
 

 

 

GÜVENLİK  KUVVETLERİ  KOMUTANLIĞINDAN 

DUYURULMUŞTUR 

 

 

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 29 Ocak 2021 tarihinde 

sonlandırılması  planlanan  personel  istihdam  başvuru  ve  kayıt  işlemleri, 

Bakanlar  Kurulu  tarafından  26 Ocak 2021  tarihinde  açıklanan  kısmi  sokağa 

çıkma  yasağı  tedbirleri  nedeniyle  vatandaşlarımızın  mağdur  olmaması 

amacıyla ,  başvuruların   yapılma   süresi   26 Şubat  2021   günü   saat  16.00’a kadar 

 uzatılmıştır.  

Önemle  duyurulur. 



  

 
 

PERSONEL İSTİHDAM DUYURUSU 
 

1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirilmek üzere Askeri Memur statüsünde aşağıda belirtilen 
hizmet sınıflarında personel istihdam edilecektir. 

İLK ATAMA KADROSU MÜNHAL İLANI 
 
 

S.NO KADRO ADI HİZMET SINIFI BAREM  DERECE KADEME 
MÜNHAL 

SAYISI 

1 Özel Hizmet Görevlisi (Kadın) Askeri (Özel) Hizmetler Sınıfı 9 III. DERECE 1-14 3 

2 Özel Hizmet Görevlisi (Erkek) Askeri (Özel) Hizmetler Sınıfı 9 III. DERECE 1-14 3 

3 Tercüman-Mütercim 
Üst Kademe Yöneticisi 
Sayılmayan Diğer Yöneticiler 
Sınıfı 

15 III. DERECE 1-14 1 

 

2. ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR : 
 

a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak, 
b. 01 Ocak 1986 ve daha genç doğumlu olmak, 
c. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak, 
ç. Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık,     

dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı 
mahkum olmamış olmak, 

d. Haklarında yapılacak güvenlik soruşturması uygun olmak, 
e. Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak, 
f. Güvenlik Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Tüzüğüne göre bir engeli bulunmamak, Güvenlik Kamu 

Hizmetinden çıkmış veya çıkarılmamış olmak veya Devletten emekli maaşı çekmemiş, disiplin 
suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden çıkmış veya çıkarılmamış olmak. 

 
 

3. ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR : 
 

a. Özel Hizmet Görevlisi branşına başvuracak adaylar için;  
1. Bir fakülte veya yüksek okul bitirmiş olmak, 
2. İngilizce ve/veya Yunanca bilmek (Ek olarak yabancı bir dil bilmek avantaj sayılacaktır). 

 

b.  Tercüman-Mütercim branşına başvuracak adaylar için; 
1. Bir fakülte veya yüksek okul bitirmiş olmak, 
2. Türkçe, İngilizce ve Yunanca dillerini çok iyi bilmek ve bu dillerden birinden diğerine tercüme 

yapabilmek (Ek olarak yabancı bir dil bilmek avantaj sayılacaktır). 
 

4. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
 

 a.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi (aslı ile birlikte  getirilecek), 
 b. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek), 
 c. Polis Genel Müdürlüğünden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi (son üç ay içerisinde alınmış olacak), 

 ç. Erkek adaylar için terhis belgesi/askerlik durum belgesi fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek), 
 d. 5 adet vesikalık fotoğraf 3.5x4.5 ebadında (son üç ay içerisinde çekilmiş ve arka fonu beyaz olacak), 
 e. İş başvuru formu (www.mucahit.net internet adresinden doldurup çıktısı alınarak başvuru  

….yapılacak), 
 f...Varsa; Başvurduğu meslekle ilgili tecrübesini ispatlayan belge (fiilen kaç yıl çalışmış olduğu 

belirtilecek), kurs belgesi, sertifika ve/veya bonservis.  
 

