YYS SORULARI

1)
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.) kapsamında
aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır ?
a)
Karar: 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin
Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararı,
b)
Yeşil hat: İhracatta yerinde gümrükleme, basitleştirilmiş işlem kapsamında ATR Dolaşım Belgesi
düzenleme ve vize etme, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı ve EUR.MED fatura beyanı
düzenleme izinlerinden bir veya daha fazlasına sahip kişiyi,
c)
Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya: 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin
Ek I, İlave I’inde yer alan eşya ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin Ek-33’ünde yer alan eşyayı,
d)
Sonradan kontrol: Beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp
yapılmadığı da dâhil eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve
verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde kontrolünü,

2)
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.) kapsamında
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A)
Gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler hariç Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az iki
yıldır fiilen faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile 9 uncu maddede belirtilen kamu kurum ve
kuruluşlarına gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük
Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin
kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınır.
B)
Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin Eksik beyan usulü, Kısmi teminat uygulaması için
basitleştirilmiş uygulamalardan, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, faydalanmalarına izin verilir
C)
Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine beyanın kontrolüne ilişkin aşağıdaki
kolaylaştırmalardan Yeşil hat uygulaması ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, yararlanma izni verilir
D)
Adına sertifika düzenlenen gerçek ve tüzel kişilere bu sertifika kapsamında tanınan hak ve
uygulamalardan, bizzat bu kişilerce yararlanılır. Söz konusu haklar ile uygulamalardan yararlanma yetkisi
başka kişilere kullandırılamaz.

ERKAN ATEŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

3)
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.) kapsamında
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A)

Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması

B)

Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması

C)

İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması

D)
Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan önceki takvim yılı içinde veya başvurunun yapıldığı ayın
ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gümrük idaresinde en az 250 adet beyan kapsamında işlem
yapılmış olması

4) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.) Yetkilendirilmiş
yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması
koşulu kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A)
Ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idarelerince yapılan ve özellikle sonradan
kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak verecek, bilgi
ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmak.
B)
Eşyanın tüm vasıflarının tereddüde mahal bırakılmayacak şekilde gösterilmesini ve tüm
hareketlerinin kayıt altına alınmasını mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olmak
C)
Serbest dolaşımda olan ve olmayan eşya ayrımını gözeten bir lojistik kayıt sistemine (stok ve
depolama kayıt sistemi, muhasebe sistemi ve benzerleri) sahip olmak
D)

Maliyenin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortamı sağlamak

5)
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.)
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve
izlenebilir olması koşulu kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A)
Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde; yetkilendirilmiş
gümrük müşavirliği yetki belgesine, gümrük müşavirliği izin belgesine ya da gümrük müşavir yardımcılığı
izin belgesine sahip olan kişilerle çalışmak
B)
en az iki yılı yönetici konumunda olmak üzere asgari altı yıl gümrük işlemleri ile ilgili birimlerde
çalışmış olan personel istihdam etmek
C)
Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı istihdam
eden tüzel kişilerden ya da faaliyet alanı itibariyle gümrük, dış ticaret ve lojistik işlemlerine ilişkin en az 1
yıldır danışmanlık hizmeti veren firmalardan gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik
eğitim ve danışmanlık hizmeti almak.
D)
Gümrük mevzuatına uyum konusunda herhangi bir aksaklık ortaya çıktığında veya sorun tespit
edildiğinde gümrük idaresini bilgilendirmek.
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6)
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak mali yeterlilik koşulu ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
Başvuru sahibinin mali yapısının başvuru yılından önceki üç yıl esas alınmak suretiyle, yeminli
mali müşavir tarafından incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması gerekir.
B)
Birinci fıkranın uygulanmasında Ocak ilâ Mart ayları içerisinde yapılacak başvurularda bir önceki
yıla ilişkin mali tabloların tamamlanamamış olması halinde, yeminli mali müşavir tarafından yapılacak
incelemede başvuru yılından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl esas alınır.
C)
Bu maddenin uygulanmasında, mali yeterlilik, başvuru sahibinin iştigal ettiği iş alanının özellikleri
de göz önüne alındığında, taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda bulunmasını ve hakkında iflas
işlemleri başlatılmış olmasını ifade eder.
D)

