TRANSİT REJİMİ VE SERİ NO:4
SORULARI

1-)Gümrük Yönetmeliğine göre ;Transit rejimi
aşağıdaki
sayılan
hangi
sözleşmeyi
kapsamaz?
A)
TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası
Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (TIR
Sözleşmesi)
B)

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme,

C)
26/6/1990 tarihli Geçici İthalat
Sözleşmesi
D)
Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Güney
pasifik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki
Sözleşme

3-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Transit rejim
beyanı ile ilgili yanlış bir tanımdır ?
A)
Transit beyanı Türkçe olarak, rejim hak
sahibi tarafından ve kağıt usulde işlem
yapıldığı durumlar hariç sistem üzerinden
yapılır.
B)
Kanunun 5 inci maddesi uyarınca,
transit beyanı rejim hak sahibi adına ve
hesabına doğrudan temsil yoluyla veya rejim
hak sahibi hesabına olmak üzere rejim hak
sahibinin dolaylı temsilcisi tarafından da
yapılabilir.
C)
Sistem üzerinden yapılan ve beyanın
yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde
kabul işlemi yapılmak üzere hareket gümrük
idaresine sunulmayan transit beyanları
hareket gümrük idaresince reddedilir.
D)
Bu durumdaki transit beyanları da
dâhil olmak üzere, hareket gümrük idaresince
kabul işlemi yapılmayan transit beyanlarının
reddedilmesi durumunda Kanunun 241 inci
maddesi uyarınca işlem yapılır.

2-)Gümrük Yönetmeliğine göre ;Transit
beyanı aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
A)
Ortak ve ulusal transit rejimi hükümleri
çerçevesinde transit refakat belgesi,
B)
Ulusal transit rejiminde, 220 nci
maddenin birinci fıkrası çerçevesinde Ek-22’de
yer alan sözlü beyan formu

4-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Ortak ve
ulusal transit rejimlerinde eşyanın hareket
gümrük idaresince serbest bırakıldığı andan
itibaren eşyaya ve taşımaya eşlik etmek
üzere, hangi belge kullanılır?

C)
Demiryolu ile taşımalara ilişkin
basitleştirilmiş usulde Manifesto taşıma
belgesi

A)

Transit Beyannamesi

B)

Transit kalem Belgesi

C)

Transit refakat Belgesi

D)

Transit özet Belgesi

D)
Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey
Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler
Arasındaki Sözleşme ile öngörülen Form 302
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5-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Uluslararası
sözleşmeler
kapsamında
uygulanması
bakımından hangisi yanlış belirtilmiştir ?
A)
Ortak transit rejimine tabi eşyanın
taşınmasında, Ortak Transit Rejimine İlişkin
Sözleşme hükümleri uygulanır.
B)
TIR Karnesi kapsamında transit
rejimine tabi eşyanın taşınmasında, TIR
Sözleşmesi hükümleri uygulanır.
C)
ATA Karnesi kapsamında
transit
rejimine tabi eşyanın taşınmasında, ATA
Karnesi Sözleşmesi hükümleri uygulanır.
D)
Form 302 kapsamında transit işlemleri
Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik
Antlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki
Sözleşme kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük
Bölgesinde transiti, bu sözleşmede yer alan
Form 302 ibraz edilmesi halinde, bu belge
kapsamında yapılır.

7-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Transit
rejimi kapsamında taşınan eşya için tahakkuk
edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini
garanti altına almak amacıyla teminat
verilmesi zorunludur. Ancak;aşağıdakilerden
hangisi teminat aranmayacak taşıma
türlerinden biri değildir?
A)

Havayolu,

B)

Boru hattı,

C)

Denizyolu,

D)

Karayolu,

8-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Transit
rejiminde uygulanabilecek teminat şartı
aşağıdakileren
hangisinde
yanlış
belirtilmiştir?
A)
Ortak transit rejimi çerçevesinde
Bakanlıkça verilen kapsamlı teminat kullanma
izni kapsamındaki teminatlar, ulusal transit
işlemlerinde de kullanılabilir.

6-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Form 302
kapsamında yapılacak transit işlemlerinde
doğabilecek
ihtilaflar
hangi
makam
tarafından sonuçlandırılır?
A)

Nato konseyi Daire başkanlığı

B)

Ulaştırma Bakanlığı(Daire Başkanlığı)

C)
Bakanlıkça (Gümrükler Genel
Müdürlüğü)
D)
Bakanlıkça (Risk Yönetim Kontrol Genel
Müdürlüğü)

B)
Bakanlıkça
belirlenecek
istisnai
hallerde transit rejimine tabi eşya için teminat
şartına bağlı olmaksızın memur refakati
uygulanamaz.
C)
TIR Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf
olduğu diğer uluslararası anlaşma veya
sözleşme ile öngörülen teminat şekillerinden
biri de teminat olarak kabul edilebilir.
D)
Transit rejiminde geçerli teminat
uygulamaları, teminat idaresi, teminat türleri,
teminat belgeleri, kefil ve basitleştirme izni
kapsamında teminat uygulamalarına ilişkin
usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
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9-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Ulusal ve
ortak transit rejimi altında taşınan eşyanın
ayniyeti genel kural olarak hangi yöntem ile
sağlanır?
A)

Şifreleme

B)

Ayniyat kuralı

C)

Mühürleme

D)

Zincirleme

11-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Denizyolu
ile transite ilişkin özel hükümler ile ilgili
yanlış bir tanım vardır ?
A)
Bir Türk limanından başka bir Türk
limanına transit olunacak eşyayı, yalnız Türk
bandıralı gemiler nakledebilir.
B)
Yabancı limanlara yapılacak transit
isteklerinin kabulü için, özet beyan veya özet
beyan yerine geçen belgelerde eşyanın
gideceği yerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında
yabancı bir liman olarak gösterilmesi gerekir.
C)
Bir Türk limanına denizyolu ile gelen
serbest dolaşımda olmayan eşyanın gemiden
indirilmeksizin aynı gemi ile bir başka Türk
limanına taşınması durumunda transit
beyannamesi düzenlenir.
D)
Türk bandıralı geminin, kazan, makine
veya teknesinde ortaya çıkan bir arıza
sebebiyle yoluna devam edememesi halinde,
kurtarma amacıyla, yükü, yabancı bir gemiye
aktarılabilir.

10-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Kanunun
55 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında
yasaklanan eşya ile 56 ncı maddesinin birinci
fıkrası kapsamına giren eşyanın ve kanun
veya genel idari düzenleyici işlemlerle ithali
yasaklanan eşyanın transitine izin vermeye
hangi makam yetkilidir?
A)

Risk Yönetim Kontrol Genel Müdürlüğü

B)

Gümrükler Genel Müdürlüğü

C)

Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü

D)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
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12-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Transit
rejimine tabi eşyanın mücbir sebep veya
beklenmeyen haller nedeniyle telef veya
kaybının kanıtlanması halinde, gümrük
vergileri aranmaz. Ancak;aşağıdakilerden
hangi durumlarda kanıtlanacak makam ve
belgeler yanlış belirtilmiştir ?
A)
Suçüstü şeklindeki hırsızlıklar, hazırlık
tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılığınca
verilen belge ile,
B)
Hasar, telef veya kayıp herkesçe bilinen
ve duyulan başka olaylar yüzünden olmuşsa, o
yerin en büyük mülki idare amiri tarafından
verilecek belge ile,
C)
Trafik kazaları, trafik kaza raporuna
göre ve en yakın gümrük idaresi tarafından
yapılan tespit sonucunda gümrük idare
amirinin vereceği karar ile,
D)

Hiçbiri

13-)Gümrük
Yönetmeliğine
göre;
Basitleştirme izninin genel koşulları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlış belirtilmiştir?
A)
Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca
ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve
gecikme faizi bulunmaması.
B)
Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik
olmak,
C)
Basitleştirmelerin
usulüne
uygun
olarak yürütülmesini sağlamak üzere;
başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden
geriye dönük son bir yıl içinde en az 500
transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil)
kapsamı eşyayı transit etmesi veya ilgili
basitleştirilmiş
usul
kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirebileceğine ilişkin
bilgi ve belgeleri sunması.
D)
Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin
yüzde beşinden fazlasına sahip gerçek kişiler
ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil
yetkisini haiz çalışanlarının; ilgili Kanuna
muhalefetten
kesinleşmiş
ceza
veya
mahkumiyet kararı bulunmaması,

14-)Gümrük
Yönetmeliğine
göre;
Basitleştirme izinleri için yetkili makam
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Risk Yönetim Kontrol Genel Müdürlüğü

B)

Gümrükler Genel Müdürlüğü

C)

Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü

D)

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
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15-)Gümrük
Yönetmeliğine
göre;
Basitleştirme izin başvurularının kabulü ve
reddi ile iznin verilmesi ile ilgili İzin makamı,
basitleştirmeye ilişkin bir başvuru aldığında,
başvurunun tam olup olmadığını kontrol
eder. Aranan belgelerin bir kısmının başvuru
dosyasında yer almadığının veya eksik bilgi
içerdiğinin tespit edilmesi halinde başvuru
sahibine bildirilen eksiklikler bunlara ilişkin
bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç kaç
gün içinde tamamlanır?

