
15481 BAKANLAR KURULU KARARLARI 

 

1-) Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve 

İthalata İlişkin Tebliğ  hakkında Bakanlık yurt dışı teşkilatınca Elektronik Başvuru Sistemi 

uygulaması üzerinden onaylanan veya söz konusu teşkilatın bulunmadığı/yetki sahibi olmadığı 

ülkelerde başkonsolosluklarca/büyükelçilik konsolosluk şubelerince EK-1’de yer alan örneğe 

uygun olarak düzenlenen belgeyi, neyi tanımlamaktadır ? 

A ) Başlamış İşlem 

B ) Sonlandırılmış İşlem 

C ) İş Alındı Belgesi 

D ) Taahhüt Yerine Getirme 

 

2-) 4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan tanımlara ek olarak bu Kararın uygulanmasında;Aile 

ünitesi: Bir bütün olarak karı-koca ve 18 yaşından küçük çocukları, Kapsar . 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

3-) Alkol ve alkollü ürünler: Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 22.01 ila 22.08 pozisyonlarında yer alan 

ürünleri, kapsar. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

4-) Dahili trafik: Türkiye Gümrük Bölgesinde bindirilen veya yüklenen insan veya eşyanın yine 

Türkiye Gümrük Bölgesinde başka bir yere indirilmesi veya boşaltılmasını,doğrumudur ? 

A ) yanlış 

B ) doğru 

 

5-) Dökme eşya: Levha, kangal, profil, kütük, firkete, her türlü boru, rulo sac ve pik gibi eşyalardır ? 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 



6-) Dökme eşya :maden cevheri, mineraller, hurda demir, kömür, hububat, hayvan yemi, küspe, 

çimento, klinker, ponza, suni gübre, mucur gibi ambalajlanmamış ve genellikle yükleme ve 

boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi gaz, sıvı ve katı maddelerdir 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

7-) Minibüs:Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil 9 ila 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 

edilmiş bulunan motorlu nakil vasıtasını, ifade eder 

A ) yanlış 

B ) doğru 

 

8-)  Sınır bölgesi: Bu konudaki istisnalara bakılmaksızın arazisinin bir kısmı bu bölgenin içinde 

kalan yerel idari bölgeler de dahil olmak üzere, bu konudaki mevcut anlaşmalar saklı kalmak 

kaydıyla, kuş uçuşu olarak sınırdan içeriye 20 km’yi geçmeyen bölgeyi, ifade eder . 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

9-) Tütün ve tütün ürünleri: Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 24.01 ila 24.03 pozisyonlarında yer alan 

ürünleri, ifade eder  

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

 

 

10-) Yerleşim yeri:Dördüncü Kısım hükümlerinin uygulanması açısından, kişisel veya mesleki 

bağlar nedeniyle bir kişinin Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az 

yüzseksenbeş gün yaşadığı yeri,ifade eder . 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 



11-) Nihai kullanıma tabi tutulacak eşya Kanunun 16 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, nihai 

kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına tabi eşyanın, öngörülen amaçlarla 

kullanılması halinde gümrük vergisi alınmaz veya normalde uygulanan gümrük vergisi oranından 

daha düşük vergi oranı uygulanır ifadesi doğrumudur ? 

A ) yanlış 

B ) doğru 

 

12-) Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyaya nihai kullanım düzenlemelerine göre uygulanan gümrük 

vergisinin, diğer hallerde uygulanabilecek vergiden daha düşük olmaması durumunda, söz konusu 

eşyaya 89.01 tarife pozisyonunda yer alan 'sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer 

araçlar' hariç bu Kısım hükümleri uygulanmaz.ifadesi doğrumudur ? 

A ) yanlış 

B ) doğru 

 

13-) Nihai kullanım izni Talep uygun görülürse, gümrük indirimli veya sıfır vergi uygulanması izni 

verir. Bu izin yazısında iznin geçerlilik süresi de belirtilir bu süre 2 yıldır ? 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

14-) Nihai kullanımda Gümrüğün, izin belgesinde kayıtlı eşya ile beyannamede kayıtlı eşyanın 

gümrük tarifesi ile teknik ve ticari adı bakımından aynı eşya olduğunun tespiti halinde, eşyaya 

isabet eden vergiler ile indirimli tarife uygulanarak tahakkuk ettirilen vergiler arasındaki fazlalık, 

teminata bağlanır. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

15-) Eşyanın TG. Bölgesine Getirilmeden Serbest Dolaşıma Girişine İlişkin Özel Şartlar Gemilerin 

serbest dolaşıma girişi Gemi Siciline kaydını müteakip gümrük işlemlerinin otuz gün içinde 

sonuçlandırılması,Hususlarının bir arada bulunması gerekir. 

 

A ) doğru 

B ) yanlış 



 

16-) Eşyanın TG. Bölgesine Getirilmeden Serbest Dolaşıma Girişine İlişkin Özel Şartlar Gemilerin 

serbest dolaşıma girişi ve Hava taşıtlarının TG.Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş 

işlemlerinde 13 ve 14. maddeler kapsamında eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, Kanunun 

özet beyana ve eşyanın gümrüğe sunulmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

17-) Vergilerden Tam Muafiyet le Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller ve Özel Şartlar 

ile Kısmi Muafiyet le Geçici İthalat Rejiminden Yararlandırılmayacak Eşya Gümrük ve ticaret 

bakanlığınca belirlenir . 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

18-) TG.Bölgesindeki yerleşim yerini bölge dışına nakletmek isteyen gerçek kişinin kişisel kullanım 

amacıyla getireceği 16(a) bendindeki koşulu taşıyan taşıta, geçici ithalat izni verilir. Bu taşıtın 

geçici olarak TG.Bölgesine getirildiği tarihten  en fazla bir ay içinde ihracı zorunludur. 

