ekonomi Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilat

40-) İhracat Yönetmeliği (06.06.2006 t. 26190
s. R.G.) Gümrük idarelerince yapılacak
işlemler hangisi yanlıştır ?
A)
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin
elektronik ortamda oluşturdukları "birlik onay
kodu"nu ararlar. "birlik onay kodu"
doğrulanmayan gümrük beyannamelerine
istinaden mal çıkışı yapılmaz.
B)
Otomasyona
geçmemiş
gümrük
idareleri ise, ihracat işlemlerinde gümrük
beyannamesi üzerinde İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliğinin onayını/kaydını ararlar.
İhracatçı
Birlikleri
Genel
Sekreterliği
onayı/kaydı
bulunmayan
gümrük
beyannamelerine
istinaden
mal
çıkışı
yapılmaz.

C)
Gümrük idarelerince tescil edilen
gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir
değişiklik
yapılması
veya
gümrük
beyannamelerinin iptal edilmesi halinde, bu
husus işlemi yapan gümrük idaresi tarafından
onayı/kaydı veren İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliğine bildirir
D)
Gümrük idarelerince tescil edilen
gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir
değişiklik
yapılması
veya
gümrük
beyannamelerinin iptal edilmesi halinde, bu
husus işlemi yapan gümrük idaresi tarafından
mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine
Türkiye İstatistik Kurumuna Gümrükler genel
müdürlüne bildirilir.

41-) Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne
İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12) (08.12.2004 t.
25664 s. R.G.) dış ticaret sermaye şirketleri ile
ilgili yanlış bir ifadedir ?
A)
olan

Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL

B)
bir önceki takvim yılında gümrük
beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon
ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı
gerçekleştiren
C)

Limited Şirketlere

D)
Ocak ayının son gününe kadar
başvurulması kaydıyla "Dış Ticaret Sermaye
Şirketi" statüsü verilebilir
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42-) İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı
Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası
Uygulama Genel Tebliği (18.05.2017 t. 30070
s. R.G.)İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun
tevsiki kaydıyla aşağıda sayılan işlemler
nedeniyle düzenlenen kâğıtlar (gümrük
idarelerine verilen beyannameler dâhil)
damga
vergisinden
müstesnadır.
aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi
değildir ?

43-) İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı
Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası
Uygulama Genel Tebliği (18.05.2017 t. 30070
s. R.G.)İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun
tevsiki kaydıyla aşağıda sayılan işlemler
nedeniyle düzenlenen kâğıtlar (gümrük
idarelerine verilen beyannameler dâhil)
damga
vergisinden
müstesnadır
aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi
değildir ?

A)
Dahilde işleme izni kapsamında iznin
geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat.

A)
Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı
karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde
kullanılan girdilerin Toprak Mahsulleri
Ofisinden veya Şeker Kurumunca tespit edilen
şeker fabrikalarından alımı

B)
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında
belgenin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan
ithalat veya yurt içi alımlar.
C)
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı
Gümrük Kanununun 131 inci maddesine
istinaden ithalat vergilerinden kısmi muafiyet
suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj
malzemesi ithali ile kati ihraç edilen mallara
ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve
ithali.

B)
Transit Rejimine konu malın satın
alınması ve satılması
C)

İhracat karşılığı yapılacak ödemeler

D)
İhracattan doğan alacağın İhracatçı
tarafından temliki

D)
İhracat bağlantıları için düzenlenecek
anlaşmalar
44-) Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Vergi,
Resim, Harç İstisnası Belgesinin iptal edilmesi
veya iptal işleminin kaldırılması halinde,
Ekonomi Bakanlığı tarafından bu durum
işlem tarihini takip eden kaç gün içinde ilgili
vergi dairesine bildirilir?
A)

10 gün

B)

3 gün

C)

20 gün

D)

30 gün
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45-) İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı
94/6401 (11 Ocak 1995 tarih ve 22168 S. R.G.
hakkında yetkili merci neresidir ?
A)

Ekonomi bakanlığı

B)

İhracatçı birliği genel sekreterliği

48-) Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
Yardımlarına
İlişkin
Para-Kredi
ve
Koordinasyon Kurulunun 10/2/2015 Tarihli
ve 2015/1 Sayılı Kararı (14.02.2015 t. 29267 s.
R.G.) iade kapsamında oluşan eşyalardan
değildir ?

C)

Para kredi koordinasyon kurulu

A)

Yumurta

D)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

B)

Makarnalar

C)
Meyve suları ve sebze suları, meyve
nektarları
46-) İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı
94/6401 (11 Ocak 1995 tarih ve 22168 S.
R.G.) kararına göre ihracatta sağlanacak
devlet desteğinin kaynağını hangi fonlar
oluşturur ?
A)

Toplu konut fonu

B)

Tütün fonu

C)

Destekleme fiyat istikrar fonu

D)

İhracatçılar birliği nispi birlik aidatları

D)

Ay çiçek yağı

49-) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer
Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin
Tebliğ (İhracat: 2017/7) (04.08.2017 t. 30144
s. R.G.) kapsamında yapılacak ihracatlar
hangi makanın iznine tabidir ?
A)

Milli savunma bakanlığı

B)
Ekonomi Bakanlığının (İhracat Genel
Müdürlüğü)
C)
Ekonomi Bakanlığının (İthalat Genel
Müdürlüğü)
D)