5. Müracaatlar, www.mucahit.net internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile 
31 Aralık  2020  tarihinden ,  26  Şubat 2021  günü  saat  16 .00 ’a kadar  şahsen  Güvenlik  Kuvvetleri 
Komutanlığı  Kayıt -Kabul Komisyon  Başkanlığına  (Boğazköy ) yapılacaktır . Yapılan  müracaatlar 
Komisyon  tarafından  değerlendirilecek  ve  başvuru  şartlarına  uygun  olan  adaylar  sınavlara  katılabileceklerdir
.  Başvuru  şartlarına  haiz  olmayan  adayların  evrakı  gerekçeleri  belirtilerek  kendilerine  iade

 
edilecektir.

 
 

https://guvkk.net/basvuru/isbasvuru.aspx


 
 

 
 

6.  a. Tüm adayların öncelikle Yeterlilik Sınavında (Çoktan seçmeli yazılı olarak Güvenlik Kamu  
Görevlileri Yasası ve Anayasa konularından) başarılı (50 puan ve üzeri almak) olmaları gerekmektedir. 

 

b. Yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar için; Yazılı Uygulamalı Yarışma Sınavı; %30 [çoktan 
seçmeli (Dil bilgisi, kelime bilgisi, vb.) ve klasik olarak yazılı metin çevirisi (Yunanca-Türkçe, Türkçe-
Yunanca ve/veya İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce)],  Dinleme ve Konuşma; %40 [sözlü çeviri, 
akıcılık, telaffuz, dil bilgisi, vb. konularından karşılıklı konuşma] ve Sözlü Yarışma Sınavı 
(Mülakat); %30 yapılacaktır (sınavlarda kimlik ibraz etmek zorunludur). 

 

c. Ek olarak, ilgili şartları sağlayan ve belgelendiren adayların genel not ortalamasına, yapılacak kriter 
değerlendirmesine binaen kriter puanı eklenecektir. Kriter değerlendirmesi, münhal ilan edilen kadroya 
başvuran adayların, ifa edilecek görevlerle ilgili, yaşam ve meslek hayatı boyunca elde etmiş oldukları 
deneyim, beceri, başarı ve diğer vasıfların değerlendirilmesidir. Kriter değerlendirmesi her aday için 
Kriter Puanı’nın hesaplanmasıyla sınav tarihinden en geç bir hafta önce tamamlanır.  

 
Her adayın Kriter Puanı, adayın başvurusu esnasında sunacağı belgeler çerçevesinde aşağıdaki şekilde 
hesaplanır: 
 

Mesleki Tecrübe; 
 2 yıldan 4 yıla kadar çalışma tecrübesi : 1 puan 
 4 yıldan 8 yıla kadar çalışma tecrübesi : 2 puan 
 8 yıl ve üzeri çalışma tecrübesi             : 3 puan 

 

Lisansüstü Eğitim Kriteri; 
 Yüksek lisans :1,5 puan, 
 Doktora          :3 puan. 

 
Yabancı Dil Puanı ; 
 

YABANCI DİL PUANI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
YABANCI 

DİL 
SEVİYESİ 

TOEFL-
CBT 

TOEFL-
IBT 

TOEFL-
PBT 

ELTS/ 
IELTS 

GCE/ 
IGCSE 

Üniversite 
Dil Yeterlilik 

Sınavı 

 
Kamu Sınavı 

MEB 
Maarif Sınavı 

YDS 
(İngilizce) 

YDS 
(Yunanca) 

İlave 
Puan 

Orta 213-247 79-99 550-597 6 C 60 ve üzeri 60 ve üzeri 150-194 (C) 60-73 60-73 1 

İleri Orta 250-277 100-113 600-647 6,5 B 65 ve üzeri 65 ve üzeri 195-239 (B) 74-86 74-86 2 

İleri 280-300 114-120 650-677 7-7,5 A 70 ve üzeri 70 ve üzeri 240-300 (A) 87-100 87-100 3 

*   Değerler KKTC Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü, www.meb.net ve www.osym.gov.tr doğrultusunda 
hazırlanmıştır. 
**   Adaylar, iki dil biliyorsa, hem İngilizce, hem Yunanca kriter puanından aynı anda faydalanabilecektir. 
*** Adaylar tüm kriter puanlarının değerlendirilmesi ile en fazla 7 (yedi) puan alabileceklerdir. 
 