Hiçbiri

7) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak emniyet ve güvenlik koşulu İle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a)
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kullanılacak binaların
izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması ve tesislere ilişkin genel güvenlik tedbirlerini almış
olmak.
b)
İlgili personelinin arz zinciri güvenliği ile ilgili eğitim programlarına aktif olarak katılımını
sağlamak
c)
Mevzuatın izin verdiği ölçüde, güvenlik açısından hassas pozisyonlarda görev yapacak çalışanları
hakkında işe başlama öncesi ve sonrasında periyodik olarak güvenlik araştırması yapıyor ve firmada
çalışanlardan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklere karşı güvenlik tedbirleri alıyor olmak.
d)
Eşyanın konulması için uygun görülen yerleri gümrüğün denetimini zorlaştıracak şekilde
düzenlemiş olmak.
8)
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.)kapsamında
aranacak belgelerden birisi yanlış belirtilmiştir?
a)
Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları
tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon
kurumunun markasını taşıyan geçerli ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş
tarafından onaylı örneği.
b)
Son iki yıl esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi sonucunda yeminli
mali müşavir tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca bağlanan Ek-5’de yer
alan örneğe uygun rapor aslı veya noter onaylı örneği.
c)
Bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden başvuru tarihinden geriye dönük
en geç iki ay içerisinde alınan vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını veya borcu
bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini
veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslı.
d)

Güncel imza sirküleri aslı ya da örneği.
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9)
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.)kapsamında
aşağıdakilerden hangisi yanlış belirtilmiştir?
a)
ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin gümrük, dış ticaret, üretim, lojistik, yönetim ve idari
organizasyon faaliyetlerini,kapsar.
b)
ISO 27001 sertifikası; gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama,
muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı
güvenlik önlemlerini,kapsamalı ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesislere ilişkin olarak
alınmış olmalıdır.
c)
Başvuru formu ile Ek-2’de yer alan soru formu, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü talebinde
bulunan gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise tüzel kişiliği doğrudan temsil eden imza yetkisini haiz tüzel
kişi/kişiler tarafından imzalanır.
d)
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları için, gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde
ellisinin otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı
olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan Ek-21’de yer alan örneğe uygun rapor aslı.

10)
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.)kapsamında
başvurunun ön incelenmesi kaç günde yapılır ?
a)

On iş gün

b)

Onbeş iş gün

c)

Yirmi gün

d)

Yirmibeş gün

11)
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.)kapsamında
eksik beyana konu olabilecek belgelerden birisi olarak sayılmamıştır?
a)

Ürün güvenliği uygunluk belgesi

b)

A.tr dolaşım belgesi

c)

Menşe ispat belgeleri.

d)
İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken işlenmiş tarım
ürünleri analiz sonuç raporu.
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12)
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.)kapsamında
eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden
itibaren ne kadar süre içinde gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne ibraz
edilmeleri gerekir?

a)15 gün
b)30 gün
c)1 ay
d)3 ay
13) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.)kapsamında
İndirimli veya sıfır oranında gümrük vergisinin uygulanması için gereken belgelerin eksikliği
durumunda, eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyanın indirimli veya sıfır oranında
vergilendirileceği konusunda yeterli nedenlerin olması koşuluyla, birinci fıkrada belirtilen süre
içinde beyan sahibinin talebi üzerine gümrük müdürlüğünce söz konusu belgenin ibrazı için kaç ayı
geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir?
a)1 ay
b)2 ay
c)3 ay
d)5 ay
14) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.)kapsamında
Kısmi teminat uygulanacak durumlar arasındaki rejimlerden sayılmamıştır ?
a) Gümrük antrepo
b) gümrük kontrolü altında işleme
c) geçici ithalat
d)Transit rejimi
15) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.)kapsamında
Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi durumu üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarı halinde,
kişinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza
borcunun ödenmesini müteakip ne kadar süreyle askıya alınır?
a)6 ay
b)1 yıl
c)2 yıl
c)3 yıl
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16 ) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.)kapsamında
Götürü teminat yetkisi başvurusu sahibinin, sertifikanın düzenlenmesine ilişkin 13 üncü maddenin
üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl
içerisinde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin
toplam kıymetinin yüzde kaç olarak, belirlenir ?
a) %5
b)%10
c)%15
d)%20

17) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.)kapsamında
götürü teminatın türk lirası cinsinden verilmesi halinde hangi kur esas alınır ?
a)Döviz alış
b)döviz satış
c)efektif alış
d)efektif satış

18) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.)kapsamında
götürü teminat geçerlilik süresi aşağıdakilerden hangisidir ?
a)1 yıl
b)2 yıl
c)3 yıl
d)5 yıl
19) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.)kapsamında
Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibince, götürü teminat yetkisinin güncellenmesi için
başvuruda bulunacak süre ne kadar öncesidir ?
a)1 ay
b)2 ay
c)3 ay
d)5 ay
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20) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.)kapsamında
Onaylanmış ihracatçı yetkisinin kapsamı aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır ?
a) A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi
için gümrük idarelerine ibraz etme zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni,
b) Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği
arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine
bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme
izni,
c) İhracatta yerinde gümrükleme izni
d) İhracatta yeşil hat uygulaması
21) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.)kapsamında
ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında şartlardan aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır ?

a)
Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye
dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak,
b)
İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune
alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak
c)
İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe
sahip olmak
d)

Başvuru kayda alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde 234/1-a cezası almamış olmak

22) Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği (14.03.2017 t. 30007 s. R.G.) Kapsamında
Mevcut yetkilendirilmiş yükümlülerin izlenmesi hangi aralıkta yapılır ?
A)

Her yıl

B)

12 ayın sonunda

C)

2 yılda bir

D)

3 yılda bir
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23) İzinli gönderici tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi
bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret
veya pazarlama şirketini
B) Eşyanın transit işlemlerini kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapmak suretiyle, eşyayı
hareket gümrük idaresine sunmaksızın doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk etmeye yetkilendirilmiş kişiyi
C) İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi
bulunan aynı gruba ait imalatçı firmayı
D) Eşyanın ihraç işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması
suretiyle, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk
edilmesini

24) İhracatta yerinde gümrükleme izninin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşyanın ihraç işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması
suretiyle, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk
edilmesini
B) Eşyanın transit işlemlerini kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapmak suretiyle, eşyayı
hareket gümrük idaresine sunmaksızın doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk etmeye yetkilendirilmiş kişiyi
C) İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi
bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret
veya pazarlama şirketini,
D) İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi
bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret
veya pazarlama şirketini

25) Onaylanmış ihracatçı tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı da dâhil
eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi
veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde kontrolünü
B) İhracatta yerinde gümrükleme, basitleştirilmiş işlem kapsamında ATR Dolaşım Belgesi düzenleme ve
vize etme, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı ve EUR.MED fatura beyanı düzenleme
izinlerinden bir veya daha fazlasına sahip kişiyi
C) Bu Yönetmeliğin öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve/veya emniyet ve güvenlik kontrollerine
ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilen kişiler adına düzenlenen yetkilendirilmiş
yükümlü sertifikasını
D) İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi
bulunan aynı gruba ait imalatçı firmayı,
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26) Gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az
kaç yıldır faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile 9 uncu maddede belirtilen kamu kurum ve
kuruluşlarına gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük
Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin
kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınır?
A) 2 yıl
B) 5 yıl
C) 3 yıl
D) 1 yıl

27) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine aşağıdakilerden hangi kolaylaştırmalardan, ayrıca
bir talebe gerek kalmaksızın, yararlanma izni verilir?
A) Yeşil hat uygulaması
B) İhracatta yerinde gümrükleme izni
C) A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi
için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni,
D) Götürü teminat uygulaması

28) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin aşağıdaki hangi basitleştirilmiş uygulamalardan
faydalanmalarına, talep etmeleri ve o uygulamaya ilişkin ilgili ek koşul veya koşulları da sağlamaları
halinde, izin verilir?
A-) İhracatta yerinde gümrükleme izni
B-) Eksik beyan usulü
C-) Kısmi teminat uygulaması
D-) Yeşil hat uygulaması

29) Aşağıdakilerden hangisi Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının başvurudan sonraki
aşamalarından değildir?
A) Ön inceleme
B) Yerinde inceleme
C) Standart etme
D) Değerlendirme
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30) Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü belgesinin ön incelemesi hangi kurum tarafından yapılır?
A) En yakın gümrük müdürlüğü
B) Yetkili Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
C) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
D) Gümrükler Genel müdürlüğü

31) Aşağıdakilerden hangisi yetkilendirilmiş yükümlüye verilen eksik beyan usulüne konu olabilecek
belgelerden değildir?
A-) Fatura
B-) TSE raporları
C-) A.TR Dolaşım Belgesi
D-) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken işlenmiş tarım ürünleri
analiz sonuç raporu.
32) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası iptal olan firma(kendi isteği dışında) ne kadar zaman
geçmedikçe yeni başvuru yapamaz?
A) 3 ay
B) 30 iş günü
C) 1 yıl
D) 3 yıl

33) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya
başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde en az kaç adet A.TR
Dolaşım Belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış olmaları halinde onaylanmış ihracatçı
olarak basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni verilebilr?
A) 500 adet
B) 100 adet
C) 50 adet
D) 30 adet
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34)Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliği geçici sınırlamaya göre Aşağıda belirtilen
şartlardan en az birine sahip olmayan kişilerin 31/12/2019 tarihinden önce yapacakları sertifika
başvuruları kabul edilmez hangileri bunlardan birisi değildir ?
A) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk
gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış
olmak,
B) Sivil havacılık mevzuatı uyarınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilinen gönderici olarak
belirlenmiş olmak,
C) Asgari sabit yatırım tutarı 5 milyon ABD doları üzerinde yatırım yapılmış olması
D) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgeye sahip
olmak.

35) Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliği kapsamında düzenleme yapmaya yetkili birim
neresidir ?
A)Gümrükler Genel Müdürlüğü
B)Risk yönetim Kontrol Genel Müdürlüğü
C)Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D)Ekonomi Bakanlığı Kolaylaştırma şube taşra teşkilatı

36) Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliğine Göre Yükümlü Ekin Bayraklı ltd şti YYS
sertifikasını kullanmaya 02.01.2015 tarihinde almış ve yeşil hattı kullanmaya başlamıştır. Sonradan
kontrol Görevlisi Başmüfettiş 01.12.2018 tarihinde firmada yıl sonunda denetim yapmış ve firmanın
muvazeneli işleri olduğu beyannameleri ile getirilen eşyaların beyana aykırı işlemleri olduğunu
tespit etmiş ve Ekin Bayraklı ltd şti Firmasının YYS belgesi 31.12.2018 tarihinde kesin olarak geri
alınmıştır .
Yukarıdaki duruma göre bu firma kaç yıl geçmeden YYS belgesi başvuru yapamaz?
A)2 yıl
B)3 yıl
C)5 yıl
D)Bir daha yys ve oksb başvurusu yapamaz
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37) Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliğine beyana aykırılık aşağıdakilerden hangisini
kapsamaz ?

A)
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen Gümrük
Tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerde aykırılık
olduğu
B)
Kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan edilen kıymetinin, 4458 sayılı Gümrük
Kanununun 23 ilâ 31 inci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre fazla
olduğu
C)

İhraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde farklılık bulunduğu

D)

Tarife alt pozisyonunda farklılık olması.

38) Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliğine beyana aykırılık 27/10/1999 tarihli ve 4458
sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda
veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerde aykırılık olduğunun,dökme gelen
eşyada bu oran % kaçtır ?
A)%1
B)%2
C)%3
D)%5

39) Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliğine göre Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası
ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin verilmesine ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı yetki ve izinler
için aranan ek koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediği sertifikayı düzenlemiş olan bölge
müdürlüğü ve gerekli olduğunda Genel Müdürlük tarafından düzenli olarak takip edilir bu takip
hangi form üzerinden yapılır ?

A)ek 1
B)ek2
C)ek3
D)ek5
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40) Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliğine göre Sertifikanın düzenlendiği tarihten
sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin
usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendinin ikinci alt
bendinde sayılan özellikteki tüzel kişilerce bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen hangi
ayın sonuna kadar incelenir ve bu inceleme neticesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek olan
yıllık faaliyet raporu düzenlenir?
A)ilk ay
B)ikinci ay
C)üçüncü ay
D)Beşinci ay

I-Sertifikanın yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması.
II- yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişilerden herhangi biri
hakkında aynı bentte sayılan kanunlara muhalefetten dolayı kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması.
III-Adına düzenlenmiş sertifikanın, sertifika kapsamı hak ve yetkilerin, kendi adına kullanılması .
41) Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangilerinin varlığı
durumunda Bölge müdürlüğü sertifikayı geri alabilir?

A)I-II-III
B)I-III
C)II-III
D)I-II
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42)Gümrük işlemleri Kolaylaştırılması yönetmeliğine göre yys sahibi firmanın yükümlülüğü ile ilgili
yanlış bir tanım vardır ?
A) Ek-2’de yer alan soru formu, sertifika sahibi tarafından, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç
yılda bir kez güncellenerek sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde hazırlanır.
B) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün karşılıklı tanınmasına ilişkin olarak yapılacak anlaşmalar gereği
karşılanması zorunlu ilave koşulların ya da uluslararası arz zincirinin güvenliği veya ticari hayatın
gerekliliği için yeni koşulların ortaya çıkması nedeniyle, bu Yönetmeliğe ek koşul konulması ya da
Yönetmelikte yer alan mevcut koşulların karşılanması için Bakanlıkça belirlenecek değerlendirme
kriterlerinde değişiklik yapılması halinde, sertifika sahiplerine bu koşulları karşılaması için altı ay süre
tanınır.
C) Sertifika sahibi, sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika kapsamında kullanılan yetkiler için
aranan ek koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak gümrük idaresi
tarafından yapılacak kontroller için gerekli her türlü kolaylığı sağlamak zorundadır.
D) Sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika kapsamında kullanılan yetkiler için aranan ek koşullardan
herhangi birinde değişiklik ortaya çıkması durumunda, ortaya çıkan değişikliğin, sertifika sahibince,
sertifikayı düzenlemiş olan Bakanlığa gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur.

