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KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV iLANI

T.C, lçişleri Bakanl|ğı Mülki tdare Amirliği Hizmetleri sınüİna l00 (yüz) kaymakam adayı alınacaknr

stnava Başvuru Şartlall
. Üniversilelcrin Siyasal Bilgiler. Hukuk. lktisal. işIeımc. ikrisadi Ve ldari Bilimlef Fakülteleri ilc bunlaİa denkliği Yükseköğretim
Kurulu laİafündan kabul cdilen yurtdüştndaki en a2 dört yll süİeli fakültelerden mezun oImak,
. l 700 sayı lı Dahiliye Memurları KMunu'nun 2 ve 2/A ile 657 sayı lı DMK'nın 48/A maddelerinde ),er alan şartlara haiz olmak
. 01 ocak 20l7 tafihi itibariyle 35 yaşlnı doldurmamlş olmak, (01-01.1982 V. daha sonraki taİihlcrdc doğanlar).
. Askerliklc ilişiği bulunmamak. askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya ycdek sınlfa geçiıilmiş olmak.
slngvln Taıihi ve süresi
. sünav. 09 Eylül 2017 tarihinde Ankara'da yapılacaktür Sınav. saat l0:00'dı başlayacakttr Adaylar, saat 09:45'ten sonra stnav

binalarına alınmayacaklardır-

. sünarda sorulacaı en az soru sar ısı ve cevaplama süıesi: 40 soru için l00 dakika olacaktır.

Sınavın İlanı ve Başvurulaıın Alınmast
. Adaylar başr,urularını. l3-20 Temmuz 20l7 taİihleri araslnda hc.hangi bir osYM başvuıu merkezinden veya

https://ais.osym.gov.tr Internet adresinden yapacaklar ve stnav üorclini yatürarak başvurularını tamamlayacaklardır

Sınıvı Giriş Belgesinin Düzenlcnmcsi
Adaylara osYM taİallndan. adaylaİün hangi bina ve salonda s|ııava gireceklcrini. slnav taİihiıri vc saatiüıi gösteren Stnava Giriş Belgesi
duzenlenecekrir
Başvuru koŞullartna uymadığl halde başvurusunu yapm adayların başvuruları iptaledilecek ve Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyccektir
Slnıv orgınizasyonu v€ }'üriitiilmtsi
. sınavın organizasyonu ve slnavln u}gulanması ıamamen ÖsyM'nin sorumluluğunda ge.çekleştirileccktir.
. Adaylar slnava. slnavln yapllacığl hafta içerisinde ÖSYM'flin hııDs://ois.osvnLgov.ıl Inıerneı aıJl.siiden T,C Kimlik Numarası ve

aday şifresi girerek ediDecekleri Sınava Giriş Belgcsi ve Niilus Cüzdanı/T,C, Kimlik Karİ veya süresi geçerli pasapoıtu ile kabul edilecektir
Üzerindc soğuk damga. güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Dumarast elle veya daktilo i]e soıuadarr
yazıln]üş Veya ilave edilmiŞ olmama|ldtr ) nüfus cüzdanlarl ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

. stnav için gcİekli olan iki adet kurşunkalem. silgi. kalemtıraş. peçete her bir aday için OSYM tarafından temin edilecektir. Tüm
adaylar. 26 E}lül 20I2 tarihli ve 28423 sa;,ılı Resmi Gazetede yayımlanan "Adaylarln ve Sünav Görevlileİiniıı Slnav Binalaİlna Giriş
Koşullarına Ilişkin Yönctmelik" hükümlerinc ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadıf. Sünav binrsalonları ÖSYM talafından kurutacak
güvenlik kameİalarü ile izlcncbilecektir, Kameİa kayütlarü gcrektiğinde kantt olarak kullanıIacaktır,

sınav konuları
Stnavda adaylarln. kendisinden istenen bir koıruda uzun ya da klsa bir metilı yazmastn4 Verilen problemleri yazarak çözn]esine ya da

vcıilen so.ulafa uzun veya ktsa" yazlll cevaplar vernresine dayanan aç!k uçlu (yaalı) sınav uygulaıacaktıİ. SllıaVda adaylaJa. en a2 l6 açık uçlu
sorudan oluşarı Gelıel Yctenek ve Genel Kül!ür ıle en az 24 açlk uçlu sorudarı oluşarı Alan Bilgisi uygulanacaktlr sorulafün, konular içcrisindeki
yaİlaşlk oraııü aşağldaki gibi olacalitlr:

