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BİLİŞİM UZMANI, HABERLEŞME UZMANI, ARŞİV MEMURU, KATİP ve 

ODACI/SOFÖR  GİRİŞ SINAVI İLANI 

 

1. Genel Bilgiler 

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak 

giriş sınavı ile kurumumuzda görevlendirmek üzere bir adet Bilişim Uzmanı, bir adet Haberleşme 

Uzmanı, 1 adet Arşiv Memuru, 1 adet Katip ve 1 adet Odacı/Şoför istihdam edilecektir. 

 

İstihdam ile ilgili katılım şartları aşağıda belirtilmiştir; 

 

MÜNHAL KADROSU YETERLİLİK 

 
 
 
 
 

Bilişim Uzmanı 

(1 Adet) 

 
 

 Kamu Görevlileri Yasasının 62’inci Maddesinde yer alan genel 

şartları taşımak, 

 En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte veya 

yüksekokulların; mühendislik alanında elektronik, elektrik-

elektronik, bilgisayar, bilişim sistemleri, yazılım mühendisliği 

veya Bilgi Teknolojileri programlarından/bölümlerinden veya 

dengi programlardan veya bölümlerinden mezun olmak. 

 Kurumun görev ve yetkilerini kapsayacak Yüksek Lisans 

bölümlerinden en az birini tamamlamış olmak veya ilgili alanda en 

az iki yıl iş deneyimine sahip olmak. 

 İngilizce bilmek. 

 

 

 

 

 

 

Haberleşme Uzmanı 

(1 Adet) 

 

 Kamu Görevlileri Yasasının 62’inci Maddesinde yer alan genel 

şartları taşımak, 

 En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte veya 

yüksekokulların; mühendislik alanında elektronik, elektrik-

elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon 

mühendisliği fakültelerinden veya dengi fakültelerinden veya 

bölümlerinden mezun olmak, 

 Kurumun görev ve yetkilerini kapsayacak Yüksek Lisans 

bölümlerinden en az birini tamamlamış olmak veya ilgili alanda en 

az iki yıl iş deneyimine sahip olmak. 

 İngilizce bilmek. 

 

 

 

 

Arşiv Memuru 

(1 Adet) 

 

 Kamu Görevlileri Yasasının 62’inci Maddesinde yer alan genel 

şartları taşımak, 

 En az lise mezunu olmak, 

 Dosyalama sistemlerini bilmek, bilgisayar ve büro makinalarını 

kullanabilmek, 

 İnsan ilişkilerinde başarılı, düzenli, dikkatli ve güvenilir olmak, 

 İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır. 
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Katip 

(1 Adet) 

 

 Kamu Görevlileri Yasasının 62’inci Maddesinde yer alan genel 

şartları taşımak, 

 En az lise mezunu olmak, 

 İş tecrübesi avantaj sayılacaktır.  

 İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır. 

 

 

 

Odacı/Şoför  

(1 Adet) 

 

 Kamu Görevlileri Yasasının 62’inci Maddesinde yer alan genel 

şartları taşımak, 

 En az lise mezunu olmak, 

 D Sınıfı geçerli motorlu taşıt ehliyetine sahip olmak 

 İş tecrübesi avantaj sayılacaktır. 

 

 

Bilişim Uzmanı Görev Tanımı: Ekte verilmektedir.  

Haberleşme Uzmanı Görev Tanımı: Ekte verilmektedir.  

Arşiv Memuru Görev Tanımı: Ekte verilmektedir.  

Katip Görev Tanımı: Ekte verilmektedir. 

Odacı/Şoför Görev Tanımı: Ekte verilmektedir.  

Kamu Görevlileri Yasası Madde 62: Ekte verilmektedir.  

 

2. Sınava Katılma Şartları 

Adayların sınava katılmak için yerine getirmesi gerekli şartlar 1. Genel Bilgiler içerisinde bulunan 

tabloda yer alan ‘Yeterlilik’ başlığı altında belirtilmektedir. 

 

3. Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri 

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların: 

a) Kurumun internet sitesinde (www.bthk.org) yer alan iş başvuru formunun eksiksiz olarak 

doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış sureti, 

b) Diploma fotokopisi ve aslı, 

c) Kimlik Kartı fotokopisi ve aslı, 

d) Aday Özgeçmişi (CV), 

e) Bir adet vesikalık fotoğraf, 

f) Erkek adaylar için terhis belgesi sureti, 

g) D Sınıfı geçerli motorlu taşıt ehliyetine sahip olmak (Odacı/Şoför münhali için)  

 

Başvuruların Osman Paşa Caddesi Feray Yağcıoğlu Apt. Kat.2 Daire.3 Köşklüçiftlik-Lefkoşa 

adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. İstenen belgeler Kuruma en geç son başvuru tarihi 

olan 20/12/2019 Cuma günü saat 13:00’a kadar ulaştırılmalıdır. Başvuru yapan adaylara Kurum 

internet sayfasından yapılacak duyuruları takip edebilmeleri için aday numarası verilecektir. 

