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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/3490 esas numaralı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifine katılıyorum.

Gereğini arz ederim. 

  19.03.2021
	 	 	 Zehra	Taşkesenlioğlu	Ban
   Erzurum

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/3490) Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

  22.03.2021
	 	 	 Abdullah	Nejat	Koçer
   Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik yapılmasına dair 
Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim.  

  18.03.2021
	 	 	 Fatih	Süleyman	Denizolgun
   İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/3490 Esas Nolu “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne imzamı koyuyorum.

 Gereğini saygılarımla arz ederim. 

   16.03.2021
	 	 	 Necip	Nasır
   İzmir
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/3490)

ESAS Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu  

TALİ Adalet Komisyonu

GENEL GEREKÇE

16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları Hakkında Kanunun 
yürürlüğe girmesi ile, kadastro teknik hizmetlerinden tescile tâbi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü 
ile tescile tâbi olan işlemlerin yapım sorumluluğu lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine 
getirilmeye başlanmıştır. Bu büroların faaliyete geçmesinden bugüne kadar uygulamada yaşanılan 
sorunlar ve edinilen tecrübeler ışığında 5368 sayılı Kanun ile getirilen sistemde bazı değişiklikler 
yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda hazırlanan Kanun Teklifi ile;

Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilecek kadastro teknik hizmeti 
niteliğindeki iş ve işlemlerin neler olduğu sayma suretiyle açıklanarak büroların faaliyet alanı yönüyle 
kanunilik ilkesinin güçlendirilmesi ve böylelikle lisanslı büroların faaliyet alanları yönüyle yasal 
güvenceye kavuşturulması, öte yandan kadastro müdürlükleri tarafından yürütülmekte iken lisanslı 
bürolar tarafından yerine getirilmesi uygun görülen kadastro teknik hizmeti niteliğindeki diğer işleri 
belirleme hususunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yetki verilmesi,

Lisans sahibi olabilmenin özel şartları arasında sayılan sınavda başarılı olma şartı yürürlükten 
kaldırılarak kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az on yıl çalışmış olanlara 
lisans belgesi verilmesi, ayrıca lisans belgesi alabilmek için yatırılması gereken teminat tutarının elli 
bin bin Türk Lirasına çıkarılması,

Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının il genelinde yetkili olması esası benimsenerek 
kadastro teknik hizmeti talebinde bulunan kişilerin, hizmeti en uygun ve kolay şekilde alabilmelerinin 
sağlanması, ayrıca lisanslı bürolar arasında asgari rekabet ortamı oluşturularak hizmet kalitesinin 
arttırılması,

Lisanslı büroların, birden fazla büro açabilmelerinin yasaklanması ve meslek alanıyla ilgili olarak 
biri mühendis olmak üzere mühendis, tekniker veya teknisyen unvanlarında en az 3 kişi çalıştırma 
zorunluluğu getirilerek büroların faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri,

Lisanslı mühendislerin hangi fiil ve hallerinin disiplin suçu oluşturduğu ve bunlara hangi disiplin 
cezalarının verilebileceği hususu ayrıntılı olarak düzenlenerek etkili bir denetim mekanizması 
kurulması ve ayrıca disiplin suç ve cezalarında da kanunilik ilkesinin geçerli olduğu yönündeki yüksek 
yargı kararlarına uyum sağlanması,

Lisanslı mühendislere fiil veya davranışları nedeniyle uygulanabilecek idari para cezalarının üst 
limiti arttırılarak caydırıcılık sağlanması ve idari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren altmış 
gün içinde idare mahkemesinde dava açılabileceği belirtilerek idari yargı mercilerinin bu davalarda 
yetkili kılınması,
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Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışırken istifa ederek lisanslı 
harita kadastro mühendislik bürosu açanların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmaları 
halinde açıktan, naklen ve yeniden atamaya ilişkin sınırlandırmalara tabi olmaksızın bir defaya mahsus 
olmak üzere öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmaları sağlanarak lisanslı büro sisteminde 
yapılan değişiklikler nedeniyle mağdur edilmemelerine yönelik düzenleme yapılması,

amaçlanmaktadır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Madde ile, 5368 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde değişiklik yapılarak lisanslı bürolar 

tarafından yerine getirilebilecek kadastro teknik hizmetlerinin hangi işlemleri kapsadığı açıklanmaktadır.