17-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Boru hattı
ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul ile
ilgili yanlış bir bilgi vardır ?

A)

Otuz Gün

B)

Kırkbeş Gün

C)

Onbeş Gün

C)
Boru hattı ile yapılan transit işlemlerine
ve basitleştirme koşullarına ilişkin özel
hükümler getirmeye Risk Yönetim kontrol
genel müdürlüğü yetkilidir.

D)

Altmış Gün

16-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Transit
rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile
basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin
yapılacak izin başvurusunda, başvuru
sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde en az
ne kadar yıldır yerleşik olması,koşulu aranır ?
A)

1 yıl

B)

2 yıl

C)

3 yıl

D)

5 yıl

A)
Boru hattıyla transit rejimi hükümleri
Boru hattıyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen
eşya için Türkiye Gümrük Bölgesine girişte
Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan eşyanın
boru hattına girişinde uygulanır.
B)
Boru hattı ile transit rejiminde, rejim
hak sahibi, boru hattı işletmesidir.

D)
Boru hattı ile transit taşımada, transit
rejimi, eşyanın gönderildiği kişinin işletmesine
ulaşıp kayıtlarına geçmesiyle son bulur.

18-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Ulusal
transit rejiminde serbest dolaşımda olmayan
eşyada beyana aykırılık ile ilgili varış gümrük
idaresince, eksik çıkan miktar üzerinden
hareket gümrük idaresine uyuşmazlık
bildirilir. Eksikliğin mahrecindeki eksik
yüklemeden
veya
yanlış
beyandan
kaynaklandığının, uyuşmazlık bildiriminden
itibaren kaç gün içerisinde rejim hak
sahibince hareket gümrük idaresine ispat
edilmesi gerekir?
A)

Beş Gün

B)

On Gün

C)

Yirmisekiz Gün

D)

Otuz Gün
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19-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Ulusal
transit rejiminde serbest dolaşımda olmayan
eşyada beyana aykırılık ile ilgili Varış gümrük
idaresince, eksik çıkan miktar üzerinden
hareket gümrük idaresine uyuşmazlık
bildirilir. Eksikliğin mahrecindeki eksik
yüklemeden
veya
yanlış
beyandan
kaynaklandığının, uyuşmazlık bildiriminden
itibaren 28 gün içerisinde rejim hak sahibince
hareket gümrük idaresine ispat edilmesi
gerekir.Bu süre yazılı başvuru halinde kaç gün
daha uzatılabilir?
A)

On Gün

B)

Yirmi Gün

C)

Yirmisekiz Gün

D)

Otuz Gün

EO

20-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Varış
gümrük idaresince, eksik çıkan miktar
üzerinden
hareket
gümrük
idaresine
uyuşmazlık bildirilir. Eksikliğin mahrecindeki
eksik yüklemeden veya yanlış beyandan
kaynaklandığının, uyuşmazlık bildiriminden
itibaren 28 gün içerisinde rejim hak sahibince
hareket gümrük idaresine ispat edilmesi
gerekir. Bu süre yazılı başvuru halinde 28 gün
daha uzatılabilir. Eksikliğin sebebinin, süresi
içerisinde ispat edilmesi halinde işlemler
tamamlanır ve hareket gümrük idaresince
rejim ibra edilir. Eksikliğin sebebinin süresi
içerisinde ispat edilememesi halinde, gümrük
vergileri ve diğer yüklerin tahsil edilmesinin
yanı sıra, Kanunun 241 inci maddesinin
birinci
fıkrası
uygulanarak
işlemler
tamamlanır ve hareket gümrük idaresince
rejim ....... edilir.Boşluğu aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir ?
A)

Bitirilir

B)

Aklanır

C)

Sonlandırılır

D)

İbra edilir
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21-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Varış
gümrük idaresinde, sistemde kontrol sonucu
girilmeden, yükümlüsünce eksikliğe ilişkin
gümrük vergileri ve diğer yüklerin ödenmek
istenmesi ve bunların varış bildirimini
müteakip ...... gün içinde ödenmesi halinde,
varış gümrük idaresi sistem üzerinden
uyuşmazlığın çözümünün beklenilmediğini ve
vergilerin ödendiğini içeren mesajı hareket
gümrük
idaresine
gönderir.
Boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)

Üç İş Gün

B)

Beş İş Gün

C)

On İş Gün

D)

Otuz İş Gün

22-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Türkiye
Gümrük Bölgesine getirilerek, ulusal transit
rejimi altında taşınan serbest dolaşımda
olmayan eşyanın, varış gümrük idaresince
yapılan muayenesi sonucunda beyana göre
fazla çıkması halinde;Fazla çıkan eşya geçici
depolama yeri veya antrepoya alınır; talep
edilmesi halinde, beyana konu diğer eşyanın
gümrük
işlemlerine
devam
edilir.
Beyannameye ekli fatura ve ticari belgelerde
kayıtlı bilgilerden fazlalığın yanlış beyan
sebebiyle ortaya çıktığı anlaşılırsa, fazla
eşyaya ilişkin rejim beyanında bulunulmasına
izin verilir. Aksi halde, fazlalığın mahrecindeki
fazla yüklemeden veya yanlış beyandan
kaynaklandığının, kaç gün içerisinde ispat
edilmesi gerekir?
A)

On Gün

B)

Onbeş Gün

C)

Yirmisekiz Gün

D)

Otuz Gün

23-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Fazla çıkan
eşya geçici depolama yeri veya antrepoya
alınır; talep edilmesi halinde, beyana konu
diğer eşyanın gümrük işlemlerine devam
edilir. Beyannameye ekli fatura ve ticari
belgelerde kayıtlı bilgilerden fazlalığın yanlış
beyan sebebiyle ortaya çıktığı anlaşılırsa,
fazla eşyaya ilişkin rejim beyanında
bulunulmasına izin verilir. Aksi halde,
fazlalığın mahrecindeki fazla yüklemeden
veya yanlış beyandan kaynaklandığının, 28
gün içerisinde ispat edilmesi gerekir. Bu süre
yazılı başvuru halinde 28 gün daha
uzatılabilir. Yükümlüsünce süresi içerisinde
ispat edilmesi halinde, fazla eşyaya ilişkin
rejim beyanında bulunulmasına izin verilir.
Süresi içerisinde ispat edilememesi halinde,
fazla eşya Kanunun
hangi maddesine
kapsamında tasfiyeye tabi tutulur?
A)

167 maddesi

B)

170 maddesi

C)

177 maddesi

D)

181 maddesi
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24-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Türkiye
Gümrük Bölgesine getirilerek transit rejimine
konu edilen serbest dolaşımdA)lmayan
eşyanın giriş gümrük idaresinde yapılan
kontrolü neticesinde, beyan edilenden açıkça
farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve
araştırmaya gerek olmaksızın kolayca
anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya
ticaret politikası önlemleri açısından farklılık
oluşturan eşya, belirgin bir şekilde farklı
cinste eşya olarak kabul edilir. Kanunun
hangi maddesi uyarınca idari para cezasının
uygulanmasını müteakip eşyanın sevkine izin
verilir?
A)

234/1

B)

235/3

C)

235/5

D)

237/2

25-) Gümrük Yönetmeliğine göre ;Yükümlü ve
kefile yönelik tahsilat işlemleri ile ilgili yanlış
bir tanım vardır ?
A)
İlgili gümrük idaresince yükümlüsüne
tebliğ edilen gümrük vergileri ve diğer yükler,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve
tahsil edilir.
B)
Süresi içinde ödenmeyen kesinleşmiş
gümrük vergileri ve diğer yükler için, 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında
Kanunun
ilgili
hükümleri
çerçevesinde, ilgili gümrük idaresince kefil
nezdinde tahsilat işlemi başlatılır.
C)
Kefil
tarafından
süresi
içinde
ödenmeyen gümrük vergileri ve diğer yükler
için kefil nezdinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu
hükümlerine göre takibata geçilir.
D)
Teminatın yeterli olmaması halinde
kalan tutar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine
göre yükümlüsünden tahsil edilir.
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26-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s.
R.G.)Teminat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır ?