47-) İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı
94/6401 (11 Ocak 1995 tarih ve 22168 S.
R.G.) kapsamında olan yarımlardan değildir ?
A)
Yurt dışı ofis-mağaza işletme ve tanıtım
faaliyetlerine ilişkin yardımları
B)

Eğitim yardımlarını

C)
Yurt içi ve yurt dışı uluslararası
nitelikteki ihtisas fuarlarına ilişkin yardımlar
D)

Gümrük vergisi iadesi

Gümrükler Genel müdürlüğü

50-) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer
Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin
Tebliğ (İhracat: 2017/7) (04.08.2017 t. 30144
s. R.G.) ihracata ilişkin başvuru kim
tarafından sonuçlandıırlır?
A)

Milli savunma bakanlığı

B)

Gümrükler genel müdürlüğü

C)

Ekonomi bakanlığı

D)

Hiçbiri

ERKAN ATEŞ TARAFINDAN www.gumrukmusaviri.net için hazırlanmıştır kopyalanabilir çoğaltılabilir

51-) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer
Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin
Tebliğ (İhracat: 2017/7) (04.08.2017 t. 30144
s. R.G.) Ek-1’deki listede yer alan kimyasal
maddelere ilişkin verilen ihracat izninin
geçerlilik süresi temdit edilmemek üzere izin
tarihinden itibaren ne kadar geçerlidir ?
A)

1 yıl

B)

6 ay

C)

3 ay

D)

90 gün

52-) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer
Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin
Tebliğ (İhracat: 2017/7) (04.08.2017 t. 30144
s. Ek-2 ve Ek-3’teki listelerde yer alan
kimyasal maddelere ilişkin verilen ihracat
izninin geçerlilik süresi temdit edilmemek
üzere izin tarihinden itibaren süresi ne
kadardır ?

53-) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer
Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin
Tebliğ (İhracat: 2017/7) (04.08.2017 t. 30144
s. R.G.)İhracatı yapılan kimyasal maddelere
ilişkin mal taşıma belgesinin (CMR) bir örneği
fiili ihracatı müteakip kaç işgünü içinde
firmalarca İstanbul Maden ve Metaller
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine intikal
ettirilir?
A)

5

B)

10

C)

20

D)

30

A)

6 ay

54-) Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ
(İhracat: 2007/6) (27.07.2007 t. 26595 s. R.G.)
Bu Tebliğ, kamu kuruluşları tarafından açılan
savunma alanına yönelik olmayan ve bedeli
en az kaç milyon ABD Doları olan uluslararası
ihalelerde,
ihaleleri
kazanan
yabancı
firma/kuruluşların ihaleleri açan kamu
kuruluşlarına yönelik offset taahhütlerini
kapsar?

B)

5 ay

A)

1 milyon

C)

10 ay

B)

2 milyon

D)

1 yıl

C)

3 milyon

D)

5 milyon
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55-) Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin
İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: 2003/12) (02.12.2003 t. 25304 s. R.G.)
Wassenaar Düzenlemesi Çift Kullanımlı
Malzeme ve Teknoloji Listesi ile Avustralya
Grubu
Kimyasal
Prekürsörler
Listesi
kapsamındaki malzeme ve teknolojilerin
ihracatı hangi makamın iznine bağlıdır ?

57-) Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin
İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: 2003/12) (02.12.2003 t. 25304 s. R.G.)
İhracatına izin verilen taleplere ilişkin gümrük
beyannamelerinin ilgili belgelerle birlikte
gümrük idarelerine tevdi süresi, temdit
edilmemek üzere, izin tarihinden itibaren
süresi ne kadardır ?

A)

Milli savunma bakanlığı

A)

1 ay

B)

Ekonomi bakanlığı ihr genel müd

B)

3 ay

C)

Gümrük ticaret bakanlığı

C)

45 gün

D)

İhracatçı birliği Genel sekreterliği

D)

90 gün

58-) Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel
Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ
(İhracat 2003/3) hakkında yanlış bir ifadedir ?
56-) Wassenaar Düzenlemesi Çift Kullanımlı
Malzeme ve Teknoloji Listesi ile Avustralya
Grubu
Kimyasal
Prekürsörler
Listesi
kapsamındaki malzeme ve teknolojilerin
ihracatı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (İhracat
Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Buna ilişkin
başvurular, ihracata konu malzemenin teknik
özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklayan
belgelerle ve ithalatçı firmadan alınan hangi
belge ile birlikte İstanbul Maden ve Metaller
İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne yapılır
A)

Çift Kullanımlı Malzeme

B)

Kritik Malzeme

C)

Nihai Kullanım Sertifikası

D)

