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Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne 
 

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezinin internet sitesinde, 2019 Yılı Gümrük Müşavirliği ve 
Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavının 22.12.2019 tarihinde yapılacağı bilgisi 23.10.2019 Çarşamba günü 
duyurulmuş, 24.10.2019 Perşembe günü de sınava ilişkin hazırlanan uygulama klavuzu yayımlanmıştır.   

 

Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavı uygulama kılavuzunun sınav başarı notu 
ve değerlendirme bölümünde; “Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevap sayısından 
yanlış cevap sayılarının dörtte biri çıkarılarak bulunan net doğru cevap sayısı dikkate alınarak, Gümrük 
Müşavirliği Sınavında 70 ve üzerinde, Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar 
başarılı sayılacak ve sınav puanı hesaplamasında [Puan=(Net Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü 
kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.” açıklaması yer almaktadır.  

 

 2019 yılına kadar yapılmış olan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarının 
tamamında böyle bir uygulama bulunmaz iken, Gümrük Müşavirliği Sınavı için 70 puan, Gümrük Müşavir 
Yardımcılığı Sınavı için 60 puan geçer notun benzer sınavlar göz önünde bulundurulduğunda başarı puanı 
olarak ortalamanın üzerinde olduğu bilinmekle beraber yapılan benzeri mesleki yeterlilik sınavlarında 
kılavuzda açıklanan uygulamanın yapıldığı sınavların başarı puan oranının 50 olduğu görülmektedir.  
 

 Bahse konu uygulama sonrası Gümrük Yönetmeliğinin 568’inci maddesinde belirtilen “Gümrük 
müşavirliği yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden yetmiş veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır, 
Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından altmış veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.” hükmüne 
uyulmamakla beraber 2019 yılı öncesi yapılan sınavlarla yeknesaklığın sağlanması adına; 
 

2019 yılı için yapılacak olan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavının 
uygulama kılavuzundan; “Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevap sayısından yanlış 
cevap sayılarının dörtte biri çıkarılarak bulunan net doğru cevap sayısı dikkate alınarak, Gümrük 
Müşavirliği Sınavında 70 ve üzerinde, Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar 
başarılı sayılacak ve sınav puanı hesaplamasında [Puan=(Net Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü 
kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.” uygulamasının çıkarılması 
hususunda gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederiz.  
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