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2016/1.DÖNEM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI 

DIŞ TİCARET VE KAMBİYO MEVZUATI 

24 Mart 2016-Perşembe 18:00 

 

SORULAR 

SORU 1- 4458 sayılı Gümrük Kanunun uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, gümrük yükümlülüğünün hangi hallerde sona ereceğini yazınız. (25 
PUAN) 

 

SORU 2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda kaçakçılık suçu olarak sayılan kaçakçılık fiillerinden, 
akaryakıt ve diğer petrol ürünleri ile tütün mamulleri ve alkol içerikli olanlar haricindekilerden beş tanesini 
yazınız. (25 PUAN) 

 

SORU 3- 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aşağıdaki tanımları 
yapınız. 

A) Damping ve damping marjı (5 PUAN) 

B) Sübvansiyon ve sübvansiyon miktarı (5 PUAN) 

C) Benzer mal (5 PUAN) 

Ç) Normal değer (5 PUAN) 

D) Zarar (5 PUAN) 

 

SORU 4-  Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün İhracat ve İthalat Genelgesi uyarınca 
(23.07.2009 tarih ve 2009-GNL-1 sayılı);  

A) İhracat bedellerinin tahsilinde veya ithalat bedellerinin ödenmesinde kullanılan, “ödeme şekilleri” 
nelerdir (mükerrer olanları bir kez yazınız)? (16 PUAN) 

B) Döviz veya Türk Lirası olarak tahsil edilen“İhracat bedelinin tahsili” hangi araçlarla veya yöntemlerle 
yapılabilir? (4 PUAN) 

C) “İthalat bedellerinin ödenmesi” sağlanan veya sahip olunan hangi kaynaklardan karşılanmak suretiyle 
yapılabilir? (5 PUAN) 
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CEVAPLAR 

CEVAP 1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Dördüncü Bölüm Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi, 
Madde 208 – 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, 
gümrük yükümlülüğü;  

a) Vergilerin ödenmesi, (5 PUAN) 

b) Vergilerin kaldırılmasına karar verilmesi, (5 PUAN) 

c) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi, (5 PUAN) 

d) Eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında tesliminden önce zapt ve müsadere edilmesi veya imha 
edilmesi, 164 üncü madde uyarınca imha veya terk edilmesi, doğal özellikleri veya beklenmeyen haller 
yahut mücbir sebep nedeniyle telef veya kaybı, (altı çizili her kelime 2 PUAN) 

e) 182 nci madde uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan eşyanın kanuna aykırı girişi nedeniyle 
müsadere edilmesi,  

Hallerinde sona erer.  

Madde 209 – 194 üncü maddenin 1 inci fıkrası uyarınca doğan gümrük yükümlülüğü, bu işlemlerin 
iptal edilmesiyle ortadan kalkar. (5 PUAN) 

 

CEVAP 2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, İkinci Bölüm Kaçakçılık Fiilleri, Kaçakçılık 
suçları MADDE 3 –  

(1) Eşyanın, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokulması. (5 PUAN) 

(2) Eşyanın, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin 
ülkeye sokulması. (5 PUAN) 

(3) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın, rejim hükümlerine 
aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakılması. (5 PUAN) 

(4) Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi 
çerçevesinde getirilen eşyanın, hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapılması. (5 PUAN) 

(5) Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların 
konusunu oluşturan eşyanın, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın alınması, satışa arz edilmesi, 
satılması, taşınması veya saklanması. (5 PUAN) 

(6) Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen 
eşyanın, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis edilmesi, satılması veya devredilmesi ya da bu 
özelliğini bilerek satın alınması veya kabul edilmesi. (5 PUAN)   

(7) İthali kanun gereği yasak olan eşyanın ülkeye sokulması. İthali yasak eşyanın, bu özelliğini bilerek 
satın alınması, satışa arz edilmesi, satılması, taşınması veya saklanması. (5 PUAN) 

(8) İhracı kanun gereği yasak olan eşyanın ülkeden çıkarılması. (5 PUAN) 

(9) İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak amacıyla 
ihracat gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi gösterilmesi (5 PUAN) ya da gerçekleştirilen ihracata konu 
malın cins, miktar, evsaf veya fiyatının değişik gösterilmesi. (5 PUAN) 
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CEVAP 3- 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, Tanımlar Madde 2 –  

A) “a) Damping: Bir malın Türkiye'ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında 
olmasını,” (2,5 PUAN) 

