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LC. içişlcri Bakanlığ, MüIki idarc Anlirliği llilnrelleri Sınılına l00 (yüz) ka)nıakam ada\l alınacaktır.

slnava Başı uru Şarılerl
. ['jniversiıelcrin Si5,asal I}ilgiler. llukuk. jkıirJı. işleımc. lLıi§adi ıt İdari Bilinıler fakiiltcleri iIe bunlara denkliği Yükscköğretin)
Kurulu taral'lndan kabul cdilen },urtdışındaki cn az dörı }ıl sürcli l'akülteIerdcn mezun olmak.
. l 700 sa} ü 1l l)ahili) e Memurları Kınunu'nun 2 r,e 2, A ilc 65 7 sal ı lı DMK'nın {Il/A madde lcrindc ) cr .ılan şaltlara hail olmak.
. 0ı ocak20l7ıarihiitibari}le]5}aştnldoldumlamışolmak.(01.01.1982\cdahasonritki tarihlerde doğanlar),
o Askerliklc ilişiği bulunııamak. askcrlik lıizlıctini yapnrış vcya ertelctmiş ve} a }edek sınıl'a geçirilnıiş olmak.
sınıılı Tarihi ve süre§i
. S|na\,^ $ E!lül 20l7 ıarihindc Ankara'da 1apılacaklır. SınaT. suı l0:00'dı haşlalacaktır- AdAylar, saıt 09:{5'ten sonra s|na\

hiıalarına alınma1 acaklardır.

. Sınavda sorulacak en az soru sayısı \,e cevaplama süresi: ,l0 soru için l00 dakika o]acaktır.

Sınar,ın İlını ıe Bışr,urulann Alıoma§ı
. Adaylar başvurularını. lJ-20 Temmuz 20l7 tarihleri arasın.la hcrhiuBi bir ÖsYM başruıu merkezinden ıı,la

https://ais.osym.gol,.tr inlernet adrcsinden yapacaklar vc slnaı\, ücrctini yatıİaİak başvurulaıtnl taİnamIayaca.ıJardta.

Sınııa ciriş Belgesinin Düzenlenmesi
Ada}lara ÖSYM taralindan. adalların hangi bina \e sa]onda sınata girccckleriıi. slnav tarihiı]i ve saaIini gösleren Sınara Ciriş Belgcsi
düzenlencccktir.
Başvuru koşullarına uınıadığı halde başı,urusunu yapao ada}ların başıuruları iptal edilecek ve Sınava Giriş 8clgesidüzenlenmeyeccktir.
slnar Organizasl,onu re } ürütülmesi
ı Sınaı,ın organizas}ol]u \e slnavün u\gulanması ıınıamen ijSYM'nin sorı.ımlulugunda geaçekleştirilecektir.
. Adaü,lar sına\ a. sl navın ya pılacağl hafta içerisinde (jSY M'nin @ş@pş!u,sLrg. iııerneı adtesinden't.c. Kimlik Numarası ve

ada1 şiliesi gircrck edinecckleri Sınara Ciriş I]clgesi ,\e Nül'us Ciizdan/T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportu ile kabul edilec€ktiı.
(lzcriııde soğuk damgii_ güncel bir lbtoğraf \c)a 1.C. Kimlik Nunrarası bulunmayan (TC Kiınlik numaft§ı elle veya daktilo i|e sonradaİ
ıaz,lmtş veva i]a\e edilmiş o1man]alıdır,) nüfus cüzdanları ile geçerliIik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

. sınav için gerckli olan iki adet kurşunkalem. silgi. kalenııraş. peçete he. bir aday için ÖsyM taııfından temin edi|ecekli.. Tüm
adallar. 26 E)lül 2012 larih]i re 28,123 sa}ü]ı Resmi (iaıetede \a)ımlanan "Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalanna Giriş
Koşul]aİına iIişkiD Yöneımelik" hükümlerine \c diğer il8ili mevzuata uymak zorundadlr. Smav binrsalonlan ÖSYM taİafından kurulacak
gü\,cnlik kameraları i]e i7lcnebilecektir. Kamera kayltları gcrektiğinde kann oIarak kullanılacaktır,

sınav konulırı
Sınarda adalların. kcndisinden istenen bir konuda uzun Ja da kısa bir metin yazmaslna, verilen problemleri yazamk çözmesine ya da

terilcn solulara uzun \c}a kIsa_ }aZı]l cc!aplar vclmesine da\anan açık uçlu (yazllı) sınav uygulaıacalctır. Slnavda aüylaıa, en az l6 açık uçlu
sorudan oluşan (icnel Yetcnek ve (ienel Külıür ile cn az 2!ı İçlk uçIu sorudan oluşan Alan Bilgisi uygulaıacaktır. Sorulaıın, konulaı içerisindeki
1,aklaşık oranı ışağıdaki gibi olacaktır:

Gcnel \et€nek!eGenel Kültür (yoJ0): Iiirkçe (o/;l5). Atatürk ilkcleİi \e inkılap larihi (%5)_ Iiirki}e'nin Sos)o-ekonomik Yapısı (-clol0)
vc'Iürki)c'de I)cmokratikloşııe vc insan IlakIarı (%I0) ilc ilgili sorulardan.

Alan Bilgisi (9/o60): Anayasa Ilukuku (%ol0). idare Ilukuku (yo20). Türkiyc'nin idirri Yapısı (o/o8).'I'ürkiye'de Mahıllj idar(,ler (o.7).
I]konomi (Yol5) ile ilgili xırulardan oluşacakhr, Soruların konu içerisindeki oranı 9o20 rıranında eksik ıela tıula olabilecekıir. -Iünı 

adal lara
a}nl sorular soru]acakhl.

slnaı sonutlsrlnln Dcğerlendirilme§i
. Adaülar_ sına!daki açık uçlu()az,lı) soruların ccvaplarını soru kitapçığında 1er alan cevap alanlarına ıızacaliar. ccrıplar ()SYM'de

taranlp ada\dan bağlmslllirşılrılarak clektronik onama aklanlacaktır. Adarların sadece soru kitapçlğında bclirlcnen ce\ap alanına ııızdıklan
cc!aplarl değcrlcndirme\c ıltnacakllr, Adarların sorırIara \cadiği cc\aplar. cc\ap anahtarl gajz önünd€ bulundurularak. cn az iki puanialrcı
tarallıdan adavdan bağılnsıZ olarak soru bazında değerlcndirilecektir, sij;/ konusu puanla}ıcılar. değerlcndirdiklcri sorunun ccvabüna aynı puanı
lermcdikleri lakdirde sorunun ccvabl bir başka puan|avlcı tafalındın lekrar degerlendirilecck !e bu puan]a\ıctnln belirlcdiği puan diktaıc
allnacakıür.

. Gencl YetCnek rC Genel Kühür ile Alan Bilgisi I'esti için puan]ayıcılar larafından soru bazında r,erilen puanlar lcsl bazında al,rı aırı
toPlanacak ve bu toplamlar lestlerin hanı puanı o]arak belir|enecektir. llcr test için sınava giren ada1,1arın ham puanları kullanılarak ortılama !e
standan saPma değerleri bu]unacaktır. Bulunan ortaIama \ c slandaft sapına değerlcri kullanılarak hcr lcst için adal ların ham puanları. ortalaması
50 lc süandan sapması l0 olan standan puanlara dijnüşlürülecektir.

. (ienel Yetenek vc (;cne] Külıür]esli içiıı hesaplanan standan puan 0.4 ağırllklandırııa kalsaıısı ileAlan Bilgisi I'csti için hesaplanan
standart puan 0.6 ağırlıklandtrma kalsa!,Isl i]e çarptIarak toplanacak ve bu şekilde adallarün Ağırllklı Puan1 bulırnacaktıl.

. Ağ|rlıklı Puanlar. en bü]üğü l00_ cn küçüğü (icnel Ycıcnck re Gencl Kültür'lesti I]anı Puanı ile Alan Bilgisi 'I'esıi Ham Puant
toplamının en küçüğü olacak şekildc puanlara dijnüştürülccck \c bu puın Gencl Başarı purnı olscakur.

. l00 lan puan üzorinden 70 vc daha yüksek puan alan adavlar. en yüks€k puanlı adaydan b§lanarak puan sııasına konacılir. ?O ve
daha 1üksek pıran alan adaylardan, ilan edilcn kadronun ( l00)_ ,l kaıl olan 400 aday müıalotı l(atlmay8 h8k kazanıcıkıı.. 400. adıyla ıynı
puanı alan diccr ada\]ar da mülakata katllma) a hak kazanacaklar ı e içişleri Büanlığı urafindın yapılıcak mülakıta çaa,.ılacıkl8rdır.. Yaz|ll sınarr kazanaı adallar Bakanlıkça tespi1 \e ilan edilccek bir tıİihte mülıkaıa tabi futulacakhr. Mülakıt sonucu.da oluşaaık
nihai baŞarı lislesi İçişieri l]akanltğının intemcı adresinden duyuru]aciık, a)mca sınavı kızanan adaylııın adıeslerine yaz|h ıebligai yap!lacakrı..
Yedek liste ilan edilmeyecektir.