A ) yanlış 

B ) doğru 

 

19-) Kamu kuruluşları, belediyeler ve sermayesinin tamamı devlete ait olan KİK ile yapılan 

sözleşmeye istinaden ticari amaçla kullanılmak üzere getirilen ve 16/1 fıkrasının (a) bendindeki 

koşulları taşıyan ambulans hava taşıtları, yangın söndürme hava taşıtları, zirai ilaçlama hava 

taşıtları ve sıhhi ilaçlama hava taşıtlarına 3 ayı aşmamak üzere geçici ithalat izni verilir. Bu sürenin 

uzatılması hususunda Bakanlık yetkilidir." 

A ) doğru 

B ) yanlış 

20-) Taşıtlara ilişkin süreler 19.maddede belirtilen süreler saklı kalmak kaydıyla Demiryolu 

taşıtlarına 12 ay süre verilir. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 



21-) Demiryolu taşıtları hariç ticari kullanıma mahsus taşıtlara, yolcuların taşınması, alınması ve 

yerleştirilmesi, eşyanın yüklenmesi ve boşaltılması, nakliye ve bakım işleri gibi geçici ithal talebine 

esas olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken kadar,süre verilir . 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

22-) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik emeklilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına iki 

yıl,verilir 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

23-) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmidört ay, 

binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara üç ay, verilir 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

24-) 1 ila 5 numaralı alt bentlerde belirtilen sürelerin tamamını kullanmış veya yerleşim yeri şartını 

sağlayamayan; Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yerleşik kişilerin ikamet 

yerlerinde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yılda bir kez olmak üzere 

bir ay,verilir . 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

25-) Kişisel kullanıma mahsus hava taşıtlarına altı ay,süre verilir . 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

26-) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında getirilenler hariç kişisel 

kullanıma mahsus diğer deniz ve iç su yolları taşıtlarına onsekiz ay,verilir 

A ) doğru 

B ) yanlış 



 

27-)  2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında getirilen taşıtlar, anılan Kanunda belirlenen 

sürelere tabidir bu süre 3 yıldır . 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

28-) Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi kapsamında boş olarak geçici ithal edilmesine 

karşılık, dolu olarak yeniden ihraç edilmediği tespit edilen ambalajlar için Kanunun 184 üncü 

maddesi uyarınca gümrük yükümlülüğü doğar. Bu eşyaya, gümrük yükümlülüğünün doğmasından 

itibaren kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi uygulanır. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

29-) Aşağıda yer alan özel nitelikteki eşya için geçici ithalat izni verilir:Mülkiyeti Türkiye Gümrük 

Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve kullanımı sonucunda elde edilen ürünün en az 

%75'inin Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi koşuluyla, bu bölgede yerleşik kişiye imalat 

işlerinde kullanılmak üzere gönderilen ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer araçlar ile 

kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer araçlar. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

 

 

 

30-) Tamir veya siparişe konu üretim araçları veya bunların parçalarına, tamir veya teslim süresi 

boyunca kullanılmak ve tamirci veya tedarikçi tarafından bedelsiz olarak gönderilmek kaydıyla 

tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi uygulanır.Birinci fıkrada belirtilen eşyanın geçici ithalat 

rejimi altında kalabileceği süre altı aydır. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 



31-) Sergilenmek veya satılmak amacıyla getirilen eşya Sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde 

gösterime ya da kullanıma sunulan eşya için geçici ithalat izni verilir. Bu kapsamdaki eşyanın, 

işyerinde veya mağazalarda düzenlenen satış veya özel amaçlı sergiler dışındaki genel bir sergi, 

fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterim ve kullanım amacıyla geçici ithal edilmesi ve bu 

amaç doğrultusunda geçici ithal edileceğinin ilgili sergi veya fuar organizasyonundan alınacak 

belge ile kanıtlanması gerekir. Bu tür etkinliklerde gösterime ya da kullanıma sunulan eşyadan 

etkinlik süresince elde edilen eşya da bu rejime tabi tutulmuş sayılır.Alıcının yapacağı inceleme 

sonucuna bağlı olarak satın alımına karar verilecek, numune alarak nitelendirilemeyecek eşyaya 

iki ay süre ile geçici ithalat izni verilir. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

32-) Ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda getirilen eşya Bu Kısım kapsamında tam 

muafiyetten yararlanamayan ve önemli ekonomik etkisi olmayan eşyaya bir defaya mahsus olmak 

üzere tam muafiyet suretiyle geçici ithalat izni verilir. Bu eşyaya verilecek süre hiçbir koşulda üç 

ayı geçemez ve bu eşyaya ilişkin süre uzatım talepleri karşılanmaz. 

A ) doğru  

B ) yanlış 

 

33-) Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde icra edilecek eğitimlere katılacak NATO üyesi olmayan 

ülkelere ait eşyaya Genelkurmay Başkanlığınca talep edilen süre kadar geçici ithalat izni verilir. 

Eğitimlerde kullanılan ve sarf edilen eşyanın ayniyeti aranır 

A ) doğru  

B ) yanlış 

 

34-) Aşağıda belirtilen eşya, tam muafiyetten yararlandırılmayacağı gibi kısmi muafiyetten de 

yararlandırılmaz: 

a) Türkiye'ye ithali yasak olan eşya. 

b) Tüketilebilir nitelikteki eşya. 

c) Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya. 

ç) Ülke ekonomisine zarar verebileceği Müsteşarlıkça belirlenecek eşya. 