27-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
Teminat gümrük idaresi aşağıdakilerden
hangisinde yanlış belirtilmiştir ?

A)
Ulusal ve ortak transit rejimlerinde
teminat tek bir transit işlemini kapsayan
bireysel teminat veya birden fazla işlemi
kapsayan kapsamlı teminat şeklinde olabilir.

A)
Kapsamlı teminat için Gümrükler Genel
Müdürlüğü veya yetkilendirildiği durumlarda
başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret
siciline kayıtlı bulunduğu yerden sorumlu
gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü,

B)
Teminat aranmayan haller dahil olmak
üzere, transit beyanında teminata ilişkin bir
bilgi bulunmadığı veya gerekli teminatın
hareket gümrük idaresine sunulmadığı
durumlarda beyanname kabul edilmez.
C)
Teminat miktarının yetersiz olduğunun
anlaşıldığı hallerde hareket gümrük idaresi
doğabilecek
gümrük
yükümlülüğünün
tamamını kapsayan bir teminat verilmeden
transit rejimi çerçevesinde eşyayı serbest
bırakmaz.
D)
Transit rejimi kapsamında taşınan
eşyaya
ilişkin
gerekli
teminatın
hesaplanmasında aynı eşyanın serbest
dolaşıma
girmiş
olması
durumunda
uygulanabilir ithalat vergileri dâhil en yüksek
oranlar esas alınarak hesaplanmak suretiyle
doğabilecek gümrük vergilerinin tam tutarı
dikkate alınır. bu çerçevede, eşyanın serbest
dolaşımda olması, tercihli tarife veya kota
uygulaması dikkate alınmaz. ayrıca, ortak
transit rejimi kapsamı işlemlerde serbest
dolaşımda bulunan eşya serbest dolaşımda
bulunmayan eşya olarak kabul edilir.

B)
Bireysel teminat için hareket gümrük
idaresidir.
C)
Teminat gümrük idaresi, sunulan
teminatı kabule, izlemeye ve iptale yetkilidir.
D)
Fişli Bireysel teminat için Gümrükler
Genel Müdürlüğüdür .

28-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
Bireysel Teminat aşağıdakilerden hangisi
şeklinde yanlış belirtilmiştir ?
A)

Tedavülde olan nakit Türk Lirası

B)

Hazine tahvil

C)
T.C. Merkez Bankası belirlediği döviz
alış kuru üzerinden hesaplanan dövizler,
D)

Ve bonoları
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29-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
Kapsamlı teminat izin başvurusunun teminat
gümrük idaresince kabul edildiğinin izin
sahibine bildirilmesini müteakip en geç kaç
ay içerisinde, referans tutar üzerinden
hesaplanan teminat tutarını kapsayan ve
ortak transit işlemlerinde ek-3, ulusal transit
işlemlerinde ise ek-4’te yer alan örneğe
uygun teminat mektubu, banka teyit yazısı ve
imza sahiplerine ait imza sirkülerleri ile
birlikte doğrudan kefil tarafından teminat
gümrük idaresine sunulur?

A)

Bir Ay

B)

İki Ay

C)

Üç Ay

D)

Beş Ay

31-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s.
R.G.)Kapsamlı
teminatta
indirim
ve
teminattan vazgeçme başvuruları en az ne
kadar TL tutarındaki kapsamlı teminat
mektupları için yapılır?
A)

500,000 BİN TL

B)

1,000,000 TL

C)

1,500,000 TL

D)

2,000,000 TL

30-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s.
R.G.)GRN’ler sisteme teminat mektubunun
teminat gümrük idaresince kabulü tarihinden
itibaren ......yıl geçerli olacak şekilde
tanımlanır ve bu kapsamda düzenlenen
sertifikaların
geçerlilik
süresi
.....
yıldır.boşluğa
aşağıdakilerden
hangisi
gelmelidir ?
A)

1 yıl

B)

2 yıl

C)

3 yıl

D)

5 yıl
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32-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s.
R.G.)Eşyanın gümrük statüsü ile ilgili yanlış
bir tanımdır ?
A)
Tamamen Topluluk Gümrük Bölgesinde
elde edilen eşya, Topluluk Gümrük Bölgesinin
parçası olmayan bir ülkeden veya topraktan
ithal edilen ve Toplulukta serbest dolaşıma
sokulan eşya ya da Topluluk Gümrük
Bölgesinin parçası olmayan bir ülkeden veya
topraktan ithal edilerek Toplulukta serbest
dolaşıma sokulmuş eşyadan veya bu eşya ile
tamamen Topluluk Gümrük Bölgesi içinde elde
edilen eşyadan birlikte elde edilen ve üretilen
eşya, “birlik eşyası” statüsünde olup, T2 rejimi
kapsamında taşınır.
B)
Tamamen Topluluk Gümrük Bölgesinde
elde edilmeyen eşya ya da Topluluk Gümrük
Bölgesinin parçası olmayan bir ülke veya
topraktan ithal edilen ve serbest dolaşıma
sokulmamış olan eşya, “birlik dışı eşya”
statüsünde olup T1 rejimi kapsamında taşınır.

33-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s.
R.G.)Eşyanın gümrük statüsü ile ilgili t2 rejimi
uygulanabilmesi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlış belirtilmiştir ?
A)
Eşyanın beş yıldan fazla bir süre
antrepoda kalmamış olması halinde T2 rejimi,
ancak aşağıdaki şartlarla uygulanabilir
B)
Eşyanın özel yerlerde depolanmış
olması ve ilk durumunda muhafaza edilmesi
veya sevkiyatın kap değiştirilmeden bölünmesi
için gerekli olanın dışında hiç bir işlem
görmemiş olması,halinde T2 rejimi, ancak
aşağıdaki şartlarla uygulanabilir
C)
Her türlü işlemin gümrük gözetimi
altında gerçekleştirilmiş olması.T2 rejimi,
ancak aşağıdaki şartlarla uygulanabilir
D)
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1’den
24’e kadar olan Fasılları kapsamına giren eşya
için bu süre bir yıl ile sınırlıdır

C)
Türkiye’de serbest dolaşımda bulunan
ihracat eşyası ile birlik eşyası statüsünde
olmayan serbest dolaşımda bulunmayan
(geçici depolama yeri, antrepo ya da serbest
bölgede bulunan) eşya, Sözleşmeye akit
taraflara T1 rejimi kapsamında taşınır.
D)
T2 rejimi kapsamında Türkiye’ye
getirilen ve bu rejim kapsamında yeniden
ihraç edilecek eşya, ayniyeti ve durumunda
hiçbir değişiklik olmamasını sağlamak amacıyla
gümrük gözetimi altında tutulur. Bu eşyanın
transit veya antrepo rejimi dışında bir gümrük
rejimine tabi tutulduktan sonra yeniden ihracı
halinde T2 rejimi uygulanır.
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34-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.) YGM
bulunan antrepolarda boşaltma sonuçları
YGM veya YGM’nin antrepodaki çalışanı
tarafından sisteme girilir. Boşaltma sonuçları
uygun olan TRB’ler, boşaltmanın yapıldığı
antrepodan sorumlu YGM tarafından, aynı
gümrük idaresine bağlı birden fazla
antrepoya eşya boşaltılması durumunda ise
son antrepodan sorumlu YGM tarafından,
bordroya kaydedilerek boşaltmayı takip eden
en geç kaç iş günü içerisinde varış gümrük
idaresine iletilir?
A)

Üç iş günü

B)

Beş iş günü

C)

Yedi iş günü

D)

On iş günü

36-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile ilgili beyan aşağıdakilerden hangisi
ile yapılamaz ?
A)
Ulusal transit rejiminde, 220 nci
maddenin birinci fıkrası çerçevesinde Ek-22’de
yer alan sözlü beyan formu,
kullanılır
B)
Geçici İthalat Sözleşmesi kapsamında
kullanılan bir ATA Karnesi,
kullanılır
C)
Denizyolu ve havayolu ile taşımalara
ilişkin basitleştirilmiş usulde konşimento
kullanılır
D)
Ortak ve ulusal transit rejimi hükümleri
çerçevesinde transit refakat belgesi,kullanılır

35-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s.
R.G.)Alternatif kanıt aşağıdakilerden hangisi
olamaz ?