Test Deneme Belgesi

A)
Özel fatura kapsamı eşyanın yurt dışı
edildiğinin tespiti amacıyla özel faturanın ilgili
gümrük idaresinde onaylatılması
B)
Mal bedeli dövizlerin, aracı banka veya
özel finans kurumlarına satılarak döviz alım
belgesi düzenletilmesi
C)
Özel fatura muhteviyatı ihracat, özel
faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat
taahhütlerine sayılacağı gibi, özel fatura
üzerinde unvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı
firmaya ait ihracat taahhütlerine de sayılır.
D)
Deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil
ve konfeksiyon ürünleri satışına ilişkin özel
faturalar, Dahilde İşleme İzni ile Dahilde
İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdüne sayılır
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59-) Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (No:
İhracat 2008/12) (12.07.2008 t. 26934 s. R.G.)
Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen
veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari
teamüllere uygun numuneler ile reklam ve
tanıtım malları, yeniden kullanıma veya geri
dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj
malzemeleri, ve Daha önce usulüne uygun
olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz
gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun
parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç
edilen malların garanti süresi içinde
yenilenmesi gereken parçaları,bentlerinde
yer alan mallardan, değeri ne kadara kadar
gümrük idaresi tarafından sonuçlandırılır ?
A)

100 bin dolar

B)

250 bin avro

C)

250 bin dolar

D)

500 bin dolar

60-) Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (No:
İhracat 2008/12) (12.07.2008 t. 26934 s. R.G.)
Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen
veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari
teamüllere uygun numuneler ile reklam ve
tanıtım malları, yeniden kullanıma veya geri
dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj
malzemeleri, ve Daha önce usulüne uygun
olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz
gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun
parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç
edilen malların garanti süresi içinde
yenilenmesi gereken parçaları,bentlerinde
yer alan mallardan 250,000 doları aşan için
hangi makama başvuru yapılır ?

61-) Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (No:
İhracat 2008/12) (12.07.2008 t. 26934 s. R.G.)
Bedelsiz ihracat izin belgeleri ne kadar süre
için geçerlidir ?
A)

6 ay

B)

24 ay

C)

2 yıl

D)

1 yıl

62-) Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (No:
İhracat 2008/12) (12.07.2008 t. 26934 s. R.G.)
İhracında Destekleme ve Fiyat İstikrar
Fonu'na prim kesintisi yapılan malların
bedelsiz olarak ihraç edilebilmesi için, söz
konusu primin ödendiğine dair banka
dekontunun ibrazı gerekir. Ancak FOB değeri
ne kadarı geçmeyen malların bedelsiz ihracı
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisine
tabi değildir?
A)

1500 dolar

A)

Gümrük ve ticaret Bakanlığı

B)

1000 avro

B)

Ekonomi bakanlığı

C)

1000 dolar

C)

İhracatçılar birliği

D)

2000 dolar

D)

Maliye bakanlığı
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63-) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
Hakkında Karar (13.10.1988 tarihli 88/13384
sayılı kararnamenin eki) Peşin ödeme veya
alıcı firma prefinansmanı karşılığı ihracatta,
fon kesintileri, Gümrük Çıkış Beyannamesinin
açıldığı tarihdeki T.C. Merkez Bankası'nın
hangi kuru esas alınmak suretiyle ihracatçı
firma tarafından aracı banka veya özel finans
kurumuna yatırılır. Fonun yatırıldığına ilişkin
banka dekontu ibraz edilmedikçe Gümrük
İdarelerince malın ihracına müsaade edilmez.

65-) İhracat Sayılan Satış ve Teslimler
Hakkında
Tebliğ
(İhracat:
2005/2)
(27.01.2005 t. 25709 s. R.G.) Dahilde işleme
izin belgesi kapsamındaki CIF ithal tutarının
FOB ihraç tutarına olan yüzde oranını neyi
ifade etmektedir ?

A)

Efektif Satış

B)

Döviz Alış

C)

Döviz Satış

D)

Serbest Kur

A)

Vergi kullanım oranı

B)

Döviz kullanım oranı

C)

Kıymet kullanım oranı

D)

Taahhüde Sayılabilecek Döviz

64-) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
Hakkında Karar (13.10.1988 tarihli 88/13384
sayılı kararnamenin eki) fona tabi eşyalardan
değildir ?
A)

Her türlü naturel iç fındık

B)

Her türlü kabuklu fındık

C)
41.01-41.02 ve 41.03 GTİP’e dâhil
işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri
dâhil her türlü hayvan derileri ve postları ile
4104.11 ve 4104.19 GTİP'e dahil kromlu
deriler
D)

Meyan kökü
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66-)İhracat Sayılan Satış ve Teslimler
Hakkında
Tebliğ
(İhracat:
2005/2)
(27.01.2005 t. 25709 s. R.G.) Yatırım
programında yer alan kamu yatırımlarından
uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve
yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte
iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan
veya yabancı para ile finanse edilenlerin
yapımını
üstlenen
firmaların,aşağıda
belirtilen durumlardan hangisi yanlıştır ?
A)
Yerli firma olması halinde, uluslararası
ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile
finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet
eden oranda imalatçı firmalar tarafından
üretilerek bu firmalara yapılan satış ve
teslimleri,
B)
Yabancı firma olması halinde, yabancı
firmanın bu işte kullanacağı malları üreten
imalatçı firmaların yapacakları satış ve
teslimleri,
C)
Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı
şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi
faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise bu
bendin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde
imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış
ve teslimleri,
D)
Yukarıda belirtilen bentler
çerçevesinde proje sahibi özel kurumları ile bu
projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik
müşavirlik, mühendislik vb. hizmet satışları

