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T.C. îçiçleri Bakanligi Mülki Idare Amiiiigi Hizmetleri Sinifina 100 (yüz) kaymakam adayi ahnacaktir.

Sinava Baçvuru §artlan
• Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, îktisat, içletme, Iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkligi Yüksekôgretim
Kurulu tarafindan kabul edilen yurtdiçindaki en az dort yil süreli fakültelerden mezun olmak.
• 1700 sayili Dahiliye Memurlari Kanunu’nun 2 ve 2/A ile 657 sayili DMK’nin 48/A maddelerinde yer alan çartlara haiz olmak.
• 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaçini doldurmamiç olmak, (01.01.1982 ve daha sonraki tarihlerde doganlar).
• Askerlikle iliçigi bulunmamak, askerlik hizmetini yapmiç veya erteletmiç veya yedek smifa geçirilmiç olmak.
Sinavin Tarihi ve Süresi
• Sinav, 09 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da yapilacaktir. Sinav, saat 10:00’da baçlayacaktir. Adaylar, saat 09:45’ten sonra sinav 

binalarma alinmayacaklardir.

• Smavda sorulacak en az soru sayisi ve cevaplama süresi: 40 soru için 100 dakika olacaktir.

Sinavin îlani ve Baçvurularin Alinmasi
• Adaylar baçvurularim, 13-20 Temmuz 2017 tarihleri arasinda herhangi bir ÔSYM baçvuru merkezinden veya 

https://ais.osym.gov.tr Internet adresinden yapacaklar ve sinav ücretini yatirarak baçvurularim tamamlayacaklardir.

Sinava Giriç Belgesinin Düzenlenmesi
Adaylara ÔSYM tarafindan, adaylarin hangi bina ve salonda sinava gireceklerini, sinav tarihini ve saatini gôsteren Sinava Giriç Belgesi
düzenlenecektir.
Baçvuru koçullarina uymadigi halde baçvurusunu yapan adaylarin baçvurulari iptal edilecek ve Sinava Giriç Belgesi düzenlenmeyecektir.
Sinav Organizasyonu ve Yürütülmesi
• Sinavin organizasyonu ve sinavin uygulanmasi tamamen ÔSYM’nin sorumluiugunda gerçekleçtirilecektir.
• Adaylar sinava, sinavin yapilacagi hafta içerisinde ÔSYM’nin htlDs://ais.osvm.eov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarasi ve 

aday çifresi girerek edinecekleri Sinava Giriç Belgesi ve Nüfus Cüzdani/T.C. Kimlik Karti veya süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. 
Üzerinde soguk damga, güncel bir fotograf veya T.C. Kimlik Numarasi bulunmayan (TC Kimlik numarasi elle veya daktilo ile sonradan 
yazilmiç veya ilave edilmiç olmamalidir.) nüfus ciizdanlan ile geçerlilik süresi bitmiç pasaportlar kabul edilmeyecektir.

• Sinav için gerekli olan iki adet kurçunkalem, silgi, kalemtiraç, peçete her bir aday için ÔSYM tarafindan temin edilecektir. Tüm 
adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayili Resmi Gazetede yayimlanan “Adaylarin ve Sinav Gôrevlilerinin Sinav Binalarma Giriç 
Koçullarina Iliçkin Yônetmelik” hükümlerine ve diger ilgili mevzuata uymak zorundadir. Sinav bina/salonlari ÔSYM tarafindan kurulacak 
güvenlik kameralari ile izlenebilecektir. Kamera kayitlari gerektiginde kamt olarak kullamlacaktir.

Sinav Konulan
Smavda adaylarin, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kisa bir metin yazmasina, verilen problemleri yazarak çüzmesine ya da 

verilen sorulara uzun veya kisa, yazili cevaplar vermesine dayanan açik uçlu (yazili) sinav uygulanacaktir. Smavda adaylara, en az 16 açik uçlu 
sorudan oluçan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile en az 24 açik uçlu sorudan oluçan Alan Bilgisi uygulanacaktir. Sorularin, konular içerisindeki 
yaklaçik oram açagidaki gibi olacaktir:

Genel Yetenek ve Genel Kültür (%40): Türkçe (%15), Atatürk îlkeleri ve inkilap Tarihi (%5), Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapisi (%I0) 
ve Türkiye’de Demokratikleçme ve tnsan Haklari (%10) ile ilgili sorulardan.

Alan Bilgisi (%60): Anayasa Hukuku (%10), idare Hukuku (%20), Türkiye’nin idari Yapisi (%8), Türkiye’de Mahalli idareler (%7), 
Ekonomi (%15) ile ilgili sorulardan oluçacaktir. Sorularin konu içerisindeki oram %20 oranmda eksik veya fazla olabilecektir. Tüm adaylara 
aym sorular sorulacaktir.

Sinav Sonuçlarinin Degerlendirilmesi
• Adaylar, sinavdaki açik uçlu (yazili) sorularin cevaplarmi soru kitapçiginda yer alan cevap alanlarina yazacaklar, cevaplar ÔSYM’de 

taramp adaydan bagimsizlaçtirilarak elektronik ortama aktarilacaktir. Adaylarin sadece soru kitapçiginda belirlenen cevap alanina yazdiklari 
cevaplan degerlendirmeye ahnacaktir. Adaylarin sorulara verdigi cevaplar, cevap anahtari gôz ônünde bulundurularak, en az iki puanlayici 
tarafindan adaydan bagimsiz olarak soru bazinda degerlendirilecektir. Soz konusu puanlayicilar, degerlendirdikleri sorunun cevabina aym puam 
vermedikleri takdirde sorunun cevabi bir baçka puanlayici tarafindan tekrar degerlendirilecek ve bu puanlayicinm belirledigi puan dikkate 
ahnacaktir.

• Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi Testi için puanlayicilar tarafindan soru bazinda verilen puanlar test bazinda ayri ayri 
toplanacak ve bu toplamlar testlerin ham puam olarak belirlenecektir. Her test için sinava giren adaylarin ham puanlari kullanilarak ortalama ve 
standart sapma degerleri bulunacaktir. Bulunan ortalama ve standart sapma degerleri kullanilarak her test için adaylarin ham puanlari, ortalamasi 
50 ve standart sapmasi 10 olan standart puanlara dônüçtürülecektir.

• Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için hesaplanan standart puan 0,4 agirliklandirma katsayisi ile Alan Bilgisi Testi için hesaplanan 
standart puan 0,6 agirliklandirma katsayisi ile çarpilarak toplanacak ve bu çekilde adaylarin Agirhkh Puam bulunacaktir.

• Agirhkh Puanlar, en büyügü 100, en küçügü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ham Puam ile Alan Bilgisi Testi Ham Puam 
toplaminm en küçügü olacak çekilde puanlara dônüçtürülecek ve bu puan Genel Baçari puant olacaktir.

• 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar. en yüksek puanh adaydan baçlanarak puan sirasina konacaktir. 70 ve 
daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 kati olan 400 aday mülakata katilmaya hak kazanacaktir. 400. adayla aym 
puam alan diger adaylar da mülakata katilmaya hak kazanacaklar ve îçiçleri Bakanhgi tarafindan yapilacak mülakata çagrilacaklardir.

• Yazili sinavi kazanan adaylar Bakanhkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulacaktir. Mülakat sonucunda oluçacak 
nihai baçari listesi Içiçleri Bakanligimn internet adresinden duyurulacak, ayrica sinavi kazanan adaylarin adreslerine yazili tebligat yapilacaktir. 
Yedek liste ilan edilmeyecektir.

Sinav Sonuçlarinin Duyurulmasi: Adaylar sinav sonuçlarmi, ÔSYM’nin httns://sonuc.osvm.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik 
Numaralari ve aday çifreleri ile ôgrenebileceklerdir. internet sayfasinda ilân edilen sonuç bilgileri adaylara teblig hükmündedir.

Sinav Sonuçlanna Itiraz ve îneeleme Talepleri
• Sinav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlarin ÔSYM tarafindan elektronik ortamda açiklanmasindan itibaren en geç 

10 gün içinde. ÔSYM’nin internet sayfasinda yer alan “Adaylar Tarafindan Dilckçe Gonderilmesi ve Içlem Ücretleri” konulu duyuru 
dogrultusunda Genel Amaçli Dilekçe ôrnegini kullanarak ÔSYM’ye baçvurmahdirlar. Sinav sorulanna iliçkin itirazlar ise, sinav tarihinden 
itibaren 3 iç giinü içerisinde aym çekilde yapilmalidir.

• Adaylar smavda kullanmiç olduklari kendi soru-cevap kitapçigim “Adaylar Tarafindan Dilekçe Gonderilmesi ve içlem 
Ücretleri” konulu duyuru dogrultusunda, ÔSYM’de (Ankara’da) inceleyebilirler.

https://ais.osym.gov.tr


Sinav Ücreti ve Tahsili
Smava girecek adaylar 13-21 Temmuz 2017 tarihleri arasinda, ÔSYM’nin internet sayfasinda yer alan “ODEMELER” alanindan kredi 

karti/banka karti ile ÔSYM adina 165,00 TL (%18 KDV dâhil) sinav ücreti yatiracaklardir. Adaylar, banka/ATM’den sinav ücreti odemesi 
yapmamalidir. Adaylar, sinava baçvurularmi yaptiktan sonra sinav ücretini yatirmalidir. Odeme içlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan 
ÔSYM ve Içiçleri Bakanligi sorumlu olmayacaktir. Fazla ya da yersiz odeme yapan kiçilere herhangi bir iade yapilmayacaktir.

Diger Hususlar
• Baçvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, baçvuru süresi tamamlandiktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, alçi, sargi 

bezi kullanma, hastalik, ortopedik engel, saghk ile ilgili kullanilmasi zorunlu araç gereç vb. kullanan adaylar sinava alinmayacagtndan, bu 
durumlarmi saghk raporu ile belgelendirilerek dilekçe ôrnegi ile smavin yapilacagi hafta içerisinde Çarçamba günü saat 17:00’ye kadar OSYM- 
SHDB’ye ulaçtirilmahdir.

• Adaylarin baçvuru içlemine geçmeden once mutlaka sinav kilavuzunu dikkatlice okumalari/incelemeleri ve tüm sinav 
koçullarini/kurallarmi kabul ederek baçvuru yaptiklarmi belirtir ekran üzerinde yer alan kutucugu içaretlemeleri zorunludur.

• Bir adayin beyanmin gerçege uymadigi tespit edildigi takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakilmaksizin bu sinavdan eide ettigi 
tüm haklarim kaybedecektir.

• Baçvuru koçullarini taçimayan adaylarin sinav baçvurulari iptal edilecek, bina/salon atamalari yapilmayacak, bu adaylar için Sinava 
Giriç Belgesi düzenlenmeyeeek, yazili sinavda baçarili olsalar dahi Içiçleri Bakanligi tarafindan mülakata çagrilmayacak, atamalari yapilmayacak 
ve atamalari yapilsa dahi geçen süreye bakilmaksizin atama içlemleri iptal edilecektir.

• Bu ilanda yer almayan, ayrintili bilgiler ÔSYM’nin internet sitesinde bulunan Sinav Protokolünde yer almaktadir.
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