A)
TRB’nin fotokopisi veya kağıt usülde 5
no.lu iade nüshasının fotokopisi,
B)
Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir
işlem veya kullanıma tabi tutulduğunu
gösteren ve eşyayı belirleyen bir gümrük
belgesinin bir nüshası veya bir fotokopisi,
C)
İlişkili olduğu MRN belirtilmek kaydıyla
eşyayı belirleyen boşaltma kayıtları ve
konşimento gibi ticari belgelerin fotokopisi,
D)
LRN çıktı alındıktan sonra fotokopi
suretinin üzerine ibra işlemi yapılması
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37-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır ?

38-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır ?

A)
Transit beyanı Türkçe olarak, rejim hak
sahibi tarafından ve kağıt usulde işlem
yapıldığı durumlar hariç sistem üzerinden
yapılır. Kanunun 5 inci maddesi uyarınca,
transit beyanı rejim hak sahibi adına ve
hesabına doğrudan temsil yoluyla veya rejim
hak sahibi hesabına Olmak üzere rejim hak
sahibinin dolaylı temsilcisi tarafından da
yapılabilir.

A)
Form 302 kapsamında yapılacak transit
işlemlerinde doğabilecek ihtilaflar Bakanlıkça
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

B)
Sistem üzerinden yapılan ve beyanın
yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde
kabul işlemi yapılmak üzere hareket gümrük
idaresine sunulmayan transit beyanları
hareket gümrük idaresince reddedilir. Bu
durumdaki transit beyanları da dâhil olmak
üzere, hareket gümrük idaresince kabul işlemi
yapılmayan transit beyanlarının reddedilmesi
durumunda Kanunun 241 inci maddesi
uyarınca işlem uygulanır.

C)
Ulusal
transit
rejiminin
uygulanmasında, bu Yönetmelikte ya da diğer
ikincil mevzuat düzenlemelerinde özel veya
farklı bir hüküm bulunmadığı sürece, ortak
transit rejimine ilişkin hükümler ulusal transit
rejimi için de geçerlidir.

D)
Transit rejimi kapsamında hareket varış
gümrük idareleri ile transit ve teminat
idarelerince
gerçekleştirilecek
işlemler
Bakanlıkça belirlenir.

B)
Yolcuların beraberinde bulunmak
kaydıyla; yurt dışından getirilen veya geçici
depolama yeri veya antrepolardan çıkarılan ve
kişisel veya hediyelik eşya muafiyeti dışında
kalan eşyanın ulusal transit rejimine tabi
tutulmasında, talep edilmesi halinde, 172 nci
madde hükümlerine göre sözlü beyan ile işlem
yapılır. Söz konusu eşyanın ticari miktar ve
mahiyette olması halinde bu madde hükmü
uygulanmaz.
C)
Rejim hak sahibi ile rejim hak sahibi
hesabına transit beyanında bulunanlar, bu
Yönetmeliğin 113 üncü maddesi kapsamında
beyannamede yer alan bilgiler ile beyanname
eki belgelerin doğruluğu ve gerçekliğinden
sorumludur.

D)
ATA
Karnesi
kapsamında
gerçekleştirilen bir transit işlemi ile ilgili olarak
bir usulsüzlüğün belirlenmesi halinde,
ödenmesi gereken gümrük vergilerinin tahsili
ve ceza takibine ilişkin işlemler taraf
olduğumuz uluslararası sözleşme hükümleri
saklı kalmak kaydıyla Bakanlar kurulunca
belirlenir.
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39-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile Transit rejimi kapsamında taşınan
eşya için tahakkuk edebilecek gümrük
vergilerinin ödenmesini garanti altına almak
amacıyla teminat verilmesi zorunludur ancak
aşağıdaki hangi taşıma türlerinde teminat
verilmesi gerekmektedir ?
A)

Havayolu,

B)

Boru hattı

C)

Denizyolu

D)

Kara yolu

40-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile ilgili yanlış bir hüküm vardır ?
A)
Ulusal ve ortak transit rejimi altında
taşınan eşyanın ayniyeti genel kural olarak
mühürleme ile sağlanır.
B)
Ancak, diğer ayniyet önlemleri dikkate
alınarak, eşyanın tanımının, eşyanın kolayca
tanınmasına yeterli açıklıkla imkân vermesi ve
transit beyanının eşyanın miktarı ile cinsi ve
eşyanın seri numarası gibi belirleyici
özelliklerini içermesi koşuluyla, hareket
idaresince eşyanın mühürlenmeksizin sevkine
karar verilebilir.

41-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile ilgili yanlış bir hüküm vardır ?
A)
Kanunun 55 inci maddesinin ikinci
fıkrası kapsamında yasaklanan eşya ile 56 ncı
maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren
eşyanın ve kanun veya genel idari düzenleyici
işlemlerle ithali yasaklanan eşyanın transitine
izin vermeye gümrük ve ticaret bölge
müdürlükleri yetkilidir.
B)
Hayvan ve hayvansal maddeler ile bitki
ve parçalarının sınır gümrük idaresinde
uluslararası anlaşma, kanun ve ikincil mevzuat
düzenlemelerine
göre
gerekli
sağlık
muayeneleri,
ilgili kurumun
personeli
tarafından yapılır. Bu muayeneler yapılmadan
gümrük idaresi eşyanın serbest bırakılmasına
veya sevkine izin vermez
C)
Bir Türk limanından başka bir Türk
limanına transit olunacak eşyayı, yalnız Türk
bandıralı gemiler nakledebilir.
D)
Bir Türk limanına denizyolu ile gelen
serbest dolaşımda olmayan eşyanın gemiden
indirilmeksizin aynı gemi ile bir başka Türk
limanına taşınması durumunda transit
beyannamesi düzenlenmesi gerekir.

C)
Karayolu ve Demiryolu ile yapılan
taşımalarda, gümrük idaresince gerekli
görülen hallerin dışında mühürleme yapılmaz.

D)
Transit rejimine tabi eşyaya ilişkin
olarak yapılan denetlemenin gerektirdiği
masraflarla yükleme, boşaltma, mühürleme,
antrepo veya depolarda muhafaza gibi
hizmetler karşılığı ücretler ilgililerce ödenir.
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42-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile ilgili Transit rejimine tabi eşyanın
mücbir sebep veya beklenmeyen haller
nedeniyle telef veya kaybının kanıtlanması
halinde, gümrük vergileri aranmaz aşağıdaki
durumlardan hangisi kanıtlanma şekli
olamaz?
A)
Suçüstü şeklindeki hırsızlıklar, hazırlık
tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılığınca
verilen belge ile
B)
Hasar, telef veya kayıp herkesçe bilinen
ve duyulan başka olaylar yüzünden olmuşsa, o
yerin en büyük mülki idare amiri tarafından
verilecek belge ile
C)
Trafik kazaları, trafik kaza raporuna
göre ve en yakın gümrük idaresi tarafından
yapılan tespit sonucunda gümrük idare
amirinin vereceği karar ile
D)
Hasar, telef veya kayıp herkesçe bilinen
ve duyulan başka olaylar yüzünden olmuşsa, o
yerin en büyük emniyet idare amiri tarafından
verilecek belge ile

43-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile ilgili Basitleştirme izninin genel
koşulları aşağıdakilerden hangisi yanlış
sayılmıştır ?
A)
Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik
olmak,
B)
Başvurunun kayda alındığı ayın ilk
gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem
gören beyanname sayısının % 2’sini aşan
sayıda vergi kaybına neden olan gümrük
mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmamış
olması,
C)
Başvurunun kayda alındığı ayın ilk
gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem
gören beyanname sayısının % 5’ini aşan sayıda
gümrük
mevzuatının
ihlali
nedeniyle
usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,
D)
Basitleştirmelerin
usulüne
uygun
olarak yürütülmesini sağlamak üzere;
başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden
geriye dönük son bir yıl içinde en az 100
transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil)
kapsamı eşyayı transit etmesi veya ilgili
basitleştirilmiş
usul
kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirebileceğine ilişkin
bilgi ve belgeleri sunması.

