
  

 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL 
ALIM İLANINA BAŞVURUDA BULUNAN VE ASİL OLARAK ATANMAYA 
HAK KAZANAN ADAYLARIN ATANMAYA ESAS BELGELERİNİ TESLİM 
ETMELERİ VE TERCİH/YER BELİRLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA 
DUYURU 

 
1.  06/10/2020 tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanımıza başvuruda bulunanlar 

arasından, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenen 

asil ve yedek adayların sonuç listesine yapılan itirazların değerlendirilmesi 

sonucunda, açıklanan listelerde herhangi bir değişiklik olmadığından 

23/10/2020 tarihinde yayımlanan liste kesinleşmiştir. 

 

2.  Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların tercih/yer belirleme işlemleri, 

05/11/2020 Perşembe günü saat:10:00 da Genel Müdürlüğümüzün 

Dikmen Cad. No:14 Bakanlıklar Çankaya/Ankara adresinde bulunan konferans 

salonunda yapılacaktır. Adaylardan tercih/yer belirleme işlemi sırasında 

fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Pasaport) ibrazı istenilecektir.  

 

3.  Tercih/yer belirleme işlemleri, yayımlanan kesin listedeki sıralamaya göre 

yapılacaktır.Tercih/yer belirleme işlemlerine katılmayan veya katılarak tercihini 

bildirmeyen adayın sırası geldiğinde, tercih edilmemiş birimler arasından re'sen 

bilgisayar kurası ile yer belirleme işlemi yapılacaktır. 

 

4.  Adaylara tercih/yer belirleme işlemlerinden sonra 06/11/2020 cuma günü 

mesai bitimine kadar becayiş (karşılıklı yer değişikliği) hakkı tanınacak olup, 

daha sonra yapılacak becayiş talepleri dikkate alınmayacaktır. 

5.  Mazereti nedeniyle (askerlik-doğum vb) yer belirleme işlemine 

katılamayacak olan adaylar, yer belirleme işlemine katılmak üzere başka bir 

kişiye noterden vekalet verebilecektir. Vekaleten yer belirleme işlemine 

katılanlar vekaletnamelerinde feragat edebileceğine dair açık hüküm 

bulunmadığı takdirde feragat beyanında bulunamazlar. 

 

6.  Adaylar, başvuru evraklarını tercih/yer belirleme işlemlerinin bitmesini 

müteakip, elden teslim edeceklerdir. Posta yoluyla yapılan başvurular işleme 

konulmayacaktır. Bu nedenle adayların ekte belirtilen başvuru evraklarını 

tamamlayarak plastik dosya içerisinde yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

 



  

 

 

7.  Başvuru evraklarını elden ve eksiksiz olarak teslim etmeyen adaylar 

haklarından feragat etmiş sayılacaktır. 

 

8.  Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili duyuru ve bilgilendirmeler Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesi (www.tkgm.gov.tr) adresinde 

yayımlanmakta olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

9.  Yer belirleme işlemlerinin yapılacağı binaya Covid-19 la mücadele 

kapsamında Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylar dışında kimse 

alınmayacaktır. 

10. Kurumumuz tarafından gerekli tedbirler alınacak olmakla birlikte, 

adayların yer belirleme işlemleri esnasında maske, temizlik ve mesafe 

kurallarına uymaları gerekmektedir.   

EKLER  : 

1. Atanmaya Hak Kazanan Sözleşmeli Tekniker Asil ve Yedek Sonuç Listesi  

2. Atanmaya Hak Kazanan Sözleşmeli Büro Personeli Asil ve Yedek Sonuç 

Listesi  

3. Başvuru Evrakları Listesi 

4. Yerleştirme Yapılacak Birim Listesi 

 
 
  İLETİŞİM :  

 

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı  

  Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/ANKARA  

Telefon : (0312) 551 45 17 - 551 47 16  

Faks   : (0312) 413 65 25 