67-) İhracat Sayılan Satış ve Teslimler
Hakkında
Tebliğ
(İhracat:
2005/2)
(27.01.2005 t. 25709 s. R.G.) İhracat sayılan
satış ve teslimler aşağıdakilerden hangisi
değildir ?
A)
Savunma Sanayi Müsteşarlığınca
onaylanan savunma sanayi projelerini
üstlenmiş imalatçı firmaların üreterek
yapacakları satış ve teslimle
B)
Savunma Sanayi Müsteşarlığınca
savunma sanayi açısından önem arz ettiği
belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten
imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek
yapacakları satış ve teslimleri
C)
Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt
bentlerinde belirtilen firmalara, imalatçı
firmaların üreterek yapacakları satış ve
teslimleri
D)
İmalatçı firmalar tarafından üretilerek
gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında
yapılacak satış ve teslimler
E)
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer
alan yatırım mallarını üreterek yatırım teşvik
belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden
imalatçı firmaların yapacakları satış ve
teslimler

ERKAN ATEŞ TARAFINDAN www.gumrukmusaviri.net için hazırlanmıştır kopyalanabilir çoğaltılabilir

68-) İhracat Sayılan Satış ve Teslimler
Hakkında
Tebliğ
(İhracat:
2005/2)
(27.01.2005 t. 25709 s. R.G.) belirtilen
durumlardan hangisi yanlıştır ?

69-)İhracat Sayılan Satış ve Teslimler
Hakkında
Tebliğ
(İhracat:
2005/2)
(27.01.2005 t. 25709 s. R.G.) belirtilen
durumlardan hangisi yanlıştır ?

A)
İhracat sayılan satış ve teslimler
çerçevesinde gümrük muafiyetli ithalattan
yararlanmak isteyen imalatçı firmaların
(müteahhit firmalar dahil), ek-1’de belirtilen
bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat ederek,
dahilde işleme izin belgesi almaları
zorunludur. Müracaat tarihi ile belge tarihi
arasında yapılan işlemlere muafiyet veya
istisna uygulanmaz.

A)
İhracat sayılan satış ve teslimlere konu
mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici
veya kati anti-damping vergisi veya
sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında,
geçici veya kati anti-damping vergisi veya
sübvansiyon vergisi tahsil edilir.

B)
İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili
düzenlenen dahilde işleme izin belgelerinin
süreleri sektörüne göre azami 12 (oniki) aya
kadar tespit edilebilir. Ancak, proje süresi 12
(oniki) ayı aşan hallerde, belgelerin süresi
proje süresi kadar tespit edilebilir.
C)
Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı
tarihe kadar azami 1 ay olmak üzere dahilde
işleme izin belgelerine ek süre verilebilir.
Firmaların, ek süre almak için elektronik
ortamda Bakanlığa müracaat etmeleri
gerekmektedir.
D)
Belge kapsamında gerçekleştirilen
ihracat sayılan satış ve teslim değerinin belge
ihracat taahhüdü değerine oranının en az %10
olması ve en geç belge süresi sonundan
itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik
ortamda Bakanlığa müracaat edilmesi halinde,
dahilde işleme izin belgelerine toplam 6 (altı)
ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin
yarısı kadar ek süre verilebilir.

B)
İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili
düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri
kapsamında yapılan ithalat, indirimli teminat
uygulamasından yararlandırılır. Ancak, ihracat
sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen
dahilde işleme izin belgeleri kapsamında
yapılan ithalat için kısmi teminat iadesi yapılır.
C)
Bu Tebliğ çerçevesinde düzenlenen
dahilde işleme izin belgelerine ilişkin
taahhütlerin kapatılması için belge sahibi
firmaların, en geç belge süresi sonundan
itibaren 3 (üç) ay içerisinde, ek-4’te belirtilen
bilgi ve belgelerle birlikte, ilgili bölge
müdürlüğüne müracaat etmeleri
gerekmektedir
D)
Belirtilen süreler içerisinde kapatma
müracaatında bulunmayan firmalara 10 (on) iş
günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğünce, 1
(bir) ay içerisinde ihracat taahhüdünü
kapatma müracaatında bulunulması bildirilir.
Belirtilen
süre
içerisinde
kapatma
müracaatında bulunmayan firmalar adına
düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri, ilgili
bölge müdürlüklerince müeyyide uygulanarak
resen kapatılır.
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70-)İhracat Sayılan Satış ve Teslimler
Hakkında
Tebliğ
(İhracat:
2005/2)
(27.01.2005 t. 25709 s. R.G.) belirtilen
durumlardan hangisi yanlıştır ?

71-) İhracat Sayılan Satış ve Teslimler
Hakkında
Tebliğ
(İhracat:
2005/2)
(27.01.2005 t. 25709 s. R.G.) belirtilen
durumlardan hangisi yanlıştır ?

A)
İhraç kaydıyla gümrük muafiyetli
ithalata yönelik olarak düzenlenen dahilde
işleme izin belgesi, satış ve teslimin bu
Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilmiş olması
kaydıyla ihracat sayılan satış ve teslimler
kapsamında düzenlenen dahilde işleme izin
belgesine dönüştürülebilir.

A)
Belge kapsamında gerçekleştirilen
ihracat sayılan satış ve teslim değerinin belge
ihracat taahhüdü değerine oranının en az %10
olması ve en geç belge süresi sonundan
itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik
ortamda Bakanlığa müracaat edilmesi halinde,
dahilde işleme izin belgelerine toplam 6 (altı)
ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin
yarısı kadar ek süre verilebilir.

