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A- SINAV ÖNCESİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

Müfettiş Yardımcılığı için aranan şartlara sahip olan adaylar, biri yazılı, diğeri sözlü olmak 

üzere iki sınava tabi tutulacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava 

alınmayacaktır. 

 

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının Yazılı bölümü 24.03.2021 Çarşamba günü saat 

10:00’da, BOTAŞ Genel Müdürlüğü, Üniversiteler Mah. 1598. Cad. Bilkent Plaza Küme 

Evleri, A1-A2 Blok No:1-1A, 06800, Bilkent/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük 

Konferans Salonunda yapılacaktır. 

 

Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların 

sınavın başlamasından yarım saat önce BOTAŞ Genel Müdürlüğü A-2 Blok Müracaat 

kapısında hazır bulunmaları zorunludur. 

 

Adaylar sınava, geçerli bir kimlik belgesini (T.C. Kimlik Kartı, T.C. kimlik numarası yazılı 

nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) göstermek suretiyle katılabilecektir. 

 

Adaylar bina içerisine HES Kodu kontrol edilerek alınacaktır. Başvuru esnasında bildirmiş 

oldukları HES Kodlarının geçerlilik süreleri sona eren adayların, sınavın yapılacağı tarih için 

geçerli olan yeni HES Kodunu 18.03.2021 tarihine kadar (pozlem.golpunar@botas.gov.tr) e-

posta adresine ulaştırması gerekmektedir. HES Kodunu göndermeyen adaylar ile HES Kodu 

doğrulaması olumsuz olan adaylar sınav salonuna alınmayacaktır. 

 

Adaylar, BOTAŞ Genel Müdürlüğü binasında bulundukları sürece maske, mesafe ve temizlik 

kurallarına azami derece dikkat edeceklerdir. Adaylar sınava gelirken maske ve kişisel hijyen 

malzemelerini kendileri getireceklerdir. 

 

Sınavda adaylara sadece paketlenmiş içme suyu verilecek olup; dışarıdan yiyecek ve içecek 

getirilmeyecektir.  

 

Sınavda sadece tükenmez veya benzeri çıkmaz kalem kullanılacak olup, adayların kendisi 

tarafından getirilecektir.  

 

Sınavda kurşun kalem ve silgi kullanılmayacaktır. 

 

 

B- SINAV ESNASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek 

yetkisi salon başkanına aittir. 

 

Aday Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve sınav kitapçığı ile adayın adının 

yazılı olduğu birer adet A4 boyutunda müsvedde kâğıt dağıtılacaktır.   
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Sınavda ayrı bir cevap kâğıdı verilmeyecek, cevaplar sınav kitapçığında yer alan talimata uygun 

şekilde, kitapçık üzerinde ilgili yerlere işaretlenecektir. 

 

Sınav süresi, salon başkanı tarafından sınavın başlatılmasından itibaren 150 dakikadır. 

 

Sınav kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır. 

 

Ayrıca sınav süresince adayların sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav 

salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna 

alınmayacaktır. 

 

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı sınav kitapçığı ile müsvedde kâğıdı salondaki 

görevliler tarafından toplanacaktır. Sınavdan çıkarken sınav kitapçığı ve müsvedde kâğıt 

eksiksiz olarak teslim edilecektir. 

 

Sınav süresince adayların,  

 

a) Her türlü çanta, kitap, defter, sözlük, gazete, dergi, not vb. materyal bulundurmaları,  

b) Dijital saat, cep telefonu, bilgisayar, tablet, her türlü bilgisayar özelliği bulunan vb. cihaz;  

kulaklık, çağrı cihazı, telsiz, kablosuz iletişimi sağlayan bluetooth vb. cihaz; kamera, fotoğraf 

makinesi vb. araçlar; iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları vb, sözlük işlevi olan 

elektronik aygıt, her türlü elektronik/mekanik cihazlar kullanmaları,  

c) Basit aritmetik hesaplama yapan hesap makineleri hariç olmak üzere, alfabetik tuş takımı 

olan hesap makineleri ve yine üzerinde alfabetik tuş takımı olan diğer cihazları bulundurmaları, 

d) Ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler, her türlü 

kesici ve delici alet ile sınav binasına girmeleri, sınav sırasında yanlarında bulundurmaları, 

e) Birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki 

görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem vb. şeyler alıp vermeleri,  

f) Sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, sakız çiğnemeleri, başkalarını rahatsız 

edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri,  

g) Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları, 

h) Soruların tamamını ya da bir kısmını ve/veya sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere 

yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarı çıkartmaları, 

Yasaktır. 

