
 

 

MUVAZZAF SUBAY TEMİN DUYURUSU 

 

   1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirmek üzere aşağıda belirtilen sınıf için muvazzaf subaylığa 

geçiş sınavı yapılacak ve başarılı olan erkek ve kadın adaylar içerisinden personel temin edilecektir. 

Bu kapsamda; İlgili fakülte mezunu olanlar müracaat edebileceklerdir. 

    

   2. BAŞVURU YAPILACAK SINIF ÜNİVERSİTE MEZUNİYET BÖLÜMÜ VE KONTENJAN MİKTARI: 

                  

BAŞVURU YAPILACAK SINIF FAKÜLTE KONTENJAN MİKTARI 

Tabip Tıp Fakültesi 
2  

(Kadın / Erkek) 

Sağlık 

1.Sağ. İdaresi Prog. 

2.Sağ.Kurumları ve Hastane Yön. 

3.Sağ.Kurumları İşletmeciliği 

4.Sağ.Kurumları Yöneticiliği Prog. 

5.Sağ.Yönetimi Prog. 

1 

(Kadın / Erkek) 

Öğretmen 

1.Psikoloji Bölümü 

2.Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Bölümü 

1 

(Kadın / Erkek) 

Veteriner Veteriner Fakültesi 
1 

(Kadın / Erkek) 

Makine Mühendisi 
1.Makine Mühendisliği 

2.Makine ve İmalat Mühendisliği 

1 

(Kadın / Erkek) 

Mimar Mimarlık Bölümü 
1 

(Kadın / Erkek) 

İnşaat Mühendisi İnşaat Mühendisliği 
1 

(Kadın / Erkek) 

Muhabere (OBİ) 

1.Bilgisayar Mühendisliği 

2.Bilgisayar Bilimleri 

3.Enformatik 

1 

(Kadın / Erkek) 

Harita  

1.Harita Mühendisliği 

2.GEOMATİK Mühendisliği 

3.Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği 

1 

(Kadın / Erkek) 

Piyade 

1.Mühendislik Fakültesi 

2.Eğitim Fakültesi 

3.Fen Edebiyat Fakültesi  

4.Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi 

5.Teknik Eğitim Fakültesi 

6.İktisadi, İdari Bilimler Fakültesi 

7.Hukuk Fakültesi 

8.Siyasi Bilimler Fakültesi 

9.İşletme Fakültesi 

10.İktisat Fakültesi 

2 

(Erkek) 

Deniz 

Denizcilik Fakültesi 

(Vatani görevini yüzer unsurlarda 

yapmış olmak ve belgelemek) 

1 

(Erkek) 

Maliye 

1.Muhasebe 

2.Bankacılık 

3.Bankacılık ve Finans 

4.Ekonomi 

5.Ekonomi ve Finans 

6.İktisat 

7.İstatistik 

8.İstatistik ve İşletme 

9.Muhasebe ve Finans Yönetimi 

1 

(Kadın / Erkek) 

 

 

 



 

 

 
 

   3. ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR : 

   a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ve erkek olmak, 

   b. Affa uğramış olsa bile bir suçtan hükümlü bulunmamak veya yasal soruşturma ve kovuşturma altında olmamak, 

   c. Herhangi bir okuldan ahlak, disiplin veya herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak, 

   ç. Evvelce çalıştığı yerden ahlak, disiplin veya herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak, 

   d. Sarhoşluğu, kumar oynamayı adet edinmiş veya kumar oynatmış veya oynamış olmamak; kendisi veya ana veya 

babası veya varsa eşi, ahlak yönünden kötü halli olmamak, kendisinin yasa dışı tutum ve davranışları olmamak, 

   e. Muvazzaf Subay ihtiyacı bulunan sınıfın gerektirdiği ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca tespit edilen 

fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak, 

   f.  Kazandığı mesleki sıfat nedeniyle ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek, 

   g. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat tarihinde fakülte veya yüksekokul bitirenler 30 yaşından, lisans üstü 

öğrenimlerini bitirenler veya lisans üstü öğrenim yapanlar 35 yaşından büyük olmamak, 

   ğ. Vücut yapısı düzgün olmak, frengili, yüzünde fazla miktarda çiçek bozuğu, çoban veya yanık izleri olmamak, 

dilinde pelteklik veya kekemelik olmamak,  boy 165 cm’den kısa olmamak, 

   h. Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak,  

   ı.  Güv.K.K.lığı Sağlık Yeteneği Tüzüğünde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak, 

   i.  Tam teşekküllü devlet hastanesinden “Muvazzaf Subay olur” kararlı rapor almak. (sınavlar sonucu başarılı olan 

adaylar için) 

   j.  Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında halen görevde olmamak, 

   k.  Kamu Hizmetinde iken azledilmemiş ve son 1 yıl içerisinde çıkmış olmamak,  

 

   4. BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER : 

   a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı ve fotokopisi, 

   b. İyi hal kağıdı (Polis Genel Müdürlüğünden temin edilecek), 

   c. 5 adet vesikalık fotoğraf, (son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak)  

   ç. Mezun olduğu okula ait diplomanın ve not durum belgesinin (Transkript) noterden onaylı sureti, 

   d. Yurt ödevini tamamlayanlar için terhis belgesi fotokopisi, (aslı ile birlikte getirilecektir) 

   e. Müracaat dilekçesi ve hal bilgi fişi (mücahit.gov.ct.tr. adresinden ulaşılabilir) 

 

   5. Müracaatlar 24 Mart 2023 saat 16:00’ya kadar talep edilen belgeler ile birlikte Güv.K.K.lığı Personel Şube 

Müdürlüğüne (Boğazköy) getirilecektir. 
 

NOT: Yapılacak sınavların tarihleri ve uygulama esasları adaylara ayrıca bildirilecektir. 
 

 

 

 

 

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 


