
MÜNHAL DUYURUSU 
 
I.  KKTC Polis Örgütü kadrosunda münhal bulunan 100  Polis Memuru Mevkii için 
aranan özellikleri taşıyan erkek adaylardan müracaat kabul edilecektir. 
 

II.  Müracaatlar, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve Karpaz Polis 
Müdürlüklerinden temin edilecek olan dilekçe forumları doldurularak, Gelir ve Vergi 
Dairesi merkez veya şubelerine 20 YTL (Yirmi Yeni Türk Lirası) sınav harcı yatırılıp 
karşılığında alınacak makbuz ve diğer istenen belgeler ile birlikte , en geç 15 – 19 
Aralık 2008 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) saat 1700’ye kadar Đlçe Polis 
Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. 
 

III.  Lise mezunları için Yeterlik Sınavı 10 Ocak 2009 tarihinde Lefkoşa’da 
yapılacaktır. Adaylar Yeterlik sınavında Türkçe, Matematik ve kompozisyon 
konularından sorumlu olacaklardır. Her konuda  geçer puan 50’dir. Sınav ortalama 
geçer puanı 60’dır. 
 

IV.  Yeterlik Sınavında başarılı olan Lise mezunları ile tüm Üniversite mezunlarının 
Spor Testi 12 ve 13 Ocak 2009 tarihlerinde Dikmende yapılacaktır. 
 

V.  Yeterlik ve Spor Sınavında başarılı olan Lise mezunları ile Spor sınavında 
başarılı olan Üniversite mezunlarının Yarışma Sınavı 24 Ocak 2009 tarihinde 
Lefkoşa’da yapılacaktır. 
 

VI.  Sınavlara itiraz sınav tarihinden itibaren Beş iş günü içerisinde Polis Genel 
Müdürlüğüne yapılacaktır.  
 
VII.  Bu mevkii için “Aranan Nitelikler” aşağıda belirtilmektedir. 
 
 

       ARANAN NĐTELĐKLER: 
 

a)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Vatandaşı olmak. 
 

b)  18 yaşını tamamlamış fakat 30 yaşını tamamlamamış olmak. 
Üniversite mezunları için 35 yaşını tamamlamamış olmak. 
 

c)  Mesleğin gerektirdiği iyi ahlak ve karaktere sahip olmak; kumarbazlık, 
sarhoşluk ve uyuşturucu madde kullanımı gibi kötü alışkanlıkları 
olmamak. 
 

d)  En az  lise veya dengi bir okul mezunu olmak. 
(Diplomanın aslı veya Eğitim Bakanlığından tasdikli fotokopisi 
ibraz edilmelidir) 
 

e)  Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak. 
 

f)  Sıhhatli olmak ve bedeni bakımdan Polis görevlerine uygun olmak. 
 

g)  Boy itibarıyle 1.70 cm'den kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak 
son iki rakamı ile kilosu arasında 1.75 cm’den yukarı olanlarda 15 
kg., 1.75 cm’den kısa olanlarda 10 kg.’dan fazla fark olmayacak. 
 

h)  Yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

i)  Karakterine yansıyan herhangi bir suçtan hapis cezasına çarptırılmamış 
olmak,veya affa uğramış olsalar dahi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtekarlık, irtikap hileli iflas ırza geçme ve benzeri yüz kızartıcı 
suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak. 
 

j)  Bir disiplin suçundan dolayı daha önce kamu görevinden 
uzaklaştırılmamış olmak. 

 