 

Cep telefonunu yanında getiren adaylar, sınav süresince cep telefonu kesinlikle KAPALI 

durumda bulunduracak ve ters çevrilmiş şekilde masa üzerinde kolaylıkla görülebilecek 

yere koyacaktır. 

 

C- SINAV İÇERİĞİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Yazılı Sınav, tek oturumda, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak olup, sınav kitapçığında, 25 

adet Hukuk, 25 adet Ekonomi, 25 adet Maliye ve 25 adet Muhasebe olmak üzere dört ayrı ders 

grubundan, her biri eşit ağırlığa sahip olmak üzere, toplam 100 adet soru bulunmaktadır. 

 

Her soruda (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde beş cevap seçeneği mevcut olup, her sorunun 

yalnızca bir doğru cevabı vardır.  

 



Sayfa 3 / 4 
 

Cevapların işaretlenmesi, test kitapçığı üzerindeki seçeneklerden doğru olana ait harfin daire 

içerisine alınması şeklinde yapılacaktır. 

 

Sınavda sadece tükenmez kalem kullanılacak olup, test kitapçığı üzerinde başkaca bir karalama 

yapılmayacaktır. 

 

Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.  

 

Önceden işaretlenmiş olan bir seçeneğin değiştirilmek istenilmesi halinde, işaretlenmiş olan 

seçeneğin üzeri çarpı (X) ile çizildikten sonra doğru seçenek usule uygun şekilde daire içerisine 

alınmak suretiyle işaretlenecek ve cevap seçeneğinin uygun yeri imzalanacaktır. 

 

 

SINAV SORULARININ ESAS ALINDIĞI DERS GRUPLARI  

 

A- HUKUK 

a) Anayasa Hukuku (Genel Esasları) 

b) İdare Hukuku Genel Esasları ve İdari Yargı 

c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Devlet idaresi ve Devlet Malı ve Ammenin itimadı Aleyhine 

İşlenen Suçlar) 

d) İcra İflas Hukuku 

e) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) 

f) Borçlar Hukuku 

g) Ticaret Hukuku 

h) Usul Hukuku 

 

B- EKONOMİ  

a) Genel iktisat Teorisi 

b) Para-Banka-Kredi 

c) Milli Gelir ve İstihdam 

d) Uluslararası Ekonomi 

e) İşletme Ekonomisi 

f) İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi 

g) Güncel Ekonomik Konular 

 

C- MALİYE  

a) Maliye Teorisi ve Politikası 

b) Kamu Maliyesi (Devlet Borçlanması Dâhil) 

c) Türk Vergi Sistemi 

d) Bütçe ve Finansman  

 

D- MUHASEBE  

a) Genel Muhasebe (Şirketler Muhasebesi Dâhil) 

b) Maliyet Muhasebesi (Yönetim Muhasebesi Dâhil) 

c) Bilanço Analizleri (Mali Tablolar Analiz ve Teknikleri Dâhil) 

d) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim 

e) Ticari Hesap (İşletme Matematiği Dâhil) 

 

 

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate 

alınmayacaktır. 

 

Her ders grubu (Hukuk, Ekonomi, Maliye ve Muhasebe) kendi içinde ayrı ayrı 100 puan 

üzerinden değerlendirilecek, her doğru cevap için 4 puan verilecektir. 

 

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için dört ders grubunun her birinden asgari 60 puan 

alınması ve yazılı sınav notlarının genel ortalamasının ise asgari 65 puan olması 

gerekmektedir. 

 

 

SÖZLÜ SINAVA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

Yazılı sınavda başarı gösterenler bir yazı ile sözlü sınava çağırılacaktır.  

 

Sözlü sınavda; adayların hukuki, iktisadi, mali ve yönetim tekniklerini esas alan meslek bilgileri 

ile fiziki görünüm, zekâ, intikal ve ifade kabiliyeti, tavır ve hareketleri gibi şahsi vasıflarını 

ölçmeyi amaçlayan genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

 

Sözlü sınavlarda başarılı sayılabilmek için bu sınavda alınan notun 65'ten aşağı olmaması 

gerekir. 

 

Bir adayın Müfettiş Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavlarını başarmış sayılabilmesi için, 

yazılı ve sözlü sınav notları ortalamasının 65'in üzerinde olması gerekir. 

 

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alınması durumunda sınav gün ve 

saatlerinde değişiklik olması halinde bu değişiklikler BOTAŞ Genel Müdürlüğünün resmi 

internet sayfasında (https://www.botas.gov.tr/) ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır.  

Resmi İnternet sayfasında yapılan her türlü ilan ve bildirimler tebligat hükmünde olacaktır. 
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