
ERKAN ATEŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR 

TIR SÖZLEŞMESİ VE TIR TEBLİĞİ SORULARI 

1-)Karayolu Taşıtı Onay Belgesi kaç yıl 

geçerlidir?  

 A-) 6 ay  

 B-) 2 yıl  

 C-) 4 yıl  

 D-) 5 yıl  

2-)Aşağıdaki taşıtlardan hangileri için onay 

belgesi aranmaz?    

 A-) Kamyonlar  

 B-) Özel amaç için kullanılan taşıtlar (tanker, 

vs)  

 C-) Ağır ve havaleli eşya taşıyan karayolu 

araçları  

 D-) Brandalı taşıtlar  

 

 

 

 

 

 

3-)TIR Karnelerinin Ticaret Odasından teslim 

alınmasından itibaren geçerlilik süresi kaç 

gün olarak belirlenir? 

 

A) 75  

B) 120 

C) 100 

D) 90 

 

 

4-)TIR Sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

I- TIR karnesi muhteviyatı eşyanın varış 

gümrük idaresine boşaltılmasını 

müteakip boş olan yabancı römork 

veya yarı römorkun geçici olarak 

gümrük idaresinin denetimine 

bırakılması ve aynı çekicinin başka bir 

ihraç eşyası yüklü römork veya yarı 

römorku yurtdışına götürmesine izin 

verilir  

II- II- Geçici olarak gümrük idaresinin 

denetimine bırakılan yabancı plakalı 

boş römork veya yarı römorklar, 

sahipleri veya bunların temsilcilerinin 

yazılı talepleri üzerine ihraç eşyası 

yüklenerek yurtdışı edilebilir  

III- III- Gümrük işlemleri tamamlanarak 

serbest dolaşıma giren eşyanın, 

taşıma belgelerinde yazılı yurt içindeki 

boşaltma yerlerine kadar aynı yabancı 

plakalı taşıtla taşınması mümkündür. 

 

A) Yalnız I,II, ve III      

B) Yalnız I ve III  

C) Yalnız II ve III  

D) Yalnız I ve II  
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5-)TIR Sisteminde TIR Karne Hamillerine 

verilecek TIR Karnesi kotası belirlenirken 

“Karayolu Taşıtı Onay Belgesi almış araçları 

için aşağıdaki hangi oranlar göz önüne alınır? 

 A-) Özmal araçlarının 10 katı ve kiralık 

araçlarının 5 katı kadar  

 B-) Özmal araçlarının 2 katı ve kiralık araç 

sayıları kadar  

 C-) Özmal araçlarının 4 katı ve kiralık 

araçlarının 2 katı kadar    

 D-) Özmal araçlarının 8 katı ve kiralık 

araçlarının 4 katı kadar  

 

6-)Kara nakliyatında kullanılan taşımacılar 

tarafından konşimento yerine düzenlenen 

belgeye ne ad verilir?  

 A-) CİM Belgesi  

 B-) TIR Karnesi  

 C-) CMR Belgesi  

 D-) Orjinal Manifesto  

 

7-)Bulgaristan’dan İran’a yük götüren Türk 

plakalı bir TIR çekicisinin standart deposunda 

bulunan yakıt ile ilgili olarak giriş gümrük 

idaresince yapılan işlemlerden hangisi 

doğrudur? 

 A-) Deposunda bulunan yakıtla birlikte ve 

depo mühürlenmek kaydıyla transitine izin 

verilir.  

 B-) 550 litre fazlası yakıtın gümrük vergileri 

tahsil edilir.  

 C-) 550 litre fazlası yakıt boşaltılır.  

 D-) 400 litre fazlası yakıt boşaltılır.  

 

8-)Türkiye'de TIR Karnesi vermeye yetkili 

kurum aşağıdakilerden hangisidir? 

 A-) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği   

 B-) Dış Ticaret Müsteşarlığı  

 C-) Gümrük Müsteşarlığı  

 D-) Ulaştırma Bakanlığı  

 

9-)TIR Sözleşmesi'ne göre bir TIR Karnesi kaç 

adet hareket ve varış gümrük idaresini 

içerebilir?  

