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2016/2.DÖNEM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI 

DIŞ TİCARET VE KAMBİYO MEVZUATI 

1 Eylül 2016-Perşembe 18:00 

 

SORULAR 

SORU 1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca aşağıdaki deyimlerin neleri ifade ettiğini açıklayınız: 

A) "Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması” (6 PUAN) 

B)  "Gümrük rejimi" (12 PUAN) 

C) “Risk” (8 PUAN) 

 

SORU 2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca, gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili 
bulunan kişilerin, gümrük işlemleri ile ilgili belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla; 

A) Kaç yıl süreyle saklamaları gerektiğini yazınız, (3 PUAN) 

B) Belge saklama süresinin ne zamandan itibaren işlemeye başlayacağını açıklayınız. (20 PUAN) 

 

SORU 3- 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu uyarınca; 

A) Muafiyet ve teşvikler bakımından serbest bölgelerin özelliklerini yazınız, gümrük ve kambiyo 
mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri ile Vergi Usul Kanununun defter ve belgelere ilişkin hükümleri 
bakımından serbest bölgelerin durumunu belirtiniz.(20 PUAN) 

B) Bölgedeki malların bölge dışıyla ticaretini, dış ticaret rejimi bakımından değerlendiriniz. (6 PUAN) 

 

SORU 4-Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve bu Karara ilişkin Tebliğ (2008-32/34) 
gereğince, yolcu beraberi yapılan; 

A) Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge ile döviz çıkışlarında beyan sınırı nedir? (10 PUAN) 

B) Beyan nereye ve nasıl yapılır? (6 PUAN) 

C) Beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde ne yapılır? (9 
PUAN) 
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CEVAPLAR 

CEVAP 1 - 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası: 

A) 14. "Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması" deyimi, eşyanın, 

a) Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını,  

b) Bir serbest bölgeye girmesini,   

c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını, 

d) İmhasını, 

e) Gümrüğe terk edilmesini; (6 PUAN) 

 

B) 15. "Gümrük rejimi" deyimi, 

a) Serbest dolaşıma giriş rejimini,  

b) Transit rejimini, 

c) Gümrük antrepo rejimini,  

d) Dahilde işleme rejimini,  

e) Gümrük kontrolü altında işleme rejimini,  

f) Geçici ithalat rejimini,  

g) Hariçte işleme rejimini,  

h) İhracat rejimini; (12 PUAN) 

 

C) 24. “Risk” deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesi ve diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, 
nakil ve nihai kullanımına ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin olarak, 

a) Ulusal ya da uluslararası düzeyde alınmış önlemlerin doğru bir şekilde uygulanmasını engelleyen, 

b) Ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren, 

c) Ülkenin güvenlik ve emniyetine, kamu güvenliği ve kamu sağlığına, çevreye veya tüketicilere yönelik 
tehdit oluşturan, bir olayın ortaya çıkma ihtimalini; (8 PUAN) 

İfade eder. 

Not: (A) bendinin 3, (B) bendinin 4, (C) bendinin 2 alt bendini yazana o bentten tam puan verilmiştir. 

 

CEVAP 2 - 4458 sayılı Gümrük Kanununun 13 üncü maddesi: 

A) İlgili kişiler, 11 inci maddede belirtilen belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla beş yıl süre ile 
saklamak zorundadırlar. (3 PUAN) 

B) Belge saklama süresi; 

a) (b) bendinde öngörülen haller dışında, serbest dolaşıma girmek veya ihraç edilmek üzere beyan 
edilen eşya ile ilgili olarak, serbest dolaşıma giriş veya ihracat beyanlarına ilişkin belgelerin tescil 
edildiği yılın;  
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b) Nihai kullanımları nedeniyle indirimli veya sıfır ithalat vergisi ile Türkiye'de serbest dolaşıma giren 
eşya için, gümrük gözetimine tabi olmalarının sona erdiği yılın; 

c) Başka bir gümrük rejimine tabi tutulan eşya için, söz konusu gümrük rejiminin sona erdiği yılın; 

d) Serbest bölgeye konulan eşya için, buralardan çıktıkları yılın; 

Sonundan itibaren işlemeye başlar. (20 PUAN) 

Not: (B) bendinin 2 alt bendini yazana bu bentten tam puan verilmiştir. 

 

CEVAP 3 - 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6 ve 8 inci maddeleri: 

A) Muafiyet ve teşvikler bakımından serbest bölgelerin özellikleri, gümrük ve kambiyo mükellefiyetine 
dair mevzuat hükümleri ile Vergi Usul Kanununun defter ve belgelere ilişkin hükümleri bakımından 
serbest bölgelerin durumu: 

Muafiyet ve teşvikler: 

Madde 6- Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda 
olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, 
gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, 
ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından 
Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye 
konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir.* 

Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. 

Kullanıcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelere ilişkin olarak, 4.1.1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hükümlerine bağımlı olmaksızın düzenleme yapmaya Maliye 
Bakanlığı yetkilidir.** 

İşleticiler ve kullanıcılar yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dışı 
teşviklerden yararlandırılabilir.  

Kambiyo ve hizmetler:  

Madde 9 – Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır. Bakanlar Kurulu 
ödemelerin Türk Lirası olarak yapılmasına da karar verebilir. 

Serbest bölgede gemi ve liman hizmetleri işletici tarafından yapılır veya kamu kurum ve kuruluşlarına, 
gerçek veya tüzelkişilere yaptırılır.  (20 PUAN) 

*Diğer kanunlar ve Bakanlar Kurulu Kararlarındaki teşviklerin yazılması da kabul edilmiştir. 

**Bakanlık Genel Tebliğlerindeki düzenlemelerin yazılması da kabul edilmiştir. 

Not: Altları çizili 6 husustan dördünü yazana bu bentten tam puan verilmiştir. 

 

B) Bölgedeki malların bölge dışıyla ticaretinin, dış ticaret rejimi bakımından değerlendirmesi: 

Bölgedeki mallar:  

Madde 8- Serbest bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaret, dış ticaret rejimine 
tabidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz. 
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Bedeli 5000 ABD doları veya karşılığı Yeni Türk Lirasını geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı 
olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir. (6 PUAN) 

 

CEVAP 4 -Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin Tebliğin (2008-32/34) 3 ve 4 üncü 
maddeleri: 

A) Yolcu beraberi yapılan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge ile döviz çıkışlarında 
beyan sınırı: 

25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışı, 

10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışı, 

Beyana tabidir. (10 PUAN) 

 

B) Beyanın nereye ve nasıl yapılacağı: 

Gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda 
bulunulur. (6 PUAN) 

 

C) Beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde ne 
yapılacağı: 

Beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu 
değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınır ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları 
Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir. Ayrıca, gümrük idarelerince Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılabilmesini teminen 
Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur. (9 PUAN) 

 

GENEL NOT:  Tam cevap için mevzuatın tamamının yazılması gerekli görülmemiş olup, altı çizili kelime ve 
ifadelerin veya aynı anlama gelen diğer ifadelerin yazılması yeterli cevap sayılarak karşılarında gösterilen 
puanlar verilmiştir. 

 

 