Ayrıca, Kanunun diğer maddelerinde yapılan değişiklikler ile lisans alma şartları arasında olan 

sınav şartı yürürlükten kaldırılarak, Kanun değişikliği ile belirlenen deneyim şartını sağlayan serbest 

harita ve kadastro mühendislerine lisanslı büro faaliyeti yürütebilme imkânı getirilmektedir. Bu 

değişikliğe uygun olarak maddede yapılan düzenleme ile, lisanslı mühendislerin serbest harita ve 

kadastro mühendislik faaliyeti de yürütebilmeleri amaçlanmaktadır.

Madde 2- Madde ile, lisans belgesi alma şartlarından olan beş yıl deneyim şartı on yıla 

çıkartılmakta, lisans belgesi sahibi olabilmenin özel şartlarından olan sınav şartı kaldırılmakta ve 

5368 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan diğer şartları sağlayan mühendislerin lisans belgesi 

alabilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, lisans belgesi alma şartlarından olan teminat bedeli elli bin Türk 

Lirasına çıkarılmaktadır.

Madde 3- Madde ile, 5368 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle sınav şartından 

vazgeçildiğinden; lisanslı harita kadastro mühendislik sınavını düzenleyen mezkur maddenin 

yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.

Madde 4- Madde ile, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının; 

- Lisanslı mühendisin talep ettiği ilçede kurulması ve kurulduğu ilçenin bağlı olduğu il genelinde 

yetkili olabilmesi,

-  Faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için mühendis veya meslek alanı ile ilgili 

tekniker veya teknisyen unvanlarında en az 3 kişi çalıştırmakla yükümlü olması ve her halde en az bir 

mühendis çalıştırmasının zorunlu olması,

-  Faaliyetlerinin denetiminin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevlendireceği denetime 

yetkili kılınan personel tarafından yapılması,

amaçlanmaktadır.

Ayrıca Kanun kapsamına giren işlem başvurularının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 

belirlenen yöntemlerle yapılması öngörülmektedir.
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Madde 5- Madde ile, lisanslı mühendislerin disiplin suçu teşkil eden fiil ve halleri ile belirtilen 
fiil ve haller nedeniyle lisanslı mühendislere uygulanabilecek disiplin cezalarının belirlenmesi 
amaçlanmaktadır.

Madde 6- 5368 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde değişiklik yapılarak lisanslı büroların il 
genelinde yetkili olabilmesi öngörüldüğünden; madde ile bu değişikliğe uygun teknik düzenleme 
yapılmaktadır. Ayrıca, lisanslı büroların yetkili oldukları il dâhilinde lisanslı büro kurulmamış ilçelerde 
şube veya irtibat bürosu açabilmeleri düzenlenmektedir.

Madde 7- Teklifin 5 inci maddesi ile disiplin suç ve cezaları belirlendiğinden madde ile bu 
değişikliğe uygun teknik düzenleme yapılmaktadır.

Madde 8- Teklifin 5 inci maddesi ile disiplin suç ve cezaları belirlendiğinden madde ile bu 
değişikliğe uygun düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca, lisanslı mühendislere verilebilecek idari para 
cezası tutarının üst limiti caydırıcılık sağlama amaçlı olarak arttırılmakta ve idari para cezalarına karşı 
tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açılabilmesi hüküm altına 
alınmaktadır.