A) 3  

B) 4  

C) 5  

D) 6  

 

 

 

 

10-)Son geçerlilik gününde hareket gümrük 

idaresine ibraz edilen TIR Karneleri üzerinde 

hareket gümrük idaresi tarafından varış 

gümrük idaresine kadar süre yetmeyeceği 

için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? 

 A-) Kabul etmez ve transit rejimi hükümlerini 

uygular.  

 B-) TIR Karnesi kabul etmez, yeni bir TIR 

Karnesi üzerinde işlem yapar.  

 C-) Ek süre vererek TIR Karnesinin işlemlerini 

yerine getirir.  

 D-) Kabul eder ve varış gümrük idaresine sevk 

eder.  
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11-)Karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı 

yapılan taşıtların TIR sözleşmesi hükümlerine 

uygun olarak imal edildiğini gösteren ve 

Gümrük Muhafaza Başmüdürlükleri 

tarafından yetki verilen Gümrük İdarelerince 

iki yıl süreyle düzenlenen belge 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 A-) Transit Yol Belgesi  

 B-) Taşıt Onay Belgesi  

 C-) Yetki Belgesi  

 D-) TIR Karnesi  

 

 

12-)TIR işlemleri kapsamında giriş veya 

hareket gümrük idaresi tarafından, işlemleri 

tamamlanıp varış veya çıkış gümrük idaresine 

sevk edilecek taşıtın güzergah kat etme süresi 

Ekim ayında en uzun mesafe için azami kaç 

saate kadar belirlenir? 

 A-) 120  

 B-) 178  

 C-) 144  

 D-) 168  

 

13-)TIR Uygulama Tebliği hükümlerine göre 

Kara yolu Taşıtı Onay Belgesi aşağıdaki 

taşıtlardan hangisi için düzenlenmez? 

 A-) Kamyonlar  

 B-) Brandalı taşıtlar  

 C-) Römork veya yarı römorklar  

 D-) Çekiciler  

 

14-)Aşağıdaki eşyadan hangisi TIR Karnesi 

kapsamında taşınabilir? 

 A-) Tütün içeren sigaralar  

 B-) Ham tütün  

 C-) Tütün içeren purolar  

 D-) İçilen tütün, herhangi bir oranda tütün 

yerine geçen maddeler içersin içermesin    

 

 

15-)Aşağıdakilerden hangisi TIR Sözleşmesine 

taraf ülkedir? 

A) Mısır  

B) Irak  

C) Kanada  

D) Hindistan  

 

16-)Aşağıdakilerden hangisi TIR sözleşmesine 

taraf ülke değildir? 

A) Afganistan  

B) Şili  

C) Mısır    

D) Özbekistan  

17-)TIR karnesi himayesinde yapılan bir 

taşımada aşağıda belirtilen taşıma 

türlerinden hangisi yapılamaz?  

 A-) Dahili taşımacılık  

 B-) Ro-Ro taşımacılığı  

 C-) Ro-La taşımacılığı  

 D-) Uluslararası taşımacılık  
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18-)Tır Karnesi kapsamında fazlalığa ilişkin 

olarak, verilen süre içerisinde herhangi bir 

belge ibraz edilmemesi veya ibraz edilen 

belgelerin geçerli sayılmaması halinde hangi 

işlem uygulanır? 

A) Fazla çıkan eşya tasfiye edilir.     

B) Eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası alınır  

C) Eşyanın FOB kıymeti kadar para cezası alınır  

D) Fazla çıkan eşya tasfiye edilerek, fazla çıkan 

eşyaya isabet eden gümrük vergileri kadar 

para cezası alınır  

 

19-)Tır Karnesindeki miktara göre eksiklik 

veya fazlalığa ilişkin tutanağın imzalandığı 

tarihte TIR karnesi hamiline yapılan bildirim 

ile eksiklik veya fazlalığın nedenini ne kadar 

süre içerisinde belgelendirmesi istenir? 

 A-) 1 ay  

 B-) 45 gün  

 C-) 15 gün  

 D-) 3 ay  

 

 

 

20-)Taşıt onay belgesinin sahte olarak 

düzenlendiği tespit edilirse taşıt onay belgesi 

iptal edilir ve aynı taşıt için usulsüzlüğün 

tespit edildiği tarihten itibaren ne kadar 

süreyle taşıt onay belgesi düzenlenmez? 