44-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile ilgili Basitleştirme izinleri için yetkili
makam aşağıdakilerden hangisidir ?
A)

Risk yönetim kontrol genel Müdürlüğü

B)

Gümrükler Genel Müdürlüğü

C)

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

D)

Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü
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45-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile ilgili İzin makamı, basitleştirmeye
ilişkin bir başvuru aldığında, başvurunun tam
olup olmadığını kontrol eder. Aranan
belgelerin bir kısmının başvuru dosyasında
yer almadığının veya eksik bilgi içerdiğinin
tespit edilmesi halinde başvuru sahibine
bildirilen eksiklikler bunlara ilişkin bildirimin
yapıldığı tarihi müteakip en geç .........gün
içinde tamamlanır. Boşluğu tamamlayınız ?
A)

Altmış

B)

Yetmiş

C)

Otuz

D)

Onbeş

46-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile ilgili Havayolu ile taşımalara ilişkin
basitleştirilmiş usul kapsamında Transit
rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile
basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin
yapılacak izin başvurusunda, başvuru
sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde en az
iki yıldır yerleşik olması, başkası adına ve
namına hareket etmemesi, düzenli olarak
transit işlemleri yapması ve Yönetim Kurulu
üyeleri, sermayesinin yüzde onundan
fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve
dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz
çalışanları hakkında 230 uncu maddenin
birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen
mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş ceza
veya mahkûmiyet kararının bulunmaması
şartı aranır.
A)

Doğru

B)

Yanlış

47-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile ilgili Boru hattı ile taşımalara ilişkin
basitleştirilmiş
usul
kapsamında
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A)
Boru
hattıyla
transit
rejimi
hükümleri;Boru hattıyla Türkiye Gümrük
Bölgesine gelen eşya için Türkiye Gümrük
Bölgesine girişte,
Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan eşyanın
boru hattına girişinde,
uygulanır.
B)
Boru hattı ile transit rejiminde, rejim
hak sahibi, eşyayı gönderendir.
C)
Boru hattı ile transit taşımada, transit
rejimi, eşyanın gönderildiği kişinin işletmesine
ulaşıp kayıtlarına geçmesiyle son bulur.
D)
Boru hattı ile yapılan transit işlemlerine
ve basitleştirme koşullarına ilişkin özel
hükümler getirmeye Bakanlık yetkilidir.
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48-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile ilgili
Ulusal transit rejiminde
serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana
aykırılık kapsamında yanlış bir tanım vardır ?
A)
Varış gümrük idaresince, eksik çıkan
miktar üzerinden hareket gümrük idaresine
uyuşmazlık bildirilir. Eksikliğin mahrecindeki
eksik yüklemeden veya yanlış beyandan
kaynaklandığının, uyuşmazlık bildiriminden
itibaren 28 gün içerisinde rejim hak sahibince
hareket gümrük idaresine ispat edilmesi
gerekir. Bu süre yazılı başvuru halinde 28 gün
daha uzatılabilir. Eksikliğin sebebinin, süresi
içerisinde ispat edilmesi halinde işlemler
tamamlanır ve hareket gümrük idaresince
rejim ibra edilir. Eksikliğin sebebinin süresi
içerisinde ispat edilememesi halinde, gümrük
vergileri ve diğer yüklerin tahsil edilmesinin
yanı sıra, Kanunun 241 inci maddesinin birinci
fıkrası uygulanarak işlemler tamamlanır ve
hareket gümrük idaresince rejim ibra edilir.
B)
Varış gümrük idaresinde, sistemde
kontrol sonucu girilmeden, yükümlüsünce
eksikliğe ilişkin gümrük vergileri ve diğer
yüklerin ödenmek istenmesi ve bunların varış
bildirimini müteakip üç gün içinde ödenmesi
halinde, varış gümrük idaresi sistem üzerinden
uyuşmazlığın çözümünün beklenilmediğini ve
vergilerin ödendiğini içeren mesajı hareket
gümrük idaresine gönderir. Bu durumda,
hareket gümrük idaresince ilave bilgi ve belge
aranmaksızın rejim ibra edilir
C)
Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına
çıkarılacak eşya için vergilerin tahsilini
müteakip aracın çıkışına izin verilir.
D)
Transit rejiminde ibrayı her zaman
Varış gümrük idaresi yapar.

49-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile ilgili Türkiye Gümrük Bölgesine
getirilerek, ulusal transit rejimi altında
taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın,
varış gümrük idaresince yapılan muayenesi
sonucunda beyana göre fazla çıkması halinde
yapılacak işlemler ilgili yanlış bir tanımdır ?
A)
Fazla çıkan eşya geçici depolama yeri
veya antrepoya alınır; talep edilmesi halinde,
beyana konu diğer eşyanın gümrük işlemlerine
devam edilir. Beyannameye ekli fatura ve
ticari belgelerde kayıtlı bilgilerden fazlalığın
yanlış beyan sebebiyle ortaya çıktığı
anlaşılırsa, fazla eşyaya ilişkin rejim beyanında
bulunulmasına izin verilir. Aksi halde, fazlalığın
mahrecindeki fazla yüklemeden veya yanlış
beyandan kaynaklandığının, 28 gün içerisinde
ispat edilmesi gerekir
B)
Bu süre yazılı başvuru halinde 28 gün
daha uzatılabilir. Yükümlüsünce süresi
içerisinde ispat edilmesi halinde, fazla eşyaya
ilişkin rejim beyanında bulunulmasına izin
verilir. Süresi içerisinde ispat edilememesi
halinde, fazla eşya Kanunun 177 nci maddesi
kapsamında tasfiyeye tabi tutulur. Her iki
durumda da, varış gümrük idaresince hareket
gümrük idaresine bildirimde bulunulmasını
müteakip hareket gümrük idaresince rejim
ibra
C)
Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına
çıkarılacak eşya için, fazla çıkan eşya ile beyan
edilen eşyanın aynı olması durumunda, tespit
edilen fazlalık transit refakat belgesine ve
sisteme
gerekli
açıklamalar
yapılarak
kaydedilir ve transit rejimi sonlandırılarak
eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına
çıkarılmasına izin verilmez. Ayrıca, hareket
veya giriş gümrük idaresine bilgi verilir. Çıkış
gümrük idaresinde, beyan edilen serbest
dolaşımda bulunmayan eşyaya ilaveten farklı
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eşya tespit edilmesi halinde ise, durum transit
refakat belgesine ve sisteme gerekli
açıklamalar yapılarak kaydedilir, transit rejimi
sonlandırılarak beyan edilen eşyanın Türkiye
Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir,
ancak farklı çıkan eşyanın yurtdışına çıkışına
izin verilmez.
D)
Farklı eşya bulunması durumunun
mahrecindeki yüklemeden veya yanlış
beyandan kaynaklandığının 28 gün içerisinde
ispat edilmesi gerekir. Bu süre yazılı başvuru
halinde
28
gün
daha
uzatılabilir.
Yükümlüsünce süresi içerisinde ispat edilmesi
halinde, bu eşyanın yurtdışı edilmesine ya da
transit rejimine tabi tutulmasına izin verilir.
Süresi içerisinde ispat edilememesi halinde,
fazla eşya Kanunun 177 nci maddesi
kapsamında tasfiyeye tabi tutulur. Ayrıca,
hareket veya giriş gümrük idaresine bilgi
verilir.