7. Yapılan tüm sınavlar neticesinde başarılı olup, göreve başlayacak personel, Kamuda farklı bir 

kuruma geçiş yapmak suretiyle Komutanlıktan ayrılmayı talep etmesi durumunda; talep ettiği 
tarihte değil, kadro görev yerine atanacak personel gelip katılmadan, devir/teslim görevlerini yerine 
getirmeden ve ilişik kesme belgesini almadan ayrılamayacaklardır (Kamu Görevlileri Yasası madde 88 
uygulanacaktır). 

 
 

8. Sınav yeri ve tarihi vb. tüm bilgiler www.mucahit.net web adresinden sınavlardan en az bir hafta 
öncesinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı/sözlü olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. 
Sınav öncesi ve sonrası tüm bilgi ve gelişmeler ile duyuru ve çağrılarımız internet sayfamız 
kanalıyla yapılacağından, web sayfasının adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi 
gerekmektedir. 

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 
 



 
PERSONEL İSTİHDAM DUYURUSU 

 

1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde görev yapmak üzere 4 Kadın ve 29 Erkek Mukaveleli 
Erbaş ve Er istihdam edilecektir. 

 

2.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR :

 

a.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak, 
b.

 

Güvenlik Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Tüzüğüne göre bir engeli bulunmamak, 
c.

 

Erkek adaylar için Askerlik yükümlülüğünü fiilen yapmış olmak, 
ç. Erkek adaylar için Askerlik hizmeti sırasında müracaat edenler için birlik komutanı tarafından verilmiş 

uygun nitelik    .belgesi almış olmak, 
d.  Haklarında yapılacak güvenlik soruşturması uygun olmak, 
e.  İyi hâl sahibi olmak (Polis Genel Müdürlüğünden alacakları belge ile iyi hâllerini belgelendirecekler.) 
f.  Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık,     

.dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı 

.mahkum olmamış olmak ve daha önce herhangi bir nedenle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından .çıkmış   

.veya çıkarılmamış.olmak, 
g.  Erkek adaylar en az ilkokul veya dengi mezunu olmak, kadın adaylar için en az lise mezunu olmak. 
ğ. Başvuracak adaylar için ilkokul, ortaokul, lise veya dengi okul mezunu (01 Ocak 1996 ve daha genç   

doğumlu), üniversite mezunları ise (01 Ocak 1994 ve daha genç.doğumlu) olmak, 
h.   Erkek adaylar için en az 164 cm., kadın adaylar için ise en az 153 cm boyunda olmak. 

 

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

:

 

a.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi (aslı ile birlikte .getirilecek), 
b.   Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir), 
c.   Polis Genel Müdürlüğünden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi (son üç ay içerisinde alınmış), 
ç.

   

Erkek adaylar için

 

terhis/askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi (askerliğe elverişli değildir belgesi ile 
başvuru kabul edilmeyecektir),

 

d.   5 adet vesikalık fotoğraf 3.5x4.5 ebadında (son üç ay içerisinde çekilmiş ve arka fonu beyaz olacak), 
e.   İş

 

başvuru

 

formu (www.mucahit.net internet adresinden doldurup çıktısı alınarak başvuru  
…..yapılacaktır), 
f.    Varsa, sanat ve meslek durumunu belirten belge (sürüş belgesi, kurs belgesi vb.), 
g.  Askerlik hizmeti sırasında müracaat edenler için, yukarıda istenen belgelere ilave olarak dilekçe, .halen 

askerlik hizmetini yaptığını belirtir belge (muhtemel terhis tarihi belirtilecek) ve  nitelik .belgesi .(birlik 
komutanı tarafından tanzim edilecek). 

 

4. Müracaatlar, www.mucahit.net internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile      
31 Aralık  2020  tarihinden       26 Şubat 2021 günü  saat  16.00’a  kadar  şahsen  Güvenlik  Kuvvetleri  Komutanlığı

 Kayıt -Kabul  Komisyon  Başkanlığına  (Boğazköy )  yapılacaktır .  Yapılan  müracaatlar  Komisyon  tarafından
 değerlendirilecek  ve  başvuru  şartlarına  uygun  olan  adaylar  sınavlara  katılabileceklerdir .  Başvuru  şartlarına

 
haiz

 olmayan  adayların  evrakı  gerekçeleri  belirtilerek  kendilerine  iade  edilecektir.  