B)
Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen döviz kullanım oranlarının
aşılmamış olması kaydıyla ithalat yapılmışsa,
belge kapsamında yapılan ithalat esnasında
teminata bağlanan katma değer vergisi ve
varsa özel tüketim vergisi ile 5846 sayılı Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 44 üncü
maddesine istinaden yapılan kesinti (bu
Tebliğin 5 inci maddesinin (c), (d/1), (f) ve (j)
bentleri hariç), 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine
göre tahsil edilir.
C)
Bu Tebliğ ile belirlenen diğer ihracat
sayılan satış ve teslimlerde ise satış ve/veya
teslimat belgesinin ibrazı aranır ve dahilde
işleme izin belgesinin düzenlendiği tarihteki
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış
kuru esas alınır.

B)
Belge süresinin başlangıcı, dahilde
işleme izin belgesinin tarihidir. Süre sonu ise,
belge süresi bitiminin rastladığı ayın son
günüdür.
C)
İhracat sayılan satış ve teslimler
çerçevesinde gümrük muafiyetli ithalattan
yararlanmak isteyen imalatçı firmaların
(müteahhit firmalar dahil), ek-1’de belirtilen
bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat ederek,
dahilde işleme izin belgesi almaları zorunlu
değildir
D)
İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili
düzenlenen dahilde işleme izin belgelerinin
süreleri sektörüne göre azami 12 (oniki) aya
kadar tespit edilebilir.

D)
İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili
dahilde işleme izin belgeleri ihracat
taahhütlerinin kapatılmasında katma değer
vergisi hariç satış fiyatı esas alınır.

ERKAN ATEŞ TARAFINDAN www.gumrukmusaviri.net için hazırlanmıştır kopyalanabilir çoğaltılabilir

72-) İhracat transit ticaret ihracat sayılan
satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet
faaliyetlerinde vergi resim harç istisnası
hakkında tebliğ ihracat 2008/6 vergi resim
harç istisnası belgelerin süreleri azami kaç
aydır ?
A)

6 ay

B)

10 ay

C)

12 ay

D)

24 ay

73-) İhracat transit ticaret ihracat sayılan
satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet
faaliyetlerinde vergi resim harç istisnası
hakkında tebliğ ihracat 2008/6 vergi resim
harç istisnası belgelerin süreleri azami 24
aydır kaç aya kadar azami belge süresi sonu
uzatılabilir ?
A)

1 ay

B)

2 ay

C)

3 ay

D)

6 ay

74-) İhracat transit ticaret ihracat sayılan
satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet
faaliyetlerinde vergi resim harç istisnası
hakkında tebliğ ihracat 2008/6 belgesiz
ihracat kredilerinde vergi resim harç
istisnasından yararlanma süresi azami kaç
aydır ?
A)

1 ay

B)

6 ay

C)

12 ay

D)

24 ay

75-) İhracat transit ticaret ihracat sayılan
satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet
faaliyetlerinde vergi resim harç istisnası
hakkında tebliğ ihracat 2008/6 belgesiz
ihracat kredilerinde vergi resim harç
istisnasından yararlanma süresi azami 24
aydır ayrıca firma ihracatın %50 sinin
gerçekleştiği kaydıyla kaç ay uzatılabilir ?
A)

3 ay

B)

5 ay

C)

6 ay

D)

12 ay

76-) İhracat transit ticaret ihracat sayılan
satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet
faaliyetlerinde vergi resim harç istisnası
hakkında tebliğ ihracat 2008/6 belgesiz
ihracat kredilerinde vergi resim harç
istisnasından yararlanma süresi azami 24
aydır gemi inşa ve ihracının finansmanı
kullanılması %50 sinin gerçekleşmesi kaydıyla
kaç belge süresi uzatılabilir ?
A)

3 ay

B)

5 ay

C)

6 ay

D)

12 ay
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77-) İhracat transit ticaret ihracat sayılan
satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet
faaliyetlerinde vergi resim harç istisnası
hakkında tebliğ ihracat 2008/6 transit
ticarete konu malın satın alınması satılması
transit ticaretin finansmanında kullanılan
kredilerin
belge harç istisnasından
yararlanma süresi kaç aydır ?
A)

79-) İhracatta kota tarife kontenjanı
belirlenmesi ve idaresine ilişkin yönetmelik
hakkında kota dağıtım yöntemlerinden
birisidir ?
A)

İlk gelen ilk alır yöntemi

B)

Kura çekiliş yöntemi

C)

Geleneksel ticaret akışı yöntemi

10 ay

B)

12 ay

C)

18 ay

D)

24 ay

78-) İhracatta kota tarife kontenjanı
belirlenmesi ve idaresine ilişkin yönetmelik
hakkında tanımlardan hangisi yanlıştır ?
A)
Referans dönemi :kota dağılımında
geleneksel ticaret akışı yöntemi kullanılması
tebliğ ile belirlenecek dönemi
B)
Kota :Bir üçüncü ülke tarafından
türkiyeye ithal edilen mal veya mal grubunun
gümrük vergisi oranında belirli miktarda
indirim yapılması muafiyet sağlanmasıdır
C)
Kotaya uygunluk belgesi :Karar
kapsamında kotaya tabi malların ihracı ihrcatçı
birliklerince verilen belgeyi
D)
Geleneksel ihracatçılar :Referans
dönemi içinde kota konusu malların ihraç
eden ihracatçıları

