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KAYMAKAM ADA YLIGI SINAV iLANI

T.C. lcisleri Bakanhgi Mulki ldare Amirligi Hizmetleri Smifr'na 110 (yilz on) kaymakam adayt almacaktir,

Smava Basvuru Sartlar)
• Yurt icindeki iiniversitelerin veya diploma denkligi Yuksekcgretim Kurulu tarafindan onaylanmis olmak kaydiyla yabanci iiniversitelerin
en az dort yilhk lisans egitirni veren fakiiltelerinin uluslararasi iliskiler, siyaset bilimi, kamu yenetimi, iktisat, isletme, maliye ve finans,
sosyoloji, halkla iliskiler ve tanitim, psikoloji bolumlerinden veya bu bolumlerden herhangi birinin mufredatmda yer alan derslerin en az yuzde
seksenine sahip olan diger bolumlerden ya da hukuk fakiiltelerinden mezun olmak veya;
• Universitelerin sosyal bilimler, rnuhendislik fakiilteleri ile tarih bolumlerinde en az dort yilhk lisans egitimi yapmis ve uluslararasi
iliskiler, siyaset bilimi, kamu yonetimi, hukuk ve iktisat alanlannda lisansiistii egitim yapmis olmak.
• Yukanda belirtilen bolnmlerden mezun olmayan kaymakam aday adaylan; mezun olduklan bolumlerin mufredatmm bahse konu
bolumlerin mufredatirnn yuzde seksenine sahip olduguna iliskin Yuksekogretim Kurulundan alacaklan esdegerlik belgesini, lisansustu egitim
yapan kaymakam aday adaylan ise noter onayh diploma suretlerini ya da mezun olduklanm gosterir resmi belgeleri miilakat sinavi icin evrak
teslimi esnasmda diger evraklarla birlikte lcisleri Bakanhgma ibraz etmek zorundadirlar,
• 1700 sayih Dahiliye Memurlan Kanunu'nun 2 ve 21ft., 657 sayih DMK'nm 48/A, 1 Sayih Cumhurbaskanhgi Teskilati Hakkmda
Cumhurbaskanlrgi Kararnamesi'nin 274/A ve Kaymakam Adaylan Yonetmeligi'nin 5. maddelerinde yer alan sartlara haiz olmak.
• 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yasmi doldurmamis olmak (01.01.1986 ve daha sonraki tarihlerde doganlar),
• Askerlikle ilisigi bulunmamak; askerlik hizmetini yapmis, erteletmis veya yedek sirnfa gecirilmis olmak.

Smavm Tarihi ve Siiresi
• Smav, 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'da yaprlacaktir. Smav, saat 10.15'te baslayacaktir. Adaylar, saat 10.00'dan sonra smav
binalanna almmayacaklardlr.
• Smavda sorulacak soru saYlsl ve cevaplama siiresi; 100 soru iyin 150 dakika (2,5 saat) olacaktlr.

Smavm ilam ve Ba~vurularm Ahnmasl
• Adaylar b~vurularml, 26 MaYIs-02 Haziran 2021 tarihleri arasmda bireysel olarak internet araclhglyla (OSYM'nin
https:/lais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralarl ve aday ~ifreleriyle) veya mobil uygulamalarmdan veya diledikleri bir
b~vuru merkezinden yapacaklar ve smav ilcretini yatlrarak b~vurularml tamamlayacaklardlr. Gee basvuru gOnO 10 Haziran 2021 'dir.

Smava Giri~ Belgesinin Dilzenlenmesi
• Smav iicretini yattrarak smav b~vurusunu tamamlayan adaylara OSYM tarafmdan hangi bina ve salonda smava gireceklerini, smav
tarihini ve saatini gosteren Smava Giri~ Belgesi diizenlenecektir.

