TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM
PERSONELİ OLARAK ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR HAKKINDA
DUYURU
 Genel Müdürlüğümüz Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-6 ncı maddesi uyarınca tam
zamanlı istihdam edilecek Sözleşmeli Bilişim Personeli adaylarına yapılan
sözlü ve uygulamalı sınavın 08/03/2021 tarihinde yayımlanan sonuçlarına
yapılan itirazlar değerlendirilmiş, yapılan inceleme neticesinde herhangi bir
değişiklik olmadığından daha önce yayımlanan liste kesinleşmiştir.
 Sözlü/uygulamalı sınava katılan ve asil olarak atanmaya hak kazanan ekli
listedeki adayların, aşağıda belirtilen belgeleri 22/03/2021-26/03/2021
tarihleri arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi
Başkanlığına mesai saatleri içerisinde bizzat teslim etmesi gerekmektedir.
(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
 Belirtilen tarihler arasında evraklarını elden teslim etmeyen adayların
atamaları yapılmayacak ve haklarından feragat etmiş sayılacaktır.
 Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanların atamaları
yapılmayacak, yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.
 Askerlik görevi nedeniyle silah altında olanlardan haklarının saklı kalmasını
isteyenlerin, yukarıda belirtilen süre içinde durumlarını belgeleyen dilekçeyi
vermeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde istenilen
belgelerle birlikte Kurumumuza bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.
 Ataması yapılan adayların sınav başvurusunda beyan ettikleri adreslerine
7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında tebligat yapılacak olup, adaylar,
tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde
atandığı birimde sözleşme imzalayarak görevine başlaması gerekmektedir.
 Kendilerine tebligat yapıldığı halde atandığı birime tebligat tarihinden
itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde
sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün
itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir
mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
 Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş
yedek adaylardan alım yapılacaktır.
 Adaylara ilanen duyurulur.

BAŞVURU EVRAKLARI

1. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (bilgisayar ortamında 2 adet
doldurularak teslim edilecektir.)
2. Personel Beyan Formu *
3. Mal Bildirimi Formu (tek kağıda arkalı-önlü)
4. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
5. Personel Bilgi Formu (tek kağıda arkalı-önlü)
6. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 2 adet fotokopisi,
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
8. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden)
9. 2 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun)
10. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden)
11. KPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
12. YDS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

NOT: 1,2,3,4 ve 5. maddede belirtilen evraklar (https://www.tkgm.gov.tr/index.php/personeldb/formlar) adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.
* Adaylara başvuru esnasında taahhütname imzalatılacaktır.

