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Ali Taşkın BALABAN
Vali a.

vali yardımcısı

BoŞ bulunan KaYmakam Adayllğı kadroları için l0 Temmuz 202l tarihinde yazılı sınav yapılacağı ve
sınava iliŞkin gerekli bilgilerin bulunduğu ilan hakkında, içişleri Bakanlığı Personel GeneI Ütdurltığunun
20.05.202| tarihli ve 7648 sayılı yazı ve eki ilan ilişikte gtlndİrİlıniştir.

Ayrıca Söz konusu ilanın Valiliğimiz il Basın ve Halkıa İlişkiler Müdürlüğünce Valiliğimiz internet
sitesinde yayınlanması hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

ffi,,;

Bu bıJlge_ 8üvcnli elektİoİtik imza tlc inıZala.nllştıl.
Doğrula.rna Kodtı: VLlmHka-psbJnD- zBi k4ı-DcI E5 g-wzxrgqKa Doğnılunaliııi:. httpı: //wvıl.ıurkiJıe.oov_ıı/icisleri-ebls

Gazi Bulvan Bayındıİ Mah, Noi2 0?030 Muratpaşa Antalya
Telefon No. (242)243 97 93 Faks No: 1242|248 93 95
e-Posıa 07ya7ilslen@icısleli.qov.!İ ln!emeı Adİesı htıp.//w\ıw arüalya eov.lrl
Kğp Adresi: icisleribakanIigir@hsO Lkep. I

l

Bi|gi için: seher sEvGİ
Bil8isayar lşIelıneni

Telefon No:



T,c.
lÇİŞLERl BAKANLıĞr

KAYMAKAM ADAYLİĞr SINAV İLANI

T,C. lçişleri Bakanltğı Mulki fdaıe Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na ll0 (yüz on) kaymakam adayı alınacaktır.

stnıvı Bışuru ŞıİtlAn
' Yurt iÇindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Y0kseköğretim Kurulu tarafindan onaylanm§ olrnak kalıyla yabaııcı iıniversitelerin
en az dört yllhk lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, İşletıne, maliye ve finans,
sosYoloji, halkla iliŞkilerve tanıtm, psikoloji bölümlerinden veya bu boltlmlerden herhangi birinin müfredatında yeı han denlerin en az yuzde
seksenine süip olan diğer böltımlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun otınak vcya;
ı Ünivenitelerin sosyal bilimler, mühendis|ik fakülteleri ile tarih bölümle.inde en a2 dört yllhk li§ans eğitimi yapmış ve uluslaıaıası
iIişkiler, siyaset biıimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlartnda Iisansüstiı eğtim yapmış olmak.
. Yukaİıda belirtilen bölümlerden mezıın olmayan kaymakam aday adaylan; mezun olduklaıı bölümlerin müfredatınün bahse konu
bölümlerin müfredatınln yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yilkeköğetim Kurulundan alacaklan eşdeğerlik belg6ini, lisansil§tü €ğitim
yapan kaymakam aday adavlafl ise noter onayl| diplorna suretlerini ya da mezun olduklannı gösterir resmi bilgeleri mülakal sınavı için e-vıak
teslimi esnaslnda diğer evraklarla birlikte lçişleri Bakanlığlna ibraz eımek zorundadülaİ.

' 1700 sayıll Dahiliye Memurlan Kanunu'nun 2 ve 2lA,657 sayılü DMK'nın 48/A, ı sayılı cumhuİba§kanIığı Teşkilatı Haklonda
CumhurbaŞkanlığı Kaİamaııesi'nin 274lA ve Kaymakam AdaylaI Yönetİneliği'nin 5. maddelerinde yer alan şartlara h;iz olmak.
' 0I ocak 202l tarihi itibaİiyle 3J yaşünı doldurmamtş olmak (o1.o1.1g86 ve düa sonraki tarihlerdc doğanIar).. Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hianetini yapmış, ertel§tmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

sınavın Tarihi ve §üresi

' Sınav. l0 Temmuz 202l taıihinde Ankara'da yapılacaktır, Sınav, saal l0.15't€ ba§layacakır. Adaylaı, saat l0.00'dıı sonra sınav
binaIarına alınmayacaklardır.
ı Sınavda soıulacak soru sayısı ve cevaplaına süresi; l00 soru için l50 dakika (2,5 ssat) olacaktr.