D)
Dönemsel ihracatçılar belirleme
yöntemi

80-) İhracat Rejimi Kararı (95/7623) (6 Ocak
1996 tarih ve 22515 s. R.G.) İhracatta yetkili
merci aşağıdakilerden hangisidir ?
A)

Ekonomi Bakanlığı

B)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

C)

Maliye Bakanlığı

D)

Bakanlar kurulu

81-) İhracat Rejimi Kararı (95/7623) (6 Ocak
1996 tarih ve 22515 s. R.G.) ek 1 de yer alan
ihracı yasak mallardan birisidir ?
A)

Tütün tohumu ve fidesi

B)

Afyon ve haşhaş kellesi

C)

Gübreler

D)

Ankara (Tiftik) keçisi
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82-) İhracat Rejimi Kararı (95/7623) (6 Ocak
1996 tarih ve 22515 s. R.G.) kapsamında
aşağıdakilerden hangisi ihracata ön izne
tabidir ?
A)

Datça hurması

B)

Yalankoz

C)

Sığla

D)

Yaprak tütün, tütün döküntüleri

83-) İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ
(No: İhracat 2006/7) (06.06.2006 t. 26190 s.
R.G.) kapsamında ihracatı kayda bağlı mallar
arasında yer almaz ?
A)

Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber

B)

Orijinal bağırsak

C)

Arpa

D)

Bakır hurda ve döküntüleri

84-) İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ
(No: İhracat 2006/7) (06.06.2006 t. 26190 s.
R.G.) kapsamında ihracatı kayda bağlı mallar
arasında yer almaz ?
A)

Beyaz Mermer

B)

Ham zeytin

C)

Çinko hurda ve döküntüleri

D)

Küçükbaş hayvan

85-) Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ
(İhracat: 2007/6) (27.07.2007 t. 26595 s. R.G.)
kapsamında Bu Tebliğ, kamu kuruluşları
tarafından açılan savunma alanına yönelik
olmayan ve bedeli en az ne kadar ABD doları
ofsetleri kapsar ?
A)

1 milyon dolar

B)

2 milyon dolar

C)

4 milyon dolar

D)

5 milyon dolar

86-) Yurt dışında veya serbest bölgede
yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın
alınan malın ülkemiz üzerinden ...... olarak
veya doğrudan doğruya yurt dışında veya
serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da
antrepoda
satılmasıdır
Boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

A)

Transit

B)

İhracat

C)

Dahilde işleme

D)

Serbest dolaşıma giriş
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87-) Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (No:
İhracat 2008/12) (12.07.2008 t. 26934 s. R.G.)
kapsamında

88-) Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (No:
İhracat 2008/12) (12.07.2008 t. 26934 s. R.G.)
kapsamında

a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından
götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı
ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam
ve tanıtım malları, yeniden kullanıma veya
geri dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve
ambalaj malzemeleri,

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve
üniversitelerin; görevleri veya anlaşmalar
gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar,

b) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç
edilmiş malların bedelsiz gönderilmesi ticari
örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile
garantili olarak ihraç edilen malların garanti
süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları,
için azami ne kadardan fazlası için
ihracatçılar birliğinden izin alınır ?

Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve
benzeri afet durumlarında; kamu kurum ve
kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay
ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların
gönderecekleri insani yardım malzemeleri.
için bedelsiz ihracat başvuruları nereye
yapılır ?
A)

Ekonomi bakanlığı

B)

İhracatçılar birliği

A)

100 bin dolar

C)

Gümrük idaresi

B)

200 bin dolar

D)

Maliye bakanlığı

C)

250 bin dolar

D)

300 bin dolar

ERKAN ATEŞ TARAFINDAN www.gumrukmusaviri.net için hazırlanmıştır kopyalanabilir çoğaltılabilir

89-) İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport
Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar 2017/9962 (23.03.2017 t. 30016 s. R.G.)
kapsamında Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili
her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla,
yıllık ortalama 5 inci maddede belirtilen
tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile;
Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla,
....... süreyle hususi damgalı pasaport
verilebilir Boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir ?

90-) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer
Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin
Tebliğ (İhracat: 2017/7) (04.08.2017 t. 30144
s. R.G.) kapsamında Uygunluk belgesi
başvurusu ihracatçı firma tarafından Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının Tek Pencere Portal
Sistemi üzerinden elektronik ortamda hangi
kuruma yapılır ve hangi kurum tarafından
sonuçlandırılır ?

A)

1 yıl

B)

2 yıl

C)

3 yıl

D)

5 yıl

91-) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer
Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin
Tebliğ (İhracat: 2017/7) (04.08.2017 t. 30144
s. R.G.) kapsamında Ek-1’deki listede yer
alan kimyasal maddelere ilişkin verilen
ihracat izninin geçerlilik süresi temdit
edilmemek üzere izin tarihinden itibaren kaç
gündür?