A) 6 ay   

B) 3 ay  

C) 12 ay  

D) 9 ay  

21-)Düzenlenen yeni taşıt onay belgesinin bir 

nüshası firmanın TIR işlemlerini yürüttüğü 

ticaret odasına ne kadar süre içerisinde 

gönderilir? 

 A-) 15 gün  

 B-) 1 ay   

 C-) 3 ay  

 D-) 45 gün  

 

22-)TIR Sözleşmesinde yer alan örneğe uygun 

olarak üç nüsha düzenlenen taşıt onay 

belgesi ne kadar süreyle geçerli olur? 

 A-) 6 yıl  

 B-) 3 yıl  

 C-) 2 yıl    

 D-) 1 yıl  

23-)Taşıt onay belgesi süresinin yurtdışında 

sona ermesi halinde, taşıt onay belgesini 

düzenleyen gümrük idaresi bir defaya 

mahsus olmak üzere başvuru tarihinden 

itibaren ne kadar ek süre verir? 

 A-) 7 gün  

 B-) 15 gün  

 C-) 30 gün  

 D-) 45 gün  

24-)TIR işlemini sonlandırma belgesi usulsüz 

veya hile yolu ile temin edilmiş ise ihbar 

süresi ne kadardır? 

A) 6 ay  

B) 1 yıl  

C) 2 yıl   

D) 3 yıl  
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25-)Bir TIR işleminin ibra edilmemiş olması 

halinde, yetkili makamlar şayet TIR 

karnesinin kabul edildiği tarihten itibaren ne 

kadar süre içinde ilgili kuruluşa ibra 

edilmeme keyfiyetini bildirmemişlerse 

belirtilen paraları kefil kuruluştan talep 

edemezler? 

A) 6 ay  

B) 1 yıl   

C) 2 yıl  

D) 3 yıl  

 

 

 

 

 

 

 

26-)Firmaların Tır Karnesi kotalarının 

belirlenmesi ile iglili olarak aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

 A-) Yetki Belgesinde kayıtlı ve onay belgesine 

sahip: Özmal araç sayısı x 2 , Kiralık araç sayısı 

x 4  

 B-) Yetki Belgesinde kayıtlı ve onay belgesine 

sahip: Özmal araç sayısı x 2 , Kiralık araç sayısı 

x 2  

 C-) Yetki Belgesinde kayıtlı ve onay belgesine 

sahip: Özmal araç sayısı x 2 , Kiralık araç sayısı 

x 3  

 D-) Yetki Belgesinde kayıtlı ve onay belgesine 

sahip: Özmal araç sayısı x 4 , Kiralık araç sayısı 

x 2  

 

27-)Transit Rejimine kabul kapsamında 

firmalar adres, unvan ve ortak değişikliklerini 

Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasını 

müteakip en geç ne kadar süre içerisinde kefil 

kuruluşa bildirmelidir? 

 A-) 7 gün     

 B-) 10 gün  

 C-) 15 gün  

 D-) 30 gün  

 

28-)Aşağıdaki kavramlardan hangisi TIR 

karnesi himayesinde yapılan taşımacılıkta 

kullanılan bir kavram değildir? 

 A-) Tezkiye  

 B-) Karne hamili  

 C-) Taşıt onay belgesi  

 D-) Transıt refakat belgesi  

 

 

 

29-)Türkiye'de firmaların TİR sisteminden 

geçici veya daimi ihracını gerçekleştirme 

yetkisine sahip olan birim/kuruluş hangisidir? 

  

A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı    

B) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  

C) Ulaştırma. Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı  

D) Uluslararası Karayolu Taşımadığı Birliği 

(IRU)  
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30-)TIR karnesi yapraklarının tamamının 

bitmesi durumunda hangi işlem yapılır?   

 A-) TİR karnesi sonlandırılarak taşımanın 

yapıldığı araca el konulur.  

 B-) TİR karnesi sonlandırılarak karne 

muhteviyatı eşyaya el konulur  

 C-) TİR karnesi muhteviyatı eşyanın tam tespit 

yapılarak yaprağı biten TIR karnesi 

sonlandırılan yeni bir TİR karnesi kabul 

edilmez.  