§ınavın ilanı ve Başvurulınn Ahnmrsı

' Adaylar bEvuıularınl, 26 Mıyts-o2 Hazirın 202l tarüleri arasında bireysel olarak intemet aücıllğlyla (ÖsYM,nin
httPsi//ıis.o§Ym,gov.ar intemet adresinden T.C. kimlik numaralaıı ve aday şifieleriyle) veya mobil uygulama|anndaıı veya diledikleri bir
baŞwru merkezinden yapacak]aİ ve srnav ücretini yatırarak başwrulannı tamamlayacaklaİdıl. Gcc bısvuh eünü l0 H.zirın 202l,dir.

slnavı Giriş B€lgesinin Düzenlenmesi

' sınav ücretini yatırarık sınav başvurusunu tamamlayaİ adaylafd ÖsYN' tarafından hangi bina ve salonda sınava giü€cekleaini, §ınav
tarihinive saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektiı.

Sınıv organizısyonu ve Yürütülmcsi
o Sınavln organizasyonu ve sınavın ııygulanması tamamen ÖsYM'nin sorumIultığunda gerçekıeştirilec€ktir.
. Adaylaİ sınava, slnıiıh yıpll.cığt hıftı içerisinde ÖsYM'nin httDs://ai§.o§vm,gov.tr intemet adİesinden T.C. kimlik numarası ve
adaY Şiliesi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüflıs cüzdanı veya T.C. Kimlik Kanı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaponunun
asll ile kabul edilec€kir. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kafiı veya geçeriilik süresi dotmamış pasaport dışınd4 pasapor.lan' buıunmayaı
KKTC vatandaŞlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbns Türk cunüuriyeti Kimlik Kartı'nın asıı iıe İçiiıeri'nakanltğı Nüfus ve
VatandıŞlık iŞleriGenel Müdürlüğü taİafındarı verilen ve yeni kimlik kaıtlan teslim alınıncaya kadaıgeçerIi olan .'ioiotraflı. imzalı-mıüurltı.
barkodlu-karekodlu" veva "fotoğraflı. barkodlu-karekodlu" geçici kimlik belgesi de geçerli kimlik bilğesi oıa-t tutii ea GEii. Ür".iiE
soğuk dam8a, günÇel bir foıoğıafveya T.C. kimlik numarası buIunmayan (T.C. kimlik numarası elle vİya daktilo ite sonradan yaz mış veya
ilave edilrniş olmamalıdıı,) nüfus clızdanlaıı ile geçerlilik süresi bitıniş pasaportlaı kabul edilmeyecektir.ı Sınav iÇin gerekli olan iki adet ku§unkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖsYM taıafrndan temin edilecektir. Trh adaylaı,

3,9 .Erlll.İ0'2 Tll: T 2812: sayıll_Resmi Gjzete'de yaylmlaııan "Adaylann ve Sınav Göıevtilerinin Sınav Binalanna Gi.iş Koşullanna
TliŞkin Yönetinelik" hük{iınlerine ve diğer iIgili mevzuata uymak zorundadırlar. Sınav bina/salonlan öSYM tarafından kuıulaİak güvenlik
kameralan ile izlenebilecektir. Kamera kayıtlaıı gerektiğinde kanıt olaıak kullanılacaktır.

slnav konülırl
o Sınavda adaylar4 34 sorudarı oluşan Genel Yetenek ve GeneI Külttır Testi ile 66 sorudan oluşaİ! Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.
Genel Yetenek ve GeDel Kllltüı Te§ti: 

_Türkçe 
(l4), Atatilrk tlkeleri ve İnkılap Taı-ihi (4), Türkiye,nin sosyo.Ekonomik Yapüsl (l0) ve

Türkiye'de Demolğatikteşme ve Insan Haklaıı (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulaıdan,
Alın Bilgi§i Testil Anayasa Hüuku (I3), ldare Hukuku (l8), Türkiye'nin İdari Yap$l (t4), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (l2)
ile ilgili çoktan seçmeli sorulaıdan oluşacalıİır.