A)
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır ve
Ekonomi Bakanlığınca sonuçlandırılır.
B)
Gümrük ticaret bölge Müdürlüğüne
yapılır ve Ekonomi Bakanlığınca
sonuçlandırılır.
C)
Gümrükler Genel Müdürlüğüne yapılır
ve Ekonomi Bakanlığınca sonuçlandırılır
D)
İhracat Genel Müdürlüğüne yapılır ve
Ekonomi Bakanlığınca sonuçlandırılır

A)

10 gün

B)

30 gün

C)

60 gün

D)

90 gün
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92-) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer
Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin
Tebliğ (İhracat: 2017/7) (04.08.2017 t. 30144
s. R.G.) kapsamında Ek-2 ve Ek-3’teki
listelerde yer alan kimyasal maddelere ilişkin
verilen ihracat izninin geçerlilik süresi temdit
edilmemek üzere izin tarihinden itibaren ne
kadardır ?

94-) İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı
94/6401 (11 Ocak 1995 tarih ve 22168 S.
R.G.) aşağıdakilerden hangisini kapsamaz ?
A)
Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi
yardımlarını
B)
Yurt dışı ofis-mağaza işletme ve tanıtım
faaliyetlerine ilişkin yardımları
C)

A)

6 ay

B)

90 gün

C)

1 yıl

D)

2 yıl

93-) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer
Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin
Tebliğ (İhracat: 2017/7) (04.08.2017 t. 30144
s. R.G.) kapsamında İhracatı yapılan kimyasal
maddelere ilişkin mal taşıma belgesinin
(CMR) bir örneği fiili ihracatı müteakip
......işgünü içinde firmalarca İstanbul Maden
ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliğine intikal ettirilir Boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)

3 işgünü

B)

5 iş günü

C)

10 iş günü

D)

20 iş günü

Gümrük vergisi muafiyetlerini

D)
Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve dış
ticaret dengesini iyileştirmeye yönelik
yardımları

95-) İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı
94/6401 (11 Ocak 1995 tarih ve 22168 S.
R.G.) kapsamı yetkili kurum aşağıdakilerden
hangisidir ?
A)

Ekonomi Bakanlığı

B)

Para kredi koordinasyon kurulu

C)

İhracatçı birlikleri

D)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

96-) Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
Yardımlarına
İlişkin
Para-Kredi
ve
Koordinasyon Kurulunun 10/2/2015 Tarihli
ve 2015/1 Sayılı Kararı (14.02.2015 t. 29267 s.
R.G.) kapsamında geri iade kapsamı olan
ürünlerden birisi değildir ?
A)

Makarnalar

B)
Meyve suları ve sebze suları, meyve
nektarları
C)
Hazırlanmış veya konserve edilmiş
balıklar
D)

Kümes hayvanlarının sakatatı
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97-) İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2008 t.
26934 s. R.G.)ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır ?
A)
Uluslararası anlaşmalarla ticareti
yasaklanmış mallar transit ticarete konu
olamaz
B)
Transit ticaret ile ilgili düzenleme
yapmaya yetkili merci Gümrük ve Ticaret
bakanlığıdır.

99-) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne
İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/4) (02.07.2004 t.
25510 s. R.G.) Kapsamında Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletme (KOBİ): hangi aralıkta
çalışan işçi sayısı olarak kabul edilir?
A)

1-30

B)

1-100

C)

1-150

D)

1-250

C)
İthalat ve ihracat yapılması
yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz.
D)
Müsteşarlığın madde politikası
itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun
görmediği mallar transit ticarete konu olamaz.

98-) İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2008 t.
26934
s.
R.G.)Yurtdışına
e-ticaret
kapsamındaki mal ihracıyla ilgili işlemler
hangi mevzuat hükümlerine tabidir ?

100-) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne
İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/4) (02.07.2004 t.
25510 s. R.G.) Normal yörelerde, Sektörel Dış
Ticaret Şirketlerinin; aynı üretim dalında (Ek1) faaliyette bulunan, şirketler ile ilgili yanlış
bir tanımdır ?
A)
Asgari 10 (on) KOBİ’nin bir araya
gelmesiyle oluşur
B)
En az 500 (Beşyüz) milyar TL sermayeli
olması gerekir

A)
Dış ticaret ve gümrük mevzuatı
hükümlerine tabidir

C)
Anonim şirket olarak kurulması
gerekmektedir.

B)
Ekonomi bakanlığı ve gümrük mevzuatı
hükümlerine tabidir

D)
Bir takvim yılında 5 milyon dolar
ihracat şartı aranır.

C)
Maliye bakanlığı ve gümrük mevzuatı
hükümlerine tabidir
D)

Tek yetkili Bakanlar kuruludur .
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101-) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne
İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/4) (02.07.2004 t.
25510 s. R.G.) Kalkınmada Öncelikli
Yörelerde, Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin;
aynı veya ayrı üretim dalında faaliyette
bulunan ve bu yörelerde ile ilgili yanlış bilgi
vardır ?
A)
Asgari 5 (beş) KOBİ'nin bir araya
gelmesi ile oluşur
B)
En az 250 (ikiyüzelli) milyar TL
kurulmalıdır.
C)
Asgari 2 yıldır faaliyete bulunmaları
gerekir.