 

  

 
   

 

 

https://guvkk.net/basvuru/isbasvuru.aspx
https://guvkk.net/basvuru/isbasvuru.aspx


6. Sınav yeri ve tarihi vb. tüm bilgiler www.mucahit.net web adresinden sınavlardan en az bir hafta öncesinde 
duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı/sözlü olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. Sınav öncesi  ve  sonrası  tüm  
bilgi  ve  gelişmeler  ile  duyuru  ve  çağrılarımız  internet  sayfamız  kanalıyla yapılacağından, web sayfasının 
adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. 

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 

5. Sınavlar; 
 a. Erkek adaylar için; Genel Kültür ve Yetenek Yazılı Sınavı %30 ( Sorular adayların mezuniyet seviyelerine 
göre farklılık gösterecektir.  Genel Kültür (T.C. Tarihi, Kıbrıs Tarihi, Genel Coğrafya, KKTC Anayasası, Edebiyat 
ve Güncel Aktüel konular) seviyesi ve mukayese yeteneklerinin  (Temel Matematik, Şekil Uyumları, 
Türkçenin etkin kullanımı ve okuduğunu anlama) ölçülmesi, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi %40 (mekik
, şınav, barfikste kol çekme, 100 metre koşu ve 2400 metre.koşu) ve Sözlü Sınav (Mülakat) %30 [Sözlü sınav (
mülakat) öncesi yapılan tüm sınavların puan ortalaması neticesinde, en az yarısı ve üstü puan toplayan adaylar 
sözlü sınava (mülakat) katılabilecektir] (Sınavlarda kimlik kartı ibraz etmek zorunludur).
 
b. Kadın adaylar için; Genel Kültür ve Yetenek Yazılı Sınavı %20  ( Sorular lise seviyesinde olacaktır.  Genel 
Kültür (T.C. Tarihi, Kıbrıs Tarihi, Genel Coğrafya, KKTC Anayasası, Edebiyat ve Güncel Aktüel konular) 
seviyesi ve mukayese yeteneklerinin  (Temel Matematik, Şekil Uyumları, Türkçenin etkin kullanımı ve 
okuduğunu anlama) ölçülmesi, Branş ve İhtisas Sınavı %30 ( Yazılı ve Uygulamalı Bilgisayar Sınavı),  Fiziki 
Yeterlilik ve Değerlendirme Testi %30 (mekik, şınav, barfikste asılı kalma, durarak uzun atlama ve 800 metre.
koşu) ve Sözlü Sınav (Mülakat) %20 [Sözlü sınav (mülakat) öncesi yapılan tüm sınavların puan ortalaması 
neticesinde, en az yarısı ve üstü puan toplayan adaylar sözlü sınava (mülakat) katılabilecektir] (Sınavlarda kimlik 
kartı ibraz etmek zorunludur). 



 
PERSONEL İSTİHDAM DUYURUSU 

 
1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen branşlarda İşçi statüsünde   
 personel istihdam edilecektir. 
 
2. İSTİHDAM EDİLECEK BRANŞLAR :  
 

S.NO BRANŞI 
MÜNHAL 

SAYISI 
1 Berber 2 
2 Aşçı 3 
3 Frezeci 1 
4 İş Makineleri Onarımcısı 1 
5 Kaportacı 1 
6 Beyaz Eşya Tamircisi 1 
7 Bulaşıkçı 2 
8 Hidrolikçi/Pnömatikçi 1 

  
3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR : 
 

a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak, 
b.  01 Ocak 1986 ve daha genç doğumlu olmak, 
c. Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak, 
ç. Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık,      

dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı 
mahkum olmamış olmak, 

d. Haklarında yapılacak güvenlik soruşturması uygun olmak, 
e Güvenlik Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Tüzüğüne göre bir engeli bulunmamak, Güvenlik Kamu 

Hizmetinden çıkmış veya çıkarılmamış olmak veya Devletten emekli maaşı çekmemiş, disiplin 
suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden çıkmış veya çıkarılmamış olmak, 

f.  En az ilkokul mezunu olmak. 
 

4. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER : 
 

a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir), 
b. Erkek adaylar için terhis belgesi/askerlik durum belgesi fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir), 
c. Polis Genel Müdürlüğünden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi (son üç ay içerisinde alınmış), 
ç. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir), 
d. 5 adet vesikalık fotoğraf 3.5x4.5 ebadında (son üç ay içerisinde çekilmiş ve arka fonu beyaz olacak), 
e. İş başvuru formu (www.mucahit.net internet adresinden doldurup çıktısı alınarak başvuru  

yapılacaktır), 
f. Varsa; Başvurduğu meslekle ilgili tecrübesini ispatlayan belge (fiilen kaç yıl çalışmış olduğu 

belirtilecek), kurs belgesi, sertifika ve/veya bonservis. 
 

5. Müracaatlar, www.mucahit.net internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile 
31 Aralık  2020  tarihinden     26  Şubat  2021 günü  saat  16 .00 ’a kadar  şahsen  Güvenlik  Kuvvetleri 
Komutanlığı  Kayıt -Kabul Komisyon  Başkanlığına  (Boğazköy ) yapılacaktır . Yapılan  müracaatlar 
Komisyon  tarafından  değerlendirilecek  ve  başvuru  şartlarına  uygun  olan  adaylar  sınavlara  katılabileceklerdir
.  Başvuru  şartlarına  haiz  olmayan  adayların  evrakı  gerekçeleri  belirtilerek  kendilerine  iade

 
edilecektir.

 
 
 

https://guvkk.net/basvuru/isbasvuru.aspx


 
 

 
 

6. Sınavlar; Genel Kültür ve Yetenek Yazılı Sınavı; %20 (İlköğretim seviyesinde; Türkçe, Matematik, 
Kıbrıs Coğrafyası, Atatürkçülük, Vatandaşlık Bilgisi ve Genel Kültür); Uygulamalı Mesleki Sınav; %50 
ve Sözlü Sınav (Mülakat); %30 şeklinde olacaktır. Herhangi bir sınav aşamasına katılmayan adaylar 
adaylık hakkını kaybedecektir (Sınavlarda kimlik kartı ibraz etmek zorunludur). 

 
7. Sınav yeri ve tarihi vb. tüm bilgiler www.mucahit.net web adresinden sınavlardan en az bir hafta 

öncesinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı/sözlü olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. 
Sınav öncesi ve sonrası tüm bilgi ve gelişmeler ile duyuru ve çağrılarımız internet sayfamız 
kanalıyla yapılacağından, web sayfasının adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi 
gerekmektedir. 

 
 

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PERSONEL İSTİHDAM DUYURUSU 
 

1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen branşlarda Sözleşmeli  
 Personel istihdam edilecektir. 
 

2. İSTİHDAM EDİLECEK BRANŞ :          
  

S.NO. BRANŞI MÜNHAL SAYISI 
1 İnşaat Mühendisi 1 
2 Hukuk İşleri Uzmanı 1 
3 Yapımcı-Sunucu 1 
4 Muhabir 1 

 
3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR : 
 

a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak,  
b. 01 Ocak 1986 ve daha genç doğumlu olmak, 
c. Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak, 
ç. Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık,      

dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı 
mahkum olmamış olmak, 

d. Haklarında yapılacak güvenlik soruşturması uygun olmak, 
e. Güvenlik Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Tüzüğüne göre bir engeli bulunmamak, Güvenlik Kamu 

Hizmetinden çıkmış veya çıkarılmamış olmak veya Devletten emekli maaşı çekmemiş, disiplin 
suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden çıkmış veya çıkarılmamış olmak, 

 

4. ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR : 
 

a. İnşaat Mühendisi adayları için; bir fakültenin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve 
mühendislik diploması sahibi olmak, KKTC Mimar ve Mühendisler Odasına kayıtlı olmak, (Tecrübe 
sahibi olmak ve meslek yeterliliğini kanıtlamak avantaj sayılır.), betonarme, çelik güçlendirme ve 
tadilat projelerinde çalışabilecek ve kaba/ince işlerde en az iki yıl deneyimli olmak, 

 

b. Hukuk İşleri Uzmanı adayları için; bir fakültenin Hukuk Bölümü mezunu olmak, yürürlükteki 
mevzuat uyarınca KKTC baro sınavını geçmiş olmak ve en az iki yıl fiilen avukatlık mesleğini icra 
etmiş olmak, 
 

c. Yapımcı-Sunucu adaylar için; bir fakültenin ilgili bölümlerinden (Radyo-Televizyon, Medya, 
İletişim, Basın-Yayın vb.) mezun olmak,  

 

d. Muhabir adaylar için; bir fakültenin ilgili bölümlerinden ( Radyo-Televizyon, Medya, İletişim, 
Basın-Yayın vb.) mezun olmak,  

 

5. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
 

 a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir), 
 b. Erkek adaylar için terhis belgesi/askerlik durum belgesi fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir), 
 c. Polis Genel Müdürlüğünden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi (son üç ay içerisinde alınmış), 
 ç. 5 adet vesikalık fotoğraf 3.5x4.5 ebadında (son üç ay içerisinde çekilmiş ve arka fonu beyaz olacak), 
 d. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir), 

e. İş başvuru formu (www.mucahit.net internet adresinden doldurup çıktısı alınarak başvuru 
yapılacaktır), 

f...Varsa; Başvurduğu meslekle ilgili tecrübesini ispatlayan belge (fiilen kaç yıl çalışmış olduğu 
belirtilecek), kurs belgesi, sertifika ve/veya bonservis. 

 

https://guvkk.net/basvuru/isbasvuru.aspx


 
6. Müracaatlar, www.mucahit.net internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile 

31 Aralık  2020  tarihinden  26  Şubat 2021 günü saat 16 .00 ’a kadar  şahsen  Güvenlik  Kuvvetleri 
Komutanlığı  Kayıt -Kabul Komisyon  Başkanlığına  (Boğazköy ) yapılacaktır . Yapılan  müracaatlar 
Komisyon  tarafından  değerlendirilecek  ve  başvuru  şartlarına  uygun  olan  adaylar  sınavlara  katılabileceklerdir
.  Başvuru  şartlarına  haiz  olmayan  adayların  evrakı  gerekçeleri  belirtilerek  kendilerine  iade

 
edilecektir.

 
 
7.  a. İnşaat Mühendisi Sınavları; Genel Kültür ve Yetenek Yazılı Sınavı; % 30 (Üniversite seviyesinde 

T.C. Tarihi, Kıbrıs Tarihi, Genel Coğrafya, KKTC Anayasası, Edebiyat ve Güncel Aktüel konular), 
seviyesi ve mukayese yeteneklerinin ölçülmesi (Temel Matematik, Şekil Uyumları, Türkçenin etkin 
kullanımı ve okuduğunu anlama), Mesleki Uygulamalı Sınav; % 30  (STA4CAD, Microsoft Office Uyg. 
ve AUTOCAD); Mesleki Yazılı Sınav; % 20  (Şantiye bilgisi, proje teknik bilgisi ve keşif/metraj bilgisi) 
ve Sözlü Sınav (Mülakat); % 20 [Sözlü sınav (mülakat) öncesi yapılan tüm sınavların puan 
ortalaması neticesinde, en az yarısı ve üstü puan toplayan adaylar sözlü sınava (mülakat) 
katılabilecektir].     
 