Sınav SonuçIanııı D.ğerleDdirilmesi

' Adaylaı, rcsneki sorulann cevaplannr optik okumaya elverişli cevap kağltlanna işaretl€yecekleı cevap kağı arı ü)sYM,de oPtik
okulucu ile okunacak v€ bilgisayaı onamında degerlendirilecektir.

' Adallann testteki sorulaia verdikleri doğru ve yaıIış cevaplar ayn ayrı toplanacak, doğu ccvap sayısından yaıılış cevap sayrsıntn dörtte
biri çıkarllaİak ham puanlaİ elde edilec.€hir.
. Adaylann testlerden aldıklaıı ham puanla.r ıoplanaİak slnav puanlan hesaplanacaktlr.

' _ _l00 
tiün pua.rı üzerinden ?0ve daha yüksek pı.ıan alan adayla., en }üksek puanlı adaydan b§lanaİak puan sırasına konacallır. 70 ve daha

Yüksek Puan alan adaYlaıdan, ilan edilen kadronun (l l0) 4 katı olan 440 aday mülakatakatılmaya hak kazanacaktır. 440. adayla aynı puanı
alaı diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklaı ve içişleri Bakanlığ tarafindan yapılacak mülakata ça&lacaklardır.
' Yazıll sınau kazanan adaylann Bakarılıkça tespit edilecek mülakat tarihleri, mülakata katılacak adaylardaıistenilecek belgeler, mrılakata
iliŞkin nihai baŞan li§tcsi ve mülakatta başanlı olan adaylaıdan istenilecek belgeler, içişleri Bakanlıgının resmi intemet sitesinde(rYİYw.ici§leİi.pov.tr'| du},ılrulacakıır. R6Dlhıernet sitcsinde vıDıl.n ilınlıİ. tcb[rhükmünd.dir. YedeÜiste ilaıı edilıneyecıktir.

§ııav Sonuçlarının DuyuruIması

' Adaülar sınav 
, 
sonuçlannı, ÖsYM'nin !!!p§!h94gg§yJLgyJİ intemet adİesİnden T.c. kimlik numanlaır ve aıJay şifrelcri ile

öğenebileceklerdir. intemet sayfasında ilan edilenİonÇTÇİ'İİİii!İİa tebliğ hükmündedir.



Sınav Sonuçlınna ltiraz vc lnceleme Tılepleri

' sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçıann ÖsYM tarafindaı elektİonik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10gliI iÇinde (sonuÇlann açüklandığt tarihten bir gün sonra başlamak üzere) öSyı.ı'nin intemet sayfasınja y". Jan "ldıyı", ıır"r,na"n
Dİl.kÇe Gönderilmc§i vc İşlem Ücretlcri" konulu dur!ru doğrulfus].ında "Geneı Amıçİ Dilckçe,, ömeğini kııı""*"t oiivÇ
başwrmahdflar. sınav sorulanna ilişkin itirazlaİ ise snavtarihind;n itibaİen 3 iş günu içerisinde ayıı jekild" yğıtna,a,i,
o "AdaYlar Tarafından DilekÇe Gönderilmesi v_e_ lşlem Ücretleri" konulu dulunı doğıultusunda adaylaı, smavda kullanmış olduklan kendi
|oP kitapÇığt ve cevap kiğıdınuı göriintusiiİü ÖsYM'de (Ankara'da), 6l 14 saylı Kanun'un 7, rnjdesinin dordıincü fikrasında belinilenimha süresi sona ermeden in celeyebilecekJcrd ir. '

