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T'C. igigleri Bakanlfir Mtilki ldare Amirli[i Hizmetleri Srnrfrna 100 (yiiz) kaymakam adayr alnacaktrr.

Srnava Bagvuru $artlarl
. Universitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, iktisat, igletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakiilteleri ile bunlara denkli!i yiiksek<i[retim
Kurulu tarafindan kabul edilen yurtdrqrndaki en az ddrt yrl siireli fakiiltelerden mezun olmak.
r 1700 sayrlr Dahiliye Memurlan Kanunu'nun 2 ve 2lA ile 657 sayrh DMK'nrn 48/A maddelerinde yer alan gartlara haiz olmak.

' 0l Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yagrnr doldurmamrg olmak (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde dofianlar).
o Askerlikle iliqili bulunmamak, askerlik hizmetini yapmrs veya erteletnriq veya yedek srnrfa gegirilmig olmak.
Srnavrn Tarihi ve Siiresi
o Stnav, 02 Eyliil 2018 tarihinde Ankara'da yaprlacaktrr. Srnav, saat l0:15'te baglayacalctrr. Adaylar, saat l0:00'dan sonra srnav

b i nalan na al r nmayacaklardr r.

o Stnavda sorulacak en .v soru sayrsl ve cevaplama siiresi; 100 soru igin 150 dakika (2,5 saat) olacaktrr.

Srnavrn ilanr ve Bagvurularrn Allnmasr
o Adaylar bagvurularmr, 05-12 Temmuz 2018 tarihleri arasrnda herhangi bir OSYM baEvuru merkezinden veya

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve srnav iicretini yattarak baqvurulalnt tamanrlayacaklardrr.
Slnava Girig Belgesinin Diizenlenmesi
Adaylara OSYM tarafindan, adaylarrn hangi bina ve salonda srnava gireceklerini, srnav tarihini ve saatini gristeren Stnava Girig Belgesi
diizen lenecektir.
Bagvuru koqullanna uymadrlr halde bagvurusunu yapan adaylartn ba5vurulan iptal edilecek ve Srnava Girig Belgesi diizenlenmeyecektir.
Srnev Organizasyonu ve Yiiriitiilmesi
r Stnavtn orgarizasyonu ve stnavrn uygulanmasr tamamen 65YM'nin sorumlululunda gergekleEtirilecektir.
o Adaylar stnav4 stnavrn yapltacalr hefta igerisinde 6SYM'nin httos://ais.osvm.sov.tr internet atlresinden T.C. Kimlik Numarasr ve

aday Eiflresi girerek edinecekleri Srnava Girig Belgesi ve Ntifus Ciizdanr veya T.C. Kimtik Kartr veya geqerlilik stiresi dolmamrg pasaportu ile
kabul edilecektir. Niifus Clf,zdarr. veya T.C. Kimlik Kartr veya gegertilik siiresi dolmamr$ pasaport drgrnd4 Tiirk vatandaglgrndan izin ile
ayrrlanlar ve bunlarrn kanuni mirasgrlaflna ait Mavi Kartlar kabul edilecektir. Uzerinde soluk damga. g0ncel bir fotofraf ,"yu T.C. Kirlik
Numarast bulunmayan (T.C. Kimlik numarasr elle veya daktilo ile sonradar yazrlmrg veya ilave edilmig olmamalrdrr.) niifus ciizdanlarr ile
gegerlilik siiresi bitmig pasaportlar kabul edilmeyecektir.

o Srnav igin gerekli olan iki adet kurgunkalem, silgi, kalemtrraq, pegete her bir aday igin OSVl,t taratlndan temin edilecektir. Ttim
adaylu, 26 Eyliil 2012 tarihli ve 28423 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan "Adaylarrn ve Srnav Gdrevlilerinin Srnav Binalalna Giriq
Kogullarrna ili$kin Ydnetmelik" hiiktimlerine ve difier ilgili mevzuata uymak zorundadrr. Srnav bina/salonlarr dSYM tarafindan kuiulacak
giivenlik kameralan ile izlenebilecektir. Kanrera kayrtlarr gerellifinde kanrt olarak kullanrlacakrr.

Srnav Konularr
Srnavda adaylar4 34 sorudan olugan Genel Yetenek ve Genel Kiilttir Testi ile 66 sorudan olugan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktrr.
Genel Yetenek ve Genel Kiiltiir Testi: Tiirkqe (14), Atat0rk itkeleri ve inkrlap Tarihi (4). Tiirkiye'nin Sosyo-Ekonomik yaprsr (10) ve

Tiirkiye'de Demokratiklegme ve insan Haklarr (6) ile ilgili goktan segmeli sorulardan.
Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), idare Hukuku (18). Tiirkiye'nin idari Yaprsr (14). Tiirkiye'de Mahalli idareler(9), Ekonomi (t2)

ile ilgili goktan seqmeli sorulardan olugacaktrr.
Srnav Sonuglarrnrn De[erlendirilmesi
r Adaylar. testteki sorulartn cevaplartnt optik okumaya elverigli cevap kA[rtlarrna igaretleyecekler. cevap ki[rtlarr OSYM'de optik

okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamrnda delerlendirilecektir.
o Adaylarrn testteki sorulara verdikleri do[ru ve yanhq cevaplar ayil ayil toplanacak, dolru oevap sayrsrndar yanlg cevap saytslnln

d<irtte biri grkanlarak ham puanlar elde edileoektir
o Adaylarrn testlerden aldrklarr ham puanlar toptanarak 100 tam puan iizerinden srnav puanlarr hesaplanacaktrr.

