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SİVİL HİZMET GÖREVLİSİ MÜNHAL DUYURUSU 
 

I. Aşağıdaki koşullar çerçevesinde Polis Genel Müdürlüğü Sivil Hizmet Görevlileri 

kadrosunda münhal bulunan bir (1) III. Derece Hukuk Hizmetleri Sınıfı (Hukukçu) 

kadrosunda uygun çalıştırılacak müracaatçılardan 10-14 Ekim 2016 (her iki tarih dahil) 

tarihlerinde mesai bitimine kadar başvuru kabul edilecektir.  

 

II. Başvurular, Polis Genel Müdürlüğü Personel ve Özlük İşleri Şube Amirliğinden belirtilen 

tarihlerde şahsen temin edilecek formlar ile yapılacaktır. 

  

III. Bu mevkii için alınacak personelin “Genel ve Özel” koşulları aşağıda belirtilmektedir. 

 

IV. KADRO ADI :   Hukukçu  

 HİZMET SINIFI :   Hukuk Hizmetleri Sınıfı 

 DERECESİ :   III (İlk Atama Yeri) 

 MÜNHAL KADRO SAYISI :   1 

 KADRO BAREMİ :   Barem 9’un (3)’üncü Kademesi 
  

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI : 

1) Polis Genel Müdürünün yönerileri doğrultusunda Polis Genel Müdürlüğünün etkinlik ve 

verimlilikle yürütülmesi için gerekli yasa, tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak,  

2) Uygulamanın yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde nasıl olması 

gerektiği yönünde hukuksal görüş belirtmek,   

3) Uygulamadaki aksaklık ve tıkanıklıkları önlemek açısından hukuksal önlemler önermek,  

4) Polis Genel Müdürlüğünün taraf olduğu davalarla ilgili savunmaların hazırlanmasında 

yardımcı olmak ve gerektiğinde Polis Genel Müdürlüğünü temsil etmek,  

5) Polis Genel Müdürü tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek, 

6) Gerektiğinde herhangi bir yerde geçici veya devamlı olarak mesai saatleri haricinde de 

görev yapmak ve 
  

ARANAN NİTELİKLER: 

1) Tanınmış bir Üniversitenin Hukuk Fakültesini bitirmiş olmak;  

2) Yürürlükteki mevzuat uyarınca Baro sınavını geçiş olmak; 

3) Dürüst ve iyi karakter sahibi olmak, toplum içindeki tutum ve davranışları ile olumlu ve 

güvenilir olmak; 

4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;  
  

GENEL KOŞULLAR : 

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak; 
  

2) 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşını tamamlamamış olmak; (14 Ekim 2016 tarihi itibarıyla) 
  

3) Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasasında öngörülen hizmet sınıflarına 

girebilmede aranan öğrenim koşulları taşımak, 
  

4) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak, 
  

5) 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, 
  

6) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak (Erkek adaylar için),                    
(14 Ekim 2016 tarihi itibarıyla) 

  

7) Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık 

veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastahanesi Sağlık Kurulu 

Raporuyla onaylanmış olmak (Sağlık kontrolü tüm müracaatçılara topluca Devlet 

Hastanesinde Polis Genel Müdürlüğünce yaptırılacaktır), Devletten emekli maaşı 

çekmemiş olmak, Disiplin suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden veya Sivil 

Hizmet Görevinden azledilmemiş olmak, 
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BAŞVURU EVRAKLARI 

1)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve fotokopisi, 

2)  Doğum Kayıt Belgesi aslı, 

3)  Mezun olduğu okul diploması veya Eğitim Bakanlığından onaylanmış fotokopisi, 

4)  Askerliğini yaptığına dair bir belge (Erkek Adaylar için), 

5)  4x6 cm ebadında profilden çekilmiş 2 adet fotoğraf (yeni çekilmiş), 

6)  Polis Genel Müdürlüğüne bağlı İlçelerden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi, Ancak başvuru 

tarihinden önce herhangi bir süre KKTC dışında ikameti bulunan başvuru sahipleri, ikamet 

ettikleri ülkeden temin edecekleri Sabıka Kayıt Belgesini de eklerler,  

7)  Baro Sınavını geçtiğine dair belgenin aslı, 

 

NOT: Yabancı dil belgesi Sözlü Yarışma Sınavında puan getireceğinden, müracaatçı, 

(Yabancı dil bildiğini Eğitimden Sorumlu Bakanlıkça onaylanması şartıyla uluslar arası 

geçerliliğe sahip bir belge ile veya Eğitimden Sorumlu Bakanlıkça düzenlenen yabancı dil 

yeterlilik sınavından “A” düzeyinde alacağı bir belge ile kanıtlamalı) başvuru evraklar ile 

birlikte ibraz edecektir. 
 

YAPILACAK  SINAVLAR 

1) Yeterlik Sınavı: (Geçer Puan 60 ve üzeridir) 

(Tarihi ve Yeri: 22.10.2016 - Lefkoşa) (Müracaatları kabul edilen müracaatçılar katılacaktır) 

Yeterlik Sınav Konuları: 

(Anayasa, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası, Polis Örgütü Sivil Hizmet 

Görevlileri Tüzüğü ve Genel Kültür) Yeterlik sınavı geçer puan 60 (atmış) ve üzeridir. 

 

2) Yarışma Sınavı. (Yazılı): (Geçer Puan 60 ve üzeridir) 
(Tarihi ve Yeri : 31.10.2016 – Lefkoşa) 

Yarışma Sınav Konuları: 

Genel Hukuk Bilgi ve Kavramları, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Yasa, Tüzük ve 

Yönetmelikler hazırlama teknikleri ile hizmet alanlarıyla ilgili mevzuat konularının bir veya 

birkaçı ile münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve sorumlulukları ile aranan niteliklerini 

de dikkate alarak çeşitli konularda yapılan sınav. 
 

3) Yarışma Sınavı (Sözlü). (Geçer Puan 60 ve üzeridir) 

(Tarihi ve Yeri: 07.11.2016 – Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa.) 

Kendini İfade Etmek (30 Puan) ve Genel Değerlendirme (30 Puan) üzerinden sınava tabi 

tutularak, 1) Yaş kriterine en fazla (20 Puan), 2) Yabancı Dil Bilmek kriterine her bir yabancı 

dile 10 puan (en fazla 20 puan), eklemeleri ile Yarışma Sınavı (sözlü) 100 puan üzerinden 

değerlendirilecektir.  

 

NOT : Yapılacak işlem ve sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi başvuru kabulünde 

verilecektir. 

 


