
KKTC MERKEZ BANKASI’NDAN MÜNHAL İLANI 

KKTC Merkez Bankası’nda münhal bulunan “Daktilo-Sekreter ve Sayım Memuru”  

kadrosuna sınav ile aşağıdaki şartları taşıyan personel alınacaktır.  

 

     DAKTİLO-SEKRETER VE SAYIM MEMURU 

Kadro Adı : Daktilo-Sekreter ve Sayım Memuru 

Hizmet Sınıfı : Kitabet Hizmetleri Sınıfı  

Derece : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)  

Münhal Sayısı : 6 

Maaş : Barem 9-10 (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 6) 

 

                                      ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 

 

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak, 

b) Lise veya dengi bir öğretim kurumunu bitirmiş olmak; 

c) On sekiz yaşını bitirmiş olmak, 

d) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak, 

e) 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, 

f) Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak,  

g) Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya 

sakatlığı ve/veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu raporuyla 

onaylanmış olmak, 

h) Disiplin suçundan ötürü daha önce kamu hizmetinden azledilmemiş olmak, 

i) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 

    GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

 

a) Evrak, arşiv ve dosya işleri ile her türlü yazışmalarla ilgili giriş ve çıkış kayıtlarını 

yürütür;  

b) Haberleşme, basit muhasebe ve hesap makinesi gerektiren işlemleri yapar, daktilo ve 

hesap makinesi kullanır;  

c) Her türlü büro hizmetlerini yerine getirir ve 

d) Para sayımı yapar. 

 

                                BAŞVURU 

 

Aranan şartları taşıyan adaylar, başvuru formunu Bankanın www.mb.gov.ct.tr web sitesinden 

tedarik edebilirler. Başvurunun en geç 10 Temmuz 2020 tarih, saat 14:00’a kadar aşağıdaki 

evraklarla, KKTC Merkez Bankası İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 

yapılması gerekmektedir. 

 

 KKTC kimlik kartının aslı ile fotokopisi 

 Öğrenim durumunu belgeleyen diplomanın aslı ile fotokopisi  (Lisans / yüksek lisans 

mezunu olunması halinde lise diplomasının fotokopisinin ibraz edilmesi 

gerekmektedir.) 

 2 adet renkli vesikalık fotoğraf 

 Erkek adaylar için askerlik terhis belgesinin aslı ile fotokopisi 

 Kısa özgeçmiş mektubu (bilgisayarda yazılmış ve en fazla 250 kelime) 

http://www.mb.gov.ct.tr/