50-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile ilgili Ortak transit rejiminde serbest
dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılık
kapsamında
aşağıdakilerden
hangisi
yanlıştır?
A)
Hareket/transit gümrük idaresinde
tatbik edilen orijinal mührün sağlam olması
durumunda, varış gümrük idaresince eksik
çıkan miktar üzerinden transit işlemi
sonlandırılır ve hareket gümrük idaresine,
çözümünün beklenmediği belirtilerek rejim
ibra edilir.
B)
Hareket/transit gümrük idaresinde
tatbik edilen orijinal mührün sağlam olmaması
veya sökülmüş olması ya da eşyanın Türkiye
Gümrük Bölgesi içinde boşaltıldığı veya
değiştirildiğine ilişkin kanaatin oluşması
durumunda, tahsilat işlemi başlatılır.
C)
Tahsilat
henüz
gerçekleşmeden
hareket
gümrük
idaresince
araştırma
başlatılması durumunda, tahsilat talebinde
bulunulur.
D)
Hareket gümrük idaresince, araştırma
başlatılmadan ya da araştırma başlatılıp varış
gümrük idaresince araştırmaya cevap verme
süresi dolmadan önce vergi ve diğer yüklerin
tahsil edilmesi
durumunda,
vergilerin
ödendiğini içeren mesaj hareket gümrük
idaresine gönderilir.
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51-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile ilgili Ortak transit rejiminde serbest
dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılık
kapsamında
aşağıdakilerden
hangisi
yanlıştır?
A)
Ortak transit rejimi kapsamında,
Türkiye Gümrük Bölgesine mühürlü olarak
gelen ve mühürleri kontrol edilmek suretiyle
varış gümrük idaresine sevk edilen veya
mühürsüz gelen ve transit idaresince mühür
tatbik edilmek suretiyle ya da mühürden
vazgeçme uygulanarak varış gümrük idaresine
sevk edilen serbest dolaşımdA)lmayan
eşyanın, varış gümrük idaresince yapılan
muayenesi sonucunda eşyanın beyanda
belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte
beyana göre fazla çıkması halinde, 239 uncu
maddenin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

B)
Ortak transit rejimi kapsamında, transit
idaresinde tespit edilen bu madde kapsamı
eksiklik için işlemler varış gümrük idaresi
olarak gerçekleştirilir, hareket gümrük
idaresine uyuşmazlık bildirilir ve mevcut olan
eşya ulusal transit rejimi kapsamında
yapılacak beyana istinaden varış gümrük
idaresine sevk edilir.
C)
Fazlalık tespit edilmesi durumunda,
ilgilisince talep edilmesi halinde, fazla çıkan
eşya ulusal transit rejimi kapsamında
yapılacak beyana istinaden varış gümrük
idaresine sevk edilir.
D)
Hareket/transit gümrük idaresinde
tatbik edilen orijinal mührün sağlam olması
durumunda, varış gümrük idaresince eksik
çıkan miktar üzerinden transit işlemi
sonlandırılır ve hareket gümrük idaresine,
çözümünün beklenmediği belirtilerek ibra
edilir.

52-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile ilgili Ulusal ve ortak transit
rejimlerinde serbest dolaşımda olmayan
eşyada beyana aykırılıklar için ortak
hükümler
kapsamında
aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır ?
A)
239 ve 240 ıncı maddelere konu
eksiklik veya fazlalığın eşyanın tabiatı icabı, Ek11’de yer alan oranlardA)lduğunun anlaşılması
halinde, eksiklik veya fazlalık takibatı
yapılmayarak işlemler varış gümrük idaresince
tespit edilen miktar üzerinden sonuçlandırılır.
B)
Eksiklik veya fazlalık takibatı gerektiren
durumlar için takibat ve varsa cezaî işlem,
eksiklik veya fazlalığın tamamı için değil, Ek11’de belirtilen oranları aşan kısmı için
uygulanır.
C)
Varış gümrük idaresinde yapılan
kontrol neticesinde tespit edilen 239 ve 240
ıncı maddelere konu aykırılığın, Kanunun
ve/veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununu da ihlal ettiği sonucuna varılması
durumunda ilgili hükümler uyarınca gerekli
işlemler yapılır.

D)
Varış gümrük idaresinde yapılan
kontrol neticesinde, taşıta tatbik edilen
mühürlerin sağlam olduğu, 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ihlal
edildiğine yönelik bir tespitte bulunulmadığı
ve 239 ve 240 ıncı maddeler çerçevesinde bir
eksiklik ya da fazlalık bulunmadığı; ancak,
eşyanın tarife alt pozisyonunun beyan
edilenden farklı olduğunun tespit edildiği
hallerde Kanunun 235/5
uyarınca işlem
yapılır.
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53-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile ilgili Varış gümrük idaresince
yapılan muayene neticesinde, miktar ve cins
bakımından transit beyannamesine göre
aykırı çıkan ihraç eşyası için sonradan ihraç
edilsin veya edilmesin Kanunun 241 inci
maddesi uygulanır. Söz konusu aykırılığın
Kanunun diğer hükümlerini ve/veya 5607
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da
ihlal ettiği sonucuna varılması durumunda
ilgili hükümler uyarınca gerekli işlemler
yapılır.
A)

Doğru

B)

Yanlış

54-) Gümrük yönetmeliğine göre Transit
rejimi ile ilgili Türkiye Gümrük Bölgesine
getirilerek transit rejimine konu edilen
serbest dolaşımdaolmayan eşyanın giriş
gümrük
idaresinde
yapılan
kontrolü
neticesinde, beyan edilenden açıkça farklı
olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya
gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve
gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası
önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya,
belirgin bir şekilde farklı cinste eşyA)larak
kabul edilir. Kanunun 235 inci maddesinin
beşinci fıkrası uyarınca idari para cezasının
uygulanmasını müteakip eşyanın sevkine izin
verilir.
A)

Doğru

B)

Yanlış

55-) Orak transit rejimi kapsamında Yüksek
kaçakçılıkla riski içeren eşya listesi
aşağıdakilerden hangisi olamaz ?
A)

Tütün içeren sigaralar

B)

Alkollü içkiler

C)

Evcil tavuk etleri

D)

Sığır eti karkas

56-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
kapsamında tanımlar kısaltmalar kapsamında
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A)
GRN: Teminat gümrük idaresince kabul
edilen kapsamlı teminat mektubu için sistem
tarafından verilen teminat referans
numarasını,
B)

Topluluk: EFTA Topluluğunu,

C)
Sistem: Ortak ve ulusal transit
rejimlerine ilişkin işlemlerin yürütüldüğü Yeni
Bilgisayarlı Transit Sistemini (NCTS),
D)
Beyan sahibi: Rejim hak sahibi sıfatıyla
kendi adına veya doğrudan ya da dolaylı
temsil yoluyla rejim hak sahibi hesabına bir
transit beyanında bulunan kişiyi,
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57-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
kapsamında Teminatlara ilişkin genel
hususlar ile ilgili yanlış bir tanım vardır ?

58-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
kapsamında Teminat gümrük idaresi ile ilgili
yanlış bir tanım vardır ?

A)
Ulusal ve ortak transit rejimlerinde
teminat tek bir transit işlemini kapsayan
bireysel teminat veya birden fazla işlemi
kapsayan kapsamlı teminat şeklinde olabilir.
Bireysel ve kapsamlı teminat türleri birlikte
kullanılabilir.

A)
Kapsamlı teminat için Gümrükler Genel
Müdürlüğü

B)
Teminat aranmayan haller dışında,
transit beyanında teminata ilişkin bir bilgi
bulunmadığı veya gerekli teminatın hareket
gümrük idaresine sunulmadığı durumlarda
beyanname kabul edilmez.
C)
Teminat miktarının yetersiz olduğunun
anlaşıldığı hallerde hareket gümrük idaresi
doğabilecek
gümrük
yükümlülüğünün
tamamını kapsayan bir teminat verilmeden
transit rejimi çerçevesinde eşyayı serbest
bırakmaz.

D)
Transit rejimi kapsamında taşınan
eşyaya
ilişkin
gerekli
teminatın
hesaplanmasında aynı eşyanın serbest
dolaşıma
girmiş
olması
durumunda
uygulanabilir 7000 Avro olduğu varsayılır.Bu
çerçevede, eşyanın serbest dolaşımda olması,
tercihli tarife veya kota uygulaması dikkate
alınmaz. ayrıca, ortak transit rejimi kapsamı
işlemlerde serbest dolaşımda bulunan eşya
serbest dolaşımda bulunmayan eşya olarak
kabul edilir.