Madde 9- 5368 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle sınav şartı kaldırıldığından; 
madde ile daha önceden sınava girip büro açmaya hak kazanarak lisanslı büro faaliyetlerini yürütmek 
üzere Devlet memurluğundan istifa edenlerin; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde açıktan, naklen ve yeniden atama sayısı 
sınırlamaları uygulanmadan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarına atamalarının sağlanması 
amaçlanmaktadır.

Madde 10- Yürürlük maddesidir.

Madde 11- Yürütme maddesidir.
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
 Türkiye Büyük Millet Meclisi
	 Bayındırlık,	İmar,	Ulaştırma	ve
	 Turizm	Komisyonu	 29/03/2021
	 Esas	No:	2/3490
	 Karar	No:	8

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/3490 esas numaralı “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Komisyonumuzun 23/3/2021 tarihinde yapılan 
toplantısında görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur.
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1. Giriş
Kocaeli Milletvekili İlyas ŞEKER ve 77 milletvekili tarafından 18/3/2021 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/3490 esas numaralı Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Başkanlıkça 
aynı tarihte esas komisyon olarak Komisyonumuza, tâli komisyon olarak Adalet Komisyonuna havale 
edilmiştir.

Teklif, Komisyonumuzun 23/3/2021 tarihli toplantısında, teklifin imza sahiplerinden Kırklareli 
Milletvekili Selahattin MİNSOLMAZ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği 
temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmüştür.

2. 2/3490 Esas Numaralı Kanun Teklifinde Öngörülen Düzenlemeler 
Teklifle, 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları 

Hakkında Kanunda değişiklik yapılmaktadır. Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde Teklifle,
Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tâbi olmayan aplikasyon, yer gösterme ve plân örneği 

işlemlerinin yapım ve kontrolü, tescile tâbi olan cins değişikliği, arzî irtifak hakkı tesisi veya terkini, 
birleştirme ve muhdesatın terkini işlemlerinin yapım sorumluluğu ile TKGM tarafından belirlenecek 
kadastro teknik hizmetleri niteliğindeki diğer işlerin, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca 
(LİHKAB) yerine getirilebilmesi;

Lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin, faaliyetlerini yürüttükleri süre içinde serbest harita ve 
kadastro mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini de yürütebilmesi;

Lisans almak için yatırılması öngörülen teminatın 50 bin liraya çıkarılması;
LİHKAB’ların il genelinde yetkili olmak üzere, lisans sahibi mühendisin talep ettiği ilçede 

kurulabilmesi;
Lisans sahiplerinin lisanslarını devretmesi, şube veya irtibat bürosu adı altında birden fazla 

büro kurmasının yasaklanması, ancak lisans sahiplerinin yetkili oldukları il dâhilinde lisanslı büro 
kurulmamış ilçelerde şube veya irtibat bürosu açmalarına imkân verilmesi;

Lisanslı bürolarda, en az biri lisans sahibi dışında mühendis olmak üzere, mühendis, tekniker veya 
teknisyen unvanlarından en az üç personel çalıştırılmasının zorunlu olması;

Disiplin cezası gerektiren fiillerin belirlenmesi ve bu fiillere verilecek cezaların uyarma, kınama, 
lisansın geçici veya sürekli iptali olmak üzere dört şekilde olması;

Uyarma ve kınama cezalarını gerektiren fiil ve hâllerin öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay; lisansın 
geçici ve sürekli iptali cezasını gerektiren fiil ve hâllerin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay; herhalde 
disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde disiplin cezası verilmezse ceza 
verme yetkisinin zamanaşımına uğraması;

Disiplin soruşturmasında savunma süresinin 7 gün olması ve verilen disiplin cezalarına karşı idari 
yargı yoluna başvurulabilmesi;

Lisanslı mühendislere uygulanabilecek idari para cezası miktarının üst sınırının 10 bin liradan 50 
bin liraya yükseltilmesi;
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14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışırken istifa ederek 
LİHKAB açanlardan, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde başvuranlara, 
herhangi bir sınırlamaya tâbi olmaksızın TKGM kadrolarına devlet memuru olarak atanmalarına imkân 
tanınması;

