
MÜNHAL DUYURUSU 
 

ÇAĞRI MERKEZİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 
 

KİTABET HİZMETLERİ SINIFI, GENEL HİZMET MEMURU 
Münhal Sayısı: 8 

 

Müracaatçılarda aranan genel koşullar; 
1. K.K.T.C. vatandaşı olmak, 
2. 18 yaşını bitirmiş, 35 yaşından gün almamış olmak, 
3. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak, 
4. Kamu görevinden emekli maaşı çekmiyor olmak, 
5. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf belgesine sahip olmak, 
6. Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak, affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, irtikâp, ırza geçme, hileli iflas vb. yüz kızartıcı suçlardan 
mahkûm olmamış olmak ve bunu karakter belgesi ile belgelemek. 

 

Müracaatçılarda aranan özel koşullar; 
1. Üniversite veya dengi eğitim kurumlarının; Mühendislik, Mimarlık, Maliye, İşletme, 

Ekonomi, İstatistik, İktisat, Ticaret, Muhasebe, Hukuk, Kimya, Eczacılık, Bilgisayar 
Enformatik, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Programcılığı  ve Denizcilik konuları 
haricinde eğitim veren bir bölümünden en az 4 yıllık lisans derecesi ile mezun olduğunu 
K.K.T.C. Eğitim Bakanlığı onaylı diploma ile belgelemek, 

A. Yukarıdaki 1’nci madde koşuluna ek olarak; Eğitim dili İngilizce olan bir 

üniversiteden mezun olan başvuru sahipleri; İngilizce hazırlık sınıfını okumaya 

gerek kalmadan mezun olduğunu veya hazırlık sınıfını A derece ile geçtiğini veya 

Avrupa Dil Pasaportu için kabul edilen bir sınav neticesinde, alınmış bir belge ile 

İngilizce dilini en az B 2 seviyesinde bildiğini, belgelemelidir. 

B. Yukarıdaki 1’nci madde koşuluna ek olarak; Eğitim dili Türkçe olan bir 

üniversiteden mezun olan başvuru sahipleri; Avrupa Dil Pasaportu için kabul 

edilen bir sınav neticesinde, alınmış bir belge ile İngilizce dilini en az B 2 

seviyesinde bildiğini, belgelemelidir. 

C. Avrupa Dil Pasaportu B2 seviyesi için kabul edilecek bazı yabancı dil sınavları 

(İngilizce) eşdeğerlikleri bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki gibidir; 
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2. Bilgisayarda Microsoft ofis programlarını iyi derecede kullanabilmek , 
3. Yukarıdaki özel koşulları karşılamak koşulu ile ikinci bir dil tercihen Rusça bilmek avantaj 

sayılacaktır, 
4. Yukarıdaki özel koşullara ek ve bu koşulların yanı sıra; lisans üstü eğitimi olduğunu veya 

İngilizce dilini B 2 seviyesinin üzerinde bildiğini belgeleyen adaylar, sıralamada önceliğe 
sahiptirler. Ayni niteliklere sahip aday sayısının fazla olması durumunda, netice, yapılacak 
yazılı veya sözlü sınavla belirlenir. 

 
İstihdam koşulları; 
1. Müracaatçılar, istihdam edilmeleri halinde, istihdam edildikleri kadroya ait görevlerini, 

Kıb-Tek’in Lefkoşa’daki iş yerinde ifa etmeyi peşinen kabul ederler. Çağrı Merkezi’nde 
görev yapmak üzere istihdam edilmesine karar verilen kişinin, sonradan görev yaptığı 
bölüm ve/veya bölgeyi değiştirmek istemesi, o kişinin işine son verilmesi için yeterli sebep 
olacaktır. 

2. Müracaatçılar, mesai, düzensiz mesai ve vardiya sistemine göre çalışmayı peşinen kabul 
etmiş sayılacaklardır. 

3. İşe alınacak kişilerin maaşı, 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş – ücret) ve 
Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nda Kitabet Hizmetleri Sınıfı, Genel Hizmet 
Memuru için öngörülmüş başlangıç maaşı olup Sosyal Güvenlik açısından 73/2007 sayılı 
Yasa kurallarına tabii olacaktır. 

 
 

İlgi duyan adayların; 
1. İş istemiyle ilgili daha önce Kurum Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunanların da bu 

münhale yeniden dilekçe vermeleri gerekmektedir. 
2. Aranan nitelikleri taşımayanların dilekçeleri ile yukarıda belirtilen tarihten geç gelen 

dilekçeler dikkate alınmayacaktır. 
3. Münhallerle ilgili daha ayrıntılı bilgi, Elektrik Kurumu İdari-Personel Şube Amirliği’nden 

temin edilebilir. 
4. Dilekçe ekinde verilecek evraklar; 

a) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf 
b) Güncel Karakter belgesi 
c) Kimlik (fotokopi) 
d) Diploma (fotokopi) Eğitim Bakanlığından onaylı 
e) Müracaatçılarda aranan özel koşullar başlığı altında İngilizce dil bilgisi için ifade 

edilen ilgili üniversitelerden alınmış Hazırlık Sınıfı belgesi ve/veya Avrupa Dil 
Pasaportu denkliğine sahip sınav geçme belgesi 

f) Erkek adaylar için Askerlik Terhis veya Muafiyet Belgesi (fotokopi) 
5. Resmi Sağlık raporu münhal sonrası talep edilecektir, Sağlık kusurlu olanların 

müracaatları değerlendirilmeyecektir. 

6. Müracaat eden adaylara müracaat numarası verlilecek ve sonuçlar ilan edilirken 

müracaat numarasına göre ilan edilecektir. 



7. Müracaat edenlerin bilgileri gizli tutulacak ve kesinlikle üçüncü partilerle 

paylaşılmayacaktır. 

 

 

 

 

 

Münhaller İçin Yapılacak Sınavların Konu başlıkları 

 

a) İngilizce (Etkin Konuşma, Yazma, Dinleme, Grammar ve Paragraf/Metin Çevirisi) 

b) Müşteri İlişkileri Yönetimi (İkna edici iletişim kurma ve çatışma yönetimi) 

c) Bilgisayar (Etkin bilgisayar kullanımı, Genel Microsoft Office bilgisi yönetimi, Outlook ve Sosyal 

Medya Yönetimi) 

d) Genel Kültür (Güncel konulara hakim) 

e) Davranış Bilimleri (Kişilik Analizi) 

f) Türkçe (Yazım Kuralları, Kompozisyon, Okuma, Anlama ve Konuşma) 

g) Fasıl 170 Elektrik Yasası ve Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası 

 

 

 