A ) doğru 

B ) yanlış 



 

35-) Geçici İthalatta Teminat   

Sözlü beyana konu olan eşya, Yazılı beyana konu olan                                                                            

1) Türkiye Gümrük Bölgesinde meydana gelen kriz hali nedeniyle bir kamu kuruluşu adına veya 

kamu kuruluşları tarafından yetkili kılınan kuruluşlar adına gönderilen yardım malzemeleri,                                       

3) Hava, deniz veya demiryolu şirketlerine veya posta idarelerine ait olan ve bunlar tarafından 

uluslararası trafikte kullanılmak üzere üzerleri ayırt edici biçimde işaretlenmiş malzeme,                                                 

için teminat aranır ifadesi doğrumudur ? 

A ) doğru  

B ) yanlış 

 

36-) Kanunun 133 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat 

rejimine tabi tutulan eşya için her ay itibarıyla alınacak ithalat vergileri tutarının % 3’ü dışında 

kalan tutar için teminat aranmaz  

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

37-) Geçici ithal eşyası için Süre Bu Kısım uyarınca geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük 

Bölgesine girecek eşya, bu Kısımda belirlenen süre kadar Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilir. 

Belirlenen bir süre bulunmaması durumunda, bu süre, geçici ithalatın amacı, eşyanın kullanım yeri 

dikkate alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. Ancak, verilecek bu süre Kanunun 130 uncu maddesinin 

üçüncü fıkrasında belirtilen usul ve esaslar uyarınca uzatılmış süreler hariç, hiçbir koşulda 

yirmidört ayı geçemez. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

 

38-) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, 

bedeli gönderi başına toplam 75 Avro'yu geçmeyen eşyaya muafiyet tanınır. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 



39-) Aşağıda belirtilen kişilerin kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük 

vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilir: 

a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini 

Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler. 

b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu 

görevlileri. 

c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük 

Bölgesine kesin olarak nakleden kişiler. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

40-) El aletleri hariç olmak üzere, sınai üretim ve ambalajlama işlerinde, doğal kaynakların 

işlenmesinde, binaların inşasında, tamir veya bakımında ya da toprak hafriyatı gibi işlerde 

kullanılacak teçhizat bu maddenin uygulanmasında mesleki teçhizat olarak değerlendirilir . 

A ) doğru 

B ) yanlış 

  

 

41-) Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi kapsamında boş olarak geçici ithal edilmesine 

karşılık, dolu olarak yeniden ihraç edilmediği tespit edilen ambalajlar için Kanunun 184 üncü 

maddesi uyarınca gümrük yükümlülüğü doğar. Bu eşyaya, gümrük yükümlülüğünün doğmasından 

itibaren kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi uygulanır. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

  

 

42-)  Tamir veya siparişe konu üretim araçları veya bunların parçalarına, tamir veya teslim süresi 

boyunca kullanılmak ve tamirci veya tedarikçi tarafından bedelsiz olarak gönderilmek kaydıyla 

kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi uygulanır. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

  



 

43-) Alıcının yapacağı inceleme sonucuna bağlı olarak satın alımına karar verilecek, numune alarak 

nitelendirilemeyecek eşyaya iki ay süre ile geçici ithalat izni verilir 

A ) doğru 

B ) yanlış 

  

 

44-) Ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda getirilen eşya Bu Kısım kapsamında tam 

muafiyetten yararlanamayan ve önemli ekonomik etkisi olmayan eşyaya bir defaya mahsus olmak 

üzere tam muafiyet suretiyle geçici ithalat izni verilir. Bu eşyaya verilecek süre hiçbir koşulda altı 

ayı geçemez ve bu eşyaya ilişkin süre uzatım talepleri karşılanmaz. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

  

 

45-) Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde icra edilecek eğitimlere katılacak NATO üyesi olmayan 

ülkelere ait eşyaya Genelkurmay Başkanlığınca talep edilen süre kadar geçici ithalat izni verilir. 

Eğitimlerde kullanılan ve sarf edilen eşyanın ayniyeti aranır . 

A ) doğru 

B ) yanlış 

  

 

 

 

46-) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle başka bir yabancı 

ülkeye atanması nedeniyle yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakledemeyen 

kamu görevlileri için birinci fıkra kapsamı muafiyet uygulanır . 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 



47-) Bu kişilerin muafiyetten istifade edebilmeleri için, motorlu veya motorsuz özel nakil 

vasıtalarının, kişilerin Türkiye'ye son giriş tarihinden en az altı ay öncesinde yurt dışında 

bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması, adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model 

yılı dahil, üç yıldan eski olmaması şarttır. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

48-) Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtası muafiyeti, aile ünitesine tanınır. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

49-) Muafiyet sadece, yerleşim yeri naklinde kişinin yerleşim yerini nakletmek amacıyla Türkiye'ye 

son giriş tarihinden, kamu görevlileri için ise görev sürelerinin bitimini müteakip Türkiye’ye giriş 

tarihinden itibaren iki ay içerisinde getirip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunduğu eşya için 

tanınır. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

  

 

50-) Motorlu kişisel araçlar ve diğer kişisel  nakil vasıtalarının 46 ncı madde kapsamında muafen 

serbest dolaşıma girişine izin verilmez. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

  

51-) Yerleşim yeri Türkiye'olan bir Türk vatandaşı ile evlenerek veya evlenmek üzere yerleşim 

yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden kişilere ait çeyiz eşyasına muafiyet 

tanınır.Birinci fıkrada belirtilen koşulları haiz bir kişiye, yerleşim yeri yabancı bir ülkede olan kişiler 

tarafından evlilik nedeniyle ve geleneksel olarak gönderilen, ticari miktar ve mahiyette 

bulunmayan hediyelere, her bir hediyenin kıymeti 430 Avro ve toplam hediye kıymeti 3.000 

Avro'yu aşmamak kaydıyla muafiyet tanınır. 