Kanunun, yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmesi; öngörülmektedir.
3. Teklifin Geneli Üzerinde Yapılan Görüşmeler
Görüşmelerde Teklifin imza sahiplerinden Kırklareli Milletvekili Selahattin MİNSOLMAZ 

tarafından yapılan açıklamalarda,
17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun l’inci maddesi 

uyarınca ülkemizde mühendislik ve mimarlık unvanı alabilmek ve bu meslekleri icra edebilmek için 
bu mesleklere ilişkin diploma sahibi olmak gerektiği, 27/8/2008 tarihli Resmi Gazetede yer alan 
Tapu Plânları Tüzüğünde mühendis tanımına yer verildiği, 6’ncı maddesinde mühendisler tarafından 
yapılacak teknik işlerin sıralandığı ifade edilerek bahsi geçen mevzuata göre mühendislik ve mimarlık 
eğitimi veren üniversitelerden mezun olan harita ve kadastro mühendislerinin iş tasnifi olmaksızın 
serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yapabilme hakkını haiz olduğu, 
ancak 5368 sayılı Kanunla, harita ve kadastro mühendislerine verilen yetkilerde sınırlamalara gidildiği, 
bu Kanunun l’inci maddesine göre LİHKAB’larca yapılacak işlerin genel ifadeyle, kadastro teknik 
hizmetlerinden tescile tabi olmayan işlerin yapım ve kontrolü ile tescile tabi olan işlerin yapımı olarak 
belirlendiği, buna rağmen bu işlerin çıkarılan yönetmelik ve genelgelerle sürekli genişletildiği, bunun 
sonucunda da konunun yargıya taşındığı, Kanunda geçen “tescile tabi bazı işler” ifadesinden hareketle 
serbest harita ve kadastro mühendisleri tarafından yerine getirilen 3194 sayılı İmar Kanununun 15’inci 
ve 16’ncı maddelerine göre ifraz; 18’inci maddesine dayalı arazi ve arsa düzenleme işlemleri, kadastro 
çalışmaları, kadastro yenileme çalışmaları, kamulaştırma çalışmaları gibi birçok işin de lisanslı bürolara 
devredilmesinin mümkün olduğu, Tapu Plânları Tüzüğüyle verilen ancak 5368 sayılı Kanunla çelişkili 
bir şekilde sınırlandırılan serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin, ayırma 
(ifraz) ve yola terk, ihdas işlemleri, yapı aplikasyon projesi, vaziyet plânı, bağımsız bölüm plânı, röperli 
kroki, fennî mesuliyet, plân, kota ve kübaj hesabı, ihale işlerinde kadastro yapım, kadastro yenilemesi, 
arazi toplulaştırması, sayısal harita üretimi, imar uygulaması ve benzeri işler olduğu, serbest harita 
ve kadastro mühendislerine verilen işler incelendiğinde LİHKAB’a verilen işlerin aslında serbest 
harita kadastro mühendisleri tarafından dolaylı olarak yapılmakta, hatta LİHKAB’a verilen işlerin 
serbest harita kadastro mühendislerinin yaptığı işlemlerin içerisinde teferruat niteliğinde işler olduğu, 
LİHKAB’lara verilen bu işleri serbest harita kadastro mühendisleri bir bütünün içinde yapabilirken, 
bu işlerin tek başına yapılmasının ilgili kanunla kısıtlanmasının çelişki doğurduğu, somut bir örnek 
vermek gerekirse, bir serbest harita ve kadastro mühendisinin bir imar plânı uygulaması yapabilirken 
imar plânı içinde bir parselin aplikasyonunu yapamadığı bir durumun ortaya çıktığı, Teklif ile serbest 
harita ve kadastro mühendislerinin yaptıkları toplu işlemlerdeki tevhit -birleştirme- aplikasyon, cins 
değişikliği, irtifak hakkı tesisini müstakil olarak yapamama uygulamasına son verileceği;