' 100 tam puan iizerinden 70 ve daha yiiksek puan alan adaylar, en yiiksek puanlr adaydan baglanarak puan srrasrna konacaktlr. 70 ve
daha yiiksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katr olan 400 aday miitakata kai,lmaya irak kazanacaktrr. 400. adayla aynr puanr
alan di[er adaylar da miilakata katrlmaya hak kazanacaklar ve igigleri Bakanlr[r tarafindan yaprlacak mtilakata gaf,rrlacaklardrr.

o Yazit stnavt kazanan adaylarln Bakanlrkga tespit edilecek miilakat tarihleri, miilakata katrlacak adaylartlan istenilecek belgeler,
miilakata iligkin nlhai bagarr listesi ve mtilakalta baganh olan adaylardan istenilecek belgeler, igigleri Bakanlrgrnrn resmi intemet sitesinde
(www.icisler!.SggtD duyurulacaktr r, Yedek liste ilan edilmeyecektir.

Stnav Sonuglarlnln Duyurulmasr: Adaylar srnav sonuglarrnr, OSYM'nin httos://sonuc.osvm.gov.tr intemet adresinden T.C. Kimlik
Numaralarr ve aday qifreleri rle dlrenebileceklerdir. internet sayfasrnda il*.aiten so*[UIGA u@tIiE[lig hiikmiindedir.

Srnav Sonuglarna iairazve inceleme Talepleri
lann 6SYM tarafindan etektronik ortamda agrklanmasrndan itibaren en geg
Tarafindan Dilekge Giinderitmesi ve iglem Ucretleri', konulu duyuru

ye bagvurmalrdrrlar. Srnav sorularrna iligkin itiraztar ise, srnav tarihinden

' Adaylar slnavda .kullanmrq olduklarr kendi srnav evrakrnr "Adaylar Tarafindan Dilekge Giinderilmesi ve iglem Ucretleri"
konulu duyuru dogrultusunda, OSYU'de (Ankara'da) inceleyebilirler.

Srnsv Ucreti ve Tahsili
Srnava girecek adaylar 05-13 Temmuz 2018 tarihleri arasrnda" 6SYM'nin internet sayfasrnda e-iglrVLen,de yer alan ,.6ogN,IELSR.

alanrndan kredi kartr/banka kartr ile 6SYM adrna 180,00 TL srnav iicreti yatlracaklardir. Adaylar, banka/ATM'6en slnav ticreti tidemesi
yapmamalrdrr' Adaylar, stnava bagvurularrnr yaptrktan sonra srnav iicretini yatrrmaltdrr. odenre iglemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan
6SYM ve igiqleri Bakanlrfir sorumlu olmayacaktir. Fazla yada yersiz ddeme yipan kigilere herhangi bir iade yaprlmayacakrrr.

Diler Hususlar

b .onra engelli duruma gelen adaylardan, algr, sargr

.l ,b. kullanan adaylar srnava alrnmayacafirndan, bu, tti','[',ih,tl'l$,1?t;r'll",,i::,",fffl,,jT:U:
u



. Adaylarln baSvuru iglemine geqmeden tince mutlaka srnav krlavuzunu dikkatlice okumalarr/incelemeleri ve tiim srnav
kogullannl/kurallannr kabul ederek bagvuru yaptrklannr belirtir ekan i.izerinde yer alan kutuculu igaretlemeleri zorunludur.

o Blr adayrn beyanrnrn gerge[e uymadrfir tespit edildigi takdirde bu aday, aradan gegen stireye bakrlmaksrzrn bu srnavdan elde ettifii
tiim haklzurnr kaybedecektir.

' Ba$vuru koEullarrnr ta$tmayan adaylarrn srnav ba5vurulan iptal edilecek. bina/salon atanralarr yaprlmayacak bu adaylar iqin Srnava
Girig Belgesi diizenlenmeyecek,yazfi stnavda bagalh olsalar dahi lqigleri Bakanl[r tarafrndan nli.ilakata gagrilmayacak, atamalair yapilmayacak
ve atarnalan yaprlsa dahi gegen siireye bakrlmaksrzrn atama iglemleri iptal edilecektir

. Srnavrn yaprlmasr ya da yaptlmamasr igiqleri Bakanllrnrn yetkisindedir.
o Bu ilanda yer almayan, aynntrlt bilgiler 6SYM'nin internet sitesinde bulunan Srnav Protokoliinde yer almaktadrr.
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