
 
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ POLİS ÖRGÜTÜNE SİVİL HİZMET 

GÖREVLİSİ ATANMA DİLEKÇE FORMU 

 
1. 

 
 
Dilekçe Sahibinin 

 
 
 

 
 
Uyruğu: ............................... 
K.K.NO: ............................... 

 
A. 

 
a. Adı Soyadı 

 
: ................................................................................. 

 
 

 
b. Anne ve Baba     
    Adı 

 
: ................................................................................. 

 
 

 
c. Doğum Yeri ve     
 Tarihi 

: ................................................................................. 

 
 

 
d. Medeni Hali 

 
: ............................    (Varsa) Çocuk Sayısı:……............... 

 
 

 
e. Yazışma Adresi 
 ve Tel. No. 

: ........................................................................................................................... 

B. Halen Asıl ve Sürekli Kamu Görevlisi olup müracaat edenler için: 

 
 

 
a. Şimdiki Statüsü ve Tayin Tarihi: ........................................................................... 

 b. Dairesi : ................................................................................................................ 

   
C. 

 
Daha önce veya halen Kamu Görevinde herhangi bir statüde (geçici, işçi, sözleşmeli, vb. gibi 
Çalışanlar) (ilk atama mevkileri için) 
 

 a. Devlet Hizmetine ilk giriş tarihi: ............................................................................ 

 b. Hangi Statü ile Çalıştığı: ...................................................................................... 

 c. Dairesi : ................................................................................................................ 

2. 
 
Dilekçe Verilen Münhal Mevkii 
 

 a. Kadro Adı: ............................................................................................................. 

 b. Hizmet Sınıfı: ................................................................. Derecesi: ...................... 

 c. Dairesi: ................................................................................................................ 

 (Birden fazla mevkie müracaat edilecekse her mevki için ayrı form doldurulmalıdır.) 



 Geçtiği Başka Sınavlar: 
a. .............................................................................................................................. 
 
b. ............................................................................................................................... 
 

3. Hizmet Durumu (Mezuniyetten sonra varsa yaptığı görevler ve tarihleri) 
 
a. .............................................................................................................................. 
 
b. ............................................................................................................................... 
 
c. .............................................................................................................................. 
 
 

4. 
 
Yabancı Dil Bilgisi (“Pek İyi” “İyi” “Orta” veya “Az”) olarak gösterilmektedir. 
 

 
 
 

 İngilizce Rumca Başka Yabancı Dil 

 I.   Okuma  .......................... .......................... .......................... 

 II.  Yazma  .......................... .......................... .......................... 

 III. Konuşma   .......................... .......................... .......................... 

 Müracaat Tarihi: ............................................  Müracaatçının İmzası...................... 

  
5. Hizmette olan dilekçe sahipleri hakkında, Daire Müdürünün Görüşleri:  

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

  

 Tarih: ............................................ 
.............................................................. 

Daire Müdürünün İmzası 

 
BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER 

a) Çipli KKTC Kimlik Kartı (10 rakamlı kimlik numarasından oluşan) (Aslı ve Fotokopisi) veya normal kimlik 
kartına sahip olanların, normal kimlik kartları yanında 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren alınmış olan ve 
üzerinde 10 rakamlı kimlik kartı numarası bulunan bir doğum kayıt belgesini de ibraz etmeleri 
gerekmektedir (Aslı ve Fotokopisi)  

b) Doğum Kayıt Belgesi (Aslı) 
c) Mezun olduğu okul diploması veya KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış kopyası. 
d) Askerliğini yaptığına dair bir belge (Erkek adaylar için 5 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla askerlik 

yükümlülüğünü bitirmiş olmak), 
e) 4x6 cm ebadında profilden çekilmiş 2 adet fotoğraf (yeni çekilmiş) 
f) İngilizce dışında, ek yabancı dil bilmesi halinde uluslararası geçerliliğe sahip bir belge veya Eğitimden 

sorumlu Bakanlıkça düzenlenen yabancı dil sınavından “A” düzeyinde bir belge.  
g) İlçe Polis Müdürlüklerinden alınacak sabıka kayıt belgesi. Ancak, başvuru tarihinden önce herhangi bir 

zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikameti bulunan başvuru sahipleri, bu süre içerisinde 
ikamet ettikleri ülkeden temin edecekleri sabıka kayıt belgesini de eklerler. 

 