b.Hukuk İşleri Uzmanı Sınavları; Genel Kültür ve Yetenek Yazılı Sınavı; % 30  (Üniversite 
seviyesinde T.C. Tarihi, Kıbrıs Tarihi, Genel Coğrafya, KKTC Anayasası, Edebiyat ve Güncel Aktüel 
konular), seviyesi ve mukayese yeteneklerinin ölçülmesi (Temel Matematik, Şekil Uyumları, Türkçenin 
etkin kullanımı ve okuduğunu anlama); Mesleki Yazılı Sınav (Hukuk); %50 ( Genel hukuk bilgileri, 
yasa, tüzük ve yönetmelik hazırlama teknikleri ile hizmet alanlarıyla ilgili mevzuat konuları) ve Sözlü 
Sınav (Mülakat); %20 [Sözlü sınav (mülakat) öncesi yapılan tüm sınavların puan ortalaması 
neticesinde, en az yarısı ve üstü puan toplayan adaylar sözlü sınava (mülakat) katılabilecektir].  

 
c. Yapımcı-Sunucu Sınavları; Genel Kültür ve Yetenek Yazılı Sınavı; % 30 (Üniversite seviyesinde 

T.C. Tarihi, Kıbrıs Tarihi, Genel Coğrafya, KKTC Anayasası, Basın Yasası, Bilişim Suçları Yasası, 
Edebiyat ve Güncel Aktüel konular), seviyesi ve mukayese yeteneklerinin ölçülmesi (Temel Matematik, 
Şekil Uyumları, Türkçenin etkin kullanımı ve okuduğunu anlama), Mesleki Uygulamalı Sınav; %20 
(Diksiyon, Haber okuma, Program sunumu, Microsoft Office, Sound Forge, Cool Edit vb. programların 
uygulamalı kullanımı); Mesleki Yazılı Sınav (Program metni hazırlama); % 30 ve Sözlü Sınav 
(Mülakat); % 20 [Sözlü sınav (mülakat) öncesi yapılan tüm sınavların puan ortalaması neticesinde, 
en az yarısı ve üstü puan toplayan adaylar sözlü sınava (mülakat) katılabilecektir]. 

 
ç. Muhabir Sınavları; Genel Kültür ve Yetenek Yazılı Sınavı; % 30 (Üniversite seviyesinde T.C. 

Tarihi, Kıbrıs Tarihi, Genel Coğrafya, KKTC Anayasası, Basın Yasası, Bilişim Suçları Yasası,              
Edebiyat ve Güncel Aktüel konular), seviyesi ve mukayese yeteneklerinin ölçülmesi (Temel Matematik, 
Şekil Uyumları, Türkçenin etkin kullanımı ve okuduğunu anlama), Mesleki Uygulamalı Sınav; %20 
(Diksiyon, Ses kaydının deşifresi ve haberleştirilmesi, Örnek olaylarla ilgili röportaj yapılması, Microsoft 
Office programının uygulamalı kullanımı); Mesleki Yazılı Sınav (Haber metni hazırlama); % 30 ve Sözlü 
Sınav (Mülakat); % 20 [Sözlü sınav (mülakat) öncesi yapılan tüm sınavların puan ortalaması 
neticesinde, en az yarısı ve üstü puan toplayan adaylar sözlü sınava (mülakat) katılabilecektir].   

 
d. Ek olarak, ilgili şartları sağlayan ve belgelendiren adayların genel not ortalamasına, yapılacak kriter 

değerlendirmesine binaen kriter puanı eklenecektir. Kriter değerlendirmesi, münhal ilan edilen kadroya 
başvuran adayların, ifa edilecek görevlerle ilgili, yaşam ve meslek hayatı boyunca elde etmiş oldukları 
deneyim, beceri, başarı ve diğer vasıfların değerlendirilmesidir. Kriter değerlendirmesi her aday için 
Kriter Puanı’nın hesaplanmasıyla sınav tarihinden en geç bir hafta önce tamamlanır.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Her bir adayın Kriter Puanı, adayın başvurusu esnasında sunacağı belgeler çerçevesinde aşağıdaki 

şekilde hesaplanır: 
 
Mesleki Tecrübe; 
 2 yıldan 4 yıla kadar çalışma tecrübesi : 1 puan 
 4 yıldan 8 yıla kadar çalışma tecrübesi : 2 puan 
 8 yıl ve üzeri çalışma tecrübesi             : 3 puan 

 
Lisansüstü Eğitim Kriteri; 
 Yüksek lisans :1,5 puan, 
 Doktora          :3 puan. 