Smav Organizasyonu ve Yilriltillmesi
• Smavm organizasyonu ve smavm uygulanmasl tamamen OSYM'nin sorumlulugunda geryekle~tirilecektir.
• Adaylar smava, smavm yapdacagl hafta i~erisinde OSYM'nin https:l/ais.osvm.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarasl ve
aday ~ifresi girerek edinecekleri Smava Giri~ Belgesi ve niifus ciizdanl veya T.C. Kimlik Kartl veya geyerlilik siiresi dolmaml~ pasaportunun
ash ile kabul edilecektir. Niifus ciizdanl veya T.C. Kimlik Kartl veya geyerlilik siiresi dolmaml~ pasaport dl~mda, pasaportlarl bulunmayan
KKTC vatanda~larmm fotografll ve kimlik numarah Kuzey Klbns Tiirk Cumhuriyeti Kimlik Kartl'nm ash ile iyi~leri Bakanhgl Niifus ve
Vatanda~hk i~leri Genel Miidiirliigii tarafmdan verilen ve yeni kimlik kartlarl teslim ahnmcaya kadar geyerli olan "fotografll. imzah-miihiirlii.
barkodlu-karekodlu" veya "fotografll. barkodlu-karekodlu" geyici kimlik belgesi de geyerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Uzerinde
soguk damga. giincel bir fotografveya T.C. kimlik numarasl bulunmayan (T.C. kimlik numarasl elle veya daktilo ile sonradan yazllml~ veya
ilave edilmi~ olmamahdlr.) niifus ciizdanlan ile geyerlilik siiresi bitmi~ pasaportlar kabul edilmeyecektir.
• Smav iyin gerekli olan iki adet kur~unkalem, silgi, kalemtlra~, peyete her bir aday iyin OSYM tarafmdan temin edilecektir. Tiim adaylar,
?6 Eyliil 2012 tarihli ve 28423 saYlh Resmi Gazete'de yaYlmlanan "Adaylarm ve Smav G1>revlilerinin Smav Binalarma Giri~ Ko~ullarma
Ili~kin Yonetmelik" hiikiimlerine ve diger ilgili mevzuata uymak zorundadlrlar. Smav binalsalonlan OSYM tarafmdan kurulacak giivenlik
kameralan ile izlenebilecektir. Kamera kaYltlarl gerektiginde kanlt olarak kullanllacaktlr.

Smav Konulan
• Smavda adaylara, 34 sorudan olu~an Genel Yetenek ve Genel Kiiltiir Testi ile 66 sorudan olu~an Alan Bilgisi Testi uygulanacaktlr.
Gen~l Yetenek ve Genel KiIltil.r Testi: Tilrkye (14), Atatiirk ilkeleri ve inkllap Tarihi (4), Tiirkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yaplsl (10) ve
Tiirklye'de Demokratikle~me ve Insan Haklarl (6) ile ilgili yoktan seymeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), idare Hukuku (18), Tiirkiye'nin idari Yaplsl (14), Tilrkiye'de Mahalli idareler (9) Ekonomi (12)
ile ilgili yoktan seymeli sorulardan olu~acaktlr. '

Smav Sonu~larmlD Degerlendirilmesi
• Adaylar, testteki sorularm cevaplarml optik okumaya elveri~li cevap kdgltlarma i~aretleyecekler, cevap kdgltlan OSYM'de optik
okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortammda degerJendirilecektir.
•.. Adaylarm testteki sorulara verdikleri dogru ve yanh~ cevaplar ayn ayn toplanacak, dogru cevap saYlsmdan yanh~ cevap saYlsmm d1>rtte
btrl ylkarllarak ham puanlar elde edilecektir.
• Adaylarm testlerden aldlklan ham puanlar toplanarak smav puanlarl hesaplanacaktlr.
... 100 tam puan iizerinden ?O ve daha yUksek puan alan adaylar, en yiiksek puanh adaydan b~lanarak puan slrasma konacaktlr. 70 ve daha
YUkse~ puan alan adayl.~dan, tlan edilen kadronun (110) 4 ka~1olan 440 aday miilakata kattlmaya hak kazanacaktlr. 440. adayla aym puanl
alan dlger adaylar da mulakata kattlmaya hak kazanacaklar ve Iyi~leri Bakanhgl tarafmdan yaptlacak miilakata yagnlacaklardlr.
~ . . Y~Ih .smavl kaz~an. adaylar~.nBakanhkya tespit edilecek miilakat tarihleri, miilakata kat.tlacak adaylardan istenilecek belgeler, mtilakata
Ih~km .n.lhal . ba~arl hstesl ve mulakatta ba~arlh olan adaylardan istenilecek belgeler, Iyi~leri Bakanhgmm resmi internet sitesinde
(www.lclslen.gov.tr) duyurulacaktlr. Resmi internet sitesinde vapdan ilanlar, teblig hOkmiindedir. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

Smav Sonu~larlDlD Duyurulmasl

~ A~aylar sm~v. sonuylanm, OSYM'nin https:l!sonuc.osvm.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralan ve aday ~ifreleri ile
ogreneblleceklerdlr. Internet sayfasmda ilan edilen sonuy bilgileri adaylara teblig hiikmilndedir.



