
  

 

 

 
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANINA      

BAŞVURUDA BULUNAN VE ASİL VE YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANAN 
ADAYLAR HAKKINDA DUYURU 

 
 

➢ Genel Müdürlüğümüz taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 

alınacak 426 (dörtyüzyirmialtı) adet sözleşmeli personel pozisyonu için 14/11/2022 

tarihinde yayımlanan ilanımıza başvuruda bulunan adaylara ilişkin sonuçlar 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr sayfasında yayımlanmıştır.  

➢ Asil olarak yerleşmeye hak kazanan adaylar tarafından, aşağıda liste halinde belirtilen 

belgeler, Pdf formatında taranarak 17/12/2022 tarihinden 26/12/2022 tarihi saat:23:59 'a 

kadar (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr) internet adresinden giriş yapılmak suretiyle 

elektronik ortama aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki 

olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. 

➢ Belirtilen tarihler arasında evraklarını sisteme yüklemeyen adayların atamaları 

yapılmayacak ve haklarından feragat etmiş sayılacaktır. 

➢ Ataması yapılan adaylara yapılacak tebligatlarda Kurumumuza ibraz ettikleri adresler 

geçerli olacaktır. 

➢ 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 Kurumumuza e-posta 

yoluyla göndermeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde istenilen 

belgelerle birlikte Kurumumuza bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. 

➢ Asil olarak atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, 

ataması iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan 

ayrılanların yerine 30/06/2023 tarihine kadar yedek adaylardan sırasıyla atama 

yapılacaktır.   

 

➢ Atanmaya hak kazanan adaylara ilanen duyurulur. 15/12/2022 

  

 

https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/


  

 

 

 

BAŞVURU EVRAKLARI 

 

1. Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun fotoğraf sisteme 

yüklenecektir. 

2. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (önlü-arkalı) 
3. Diploma, mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi 

4. KPSS sonuç belgesi 

5. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan belge 

sisteme yüklenecektir.) 

6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" 

adresinden alınan belge sisteme yüklenecektir) 

7. Mal Bildirimi Formu (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresinde yer alan Genel 

Müdürlüğümüz Başvuru Sistemi üzerinden temin edilen form elektronik ortamda 

doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp taranarak sisteme 

yüklenecektir.) 

8. Personel Beyan Formu (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresinde yer alan Genel 

Müdürlüğümüz Başvuru Sistemi üzerinden temin edilen form elektronik ortamda 

doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp taranarak sisteme 

yüklenecektir.) Başka bir kurumda halen çalışmakta olanlar görev yaptıklarına dair 

belgeyi ayrıca yükleyecektir. 

9. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr adresinde yer alan 

Genel Müdürlüğümüz Başvuru Sistemi üzerinden temin edilen form elektronik ortamda 

doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp taranarak sisteme 

yüklenecektir.) 

 

İLETİŞİM : 

              Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 

                     Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/ANKARA  

              Tel:0 312 5514517-5514716-551454484 

              e-mail: personel.kadro@tkgm.gov.tr 

 