 D-) Gümrük idaresi tarafından bu TIR karnesi 

sonlandırılarak. TIR taşımasının geri kalan 

bölümü için kullanılmak üzere yeteri kadar 

yaprağı bulunan karne kabul edilir 

 

 

 

 

31-)TIR Sistemi'nin ülkemizdeki uygulaması 

ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır?  

 A-) Geçerlilik süresi biten TIR Karneleri, 

gümrük idarelerince kabul edilmez.  

 B-) Bir TIR taşımasında, hareket ve varış 

gümrük idarelerinin toplam sayısı dördü 

geçemez.  

 C-) TIR Karnesi himayesinde taşınan eşyadan, 

gümrük vergilerine ilişkin ayrıca teminat 

istenir.  

 D-) TIR Sistemi kapsamında. Nisan. Mayıs. 

Haziran. Temmuz. Ağustos. Eylül aylarında 

varış veya çıkış gümrük idaresine sevk edilecek 

taşıtın güzergah kat etme süresi azami 120 

saate olarak belirlenir.  

 

32-)Aşağıdakilerden hangisi TIR Karnesinin 

özelliklerinden biri değildir?   

 

A) Aynı TIR Karnesi en fazta üç farklı taşıma 

için kullanılabilir  

B) TIR Karnesi, gümrük beyannamesi yerine 

geçen bir belgedir  

C) TIR Karnesi. uluslararası kefil kuruluş 

tarafından basılır ve ulusal kefil kuruluşlara 

dağıtılır.  

D) TIR Karnesi, karne kapsamında taşınan 

eşyanın uluslararası geçerliği olan bir teminat 

altında olduğunu gösterir.  

 

 

33-)Transit rejimine tabi tutulan eşyaya eşlik 

eden, sistemdeki beyannamenin düz beyaz 

kâğıt üzerine alınan dökümüne ne ad verilir? 

 A-) TIR refakat belgesi  

 B-) İdari refakat belgesi  

 C-) Transit refakat belgesi   

 D-) Memur refakat belgesi  

 

34-)-Taşıt onay belgesi kim tarafından 

düzenlenir?  

 A-) Herhangi bir gümrük idaresi  

 B-) Gümrükler Genel Müdürlüğü  

 C-) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükler 

tarafından yetki verilen gümrük idareleri  

 D-) Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 

yetki verilen Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlükleri  
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35-)Tır Karnesi kapsamında eksikliğe ilişkin 

olarak, verilen süre içerisinde herhangi bir 

belge ibraz edilmemesi veya ibraz edilen 

belgelerin geçerli sayılmaması halinde 

gümrük idaresi tarafından ne kadar para 

cezası alınır? 

 

A) Eşyanın CIF kıymeti kadar  

B) Eşyanın FOB kıymeti kadar  

C) Eşyanın CIF kıymetinin yarısı kadar  

D) Eksik çıkan eşyaya isabet eden gümrük 

vergileri kadar  

 

 

 

 

 

 

 

 

36-)Aşağıdakilerden hangisi giriş gümrük 

idaresindeki görevli memur tarafından TIR 

karnesine her durumda yazılan bilgilerden 

değildir? 

A) Tescilin yapıldığı gümrük idaresinin adı ile 

sistem tarafından verilen tescil numarası  

B) Güzergâh  

C) Belirlenen transit süresi  

D) Volet -1 ve Volet-2 yaprağının 2 no.lu 

kutusunun altındaki “resmi kullanım için” 

başlıklı bölüme, ilgili kaşe ile ithalat – transit - 

mahrece iade - transit ticaret ve geri gelen 

eşya ibaresi.  

37-)Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) Seri 

No: 1’e göre TIR karnesi himayesinde taşınan 

ser- best dolaşımda olmayan eşyaya ilişkin 

tespit edilen eksiklik veya fazlalık takibatı 

hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 A-) TIR karnesi hamilinden eksiklik veya 

fazlalığın nedeninin üç ay içinde 

belgelendirilmesi istenir.  

 B-) TIR karnesinin Volet-2 yaprağı ve 

dipkoçanının ilgili bölümlerine tespit edilen 

eksiklik veya fazlalık yazılır ve “şartlı ibra 

edilmiştir” şerhi düşülür.  