B)
Kapsamlı teminat için Gümrükler Genel
Müdürlüğü veya yetkilendirildiği durumlarda
başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret
siciline kayıtlı bulunduğu yerden sorumlu
gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü,
C)
Bireysel teminat için hareket gümrük
idaresidir.
D)
Teminat gümrük idaresi, teminat
mektubunun aslını saklar ve teminat
mektubunun fotokopisini ilgili Gümrük
Saymanlık Müdürlüğüne gönderir.

59-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
kapsamında Bireysel teminat aşağıdakilerden
hangisi olamaz ?
A)

Tedavülde olan nakit Türk Lirası

B)
T.C. Merkez Bankası tarafından ilan
edilecek değerleri üzerinden kabul edilen
hazine tahvil ve bonoları
C)
T.C. Merkez Bankası tarafından kabul
edilen ve bu Bankanın belirlediği döviz kuru
üzerinden hesaplanan dövizler,
D)
Tedavülde bulunan gayri menkuller
hisse senetleri
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60-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
kapsamında Kefil ile ilgili yanlış bir tanımdır ?
A)
Kefil, Türkiye’de yerleşik, teminat
mektubu vermeye yetkili banka ve finans
kuruluşları olabilir.
B)
Kefil ve rejim hak sahibi aynı kişi
olabilir.
C)
Kefil ve rejim hak sahibi arasında ana
firma bağlı firma ilişkisi varsa, bağlı firmanın,
ana firmadan ayrı bir tüzel kişiliği olmalıdır.
D)
Kefilin yükümlülüğü, taahhüdünün
teminat gümrük idaresince kabul edilmesine
dayanır ve hareket gümrük idaresinin eşyayı
bu teminat kapsamında serbest bıraktığı
tarihte başlar. Kefilin yükümlülüğü, teminat
mektubunda belirtilen maksimum tutarla
sınırlıdır ve para cezalarını kapsamaz.

61-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
kapsamında Eşyanın Gümrük Statüsü ve
Beyan ile ilgili yanlış bir tanım vardır ?
A)
Tamamen Topluluk Gümrük Bölgesinde
elde edilen eşya, Topluluk Gümrük Bölgesinin
parçası olmayan bir ülkeden veya topraktan
ithal edilen ve Toplulukta serbest dolaşıma
sokulan eşya ya da Topluluk Gümrük
Bölgesinin parçası olmayan bir ülkeden veya
topraktan ithal edilerek Toplulukta serbest
dolaşıma sokulmuş eşyadan veya bu eşya ile
tamamen Topluluk Gümrük Bölgesi içinde elde
edilen eşyadan birlikte elde edilen ve üretilen
eşya, “birlik eşyası” statüsünde olup, T2 rejimi
kapsamında taşınır.
B)
Tamamen Topluluk Gümrük Bölgesinde
elde edilmeyen eşya ya da Topluluk Gümrük
Bölgesinin parçası olmayan bir ülke veya
topraktan ithal edilen ve serbest dolaşıma
sokulmamış olan eşya, “birlik dışı eşya”
statüsünde olup T1 rejimi kapsamında taşınır.
C)
Türkiye’de serbest dolaşımda bulunan
ihracat eşyası ile birlik eşyası statüsünde
olmayan serbest dolaşımda bulunmayan
(geçici depolama yeri, antrepo ya da serbest
bölgede bulunan) eşya, Sözleşmeye akit
taraflara T1 rejimi kapsamında taşınır.
D)
T2 rejimi kapsamında Türkiye’ye
getirilen ve bu rejim kapsamında yeniden
ihraç edilecek eşya, ayniyeti ve durumunda
hiçbir değişiklik olmamasını sağlamak amacıyla
gümrük gözetimi altında tutulur. Bu eşyanın
transit veya antrepo rejimi dışında bir gümrük
rejimine tabi tutulduktan sonra yeniden ihracı
halinde T2 rejimi uygulanır. Ancak bu hüküm,
sergi, fuar veya benzeri kamuya açık bir
etkinlikte gösterilmek üzere geçici ithali
yapılan ve ilk durumunda muhafaza edilmesi
veya sevkiyatın bölünmesi için gerekli olanın
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dışında hiç bir işlem görmemiş eşyaya
uygulanmaz.

62-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
kapsamında Beyan kapsamında işlemler
yanlış tarif edilmiştir ?
A)
Transit beyanı Türkçe olarak yapılır ve
ilgili hareket gümrük idaresine sistem
üzerinden gönderilir .Gönderilen transit
beyanı hareket gümrük idaresi tarafından
alındığında, sistem tarafından bir yerel
referans numarası (LRN) tahsis edilir. Beyan,
bu durumda hareket gümrük idaresine
sunulmuş kabul edilir.
B)
Transit beyanı, beyan sahibi tarafından
elektronik imza veya ıslak imza ile imzalanır.
Transit beyanının elektronik imza ile
imzalanması halinde ayrıca ıslak imza
aranmaz.
C)
Ulusal transit rejiminde transit
beyanının 1 no.lu kutunun üçüncü alt
bölümüne (eşya serbest dolaşımda)olsun veya
olmasın) T1 sembolü yazılır.
D)
Türkiye Gümrük Bölgesi’ndeki bir
hareket gümrük idaresinden başlayacak
taşımaya ilişkin transit beyanında, 33 no.lu
kutuya eşyanın asgari onikili pozisyonunun
yazılması zorunludur.

63-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
kapsamında Transit beyanına eklenmesi
gereken belgeler aşağıdakilerden hangisi
sayılmamıştır ?
A)
MRN bilgisini içeren transit refakat
belgesi çıktısı
B)

Fatura

C)

Taşıma belgesi

D)
İlgili mevzuatına göre gereken diğer
belgeler

64-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
kapsamında Verileri sistem üzerinden
gönderilerek yerel referans numarası (LRN)
almış transit beyanlarının *DEC_DAT (IE015)+
kabul işlemlerinin yapılması için ........gün
içinde
hareket
gümrük
idaresine
başvurulmaması
durumunda
sistem
tarafından ya da ilgili gümrük idaresince
beyanlar reddedilir boşluğu tamamlayınız ?
A)

On gün

B)

Yedi gün

C)

Yirmi gün

D)

Otuz gün
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65-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
kapsamında Zorunlu güzergâh ile ilgili yanlış
bir tanımdır ?

66-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
kapsamında Transit süresi ile ilgili yanlış bir
tanımdır ?

A)
Kaçakçılık yapılacağına dair ihbar,
istihbarat, kuvvetli şüphe bulunması veya
gerek taşınan eşya gerekse taşıyıcı hakkında
gümrük idarelerinde risk verilerinin mevcut
olması ile ATS cihazının takılması hallerinde
izlenecek güzergâh gümrük idaresince
belirlenir. Gümrük idaresince güzergâh
belirlenmesi durumunda taşıyıcı, belirlenen
zorunlu güzergâhın takip edilmesinden ve
taşıta ATS cihazı takılması durumunda buna
ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinden
sorumludur. Hareket gümrük idaresince
zorunlu
güzergâh
belirlenmesi
beyan
sahibince de talep edilebilir ve bu durumda
beyan sahibince iletilen ilgili her türlü bilgi
dikkate alınır.

A)
Ulusal transit rejimi kapsamında,
hareket gümrük idaresi tarafından işlemleri
tamamlanarak varış veya çıkış gümrük
idaresine sevk edilecek taşıta, mevsim ve yol
şartlarına göre en uzun mesafe için Nisan,
Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül
aylarında azami 120, saat verilir.

B)
Ortak transit rejiminde transitin
gerçekleşeceği ülkelere ilişkin bilgiler sisteme
girilir.

D)
Ortak transit rejiminde sürenin bitim
tarihi gün, ay ve yıl olarak belirtilir, ayrıca saat
belirtilir.

B)
Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve
Mart aylarında azami 168,saat verilir
C)
Transit süresi, hareket gümrük
idaresindeki işlemlerin bitirilerek aracın sevk
edildiği saatten itibaren başlatılır ve ulusal
transit işlemlerinde sürenin bitim tarihi ve
saati TRB’nin D kutusunda ve sistem üzerinde
saat, gün, ay ve yıl olarak belirtilir.