Hâlihazırda 19 ilde iş potansiyeli yeterli olmadığı için LİHKAB bulunmadığı ancak bu illerde 
196 adet serbest harita kadastro mühendislik bürosunun faaliyette olduğu, 28 ilde sadece birer adet 
LİHKAB varken bu 28 ilde 508 adet serbest harita kadastro mühendislik bürosu bulunduğu, Teklifle 
bir ilde birden fazla serbest harita kadastro mühendisi olduğu için vatandaşların hizmete daha kolay 
ulaşmasının sağlanacağı ve rekabet oluşacağı;
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Teklifle, üniversitelerde aynı eğitimi alıp aynı bölümlerden mezun olmuş harita kadastro 
mühendisleri arasındaki çatışma ve haksız rekabete son vermek için her iki grubun da aynı işleri 
yapabilmesine imkân tanınarak işlerin adil paylaşımının sağlanmış olacağı, mevcut uygulamanın 
sektörde çalışma barışını bozduğu ifade edilmiştir.

Toplantıya katılan milletvekilleri tarafından yapılan açıklamalarda,
Mevcut durumda 220 civarında olan lisanslı büro sayısının Teklifin kabul edilmesi durumunda 

çok artacağı, hâlihazırdaki büroların denetlenmesi kolay değilken sayıları daha da artacak büroların 
denetlenmesinin zor olabileceği;

Teklifle, daha önceden kamu görevlisi olup lisanslı büro açmak için kamudan ayrılanlara geri 
dönme hakkı getirildiği, hâlihazırda kamuda az harita kadastro mühendisi istihdam edildiği, kamuya 
geri dönecek mühendislerin birkaç yıl boyunca yeni mühendislerin önünü tıkayabileceği, bu durumun 
haksız bir durum meydana getirebileceği;

Teklifle getirilen düzenlemenin lisanslı bürolar açısından da avantajlı olduğu, düzenlemeyle birlikte 
lisanslı büroların yapamadıkları bazı işleri de yapmaları sağlanarak iş hacimlerinin genişlenmesine 
imkân tanındığı, hâlihazırdaki büroların bulundukları illerde uzun yıllardır faaliyet gösteren bürolar 
olmaları nedeniyle belli bir tanınırlıklarının bulunduğu, Teklifin bu bürolar için aleyhte değil lehte bir 
durum doğuracağı;

Teklifte yer alan düzenlemelerden etkilenen bazı kesimlerin, bu Teklifi, Komisyonun serbest harita 
mühendisi olan üyelerinin getirdiği şeklinde bir algı oluşturmaya çalışmasının art niyetli olduğu, Teklif 
üzerinde iki yıldan fazla bir süre çalışılarak süreç içinde konunun muhataplarının görüşüne de pek çok 
kez başvurulduğu;

Serbest harita kadastro mühendislerinin 18 uygulaması, kentsel dönüşüm, kübaj hesabı, yol projesi 
gibi işlemleri yaparken en temel işlemlerden biri olan aplikasyon işlemini yapamadığı, lisanlı harita 
kadastro bürosu sayısının artması ve Teklifle bürolarda çalışacak asgari personel sayısının belirlenmesi 
ile yeni istihdam imkânının doğacağı, serbest ve lisanslı büroların birleşeceği, hizmet kalitesinin 
artacağı;

Teklifin, iş tanımına ilişkin l’inci maddesinde yer alan “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
belirleyeceği diğer işler” ibaresinin muğlak bir ifade olduğu, bu ifadenin lisanslı bürolar ile serbest 
büroların işlemleri arasında karmaşa meydana getirebileceği, lisans sahibi olabilmek için getirilen 
on yıllık sürenin beş yıla düşürülmesi gerektiği, on yıllık sürenin deneyim açısından olumlu olmakla 
birlikte beş yıllık sürenin de hizmetin tabana yayılmasını sağlayarak niteliği artıracağı;