 C-) Kap adedi olarak beyana uygun, ancak 

sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde beyana göre 

eksiklik veya fazlalık olan eşya için takibat 

yapılmaz.  

 D-) Fazlalığa ilişkin olarak verilen süre 

içerisinde herhangi bir belge ibraz edilmemesi 

veya ibraz edilen belgelerin geçerli 

sayılmaması hâlinde, gümrük idaresi 

tarafından eksik çıkan eşyadan tarife 

pozisyonuna veya tarife pozisyonu tespit 

edilemiyor ise cinsine ve türüne göre tarife- de 

dâhil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi 

pozisyonuna göre hesaplanan gümrük vergi- 

leri tahakkuk ettirilerek TIR karnesi hamilinden 

tahsili yoluna gidilir  

38-) Bir akit Taraf ile üçüncü bir ülke 

arasındaki bir sınırdan geçerek 

gerçekleştirilen transit işlemi sırasında 

sevkiyat bu Akit Tarafın gümrük 

bölgesinden ayrıldığında, bu Akit Taraftan 

çıkış noktasındaki gümrük idaresini, neyi 

tanımlamaktadır ? 

A) Gümrük idaresi 

B) Hareket idaresi 

C) Varış gümrük idaresi 

D) Transit idaresi 
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39-) TIR Karnesi kapsamında transit 

işlemleri TIR Karnesi kapsamında transit 

rejimine tabi eşyanın taşınmasında,hangi 

hükümler uygulanır ? 

A) Gümrük Kanunu 

B) Gümrük Yönetmeliği 

C) Ortak Transit Sözleşmesi 

D) TIR Sözleşmesi 

40-) Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) 

(Seri No: 1) (31.12.2010 t. 27802 s. R.G.) 

Kapsamı Tanımlardan hangisi yanlıştır ? 

A) Taşıt onay belgesi: Karayolu ile 

uluslararası eşya taşımacılığı yapılan 

taşıtların TIR Sözleşmesi hükümlerine 

uygun olarak imal edildiğini gösteren ve 

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri 

tarafından yetki verilen gümrük 

idarelerince iki yıl süreyle geçerli olmak 

üzere TIR Sözleşmesi ek-4’te yer alan 

örneğe uygun olarak düzenlenen belgeyi 

(ek-3), 

B) Yetki belgesi: Karayolu Taşıma 

Yönetmeliği kapsamında bir faaliyette 

bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma 

izni veren ve Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığınca düzenlenen 

belgeyi, 

C) Genel Müdürlük: Risk Yönetim 

Kontrol Genel Müdürlüğünü,ifade eder 

D) Özel yük taşıma izin belgesi: 

Bölünemez nitelikteki ağır ve/veya büyük 

yüklerin karayolu ile taşınması için 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı Karayolları Genel 

Müdürlüğünden verilen belgeyi, 

41-) Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) 

(Seri No: 1) (31.12.2010 t. 27802 s. 

R.G.)TIR karnesi himayesinde uluslararası 

eşya taşımacılığı yapacak firma Hangi 

Bakanlıktan faaliyetine uygun olan 

uluslararası taşıma yapma yetki belgesini 

alır? 

A) Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı 

B) Ulaştırma, Denizcilik Ve 

Haberleşme 

C) Ulaştırma Ve Telekominikasyon  

D) İçişleri Bakanlığı 

 

 

 

 

 

 

42-) Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) 

(Seri No: 1) (31.12.2010 t. 27802 s. R.G.) 

TIR rejiminden çıkarılma Tezkiye edilmiş 

bir firmanın, kendi isteğiyle TIR 

rejiminden çıkmak istemesi veya gerekli 

şartları kaybettiğinin Genel Müdürlük ya 

da kefil kuruluş tarafından tespit edilmesi 

halinde tezkiyesi iptal edilir. İki yıl 

içerisinde herhangi bir TIR taşıması 

yapmadığı tespit edilen firmaların 

tezkiyeleri Genel Müdürlükçe resen iptal 

edilir. Bu süreyi üç yıla çıkarmaya Genel 

Müdürlük yetkilidir. 

A) Doğru 

B) Yanlış 
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43-) Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) 

(Seri No: 1) (31.12.2010 t. 27802 s. R.G.) 