A ) doğru 

B ) yanlış 



  

 

52-) Muafiyet, yerleşim yerinin evlilik nedeniyle naklinden önce, en az on ay süre ile Türkiye 

Gümrük Bölgesi dışında bulunan ve evlilik belgesini ibraz eden kişilere tanınır 

A ) doğru 

B ) yanlış 

  

 

53-) Evlilik Nedeni ile Serbest Dolaşıma Giren Eşya Nakil süresi Bu Ayırımda yer alan hükümler 

çerçevesinde eşya getireceklerin, muafiyetten istifade edebilmeleri için bu eşyayı Türkiye Gümrük 

Bölgesine evlilik akdinden iki ay önce veya dört ay sonraki süreler içerisinde serbest dolaşıma 

sokmaları şarttır. Eşyanın serbest dolaşıma girişi tek seferde  olabileceği gibi öngörülen süreler 

içerisinde ayrı partiler halinde de yapılabilir. 

A ) doğru  

B ) yanlış 

  

 

54-) Nihai kullanım izninin sonradan verilmesi Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi eşya 

ile sivil hava taşıtları ve parçaları hariç olmak üzere geçici depolama yeri veya antrepodaki eşya 

için, nihai kullanım izni beyannamenin kapatılmamış olması şartı ile sonradan verilebilir. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

 

 

55-) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi sahibi kişilere, eşyanın 

ayniyatının veya nihai kullanıma tahsis edildiğinin tespit edilmesi şartı ile beyannamenin 

tescilinden itibaren bir ay içinde başvuruda bulunulması halinde nihai kullanım izni sonradan 

verilebilir. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 



56-) Nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı ile eşyaya isabet eden vergi oranı 

arasındaki fark kadar Gümrük Kanununun 202 nci maddesi çerçevesinde teminat alınır 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

57-) Nihai kullanım izni, eşyayı kendileri nihai kullanıma tabi tutacak ithalatçılara veya eşyayı nihai 

kullanıma tabi tutacak firmalara devretmek suretiyle ithal eden ithalatçılara verilir. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

58-) İthalat rejim kararı nihai kullanıma tabi maddeler IV sayılı listede yer almaktadır 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

59-) Denetim ve teminatın iadesi Gümrük idaresi nihai kullanıma konu eşya ve işlemi, üretim 

süreci de dahil olmak üzere her zaman denetleyebilir. Gümrük idareleri tarafından eşyanın nihai 

kullanıma tahsis sürecinde en az bir defa denetim yapılır. İznin sona ermesinden itibaren otuz gün 

içerisinde izni veren gümrük idaresine firmanın müracaatı üzerine veya bu süreden önce müracaat 

edilmesi halinde müracaat tarihinde yerinde nihai denetim yapılır.  

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

60-) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Getirilmeden Serbest Dolaşıma Girişine İlişkin Gemilerin 

serbest dolaşıma girişi   Yurt dışı temsilciliklerimizden Bayrak Şahadetnamesinin alınması,Bayrak 

Şahadetnamesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde mahalli sicile başvurularak 

Türk Uluslararası Gemi Siciline veya Milli Gemi Siciline kaydedilmesi, Geminin serbest dolaşıma 

giriş rejimine tabi tutulması için gümrük mevzuatı ve sair mevzuat gereğince ibrazı gereken 

belgelerin beyannameye eklenmesi,Eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geminin kayıtlı 

olduğu liman başkanlığına en yakın gümrük idaresinde yapılması,Liman başkanlıklarının geminin 

Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydının yapıldığının bildirimini müteakip gümrük işlemlerinin otuz 

gün içinde sonuçlandırılması, halleri bir arada olması gerekir . 

A ) doğru 

B ) yanlış 



 

61-) Hava taşıtlarının serbest dolaşıma girişi  Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü 

çerçevesinde, hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş 

işlemlerinde; Hava taşıtı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilmiş Teknik 

Uygunluk Belgesinin olması,Düzenlenen Teknik Uygunluk Belgesinin, hava taşıtının gümrük 

işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne 

gönderilmesi,Hava taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş 

işlemlerine tabi tutulması hususunun Ulaştırma Bakanlığınca da uygun bulunması,Hava taşıtının 

serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması için gümrük mevzuatı ve sair mevzuat gereğince 

ibrazı gereken belgelerin beyannameye eklenmesi,Teknik Uygunluk Belgesinin düzenlendiği 

tarihten itibaren otuz gün içinde gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması,hususlarının bir arada 

bulunması gerekir 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

62-) İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller 

ve Özel Şartlar ile Buna İlişkin Usul ve Esaslar 

Taşıtlarla ilgili genel şartlar Bu taşıtların, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına ve 

bu bölge dışında tescil edilmiş olması ya da Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait 

olduğunun belgelendirilmesi,u taşıtların, 17, 18 ve 19 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından kullanılması,Demiryolu taşıtları dışında 

ticari kullanıma mahsus taşıtların, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında başlayan veya sona eren taşıma 

işlerinde kullanılması,gerekir. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

 

 

63-) Türkiye Gümrük Bölgesindeki yerleşim yerini bölge dışına nakletmek isteyen gerçek kişinin 

kişisel kullanım amacıyla getireceği 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulu 

taşıyan taşıta, geçici ithalat izni verilir. Bu taşıtın geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği 

tarihten itibaren en fazla altı ay içinde yeniden ihraç edilmesi zorunludur. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 



64-) Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) (06.06.2017 t. 30088 s. R.G.) 

Bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde ilgili gümrük 

müdürlüğüne ibraz edilen belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde; idari 

soruşturmayı gerektiren durumlar hariç, ilgililer hakkında cezai takibatta bulunulmasını teminen 

ilgili gümrük müdürlükleri tarafından en yakın yetkili asliye ceza mahkemesine suç duyurusunda 

bulunulur. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

65-) Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) (06.06.2017 t. 30088 s. R.G.) Bu Tebliğ kapsamındaki 

özel ve zaruri durumları değerlendirerek sonuçlandırmaya ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlükleri yetkilidir. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

66-) Yetkili gümrük idareleri Kullanılmış Motorlu veya Motorsuz Özel Nakil Vasıtalarının Serbest 

Dolaşıma Girişi  Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü, Gebze Gümrük Müdürlüğü, İzmir Yolcu Salonu 

Gümrük Müdürlüğü ve Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü yetkilidir. 

 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

 

 

67-) 6375 sayılı Kanun ilnaylanan ''Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasında 

Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşme'' (NATO/SOFA) ile 6427 sayılı KanunlA )naylanan, Türkiye 

Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında “Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler 

Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşmenin Tatbikine Müteallik Anlaşma” kapsamında ABD 

personeli adına gelen nakil vasıtalarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde İncirlik Gümrük 

Müdürlüğü de yetkilidir. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 



68-) Kurtarma ve cenaze araçlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde Ankara Gar Gümrük 

Müdürlüğü yetkilidir. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

69-) İşyeri Nakli Mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla eşya ve malzemenin, 

işletmenin nakledildiği ülkedeki faaliyetlerinin sona erdirildiği tarihten itibaren on iki ay içerisinde 

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi zorunludur. 

A ) doğru 

B ) yanlış 

 

70-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında Dökme gelen eşyanın taşınması sırasında ortaya 

çıkan;boru hatlarıyla taşınarak ithal edilen doğalgaz ürünlerinde eksiklik fazlalık yapılmayacak 

takibat oranı % de kaçtır ? 

A ) %1  

B ) %2 

C ) %3 

D ) %4 

  

 

71-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında Kanunun  225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı 

kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen; gümrük beyanı dahil tüm gümrük 

işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça 

belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili 

kılınabilir. Bu yetkiyi kullanan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırır. İhracat rejimine konu 

eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı kaç katına kadar artırmaya Bakanlık yetkilidir? 

A ) İki kat 

B ) Üç kat 

C ) Dört kat 

D ) Beş kat 



  

 

72-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında 126 ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi 

veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler, Bakanlıkça kolaylaştırılan gümrük beyanı kapsamında 

takip edip sonuçlandırdıkları gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında; a) Önemli değeri 

olmayan eşyanın ç) Kanunun  167 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (d) bendi kapsamı numunelik 

eşya ve modellerin, den hiçbir surette b) Miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro'yu 

geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın,c) Değeri 1500 Avro'ya kadar olan ve diplomatik eşya ve 

yolcu eşyası hariç olmak üzere (b) bendinde belirtilen miktarı geçmeyen serbest dolaşıma giriş 

rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın,işlemler için gönderinin geldiğine dair 

bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk ...... gün için ardiye ücreti alamaz.Boşluğa 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ? 

A ) Beş gün 

B ) On gün 

C ) Üç gün 

D ) ilk gün 

  

 

73-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında 126 ncı madde kapsamında yetkili kılınan posta idaresi 

ya da kargo taşımacılığı yapan.şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzdnundan 

fazlasına sahip gerçek kişiler ile şirket temsil ve ilzama yetkili çalışanlarının 21/3/2007 tarihli ve  

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş 

mahkumiyet kararı bulunması durumunda  126 ncı madde kapsamında verilen dolaylı temsil 

yoluyla beyanda bulunma yetkisi iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren ..... yıl geçmedikçe 126 ncı 

madde uyarınca dolaylı temsil yoluyla beyanda bulunma yetkisi verilmez.Boşluğa aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir ? 

A ) 1 yıl 

B ) 2 yıl 

C ) 3 yıl 

D ) 5 yıl 

  

 



74-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında Fazla çalışma ücretleri ile ilgili yanlış bir tanım vardır ? 

A ) Bu Kararda yer alan fazla çalışmaya ilişkin tutarlar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerlemranında 

arttırılır. 

B ) Fazla çalışma süresi, görevli personel başına normal günlerde beş; hafta tatili, ulusal ve dini 

bayramlar ile genel tatil günlerin oniki saati geçemez. 

C ) Hafta içi uygulanan fazla çalışma saat ücreti ile hafta sonu uygulanan fazla çalışma saat ücreti 

arasında ayırım yapılmaz. 

D ) Fazla çalışma yapacak personelin işlem mahalline götürülüp getirilmesi talep edenler 

tarafından sağlanmaması halinde yol masrafları da bu kişilerce karşılanır. Yol masrafları global olarak 

tahsil edilmez. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

75-) 15481 Bakanlar kurulu kararına göre ;Yükümlünün talebi halinde global olarak fazla çalışma 

ücreti yatırılması ve her fazla çalışma talep dilekçesi konusu tutarın toplam miktardan mahsup 

edilmek suretiyle işlem tesisi mümkündür. Global olarak tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen fazla 

çalışma ücretlerinin mahsup işlemleri izleyen ayın en geç kaçıncı günü mesai bitimine kadar 

yapılır? 

A ) Birinci 

B ) ikinci 

C ) üçüncü 

D ) beşinci 

  

 



76-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında Teminat aranmayacak hallerden hangisi yanlış 

belirtilmiştir? 