Uygulamada TKGM’nin bir ilde açılabilecek LİHKAB sayısına kontenjan sınırı getirdiği, lisans 
sınavını geçen ve aynı ili tercih edenler arasından kontenjan dâhilinde en yüksek puan alan kişilerin 
o ilde LİHKAB açabileceği, bu durumda mesleğe daha sonra giren kişilerin yapılacak sınavlarda 
başarılı olmalarına rağmen kontenjan sınırı nedeniyle o ilde büro açmalarının mümkün olmayacağı, 
Teklifle sınav şartı kaldırılmasına rağmen metinde kontenjan sınırlamasına ilişkin bir düzenlemeye yer 
verilmediği, bu hükmün yönetmelikle düzenlenmesi yerine, metne kontenjan sınırı belirlenemeyeceğine 
ilişkin hüküm konulması gerektiği;

Yapı denetim kuruluşlarının iş dağılım sistemi gibi LİHKAB’lara verilecek işlerin dağılımının 
da TKGM tarafından elektronik ortamda, merkezi bir şekilde yapılması, bu durumun denetimi 
kolaylaştıracağı, gayriresmî işlerin engellenmesini sağlayarak vergi kaybını önleyeceği, buna ilişkin 
bir hükmün de Teklifte yer alması gerektiği; bu görüşe karşılık, yapı denetim kuruluşlarının iş dağılım 
sisteminin LİHKAB’lara için uygun olmadığı, yapı denetim sisteminde, bir projenin belediye tarafından 
onaylanmasının akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulduğu, Bakanlığın onbeş gün içinde 
projeye bir yapı denetim kuruluşu görevlendirdiği, görevlendirilen kuruluşun işi kabul etmemesi 
durumunda yeni bir görevlendirmenin beklenmesi gerektiği, bu sürecin zaman kaybı oluşturduğu, bir 
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projeye başlamak için lazım olan ilk evraklardan olan vaziyet plânı ve röperli krokinin hemen alınması 
gerektiği, imar durumunun alınabilmesi açısından önemli olan bu evrakların alınması amacıyla 
LİHKAB görevlendirilmesini beklemenin süreci yavaşlatacağı;

5368 sayılı Kanun kabul edildiği zaman, ülke çapında 1045 lisanslı büro açılmasının öngörüldüğü 
ancak geçen zaman içinde sadece 220 civarında büro açılabildiği, az sayıda büronun mevcut iş yükünü 
kaldırmasının mümkün olmadığı, yeni sınav açılmış olsaydı ülke çapında yeterli lisanslı büro olacağı 
ve bu düzenlemeye ihtiyaç kalmayacağı dile getirilmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki ADLI tarafından yapılan açıklamalarda,
2010 yılından önce şu anda LİHKAB’ların yaptığı bütün işlerin TKGM’nin kadastro birimleri 

tarafından yapıldığı, 5368 sayılı Kanun ile bu hizmetlerin özel sektöre devredildiği, bu düzenlemeyi 
yaparken amaçlananın bir meslek grubu içinde ayrım yapmak değil, devletin tekelinde yürütülen bazı 
hizmetlerin lisans almış bürolar tarafından yapılması olduğu, lisanslı büroların yaptığı işler dışında kalan 
işlerin serbest bürolar tarafından yapılmasının amaçlandığı, ancak Kanun uygulanmaya başlandıktan 
sonra gerek sınavlar gerekse kanuni boşluklardan dolayı ciddi sorunlar yaşanmaya başlandığı, lisans 
sınavlarının defalarca iptal edildiği, iptallerden dolayı sorunlar meydana geldiği, 2017 yılından sonra, 
ekonomik koşulların da etkisiyle, serbest çalışan bürolarla lisanslı bürolar arasında çatışmalar yaşandığı, 
bu nedenle yeni lisans sınavının yapılamadığı, bu sorunları gidermek amacıyla Teklifin hazırlandığı, 
Teklif metninde açılacak bürolar için kontenjan sınırı konulamayacağına dair bir hüküm koymaya 
gerek olmadığı, şartları taşıyan herkesin lisans sahibi olup büro açabileceği, kontenjan sınırına ilişkin 
yönetmelikle bir düzenleme yapılmasının kanuna aykırı olacağı ifade edilmiştir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali İPEK tarafından,
Odaya üye harita ve kadastro mühendisi sayısının yirmi bini bulduğu, 5368 sayılı Kanun ve 