TIR Sözleşmesinde öngörülen şartlara 

uygun olarak yapılmış; 

Taşıtlar için, taşıt onay belgesi, 

Konteynerler için,konteyner onay plakası, 

düzenlenir. 

A) doğru 

B) yanlış 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44-) Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) 

(Seri No: 1) (31.12.2010 t. 27802 s. R.G.) 

Taşıt onay belgesi düzenlenecek 

taşıtlardan değildir ? 

A) Römorkörler ve yarı romorkörler 

B) Kamyonetler (panelvanlar dahil), 

C) Brandalı taşıtlar, 

D) Özel amaçlar için kullanılan taşıtlar, 

(soğuk hava tertibatlı, sarnıçlı, tecritli, 

tanker vb. gibi) 

45-) Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) 

(Seri No: 1) (31.12.2010 t. 27802 s. 

R.G.)Taşıt onay belgesi, Gümrük ve 

Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından 

yetki verilen gümrük idarelerince 

Elektronik Taşıt Onay Belgesi Sistemi 

(ETOBS) kullanılarak düzenlenir. Taşıt 

onay belgesi başvurusunda bir dilekçe 

ekinde aşağıdakilerden hangisi yer 

almaz? 

A) İmza sirküleri, 

B) Araç tescil belgesi, 

C) Taşıtın “ön, arka, sağ ve sol” 

cephelerinden çekilmiş 18 x 24 cm. 

ebatlarında fotoğraflar ile birden fazla 

gümrük mührünün tatbik edilmesinin 

gerekmesi halinde bu mühürlerin yerlerini 

gösterir kroki veya fotoğraflar, 

D) Taşıt listesini gösteren taşıt yetki 

belgesi 

46-) Tır tebliği seri no1 göre nisan eylül 

arası kaç saat yol kat etme verilir ? 

A) 110 saat 

B) 120 saat 

47-) Tır tebliği seri no1 göre ekim mart 

arası kaç saat yol kat etme verilir ? 

A) 140 

B) 168 

 

48-) Taşıt usulsüzlüğü yapılırsa 6 ay 

süreyle taşıt onay belgesi düzenlenmez . 

A) doğru 

B) yanlış 
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49-) Uluslararası ve yurt içi eşya 

taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel 

kişilere verilir sadece kendi esas iştigal 

konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak 

ve ticari maksatla taşımacılık 

yapmayacaklara verilir hangi yetki belgesi 

tanımlanmıştır . 

A) c1 

B) c2 

 

50-) Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) 

(Seri No: 1) (31.12.2010 t. 27802 s. R.G.) 

kapsamında aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır ? 

A) Fazlalığa ilişkin olarak verilen süre 

içerisinde herhangi bir belge ibraz 

edilmemesi veya ibraz edilen belgelerin 

geçerli sayılmaması halinde fazla çıkan 

eşyaya ilişkin olarak Gümrük Kanununun 

177 nci maddesi uyarınca tasfiye işlemine 

tabi tutulur. 

B)  Dökme eşyada eksiklik veya 

fazlalığın eşyanın tabiatı icabı 2009/15481 

sayılı Gümrük Kanununun Bazı 

Maddelerinin Uygulanması Hakkında 

Kararın 131 inci maddesinde belirtilen 

oranlardA)lduğunun anlaşılması halinde, 

eksiklik veya fazlalık takibatı yapılmayarak 

işlemler tespit edilen miktar üzerinden 

sonuçlandırılır 

C) 15481 göre Boru hatlarıyla taşınan 

eşyaların fire oranı % 3 tür. 

D)  Kap adedi olarak beyana uygun, 

ancak sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde 

beyana göre eksiklik veya fazlalık olan eşya 

için takibat yapılır. 
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TIR CEVAPLAR 

1B        

2C 

3B 

4A 

5C 

6C  

7A 

8A 

9B 

10D 

11C 

12D 

13D 

14B 

15C 

16C 

17A 

18A 

19D 

20A 

21B 

22C 

23C 

24C 

25B 

 

26D 

27A 

28D 

29A 

30D 

31C 

32A 

33C 

34C 

35D 

36B 

37D 

38D 

39D 

40C 

41B 

42A 

43A 

44A 

45D 

46B 

47B 

48A 

49A 

50D 
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