A ) Kanunun 167 nci maddesi hükümleri çerçevesinde serbest dolaşıma girişte yazılı beyan 

edilecek ticari niteliktlan eşya için, 

B ) Gümrük antrepo rejimi altında fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergilerinden muaf olan 

yahut ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için, 

C ) Kanunun 103 üncü maddesi hükmü çerçevesinde teminat aranmak suretiyle antrepo rejimine 

tabi tutulmuş eşyanın aynı gümrük idaresinin denetimindeki bir gümrük antreposundan diğerine 

naklinde, 

D ) Ticari miktar ve mahiyettlmakla beraber Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girecek 

ve sözlü beyana tabi eşyadan, sevkiyatı düzenli haldeki benzer sevkiyatların bir parçası olmayan ve 

daha büyük bir nakliyatın bir parçası olup da bağımsız bir taşıyıcı tarafından taşınmayan ve kıymeti 

sevkiyat ve beyan başına 500 Avro'yu aşmayan eşya için, 

  

 

77-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında Geri Gelen Eşya İçin İthalat Vergilerinden Muafiyet 

Tanınmasına İlişkin aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir ? 

A ) Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği 

gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra sadece görünümü ile ilgili bakımın 

sürdürülmesi için gerekli işleme tabi tutulmuş eşya ithalat vergilerinden muaftır. 

B ) Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği 

gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra, sadece görünüşü ile ilgili bakımın 

sürdürülmesi için gerekli işleme tabi tutulduğu halde, amaçlanan kullanıma uygun olmadığı ya da 

kusurlu olduğu saptanmakla birlikte, bu tür bir bakım veya kontrol sadece eşyayı iyi durumda tutmak 

için amaçlanan kullanım için uygun olmadığı ancak bu tür bir bakım veya kontrol işleminden sonra 

ortaya çıkmışsa, eşya için gümrük vergileri aranmaz. 

C ) Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği 

gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra, sadece görünüşü ile ilgili bakımın 

sürdürülmesi için gerekli işleme tabi tutulduğu halde, amaçlanan kullanıma uygun olmadığı ya da 

kusurlu olduğu saptanmakla birlikte  tamir etmek için yapılmışsa veya amaçlanan kullanım için uygun 

olmadığı ancak bu tür bir bakım veya kontrol işleminden sonra ortaya çıkmışsa, eşya için gümrük 

vergileri aranmaz. 

D ) Kanunun 169 uncu maddesi hükmü çerçevesinde geri gelen ve ileri derecede işleme tabi 

tutulan eşyanın ayniyeti değişerek geri gelmesi halinde. 

  



 

78-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında Yasaklama, kısıtlama ve yaptırımlar ile ilgili yanlış bir 

tanım vardır ? 

A ) Bu Kısım kapsamında, muaf olarak serbest dolaşıma sokulan her türlü eşya, gümrük 

idaresinden izin alınmaksızın muafiyetten faydalanamayan kişi, kurum ve kuruluşlara belli bir para 

karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, 

devredilemez, satılamaz veya muafiyet amacı dışında kullanılamaz. 

B ) Bu Kısım kapsamında belirtilen eşyanın muafiyet amacına uygun kullanılmak ve gümrük 

idaresinden izin alınmak kaydıyla muafiyet hakkına sahip başka bir kişi, kurum veya kuruluşa ödünç 

verilmesinde, kiralanmasında, devredilmesinde veya satılmasında gümrük vergileri aranmaz. 

C ) Muafen serbest dolaşıma sokulan eşyayı muafiyet koşullarını kaybeden veya başka amaçlarla 

kullanmayı talep eden kişi, kurum ve kuruluşların gümrük idaresine bildirimde bulunması 

zorunludur. 

D ) Kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak 

serbest dolaşıma girişine  ve devrinin 3 yıl boyunca yapılmasına izin verilmez. 

  

 

 

 

 

79-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında aşağıdakilerden hangisinin ithalatında 1 yıldan daha 

fazla satılamaz devredilemez bir durum vardır? 

A ) Görme engelliler hariç olmak üzere, engellilerin hayatlarını idame ettirmesi için kişisel 

kullanımlarına mahsus özel surette imal edilmiş araçlar 

B ) Yerleşim Yerini Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Motorlu 

veya Motorsuz Özel Nakil Vasıtaları 

C ) Yerleşim Yerini Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Ev Eşyası 

D ) Evlilik Nedeni ile Serbest Dolaşıma Giren Eşya,Miras Yoluyla İntikal Eden Eşya Yerleşim Yeri 

Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Bulunan Gerçek Kişilerin Türkiye'de Edindikleri Konutlarda 

Kullanmak Üzere Getirdikleri Ev Eşyası 

      

 



80-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında Engellilere yardım sağlanması amacına yönelik olarak 

vakıflar ve kamu yararına faaliyette bulunan dernekler ile resmi kurumlara karşılıksız gönderilen 

ve ücretsiz dağıtılmak üzere belirtilen dernek, vakıf ve resmi kurumlar tarafından,...... yıl 

geçmedikçe engelli olmayan kişilere gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi veya devri 

yapılamaz boşluğa aşağıdakilerden hangsi gelmelidir ? 

A ) Beş yıl 

B ) Üç yıl 

C ) Dört yıl 

D ) On yıl 

  

 

81-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında Engelli kişinin vefatı halinde;Aracın, serbest dolaşıma 

girdiği tarihten itibaren ......yıl geçmeden varis tarafından engelli olmayan kişilere satılması veya 

devredilmesi durumunda gümrük vergileri tahsil edilir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A ) 3 Yıl 

B ) 5 Yıl 

C ) 7 Yıl 

D ) 10 Yıl 

  

 

82-) Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) (06.06.2017 t. 30088 s. R.G.) Kapsamında motorlu veya 

motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilecek 

kişiler yanlış belirtilmiştir ? 

A ) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini 

Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları 

B ) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu 

görevlerinden dönen kamu görevlileri 

C ) Evlilik amacıyla gelen türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir 

ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler 

D ) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde, Türkiye’de ikamet eden 

gerçek kişi mirasçıları 



  

 

83-) Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) (06.06.2017 t. 30088 s. R.G.) Kapsamında Muafiyet 

koşulları ile ilgili yanlış bir ifade vardır ? 

A ) Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, kişilerin satın aldığında Türkiyeye 

getirdiğinde, üç yıldan eski olmaması gerekir. 

B ) Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının ithalinde aile ünitesi esas alınır 

C ) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde, Türkiye’de ikamet eden 

gerçek kişi mirasçıları için aile ünitesi esas alınmaz 

D ) Bu maddede yer alan diğer koşulların sağlanması şartıyla, motorlu ve motorsuz nakil 

vasıtalarının her birinden birer adet serbest dolaşıma sokulabilir. 

 

  

84-) Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) (06.06.2017 t. 30088 s. R.G.) Kapsamında  Kullanılmış 

Motorlu veya Motorsuz Özel Nakil Vasıtalarının Serbest Dolaşıma Girişi  Müracaat süreleri ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlış bir süre verilmiştir ? 

A ) Yurt dışında yirmi dört ay ikamet eden Türk vatandaşlarının; ikamet nakil belgesindeki 

tarihten sonraki ilk giriş tarihinden itibaren altı ay, 

B ) Kamu görevlilerinin; görev sürelerinin bitimini müteakip Türkiye’ye ilk giriş tarihinden 

itibaren altı ay, 

C ) Türk vatandaşlığına geçenlerin; vatandaşlığa geçiş kararından sonra adlarına nüfus kağıdının 

düzenlendiği tarihten itibaren altı ay, 

D ) Miras yoluyla serbest dolaşıma giriş işlemlerinde muafiyetten yararlanacak olan varislerin; 

veraset ilamı tarihinden itibaren altı ay. 

  

 

85-) 15481 kapsamında hava ulaştırmacılığında kullanılan eşya (donatım ve işletme malzemesi 

aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır ? 

A ) 2504.10.00.00.00 

B ) 9403.70.00.00.19 

C ) 8703.90.90.00.00 

D ) 9026.20.80.80.00 



  

 

86-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında Motorlu ticari araçların ve özel konteynerlerin standart 

depolarında mevcut bulunan ve gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecek yakıt miktarı 

aşağıdakilerden hangisinde yanlış belirtilmiştir ? 

A ) TIR çekicilerinde 550 litreyi 

B ) İstiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil), kamyon ve tankerlerde 300 litreyi 

C ) Otobüslerde 300 litreyi 

D ) İstiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde ise 350 litreyi 

  

 

87-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında Gümrük kapılarında standart depo fazlası olarak tespit 

edilen petrol ürünlerinden, ilgili petrol ürünü için litre başına 6/6/2002 tarihli ve  4760 sayılı Özel 

Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta olan özel tüketim vergisi tutarının %de kaç fazlası 

tutarındaki vergi, tek ve maktu vergi olarak tahsil edilir? 

A ) %20 

B ) %30 

C ) %30 

D ) %50 

  

 

88-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinden giriş yapanlar hariç olmak 

üzere, hususi ve ticari olarak kayıt ve tescil ettirilmiş yerli ve yabancı plakalı otomobil ile hususi 

olarak kayıt ve tescil ettirilmiş yerli ve yabancı plakalı minibüs ve kamyonetler için ayda en fazla 

.......defa kullandırılır.Boşluğu tamamlayınız ? 

A ) 2 defa  

B ) 3 defa 

C ) 4  defa 

D ) 10 defa 



  

 

89-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında Özel motorlu araç ve motosikletlerde kullanılmak üzere 

tasarlanmış ve anılan araçlarda portatif depolarla taşınan araç başına ...... litreyi geçmeyen 

yakıtlara,muafiyet tanınır? 

 

A ) 5 litre 

B ) 10 litre 

C ) 25 litre 

D ) 50 litre 

  

 

 

 

 

 

 

90-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında İşyeri Nakli Suretiyle Serbest Dolaşıma Sokulan Sermaye 

Malları ve Diğer Malzemeler ile ilgili yanlış bir tanım vardır ? 

A ) Faaliyet deyimi, madencilik, tarım, serbest meslek faaliyeti ve benzeri faaliyetler de dahil 

olmak üzere üreticilerin, tüccarların veya hizmet sunan kişilerin her türlü ekonomik faaliyeti 

anlamına gelir. 

B ) İşletme deyimi, bağımsız ekonomik birim demektir. Bu birim, bir kurumun tümünü ya da bir 

bölümünü kapsar. 

C ) Sermaye malları ve diğer malzemeler deyimi,Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile 

akaryakıtlar. 

D )  Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az üç yıl süre ile aynı işte çalışan kişilere tanınır. 

  

 



91-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında Yolcu beraberi eşya ile ilgili yanlış bir tanım vardır ? 

A ) Kara hudut kapısından giriş yapan yolcular için ayda en fazla 10 defa kullandırılır. 

B ) Ek-9'daki listede yer alan eşyadan tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet 

18 yaşından büyükler için uygulanır. 

C ) Ek-9 daki tütün mamülleri ve çikolata ve parfüm için 430 avro durumları aranmayıp  ek9 daki 

miktarlar üzerinden işlemler yapılır. 

D ) Ancak, 15 yaşından büyük yolcular için bu miktar 430 Avro olarak uygulanır. 