§ınav Ücrcti ve Tıhşili
' sınava giiecek adaYlai 26 MıYüs-03 Hızirın 202l tarihleri aıarında" öSYM'nin htemet sayfasında e-lşLEM],ER,de yer alan"ODEMEl ER" alanlnda.rı kredi kan'6anka kanI ile ÖSYM adına 250.00 TL sınav ucreti yatıracaklardır. Geç başwru gün0nde baş},uru yapan
adaYIai, J75,00 TL olan slnav ücretini avru gün_yaıracaklardır. Geç başruıu giinunde yapıIan baş*.ıra" 

"L"] 
u".ti]Öı gun saat z3.59,ıkadar oS_YM'nin intemet sayfasında e-iŞıEMiEn'de yer alan "t]naıvriin; a-.dan hedi kaİtı/ba.rıka kalt ile yat,.,lacal.tır. Adaylaİ,banka Şubesinden,/ATM'den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylaı, sınava başwrulannı yaptıldan sonra o*İ u"."tini yatlrmaltdır.

Yatür!|an iioet, iade edilmeyeceldir, ödeme işlemlerinden kaynaklanatiıeceı ıataıaraan ö§İM ;J Ü;üJ;-J;l,ğ,'."-.İ".,."y"""t *.

Diğer Hususlır
ı Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastan€sinden alaçaklan sağlık kurulu rapoılan ile betgeleırdirmek ve sınavbaŞvuru kllavuzunda belirtjlen u§ulde ösYM'ye başwrmak kaydıyla engel/sağık dunımlİına ,ygr";aı,ı.'.İ;;;İİ S-aıonr,hda s,naraa]ınacaklaİdır.

' .-Adaylaıın başvuru işlemine 8eçmeden önce mutlaka sınav kılawzunu dikkatlice okumalan/incelemeleri ve fiım slnavkoŞulIarını/kurallarını kabul ederek baş}Tıru yaptlklaflnl belirtir ehan üzerinde yer alan kufucug" h."tı"."l"ı --niuJr..ı ÖSYM Aday hlemleri sistemine €rişim için şifİ€sini unutan adaylar, Sınav Koordinatörleri/yetkili Baş,ıııu Me.kezIerine nüfus ciızdanıveYa T, c, K im lik Kafu veya geÇerlilik süresi dolmamtş pasaportlan ile ğahseı başıııraıak ticr"ti t"rİı,g,nau y"ni litı-Jİİ eJİneuilecetlcralr.
Şifrenin edinilmesi iIe ilgili a}nntıh bilgi ÖsYM'nin intemit sayfasında bulunmaktadır.

: Ba§\'üı'uda; adayIann eğitim bilgileri, beyana göre aIınacaktır, Gereken başvuru şartlannl taşıİnadıklaİ h6lde yan!ıy'yalan beyaılaba§vurusu kabul edilen adaYlaI, Yazıiı sınavda başanlı olsalaı düi içişleri nunnlr!, t-umaan mülakaıil ç'"ğn'ım;acak, atamalaıyapılmayacak ve ata.rnalan yapılsa dahi geçen süreye baklmalGızrn ataına işIemleri iptal eiitecektir.
' smav hazırl* komisyonu tamfından mülakat için istenen evraklarla birlike adaylann eğitim bilgilerini gösterir beIg€leİi incelenecak veevraklarında eksik-hata olmayan adaylar mülakata çağnlacaklardır.ı Sınavın yapllması ya da yapllmaması İçişleri BakaJıhğının yetkisindedir.

' Bu ilanda yer almayan. aynnılı bilgiler ÖsYM'nin intemet sitesinde bulunan sınav başwru krlaluzunda yer almaktadır.

DUYURULUR

PERSONEL GENEL IUÜDÜRLÜĞÜ