43) Gümrük işlemleri Kolaylaştırılması yönetmeliğine göre Emniyet ve güvenlik kontrollerinde
kolaylıklardan yararlanma izninin kapsamı aşağıdakilerden hangisi olamaz ?
A) Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı,
B) Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kullanılan bilgilere dayalı
emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin azaltılması ve kontrollerin öncelikle yapılması,
C)Özet beyanda yeşil hat uygulamasından yararlanma
D) Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınması.

44) Gümrük işlemleri Kolaylaştırılması yönetmeliğine göre Beyanın kontrol türüne ilişkin
kolaylaştırmalarından yararlanma izninin kapsamı olarak sayılmamıştır?
A) Yeşil hat uygulaması.
B) Beyannamelerin belge kontrolüne tabi tutulması halinde, kontrollerin öncelikle yapılması.
C) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde, muayenenin öncelikle yapılması.
D)Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında Basitleştirilmiş usulde A.tr onay yetkisi
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45) Gümrük işlemleri Kolaylaştırılması yönetmeliğine göre İthalatta yerinde gümrükleme izni
kapsamında ithalatı yapılamayacak eşya arasında yer almaz ?
A) Bakanlıkça belirlenecek olanlar haricindeki ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşya,
B) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (II) sayılı listede yer alan eşya,
C) Kanun, genel düzenleyici işlem ve uluslararası anlaşmalarla ithali veya transiti yasaklanmış veya
kısıtlanmış olan eşya,
D) Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya

46) Gümrük işlemleri Kolaylaştırılması yönetmeliğine göre İthalatta yerinde gümrükleme izni için
kullanılacak teminat miktarı ne kadardır ?
A)75000 AVRO
B)100.000 AVRO
C)250.000 AVRO
D)500.000 AVRO

47)Gümrük işlemleri Kolaylaştırılması yönetmeliğine göre Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi
halinde, verilmesi gereken teminatın birinci fıkradaki değeri karşılayıp karşılamadığının
hesaplanmasında teminatın ibraz edildiği tarihte geçerli olan hangi kur esas alınır?
A) TCMB döviz alış kuru
B) TCMB efektif alış kuru
C) TCMB döviz satış kuru
D) TCMB efektif satış kuru

48) Gümrük işlemleri Kolaylaştırılması yönetmeliğine göre İthalatta yerinde gümrükleme izni ile
ilgili yanlış bir tanım vardır ?
A) Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları dahil imalatçı olmak,
B) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük
bir yıl içerisinde Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak
C) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük
bir yıl içerisinde Asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak,
D) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük
bir yıl içerisinde Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak
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49) Gümrük işlemleri Kolaylaştırılması yönetmeliğine göre İzinli alıcı tesislerinde bulunan yetki
kapsamı eşyaya ilişkin kontrol türü bildirim süresi kaç saati geçemez ?
A)2 Saat
B)3 saat
C)4 saat
D)Yarım saat
50 ) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) (29.03.2013
t. 28602 s. R.G.) ibraz edilecek ISO 27001 sertifikası aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
A)

ithalat, ihracat,

B)

satın alma ,pazarlama

C)

gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini

D)

muhasebe, finans ve bilgi işlem

51) Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği (14.03.2017 t. 30007 s. R.G.)Kapsamında
Mevcut yetkilendirilmiş yükümlülerin izlenmesi hangi aralıkta yapılır ?
A)

Her yıl

B)

12 ayın sonunda

C)

2 yılda bir

D)

3 yılda bir

CEVAPLAR

8B

1-B

9D

2A

10B

3D

11A

4D

12C

5C

13C

6D

14D

7D

15C
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16B

46D

17A

47A

18A

48A

19A

49A

20D

50B

21D

51D

22D
23B
24A

HATALI SORULAR VARSA

25B

erkan.tez@hotmail.com adresine mail atınız

26C

Teşekkürler.

27A
28A
29C
30B

31B
32D
33C
34C
35B
36B
37B
38C
39B
40C
41D
42D
43C
44D
45B
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