  

 

92-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat 

aranmayacak hallerden aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

 

A ) Sözlü beyana konu olan eşya 

B ) Yazılı beyana konu olan Türkiye Gümrük Bölgesinde meydana gelen kriz hali nedeniyle bir 

kamu kuruluşu adına veya kamu kuruluşları tarafından yetkili kılınan kuruluşlar adına gönderilen 

yardım malzemeleri 

C ) Yazılı beyana konu olan Hava, deniz veya demiryolu şirketlerine veya posta idarelerine ait 

olan ve bunlar tarafından uluslararası trafikte kullanılmak üzere üzerleri ayırt edici biçimde 

işaretlenmiş malzeme, için teminat aranmaz. 

D ) Hiçbiri 

  

 

93-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında Aşağıda belirtilen eşya, tam muafiyetten 

yararlandırılmayacağı gibi kısmi muafiyetten de yararlandırılmaz hangisi bunlardan birisi değildir ? 

A ) Türkiye'ye ithali yasak olan eşya 

B ) Tüketilebilir nitelikteki eşya. 

C ) Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olan eşya. 

D ) Ülke ekonomisine zarar verebileceği Müsteşarlıkça belirlenecek eşya 

  



 

94-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında Ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda getirilen 

eşyaiçin geçici ithalat izni kaç ayı geçmemek üzere verilir ? 

A ) 2 ay 

B ) 1 ay 

C ) 3 ay 

D ) 6 ay 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında Geçici ithalatta Taşıtlara ilişkin verilecek sürelerden 

aşağıdakilerden hangisi yanlış belirtilmiştir ? 

A ) Demiryolu taşıtlarına oniki ay 

B ) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik emeklilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına iki 

yıl, 

C ) Binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay, 

D ) Kişisel kullanıma mahsus hava taşıtlarına onsekiz ay 

  

 



96-) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 

(07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) kapsamında Taşıtlara ilişkin özel şartlar ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi kelim oyunu yapılarak yanlış olarak değiştirilmiştir ? 

 

A ) Türkiye Gümrük Bölgesindeki yerleşim yerini bölge dışına nakletmek isteyen gerçek kişinin 

kişisel kullanım amacıyla getireceği 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulu taşıyan 

taşıta, geçici ithalat izni verilir. Bu taşıtın geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği tarihten 

itibaren en fazla üç ay içinde yeniden ihraç edilmesi zorunludur. 

B ) Kamu kuruluşları, belediyeler ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kamu iktisadi 

kuruluşları ile yapılan sözleşmeye istinaden ticari amaçla kullanılmak üzere getirilen ve 16 ncı 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulları taşıyan ambulans hava taşıtları, yangın söndürme 

hava taşıtları, zirai ilaçlama hava taşıtları ve sıhhi ilaçlama hava taşıtlarına yirmidört ayı aşmamak 

üzere geçici ithalat izni verilir 

C ) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan emeklilerin, izin süresi içinde olmak koşuluyla, izinden 

kalan sürelerini kullanmak üzere taşıtıyla yeniden Türkiye Gümrük Bölgesine girişlerinde Türkiye’ye 

son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüz seksen gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında 

bulunma koşulu aranmaz. 

D ) Ticari kullanıma mahsus deniz, hava ve demiryolu taşıtlarına, 10/6/1985 tarihli ve  3226 sayılı 

Finansal Kiralama Kanunu uyarınca finansal kiralama sözleşmesi süresine bağlı olarak geçici ithalat 

izni verilir. 

  

 

97-) Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) (06.06.2017 t. 30088 s. R.G.) Muafiyetler tebliğinde 

Nakil vasıtalarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde; Kullanılmış Motorlu veya Motorsuz Özel 

Nakil Vasıtalarının Serbest Dolaşıma Girişi için yetkili gümrük idareleri aşağıdakilerden hangisi 

olamaz ? 

A ) Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü 

B ) Gebze Gümrük Müdürlüğü 

C ) İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü  

D ) Ankara Gümrük Müdürlüğü 

E ) Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü  

 

 

 



98-) Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) (06.06.2017 t. 30088 s. R.G.) Muafiyetler tebliğinde 

Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşme'' 

(NATO/SOFA) ile 6427 sayılı Kanunla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 

Devletleri arasında “Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne 

Dair Sözleşmenin Tatbikine Müteallik Anlaşma” kapsamında ABD personeli adına gelen nakil 

vasıtalarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde ....... Gümrük Müdürlüğü de yetkilidir.Boşluğu 

tamamlayınız ? 

A ) Adana Gümrük Müdürlüğü 

B ) İncirlik Gümrük Müdürlüğü 

C ) İskenderun Gümrük Müdürlüğü 

D ) İs demir Gümrük Müdürlüğü 

  

 

99-) Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) (06.06.2017 t. 30088 s. R.G.) Muafiyetler tebliğinde 

kurtarma ve cenaze araçlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde hangi Gümrük Müdürlüğü 

yetkilidir? 

 

A ) Ankara Gar 

B ) İzmir gar 

C ) Murat bey gar 

D ) Halkalı Gümrük müdürlüğü 

  

 

100-) Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) (06.06.2017 t. 30088 s. R.G.) Muafiyetler tebliğinde 

özel tertibatlı engelli araçlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde aşağıdakilerden hangisi yetkili 

değildir? 

A ) Malatya Gümrük Müdürlüğü 

B ) Rize Gümrük Müdürlüğü  

C ) Mersin Gümrük Müdürlüğü  

D ) Çorum Gümrük Müdürlüğü  

 

SORULAR BİTMİŞTİR CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ 



  

 

TEST :15481 bakanlar kurulu test 

 

1-) C 2-) A 3-) B 4-) B 5-) B 6-) A 7-) B 8-) B 9-) A 10-) A 11-) B 12-) A  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

97-) D 98-) B 99-) A 100-) D  

 