Genel Yetenek ve Gen€l Kültiif (%40): Türkçe (%l5). Atalürk llkeleri ve lnkılap Tarihi (%5). Türkiyc'nin Sos1,o-ekonomik Yapısı (%l0)
ve Türkiye'de Demokratikleşme ve lnsan tla.klal| (%l0) ile ilgili sorı]lardan,

Alan Bilgisi (%60): Anayasa Hukuku (%l0), tdare Hukuku (%20), Türkiye'ııitı ldari Yaplsı (%8), Türkiye'de Mahalli ldarcleİ (%7),
Ekonomi (%l5)ileilgili sorulaıdan oluşacaktır Soruların konu ıçerisiııdeki orarı 7020 oıanında eksik veya fazla olabilecektir Tüm adaylala
aynü sorular sorulacaktlr

Sınav Sonuçlarlnın Dcğ.r|endirilmGsi
. Ada!,lar. sınavdaki açlk uçlu (.v-,azll) solu]aİırı cevaplarlnı soru kirapçlğtDda yer al cevap alanlarına yazacaklar. cevaplar ÖSYM'de

taranıp adaydaı bağlmslzlaşIlrılarali elekıronik ortana aktaİılacakltr. Adayların sadece soru kitapçlglnda belirlenen cevap alanlna yazdıklar!
cevap]a.l değerlendirmeyc alınacakhr Adayların sorulaıa verdiği cevaplaİ, cevap anaJııart göz önünde bulundurularaİ. eİ a2 iki puaıılayıcı
taraindan adaydfuı bağımsız olaıak soru bazıııda değerlendirilecektir, Söz konusu puanlayıcüla., değeılendirdikleri sorunun cevabına aynı puanı
vermcdıkleri takdirde sorunun cevabı bir başka puanlaylcl taraflndan tekrar değerIendirtlecek ve bu puanlayıcınün belirlediği puan dikkate
a]tnacakt!r.

. Genel yetenek ve cenel l(ültür ile Alan Bilgisi Testi için puanlayıcılaı taıat'ından soru bazlnda veıilelr puanlal test bazlnda ayrl ayrl
toplanacak ve bu toplamlar testlerin hanl puanı olarak belirleneccklir Her test için sünava giren adayların ham puanlarü kullanılara.k onalama ve
standan sapma değerleri bulunacalıİır, Bulunan onalama ve standart sapma değerleri kullanllaİak her test için adaylarün ham puanlarl. ortalamasl
50 rc standart sapması l0 olan standan puanlara dönüştürülecdklir

. Genel Yetenek ve Genel Kültür Tcsti için hesaplanan standart puan 0,4 ağırlıklandıİma katsa!,ıst ile Alan Bilgisi Testi ıçtn hesaplanan
standart puan 0,6 ağırlüklandürnıa katsaylsl iIe çarpılarak toplanacak vc bu şekilde adayların Ağırlüklü PuanI bulunacaktır,

ı Ağırlıklı Puanlar. cn bü},iiğü l00, en küçiiğü Gcnel Yetenek ve Genel Kültür Tcsti Ham Puant ilc Alan Bilgis| l'esti Ham Puanı
loPlaJnınln cn küçüğü olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Başaİı puanı olacaktür,

. l00 tan] puan üzerjnden 70 ve da}ıa yüksek puan alan adaylar. en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan slfl§lna konacaklür 70 ve
da}ıa yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100). 4 katl olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktür 400 ada}la a}nü
puant alan diğer adaylaİ da mülakata katlln]a)a hak kazanacaklar !c içişleri Balıaılığı ıaraindan yapllacak mülaİata çağrllacaklaİdlr

. yazüll sınavl kazanan adaylar Bakarılıkça tespit ve ilan cdilecek bir tarihte müIakata tabi tutulacaıtlr. Mülakat sonucunda oluşaca_k
nihai başarı listesi lçişleri Bakailüğünün intefnet adresinden duyurulacak, ayrlca sınavı kazanan adaylarün adreslcfine yazülü tebligat yapllacaktür,
Yedck liste ilan edilmeyecektir.