103-) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne
İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/4) (02.07.2004 t.
25510 s. R.G.) kapsamında Sektörel Dış
Ticaret Şirketlerinin KOBİ niteliğindeki her bir
ortağının sermaye payı, toplam şirket
sermayesinin, Normal Yörelerde .....ve
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde % ......sinden
fazla olamaz.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir ?
A)

% 10 % 20

B)

% 20 % 10

C)

% 30 % 10

D)

% 5 % 10

D)
Anonim şirket olarak kurulması
gerekmektedir.

102-) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne
İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/4) (02.07.2004 t.
25510 s. R.G.) kapsamında Aynı üretim
dalında (Ek-1) faaliyette bulunan Üretici
Dernekleri ve Üretici Birlikleri tarafından
anonim şirket şeklinde ve en az ......... TL
sermaye ile kurulan şirketlere Sektörel Dış
Ticaret Şirketi Statüsü verilebilir.Boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
A)

500 milyar

B)

400 milyar

C)

200 milyar

D)

100 milyar

104-) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne
İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/4) (02.07.2004 t.
25510 s. R.G.) kapsamında Sektörel Dış
Ticaret Şirketlerine, şirketin kurulması ve
gelişmesinde yardımcı olmak amacıyla,
ortaklık payları münferiden %10'u aşmamak
üzere
üye
olabilecek
tüzel
kişiliğe
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır ?
A)
Normal Yörelerde aynı üretim dalında,
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde aynı veya farklı
üretim dalında faaliyette bulunan, 250'den
fazla çalışan istihdam eden şirketler,
B)
Profesyonel yönetici olarak çalışmaları
kaydıyla gerçek kişiler
C)
Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine ve
ortaklarına mal, ekipman ve hizmet sağlayan
şirketler
D)
Dış ticaret sermaye şirketi statüsüne
sahip kişiler

ERKAN ATEŞ TARAFINDAN www.gumrukmusaviri.net için hazırlanmıştır kopyalanabilir çoğaltılabilir

105-) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne
İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/4) (02.07.2004 t.
25510 s. R.G.) kapsamında Şirketlerin
Sektörel Dış Ticaret Şirketi olabilmeleri için
örneği ekli (Ek-2) müracaat formunu
doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte
hangi makama başvuru yapmaları gerekir ?
A)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (İhracat
Genel Müdürlüğü)
B)
Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel
Müdürlüğü)
C)
Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel
Müdürlüğü)
D)
Ekonomi Bakanlığı ( Yurt dışı hizmetler
Genel Müdürlüğü)

106-) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne
İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/4) (02.07.2004 t.
25510 s. R.G.) kapsamında Müsteşarlıkça,
aşağıda belirtilen hallerde Sektörel Dış
Ticaret Şirketi Statüsü geri alınacak haller
aşağıda yanlış belirtilmiştir ?
A)
Normal yörelerde Sektörel Dış Ticaret
Şirketlerinin; kuruldukları yıl hariç, müteakip
takvim yılı içinde en az 1 (bir) milyon ABD
Doları, takip eden her takvim yılı içinde de 1
(bir) milyon ABD Dolarından az olmamak
üzere faaliyette bulundukları sektörün toplam
ihracat miktarının ABD Doları cinsinden en az
%0,1’ini gerçekleştirememeleri
B)
Kalkınmada
Öncelikli
Yörelerde
Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; kuruldukları
yıl hariç, müteakip takvim yılı içinde en az
400.000 (dörtyüzbin) ABD Doları, takip eden
her takvim yılı içinde de en az 750.000
(yediyüzellibin)
ABD
Doları
ihracat
gerçekleştirememeleri,
C)
Aynı üretim dalında Sektörel Dış
Ticaret Şirketlerinin kuruldukları yıl hariç,
müteakip takim yılı içinde en az 400.000
(dörtyüzbin) ABD Doları, takip eden her
takvim yılı içinde de en az 750.000
(yediyüzellibin)
ABD
Doları
ihracat
gerçekleştirememeleri,
D)
Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü
alındığı tarihten sonra, bizzat SDŞ tarafından
Gümrük Kanununun
241 /8 maddesi
kapsamında binde 3 ceza alması.
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TEST :İHRACAT REJİMİ

1-) B

2-) B

3-) A

4-) B

5-) C

6-) B

7-) C

8-) A

9-) C

10-) D 11-) B 12-) B

13-) B 14-) B 15-) C 16-) D 17-) D 18-) A 19-) D 20-) C 21-) D 22-) D 23-) A 24-) C

25-) C 26-) D 27-) A 28-) D 29-) D 30-) D 31-) C 32-) D 33-) C 34-) C 35-) B 36-) B

37-) B 38-) B 39-) A 40-) D 41-) C 42-) C 43-) B 44-) D 45-) C 46-) C 47-) D 48-) D

49-) C 50-) C 51-) D 52-) D 53-) C 54-) D 55-) B 56-) C 57-) D 58-) D 59-) C 60-) C

61-) D 62-) C 63-) B 64-) D 65-) B 66-) D 67-) D 68-) C 69-) B 70-) C 71-) C 72-) D

73-) C 74-) D 75-) C 76-) C 77-) C 78-) B 79-) C 80-) A 81-) A 82-) D 83-) D 84-) D

85-) D 86-) A 87-) C 88-) C 89-) B 90-) A 91-) D 92-) C 93-) D 94-) C 95-) B 96-) D

97-) B 98-) A 99-) D 100-) D 101-) C 102-) A 103-) A 104-) D 105-) B 106-) D
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