C)
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı tarafından verilen Özel İzin Belgesi
veya Özel Yük Taşıma İzin Belgesinde bir
güzergâh belirlenmesi halinde hareket gümrük
idaresince bu durum dikkate alınarak
güzergâh belirlenir ve taşıtların bu güzergâhı
izlemeleri zorunludur.
D)
Mücbir sebep gerekçesiyle hareket
gümrük idaresince belirlenen güzergâhın
dışına çıkılması halinde taşıyıcı tarafından
TRB’nin 56 no.lu kutusuna gerekli bilgiler
kaydedilir. Varış gümrük idaresince, gerekçesi
ile birlikte sunulan bilgi ve belgeler
değerlendirilerek uygun görülmesi durumunda
işlemlere devam edilir. Mücbir sebep
hallerinin oluşmadığına kanaat getirilmesi
durumunda Kanunun 241 inci maddesinin
birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.
ERKAN ATEŞ TARAFINDAN www.gumrukmusaviri.net için hazırlanmıştır kopyalanabilir çoğaltılabilir

67-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
kapsamında Ayniyet önlemleri kapsamında
yanlış bir tanımdır ?

68-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
kapsamında Varış gümrük idaresinde
alternatif kanıt olarak sayılmamıştır ?

A)
Genel bir kural olarak, eşyanın ayniyeti
mühürlenerek sağlanır. Mühür bilgileri
hareket gümrük idaresi tarafından sisteme
girilir.

A)

B)
Hareket gümrük idaresi, eşyanın
tanımının eşyanın kolayca tanınmasına yeterli
açıklıkla imkân vermesi ve miktarı ile cinsini ve
eşyanın seri numarası gibi belirleyici
özelliklerini belirtmesi koşuluyla transit
rejimine
tabi
eşyayı
mühürlemekten
vazgeçebilir. Bu durumda hareket gümrük
idaresi, beyan bilgilerindeki mühre ilişkin
alana “VAZGEÇME - 99201” ibaresini
kaydeder.
C)
Aynı araçta birden fazla hareket veya
varış gümrük idaresine konu transit
beyanlarının olduğu durumda eşyanın
yüklendiği veya boşaltıldığı her gümrük idaresi
tarafından, uygulanan yeni mühür bilgileri
araca konu diğer transit beyanlarına
kaydedilir.
D)
Varış gümrük idaresi taşıma aracını
mühürlemeye yetkili idaredir .

TRB’nin fotokopisi

B)
Kağıt usülde 5 no.lu iade nüshasının
fotokopisi,
C)
Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem
veya kullanıma tabi tutulduğunu gösteren ve
eşyayı belirleyen bir gümrük belgesinin bir
nüshası veya bir fotokopisi,
D)

Alındı Belgesi

69-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
kapsamında Sonradan kontrol kaç ay içinde
cevaplandırılır ?
A)

Bir Ay

B)

İki Ay

C)

Üç Ay

D)

Altı Ay

70-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
kapsamında
Transit
beyanı
ve
eki
belgelerdeki bilgiler ile rejim hak sahibi
tarafından
sunulan
alternatif
kanıtın
doğruluğu ve gerçekliğini kontrol etmek için
varış gümrük idaresince sonradan kontrol
yapılabilir. Sonradan kontrol taleplerinde
hangi forma kullanılır ?
A)

Alternatif kayıt formu

B)

TC11-Alındı Formu

C)

TC21-Doğrulama Talebi formu

D)

TC21-Kontrol Talebi formu
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71-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
kapsamında Araştırma usulünün başlatılması
ile ilgili yanlış bir tanım vardır ?
A)
Hareket gümrük idaresi, eşyanın varış
gümrük idaresine sunulması gereken süre
sınırına kadar “Varış Bilgisi” *ARR_ADV
(IE006)+ mesajını veya “Varış Bilgisi” mesajını
aldıktan sonraki altı gün içinde “Kontrol
Sonuçları” *DES_CON (IE018)+ mesajını
almazsa sistem tarafından otomatik olarak
“Durum Talebi” *STD_REQ (IE904)+ mesajı
gönderilir.

72-) Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)
(Seri No: 4) (01.08.2017 t. 30141 s. R.G.)
kapsamında Hareket gümrük idaresi, eşyanın
varış gümrük idaresine sunulması için verilen
süre sınırından itibaren en geç ne kadar süre
içinde araştırma usulünün sonucuna karar
verir?
A)

28 gün

B)

3 ay

C)

6 ay

D)

12 ay

B)
Varış gümrük idaresinden gelen
“Durum Yanıtı” *STD_RSP (IE905)+ mesajında,
varış gümrük idaresinde işlemin usulüne
uygun sonlandırıldığına ilişkin bilginin yer
almaması durumunda araştırma usulünün
başlatılması sistem tarafından otomatik olarak
önerilir (ENQ_REC).
C)
Hareket gümrük idaresince en geç yedi
gün içinde, rejimin ibra edilmesi için gerek
duyulan bilgilerin elde edilmesi amacıyla veya
bunun mümkün olmaması halinde Gümrük
yükümlülüğünün doğup doğmadığının tespit
edilmesi Yükümlünün belirlenmesi,Tahsilattan
sorumlu yetkili makamların tespit edilmesi
amacıyla araştırma usulü başlatılır
D)
Araştırma usulü öncelikle varış gümrük
idaresi nezdinde “Araştırma Talebi” *ENQ_REQ
(IE142)+
mesajı
kullanılarak
başlatılır.
Araştırmanın başlatılmasından sonra yirmi
sekiz gün içinde araştırmaya cevap
alınamaması veya araştırmayA)lumsuz cevap
alınması *ENQ_NEG (IE143)+ durumunda,
sistem üzerinden rejim hak sahibi nezdinde
araştırma
mesajı
*REQ_MOV
(IE140)+
kullanılarak araştırma başlatılır. Rejim hak
sahibi tarafından araştırmaya en geç otuz gün
içerisinde rejimin ibrası için gerekli bilgiler ile
birlikte cevap verilir.
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73-) Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile
EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri
Arasında Taşınması Amacıyla oluşturulan
Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye
Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız
Hakkında Karar - 2012/3686 (04.10.2012 t.
28431 s. R.G.) kapsamında aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır ?
A)
T2 rejimi kapsamında bir EFTA ülkesine
getirilen ve bu rejim kapsamında yeniden
gönderilebilecek eşya, ayniyeti ve durumunda
hiçbir değişiklik olmamasını sağlamak amacıyla
bu ülkenin gümrük makamlarının kontrolü
altında tutulur.
B)
Bu tür eşyanın bir EFTA ülkesinde
transit veya antrepo rejimi dışında bir gümrük
rejimine tabi tutulduktan sonra bu EFTA
ülkesinden yeniden gönderilmesi halinde T2
rejimi uygulanamaz.
C)
Eşyanın bir antrepo rejimi kapsamında
depolandıktan sonra bir EFTA ülkesinden
yeniden gönderilmesi halinde T2 rejimi, ancak
eşyanın beş yıldan fazla bir süre antrepoda
kalmamış olması; ancak Eşyanın Gümrük
Tarifelerinde
Sınıflandırılması
Nomanklatürü'nün (14 Haziran 1983 tarihli
Armonize Eşya Tanımı ve Kodlama Sistemi
Hakkında Uluslararası Sözleşme) 1'den 24'e
kadar olan Fasılları kapsamına giren eşya için
bu süre altı ayla sınırlıdır,
D)
Bir EFTA ülkesinin yetkili idaresince
kabul edilen T1 belgesinde veya eşyanın
Topluluk statüsünü kanıtlayan belgede,
eşyanın bu EFTA ülkesine getirilmesinde
kullanılan T1 beyannamesi veya eşyanın
Topluluk statüsünü kanıtlayan belge belirtilir
ve bunlarda bulunan bütün özel deyimlere yer
verilir.
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TEST :Transit mevzuatı

1-) D 2-) C

3-) D 4-) C

5-) C

6-) C

7-) D 8-) B

9-) C

10-) C 11-) C 12-) D

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

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

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

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

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

73-) D
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