
  

 
 
 

 
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM 
İLANINA BAŞVURUDA BULUNAN VE ASİL VE YEDEK OLARAK ATANMAYA 

HAK KAZANAN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU 
 
 

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul ilindeki personel ihtiyacı 
bulunan Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla, 18 adet Sözleşmeli 
Tekniker ve 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam 
edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması 
esas alınmak suretiyle alınacak sözleşmeli personel için 25.10.2021 - 
01.11.2021 tarihleri arasında başvuruda bulunan ve asil/yedek olarak 
atanmaya hak kazanan adayların listesi ektedir. 

 Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına asil olarak yerleşmeye hak kazanan 
adayların, aşağıda liste halinde belirtilen belgeleri, 05/11/2021 tarihinden 
12/11/2021 tarihi saat:18:00' a kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Personel Dairesi Başkanlığına 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. 

 Ataması yapılan adaylara yapılacak tebligatlarda Kurumumuza ibraz ettikleri 
adresler geçerli olacaktır. 

 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek- 7 nci maddesine göre, 
gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanların atamaları 
yapılmayacak, yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.   

 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel pozisyonlarında görev 
yapmakta olan personelden, Kurumumuzun aynı unvanlı sözleşmeli personel 
pozisyonlarına yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır.  

 Askerlik görevi nedeniyle silahaltında 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. 

 Atanmaya hak kazanan adaylara ilanen duyurulur. 04/11/2021 

 

İLETİŞİM : 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 

Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/ANKARA  

Tel:0 312 5514517-4716 

 

 



  

 

 

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. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 2 adet fotokopisi, 

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet) 

7. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden) 

 

 

NOT: 1,2,3, ve 4. maddede belirtilen evraklar (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 
adresindeki "Formlar" bölümünden temin edilecektir.) 
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