Smav Sonuelarma itiraz ve inceleme Talepleri
• Sinav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuclann OSYM tarafindan elektronik ortarnda acrklanmasmdan itibaren en gee 10
gun icinde (sonuclann aciklandigi tarihten bir gun sonra baslamak iizere) OSYM'nin internet sayfasmda yer alan "Adaylar Tarafmdan
Dilekee Gonderilmesi ve Islem Ucretleri'' konulu duyuru dogrultusunda "Genel Amaeh Dilekce" ornegini kullanarak OSYM'ye
basvurrnahdtrlar, Smav sorulanna iliskin itirazlar ise smav tarihinden itibaren 3 i~gunu icerisinde ayni sekilde yapilmahdir.
• "Adaylar Tarafmdan Dilekce Gonderilmesi ve lslern Ucretleri" konulu duyuru dogrultusunda adaylar, smavda kullanrms olduklan kendi
soru kitapctgi ve cevap kagidmm goruntusunu OSYM'de (Ankara'da), 6114 sayih Kanun'un 7. maddesinin dorduncu fikrasmda belirtilen
irnha suresi sona ermeden inceleyebileceklerdir.

Smav Ucreti ve Tahsili
• Sinava girecek adaylar 26 MaYls-03 Haziran 2021 tarihleri arasmda, OSYM'nin internet sayfasmda e-iSLEMLER'de yer alan
"ODEMELER" alanmdan kredi karti/banka kart! ile OSYM adina 250,00 TL smav ucreti yatrracaklardir. Gee basvuru gUniinde basvuru yapan
adaylar, 375,00 TL olan smav iicretini ayni gun yanracaklardir. Gee basvuru gununde yapilan basvurularda smav ucreti, aym gun saat 23.59'a
kadar OSYM'nin internet sayfasmda e-iSLEMLER'de yer alan "ODEMELER" alanmdan kredi karti/banka karti ile yatmlacaktir. Adaylar,
banka subesinden/A'Tlvl'den smav iicreti odemesi yapmamahdrr. Adaylar, smava basvurulanrn yaptiktan sonra sinav ucretini yanrmahdir.
Yatmlan ucret, iade edilmeyeeektir, odeme islemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan OSYM ve lcisleri Bakanhgl sorumlu olmayacaktlr.

Diger Hususlar
• Engel/saghk sorunu olan adaylar, bir iiniversite veya devlet hastanesinden alacaklarl saghk kurulu raporlarl ile belgelendirmek ve smav
b~vuru kllavuzunda belirtilen usulde OSYM'ye b~vurmak kaydlyla engel/saghk durumlarma uygun olarak "Engelli Salonu"nda smava
ahnacaklardlr.
• Adaylarm b~vuru i~lemine gee;:meden 6nce mutlaka smav kllavuzunu dikkatlice okumaiarIlincelemeleri ve tiim smav
ko~ullarlm/kurallarml kabul ederek b~vuru yaptJklarml belirtir ekran Uzerinde yer alan kutucugu i~aretlemeleri zorunludur.
• OSYM Aday i~lemleri Sistemine eri~im ie;:in~ifresini unutan adaylar, Smav Koordinatorleri/yetkili Ba~vuru Merkezlerine niifus ciizdanl
veya T.e. Kimlik Kartl veya gee;:erlilik siiresi dolmarnl~ pasaportlarl ile ~ahsen ba~vurarak iicreti kar~lhgmda yeni ~ifrelerini edinebileceklerdir.
Sifrenin edinilmesi ile ilgili aynntlh bilgi OSYM'nin internet sayfasmda bulunmaktadlr.
• B~vuruda; adaylarm egitim bilgileri, beyana g6re a1macaktlr. Gereken b~vuru ~artlanlll ta~lmadlklarl halde yanh~/yalan beyanla
b~vurusu kabul edilen adaylar, yazlh smavda b~arlh olsalar dahi ie;:i~leri Bakanhgl tarafmdan miilakata e;:agnlmayacak, atarnalarl
yapIlmayacak ve atarnalarl yapiisa dahi gee;:ensiireye bakIlmakslzm atama i~lemleri iptal edilecektir.
• Smav hazlrhk komisyonu tarafmdan miilakat ie;:inistenen evraklarla birlikte adaylarm egitim bilgilerini g6sterir belgeleri incelenecek ve
evraklarmda eksik-hata olmayan adaylar miilakata e;:agnlacaklardlr.
• Smavm yapllmasl ya da yapIlmarnasl ie;:i~leriBakanhgmm yetkisindedir.
• Bu ilanda yer almayan, aynntJh bilgiler OSYM'nin internet sitesinde bulunan smav b~vuru kllavuzunda yer almaktadlr.

DUYURULUR
PERSONEL GENEL MiJDORLvtv


