
TAPU VE KADASTRO DA İRESİ 
ZİNCİRCİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 

Kadro Adı : Zincirci 
Hizmet Sınıfı : Teknisyen Yardımcılığı Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I (Yükselme Yeri)  
Kadro Sayısı : 18 
Maaş : Barem 7-8-9-10 

 
 
I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:  

 
 (1) Topografik ve kadastral haritaların hazırlanması için arazideki 

gerekli ölçme işleminde, sınır anlaşmazlıklarında ve 
parselleme işlerinde kadastro memuruna yardımcı olur; 

 (2) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri  
yerine getirir; ve  

 (3) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı 
sorumludur. 

   
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 
 (1) Orta okul veya dengi bir okul bitirmiş olup, belli bir çıraklık 

eğitiminden geçerek mesleki bir beceri kazanmış olmak; 
 (2) Bir alt Derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 

 Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun 
nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl 
çalışmış olma koşulu aranır. 

 (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TAPU VE KADASTRO DA İRESİ 
FOTOLİTOGRAFER MEMURU KADROSU  

HİZMET ŞEMASI 
 

Kadro Adı : Fotolitografer Memuru 
Hizmet Sınıfı : Tapu ve Kadastro Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I  
Kadro Sayısı : 1 
Maaş : Barem 14-15 
  
I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:  

 
 (1) Fotolitografer şefi olarak görev yapar; 
 (2) Maiyetinde çalışan memurları gözetir ve onları eğitir; 
 (3) Çoğaltma makinelerinin, harita orijinallerinin ve 

aydıngerlerinin iyi durumda muhafaza edilmesini sağlar; 
 (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri  

yerine getirir; ve  
 (5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı 

sorumludur. 
   
II. ARANAN N İTELİKLER:  
 
 (1) Lise veya dengi bir Orta Öğretim Kurumunu veya ilgili 

konularda herhangi bir meslek okulunu bitirmiş olmak; 
 (2) Bir alt Derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 

 Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun 
nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl 
çalışmış olma koşulu aranır. 

 (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAPU VE KADASTRO DA İRESİ 
TAPU MEMURU KADROSU  

HİZMET ŞEMASI 
 
 

Kadro Adı : Tapu Memuru 
Hizmet Sınıfı : Tapu ve Kadastro Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (Yükselme Yeri)  
Kadro Sayısı : 23 
Maaş : Barem 11-12-13 
 
 

 
 

I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:  
 

 (1) Görevlendirileceği tapu amirliklerinde, şube amirlerinin 
vereceği görevleri yerine getirir; 

 (2) İlçe merkezinden başka ve ilçe sınırları içinde bulunan büyük 
yerleşme yerlerinde haftanın belirli günlerinde halka hizmet 
eder veya işin niteliğine göre geçici veya devamlı görev 
yapar; 

 (3) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri  
yerine getirir; ve  

 (4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı 
sorumludur. 

   
II. ARANAN N İTELİKLER:  
 
 (1) Lise veya dengi bir Orta Öğretim Kurumunu veya ilgili 

konularda herhangi bir meslek okulunu bitirmiş olmak; 
 (2) Bir alt Derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 

 Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun 
nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl 
çalışmış olma koşulu aranır. 

 (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 


