
FİSKOBİRLİK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI  

SINAV ŞARTNAMESİ 

 

Merkezi Giresun da bulunan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik) Genel 

Müdürlüğü Denetim ve Rehberlik Birimi Başkanlığına 29.04.2023 tarihinde yapılacak sınavla 3 

Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 

 

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI: 

1-Fiskobirlik Personel Yönetmeliğinde yazılı Birlik personeli olabilme şartlarına haiz olmak, 

2-Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, 

Yönetim Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya yüksek okullarını ya da bunlara 

denkliği yetkili makamlarınca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından 

birini bitirmiş olmak, 

3-Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış bulunmak 

4-Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak. 

5-Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk 

etmeye elverişli bulunmak, 

6-Askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,  

7-Yapılacak inceleme sonucunda Müfettiş Yardımcılığı için uygun karakter ve niteliğe sahip 

bulunduğu anlaşılmış olmak, 

8- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında 

KPSSP17, KPSS18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan 

türlerinin herhangi birinden 60 ve üzeri puan almış olmak, 

 Şartları aranır. 

GİRİŞ SINAVI İÇİN İSTENECEK BELGELER 

Giriş sınavına girmek isteyenler Genel Müdürlüğe bir dilekçe ile başvururlar. Dilekçeye, adayın 

oturma ve haberleşme adresi ile varsa işyeri adresi ve aşağıdaki belgeler eklenir. 

a) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği, 

b) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi, 

c) Yeni çekilmiş 4 adet fotoğraf,  

d) Nüfus cüzdanı aslı ya da onaylı örneği, 

e) ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında 

KPSSP17, KPSS18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan 

türlerinin herhangi birinden 60 ve üzeri puan aldığını gösterir  belge, 

 

 

 



 

 

Yazılı sınavda başarılı olanların, sözlü sınava katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri Genel 

Müdürlüğe vermeleri gerekir. 

a) Askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya muaf olduğunu gösterir belgenin asli ya da onaylı 

örneği.  

b) Adli Sicil kaydı 

c) Sağlık durumunun yurdun her yerinde oturmaya ve yolculuk yapmaya elverişli olduğunu 

gösterir, sözlü sınavının başlangıcından en fazla bir ay önce tam teşekküllü bir hastahaneden 

alınmış sağlık kurulu raporu. Bu rapor, sözlü sınav kazanıldıktan sonra da (Atama yapılmadan 

önce) verilebilir. 

Sınava girecekler başvurma dilekçelerini ve belgelerini 10.04.2023 günü mesai bitimine kadar 

Genel Müdürlüğümüze vermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle 

yapılmış başvurular dikkate alınmaz, 

ADAYLIK BELGESİ 

Giriş sınavı şartlarını taşıyan adaylara fotoğraflı adaylık belgesi verilir. Sınava girerken bu 

belgenin gösterilmesi, yazılı sınav sırasında bu belgenin masada bulundurulması zorunludur. 

GİRİŞ SINAVININ KONULARI 

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki 

mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır. 

 a)Hukuk Grubu: Kooperatifler Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk 

(Başlangıç, Şahsın Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel 

Hükümler, Anonim Şirketlere İlişkin Hükümler, Kıymetli Evrak), İcra İflas Hukuku, İş Hukuku 

b) Ekonomi ve Maliye Grubu: Ekonomi Teorileri, Genel İktisat, Milli Gelir, Ekonomi 

Politikaları, Para ve Banka, Konjonktür ve Diş Ticaret, İşletme Ekonomisi (Yönetim, Üretim, 

Finans, Pazarlama), Bütçe ve Maliye Politikası ile Türk Vergi Kanunları. 

 c)Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Bilanço ve Mali Tablolar Analizi. 

Faiz ve yüzde hesapları, iskonto ve faizli cari hesaplar. 

Sınav, Birlik merkezinde yazılı (Test usulü)  ve sözlü olarak iki aşamalı olarak 

yapılacaktır. Yazılı kısmı,  29.04.2023 Tarihinde ( Cumartesi günü) öğleden önce  saat 

10:00-12:00 arasında  Hukuk-İktisat-Maliye grubu;  saat 14:00-15:30 arasında ise 

Muhasebe gurubu  sınavı yapılacaktır. Sözlü sınav kısmı ise 04.05.2023 tarihinde                   

( Perşembe günü)  saat 10:00 da yine Birlik merkezinde yapılacaktır. 

 

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yazılı sınavda başarılı olmak için her grupta tam numara 100 (Yüz) üzerinden en az 60 

(Altmış) puan alınması ve bütün sınav gruplarından alınan puanların ortalamasının da en az 70 

(Yetmiş) olması şarttır. Bu başarı ortalamasının bulunamaması halinde sınav komisyonunun 

teklifi Genel Müdürlük Makamının onayı ile genel ortalama puanı 65 olarak esas alınabilir. 

 

 



 

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Başkanlıkça sınavı kazanan adaylara durum birer yazı ile bildirilir. Bu yazıda sözlü 

sınavın yeri ve zamanı belirtilir. Yazılı sınavı kazanamayan adayların belgeleri talepleri halinde 

kendilerine iade edilir. 

Sınav sonuçları bir tutanakla tespit olunur. 

 

SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME 

Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak 

üzere, atama yapılacak kadro sayısının 5 katı (3*5=15) kadar aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü 

sınav, sınavı yapan komisyon tarafından yazılı sınav konularından yapılır. Bu sınavda ayrıca 

adayların genel kültür bilgilerinin yoklanmasının yanında zeka, anlama, algılama, anlatım ve 

temsil yeteneği gibi özellikleri de değerlendirilerek sözlü sınav notu belirlenir. Sözlü sınavın 

değerlendirilmesinde de yazılı sınavdaki değerlendirme esas alınır. Sonuçlar "Sözlü Sınav 

Tutanağında" sınav komisyonunun her üyesince ayn ayrı verilen notlar da belirtilmek kaydıyla 

tek bir ortalama not olarak belirlenerek, düzenlenen tutanak Denetim ve Rehberlik Birimi 

Başkanlığına tevdi edilir. 

 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATAMA 

Giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınavları başarmış olanların her iki sınavda aldıkları notların 

ortalamasıdır. Sınavlarda ortalamanın üstünde not alanların sayısı alınacak Müfettiş Yardımcısı 

sayısından çok olursa kazanma dereceleri atamalarına esas alınır. Kazanma derecelerinde eşitlik 

olursa muhasebe sınavından fazla not alanlar üstün tutulur. 

Bu doğrultuda Müfettiş Yardımcılarının atanması Başkanın önerisi, Genel Müdürün onayı ve 

Birlik Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. 

SINAV GİRİŞ ŞARTNAMESİ ALINACAK YERLER 

Sınav koşulları ve diğer hususlar hakkında bilgi almak isteyenler iş saatlerinde Genel 

Müdürlüğümüz de (Giresun) Denetim ve Rehberlik Birimi Başkanlığına (0454 216 42 40), 

şahsen başvurmaları, ayrica Genel Müdürlüğümüz www.fiskobirlik.com.tr adresinden sınav 

koşulları ve diğer bilgiler edinilebilir. 

 

İLETİŞİM: 

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik) Genel Müdürlüğü 

Denetim ve Rehberlik Birimi Başkanlığı 

Hacı Siyam Mah. Fatih Cad. No:59  GİRESUN 

Tel: 216 42 40  (4 Hat) – 0 532 773 21 41 

e-mail: fiskobirlik@fiskobirlik.org.tr 