 
Yabancı Dil Puanı ; 

YABANCI DİL PUANI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
YABANCI 

DİL 
SEVİYESİ 

TOEFL-
CBT 

TOEFL-
IBT 

TOEFL-
PBT 

ELTS/ 
IELTS 

GCE/ 
IGCSE 

Üniversite 
Dil Yeterlilik 

Sınavı 

 
Kamu Sınavı 

MEB 
Maarif Sınavı 

YDS 
(İngilizce) 

YDS 
(Yunanca) 

İlave 
Puan 

Orta 213-247 79-99 550-597 6 C 60 ve üzeri 60 ve üzeri 150-194 (C) 60-73 60-73 1 

İleri Orta 250-277 100-113 600-647 6,5 B 65 ve üzeri 65 ve üzeri 195-239 (B) 74-86 74-86 2 

İleri 280-300 114-120 650-677 7-7,5 A 70 ve üzeri 70 ve üzeri 240-300 (A) 87-100 87-100 3 

 
*   Değerler KKTC Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü, www.meb.net ve www.osym.gov.tr doğrultusunda 
hazırlanmıştır. 
**   Adaylar, iki dil biliyorsa, hem İngilizce, hem Yunanca kriter puanından aynı anda faydalanabilecektir. 
*** Adaylar tüm kriter puanlarının değerlendirilmesi ile en fazla 7 (yedi) puan alabileceklerdir. 
 
8. Sınav yeri ve tarihi vb. tüm bilgiler www.mucahit.net web adresinden sınavlardan en az bir hafta 

öncesinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı/sözlü olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. Sınav 
öncesi ve sonrası tüm bilgi ve gelişmeler ile duyuru ve çağrılarımız internet sayfamız kanalıyla 
yapılacağından, web sayfasının adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. 

 
 

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 
PERSONEL İSTİHDAM DUYURUSU 

 
1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirilmek üzere aşağıdaki maddelerde belirtilen statü ve 
branşlarda personel istihdam edilecektir. 
 

3. İSTİHDAM EDİLECEK BRANŞLAR :  
 

a. ASKERİ MEMUR: 
 

S.NO BRANŞI 
MÜNHAL 

SAYISI 
1 Özel Hizmet Görevlisi (Kadın) 3 
2 Özel Hizmet Görevlisi (Erkek) 3 
3 Tercüman-Mütercim 1 

 

b. İŞÇİ: 
 

S.NO BRANŞI 
MÜNHAL 

SAYISI 
1 Berber 2 
2 Aşçı 3 
3 Frezeci 1 
4 İş Makineleri Onarımcısı 1 
5 Kaportacı 1 
6 Beyaz Eşya Tamircisi 1 
7 Bulaşıkçı 2 
8 Hidrolikçi/Pnömatikçi 1 

 

c. SÖZLEŞMELİ PERSONEL: 
 

S.NO BRANŞI 
MÜNHAL 

SAYISI 
1 İnşaat Mühendisi 1 
2 Hukuk İşleri Uzmanı 1 
3 Yapımcı-Sunucu 1 
4 Muhabir 1 

 

ç MUKAVELELİ ERBAŞ/ER: 
 

S.NO BRANŞI 
MÜNHAL 

SAYISI 
1 Mukaveleli Erbaş/Er (Kadın) 4 
2 Mukaveleli Erbaş/Er (Erkek) 29 

 
3. a) Müracaatlar, www.mucahit.net internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler 

ile 31  Aralık  2020  tarihinden  26  Şubat  2021  günü  saat  16 .00’a kadar  şahsen  Güvenlik  Kuvvetleri 
Komutanlığı Kayıt-Kabul Komisyon  Başkanlığına  (Boğazköy)  yapılacaktır.  

 b) Adaylarda aranacak genel ve özel koşullar, başvuru için gerekli belgeler, sınav yeri ve tarihi vb. tüm 
bilgilere aynı adresten ulaşılacaktır. 

 
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 

https://guvkk.net/basvuru/isbasvuru.aspx
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