Sınal, Sonuçlarının Du!,urulmısı: Ada}lar sına\ sonuç|arını. ()SYM'nin ttlD§|//so!uc.6vm.rov.tr intemet adEsinden T.C. Kimlik
Nunraralarl \c adıy şilrelcri ile öğreıcbileceklcrüJjr- jnıerneı sayiaslnla ilan edilen sonuç bilgile.i adaylara tebIiğ hİılmiındedir.

Sınav Sonuçlaıına İıirız ve İncelcme Tılcplcri
. sınav sonucunun incelenmesini islc)cn adavlar^ sonuçlafin ÖsYM tıİ8findan elektıonik o.tııİıda açlklanırııslndan itibarsn eo geç

l0 giin içinde. ()sYM'nin /ııerıeı sa5 f'asında }er alaı ".tdı1 lar 'I'arafiadın Dilokç Göodcrilmcsi ve işlcın ücıtılcıi" konulu duyiıu
doğrullusunda (;enel Amıçlı Dilekçe iimeğini ku]]anarak ÖSYM'}c başvuımalıdrIaı. Sınov soru|anna ilişkin itiıazlıi ise. smıv taıihinden
itibarcn 3 iş günü içerisindc aynı şeki]dc yapılmaIıdır,

Adal'lar sınarda kullannıış.olduktarı kendi soru-celiıp kitapçığını "Adıyıır T.İıindıD Dıkkçr Göndaİilm.si vt İş|.m
I Creıleri" l0nulu du\uru t!ıığrullu.ırnJa. ÖrY\4'dc {A|ılarJ'Ja) inı.cllyebilidcr.



sInav i'lc reti ve Tahsili
sınava girccek ada]tar t3-2l T€mmuz 20|7 tarihleri amsında. ()Syv'nin inıemeı sa} faslnda )er alan "(,DEMELF-R" alanından keıli

karıt/banka kartı ile ÖSYN4 adına 165,00 lL (o/.l8 KDV dihil) sıııav ücreti yatı.acaklardır, Adallar. banka,ıA'lM'den sınav ücfeti ödemesi

1,apnıanralıdıı. AdayIar. slna!a başvrırularını yaptıktan sonra slnav ücrctini yatırmalıdtr. ()deme işlenrlerinden kaynaklanabilecek hatalardan
ÖSYM re içişleri Bakanlığı sorumlu olma) acaktlr. Fazla !ı da }ersiz irdeme )apan kiŞilere herhangi bir iade },apılmal,acakıır.

Diğer Hü§uslır
. Başvuru Süresj içinde engelli olmayan. ancak. baŞvuru süresi tamam]andıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan. alçı. sargü

bezi kullanma. hastalük. ortopedik engel. sağlık ile ilgiIi kullanılması zrırunlu araç gereç rb. kullanan ada),1ar sınava alınma!acağlndan. bu
durum]arını sağllk raporu ile belgelcndirile.ck dilckç€ örneği ile stna,ıın 1apılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat l7:00'!e kadar ÖSYM-
SHDI}'},e ulaştırllmalıdIr.

. Adaylarün başvuru işlcmine gcçmeden önce mutlaka slnav kllavuzut]u dikkatlice okumaları/ince]en]clcri ve 1üm sınav
koşullarını./kurallarını kabu! edcrek başr uru 1aptıklarünı bclirtir ekran üzefinde )er alan kulucuğu işaretlcmeleri zorunludur,

. Bir adaütn be!anınün gerçeğe u)madlgı tespit edildiği takdirde bu ada). aradan geçen süre},e bakllmakslzln bu slna\dan clde ettiği
tün haklarını ka!,bedecektir.

. Başvuru koşullarını taşımayan adaylartn sınav başvuruları iptaledilecek. bina,/sa]on alamaları yapılma),acak. bu adaylar için sınava
Giriş lJelgesi düZenlennıe)ecek. )^z Ill sınarda haşanll olsaliır dahi içişIeri BalJnl,ğl taralindan mülakata çağrllma)acak. ataünaları ),apılma),acak
ve atamaları },aptlsa dahi gcçen süreye bakllmaksl7ün atama işlemleri ipıal edileccklir,

. BıJ ilanda yer almayan. ayrıntllı bilgilcr ÖsyM'nin intcrnet sitesindc bulunan sınav prolokolünde y€r almaktadır.
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