stn5v sonuçlaİlnln Duyuİulmasl: AdayIar sünav sonuçlarln|, ÖSYM'nin lgp§rhgllgg§yE.gglJ! internet adlesinden T.C. Kimlik
Numaralarl ve aday şiti.leri ile öğrenebileccklcrJir lrrelİ€l saylbsında ildn edilen sonuç bilgtleri adaylara tgbliğ hükrnitndedir

Sınav Sonuçlırına İtiraz ve İnceleme Talcpleri
. sünav sonucunun incelenmesini iste!en ada}laı. sonuçların ÖsyM taralündan ctcktronik orüamda açıklanmasündan itibaren en geç

l0 gün içinde. ÖSYM'nin Inıernel Sar-fasnda _,-cf alan ''Adaylar Taraflndan Dil€kçe Gönderilınesi ve işlem ÜcretIeri" konulu dul,uru
doğrultusunda Genel Amaçll Dilekçe örncginl kullanarak ÖSYM'ye başr urmalıdırlar Slnav sorulaflna ilişkin itirazlar ise. sınav tarihinden
itibarcn 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır.

Adaylar sınavda kullanntş .olduklarü kendi soru-oevap kitapçüğünl ''Adoylor Taraflndan Dilckçe Gönderilmesi vt İşlem
Ucretl€ri" konulu du!,uru doğrultusunda. osYM'de (Ankaja'da) inceleyebilirler.



sınıv ucretive Tıhsili
Sınava girecek adaylaİ l3-2l Temmuz 2017 tarihleri araslnda. ÖSyıa'nin ioternet sayfaslnda yeİ alan "ODEMELER" a]anndan kedi

kaftı/banka karrt ilc OSYM adına 165,00 TL (%l8 KDV ddhil) sınav ücreti yatıracak]ardıf. Adaylar. bankrATM'den sınav ücreli ödemesi
yapmaballdlr. Ada),lar. slnava başVurulallnl },ap!ktan sonra sına\,ücrettni },atırmaIldır, odeme işlcmleİinden ka},naklanabilecek hatalaJdan
oSYM ve lçişleri Bakanlüğı sorumlu olmayacaktür. Fazla ya da !ersiz ödeme !,apan kjşilere hcrhaıgi bir iade 1apılma_l,acaktır.

Diğer Hu§u§|ır
. Elaş\,uru süresi içinde engelli olmayan. ancak. başvuru süresi tamamlandüktan sonra engclli duruma gelen adaylardan. alçt. sargl

bczi kullanma. hastalIk. ortopedik engel. saglık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb kullanan ada),lar 5ınava allnmayacağündan, bu
durumlarlnl sağllk rapoİu ile belgelendi.ilerek dilekçc örneği iIc stnavln yapılacağı hafta içerisinde Ça§amba günü saat l7:oo'}e kadar ÖsYM-
sHDB'yc ulaştırllmalıdlr

. Adaylarln başvuru işlemine geçmdden önce mullaka slnav külavuzunu dikkatlice okumalarl/incelemeleri ve tüm sınav
koşullarlnı/kurallarını kabul ederek başvuru yaptüklarınü belinir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işafetlemelcfi zorunludur,

. Bir adayln beyanüntn gerçeğe uymadlğ| tespit edildiği takdirde bu aday, aladan geçen s rcye bakllmaksızün bu sınavdan elde cttiği
tüm haklarınl kaybcdecektiI.

. Başvuıu koşullarlnı taşımayan adaylaIın stnav başvurulaıl iptal edilecek. binrsalon atamaları yapılmayacak, bu adaylaı için sınava
Giriş BclgesI düzenlenmcyecek. yazılı sınavda başarılı olsalar dahi içişleri Bakanlığü tarafündan mülakata çağrılmayacak. atamalaİl yapılma),acak
ve atalnaları yapılsa dahi geçen siireye battlmaksızın atama işIemleri iptal edilecektiİ.

. Bu ilanda yef almayan, ayrlnllll bilgilcr ÖsyM'nin internct sitesinde bulunan sünav protokolünde yer almaktadüı.

DUYURULUR
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