Başvuru sonrası yapılacak değerlendirmede yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların aday 

numaraları Kurum internet sayfasında duyurulacaktır.   
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Kurum tarafından münhal ile ilgili yapılacak her türlü duyuru ve bilgilendirme www.bthk.org 

adresinden yapılacaktır. 

4. Sınav ve Değerlendirme 

 

 Başvuru evrakları tamamlanmış, eksiği bulunmayan ve ön değerlendirme sonucunda 

başvurusu uygun bulunan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanır. Yazılı sınava girmeye 

hak kazananlar ile sınavlarda başarılı olanlar Kurumun resmi internet sitesinde Aday 

Numarası ile ilan edilir. İlgililere bunun dışında bir tebligat yapılmaz. 

 

 Yazılı sınav, 24/12/2019 Salı günü saat 18:00’de yapılacak olup sınav yeri Kurumun resmi 

internet sayfasında duyurulacaktır. Yazılı sınav sonuçları aynı akşam resmi internet 

sitemizde duyurulacaktır.  

 

 Adayların sınav esnasında KKTC’ye ait kimlik kartı, sürücü belgesi yada pasaport 

bulundurması gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava 

alınmazlar. Adayların yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi 

bulundurmaları da gerekmektedir. 

 

 Sınav süresince her ne amaçla olursa olsun cep telefonu ve akıllı saat kullanımı yasaktır. 

Programlanabilir olmayan hesap makinesi kullanılabilir. (sınava gelirken aday beraberinde 

getirilmelidir.) 

 

 Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarından okunarak bu kurallara 

titizlikle uyulacaktır.  

 

 Bilişim Uzmanı için yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puanı alan 3 aday sözlü 

sınava girmeye hak kazanacaktır. 3. gelen aday ile aynı puanı alanlar da sözlü sınava 

girmeye hak kazanacaktır.  

 

 Haberleşme Uzmanı için yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puanı alan 3 aday 

sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. 3. gelen aday ile aynı puanı alanlar da sözlü sınava 

girmeye hak kazanacaktır.  

 

 Arşiv Memuru için yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puanı alan 3 aday sözlü 

sınava girmeye hak kazanacaktır. 3. gelen aday ile aynı puanı alanlar da sözlü sınava 

girmeye hak kazanacaktır.  

 

 Katip için yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puanı alan 3 aday sözlü sınava 

girmeye hak kazanacaktır. 3. gelen aday ile aynı puanı alanlar da sözlü sınava girmeye hak 

kazanacaktır.  
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 Odacı Şoför için yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puanı alan 3 aday sözlü 

sınava girmeye hak kazanacaktır. 3. gelen aday ile aynı puanı alanlar da sözlü sınava 

girmeye hak kazanacaktır.  

 

 Sözlü Sınav ve mülakata girmeye hak kazananlar Kurum’un resmi internet sitesinde Aday 

Numarası ile ilan edilecektir. İlgililere bunun dışında bir tebligat yapılmayacaktır. 

Mülakatlar ile ilgili tarih ve saat bilgisi yine Kurum’un resmi internet sayfasından 

duyurulacaktır. 

 

 Yazılı sınavlara itiraz 26/12/2019 Perşembe günü saat 12:00’a kadar şahsen kuruma 

yapılmalıdır.  

  

 

5. Sınav Konuları 

 

Uzman Kadro İçin: 

Sınav Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki bölümden oluşacaktır.  

 

Bilişim Uzmanlığı yazılı sınav konuları: 

Elektronik haberleşme ve bilişim alt yapıları, donanımları ve yazılımları ile temel bilişim lisans 

konuları ve Elektronik Haberleşme Yasası konularından oluşacaktır. 

 

Haberleşme Uzmanlığı yazılı sınav konuları: 

Elektronik haberleşme şebekeleri ve bu şebekelerde kullanılan teknik donanım ve telsiz sistemleri, 

haberleşme lisans konuları ve Elektronik Haberleşme Yasası konularından oluşacaktır. 

 

İdari Kadro İçin: 

Arşiv Memuru, Katip ve Odacı/Şoför yazılı sınav konuları; 

 

Sınav Konu Başlıkları Ağırlığı 

Temel bilgisayar okur yazarlığı  %30 

Türkçe %20 

Elektronik Haberleşme Yasası ve Tüzükler %20 

Genel kültür ve güncel bilgiler %15 

İngilizce %15 

 

6. Diğer Hususlar 

 

 Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan 

sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. 

 

 Her bir münhal adayı sadece bir münhal kadrosuna başvuru yapabilir.  
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 İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz 

sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve 

haklarında KKTC Polis Genel Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunulur.  

 

 Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi 

üzerinden (www.bthk.org) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi 

internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.  

 

 Yönetim Kurulu bir veya birden fazla adayın sınav ve mülakatta göstereceği başarıyı 

yetersiz bulması halinde ilan olunan münhal kadrolarını doldurmak zorunda değildir. 

 