“g) Damping marjı: Normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktarı,” (2,5 PUAN) 

B) “b) Sübvansiyon: Menşe veya ihracatçı ülkenin fayda sağlayan, doğrudan veya dolaylı mali 
katkısını veya GATT 1994'ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteğini,” (2,5 
PUAN) 

“h) Sübvansiyon Miktarı: Menşe veya ihracatçı ülke tarafından ihraç edilen malın imal, üretim, 
ihracat veya taşınma aşamasında sağlanan, doğrudan veya dolaylı mali katkı veya GATT 1994'ün XVI ncı 
maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteği şeklindeki faydaların tutarını,” (2,5 PUAN) 

C) “d) Benzer Mal: Dampinge veya sübvansiyona konu mal ile aynı özellikleri taşıyan bir malı, böyle 
bir malın bulunmaması halinde ise benzer özellikleri taşıyan başka bir malı,” (2,5+2,5 PUAN) 

Ç) “e) Normal Değer: 

1. İhracatçı veya menşe ülkede tüketime konu olan benzer mal için normal ticari işlemler sonucunda 
fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken karşılaştırılabilir fiyatı, (2,5 PUAN) 

2. İhracatçı ülke veya menşe ülkenin iç piyasasında normal ticari işlemler çerçevesinde benzer malın 
satışlarının olmaması ya da bu satışların uygun bir karşılaştırma yapılmasına elverişli bulunmaması 
durumunda, benzer malın üçüncü bir ülkeye ihracatında temsil niteliğini haiz karşılaştırılabilir fiyatı veya 
menşe ülkedeki maliyetine makul bir kar marjının eklenmesiyle tespit edilen fiyatı,” (2,5 PUAN) 

D) “i) Zarar: Bir üretim dalında maddi zararı, maddi zarar tehdidini veya bir üretim dalının 
kurulmasının fiziki olarak gecikmesini,” (2,5+2,5 PUAN) 

İfade eder. 

 

CEVAP 4- Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün İhracat ve İthalat 
Genelgesi (23.07.2009 tarih ve 2009-GNL-1 sayılı) 

A) 1. İHRACAT 

“Ödeme şekilleri 

1.2. İhracat bedelleri, satış sözleşmesinde belirlenen kurallar ve uluslararası ticari uygulamalar çerçevesinde 
“Akreditifli Ödeme”, “Vesaik Mukabili Ödeme”, “Mal Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Akreditifli Ödeme”, 
“Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme” ve “Peşin Ödeme” şekillerine 
göre tahsil edilir.” (2X7=14 PUAN) 

2.İTHALAT 

“Ödeme şekilleri 

2.2.İthalat işlemleri uluslararası kurallar ve bankacılık teamülleri çerçevesinde; “Akreditifli Ödeme”,  “Vadeli 
Akreditifli Ödeme”, “Vesaik Mukabili Ödeme”, “Mal Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Akreditifli Ödeme”, 
“Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme” ve “Peşin Ödeme” şekillerine 
göre gerçekleştirilir.” (2 PUAN)  
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B) “İhracat bedelinin tahsili 

1.5.1.İhracat bedeli;  

-bankalar aracılığıyla havale şeklinde,  

-İthalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket ettiğini beyan eden Türkiye’de veya  dışarıda yerleşik 
üçüncü kişilerce efektif olarak,  

-İthalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket ettiğini beyan eden Türkiye’de veya  dışarıda yerleşik 
üçüncü kişilerce çek olarak,  

-Kredi kartı ile  

tahsil edilebilir.” (1X4=4 PUAN) 

C) “İthalat bedellerinin ödenmesi 

2.3.1.İthalat bedelleri; 

-Banka kaynaklarından,  

-İthalatçıya ait DTH’den,  

-Kredi kartından,  

-İthalatçı tarafından ihracat bedeli olduğu beyan edilen alışı yapılmamış ihracat bedelinden,  

-Sermaye hareketlerine ilişkin hükümler çerçevesinde sağlanan kredilerden  

karşılanmak suretiyle ödenebilir.” (1X5=5 PUAN) 

 

NOT: Cevap anahtarındaki altı çizili kısımlar yeterli cevap sayılmış ve her soruda 25 puanı geçmemek 
üzere altı çizili her kelime veya ifadeye verilen puanlar parantez içinde gösterilmiştir. 
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