buna bağlı yönetmelikte boşluk olması, bazı hususların yeterince açık ifade edilememesi nedeniyle 
uygulamada birtakım uyuşmazlıklar yaşandığı, çalışma barışının ve dayanışmasının bozulduğu, 
aynı meslek grubu içinde ayrışma yaşandığı, mevcut sistemin tekelleşmeyi getirdiği, görüşülmekte 
olan Teklifin aynı sorunlara yol açmayacak şekilde net düzenlemeler içermesi gerektiği, sınavın 
kaldırılmasının önemli bir adım olduğu ancak iş dağılımının otomasyona bağlanması ve eşit bir şekilde 
yapılması gerektiği, bu yapılmadığı takdirde tekelleşmenin devam edebileceği, Teklifle öngörülen 
çalışma süresinin on yıl yerine beş yıl olması gerektiği, zira Teklifin l’inci maddesi kapsamında lisanslı 
harita kadastro mühendislerinin aynı zamanda serbest harita kadastro mühendislik hizmetlerini de 
yürütebilecekleri, bu durumda lisans sahibi olmayan mühendislerin lisanslı mühendisin yanında ücretli 
olarak çalışacağı, hâlihazırda üye sayısının çok yüksek olması ve yıl şartından dolayı lisans sahibi 
olmayanların meslek hayatlarını sürdürme anlamında ciddi mağduriyet yaşayacakları, Teklif metninde 
lisanslı büro kontenjan sınırı belirlenmesini engelleyen hükme yer verilmesi gerektiği, Teklifin, lisansın 
geçici iptalini düzenleyen 5’inci maddesinin (ç) bendinin kaldırılması gerektiği, bu hükmün, serbest 
mühendislere lisanslı büro faaliyetlerini yaptırma amacıyla çeliştiği ifade edilmiştir.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği Başkanı Eyüp ÖZKAN tarafından,
Hâlihazırda 223 lisanslı büroda 1600 çalışan bulunduğu, üyelerinin lisanslarını sınavla kazandığı, 

sınavda öngörülen 1000 kontenjana karşılık 2500 kişinin sınava girdiği, sadece 223 kişinin sınavı 
kazandığı, aradan geçen zamanda TKGM tarafından sınav yapılmadığı için lisanslı bürolarla serbest 
bürolar arasında sorun ortaya çıktığı, LİHKAB’ların yürüttüğü hizmetin bir kamu hizmeti olduğu, bu 
hizmeti verecek kişileri seçmenin en etkin yönteminin sınav olduğu, hem lisanslı mühendislik hem 
de serbest mühendislik hizmetlerinin aynı büroda yürütülecek olmasının denetim açısından sorun 
yaratabileceği, kamu adına yürütülen lisanslı mühendislik hizmetlerinin denetimsiz hâle gelmemesi 
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gerektiği, 2013 yılından günümüze kadar yapılan denetimlerde dört büronun lisansının çeşitli 
gerekçelerle iptal edildiği ifade edilmiştir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Serbest Çalışanlar Komisyonu Başkanı Ali 
Faruk ÇOLAK tarafından,

Ülkemizde 2827 adet serbest harita kadastro mühendislik bürosu bulunduğu, 5368 sayılı Kanun 
öncesinde aplikasyon, cins değişikliği gibi işlemlerin TKGM tekniker ve teknisyenleri tarafından yerine 
getirildiği, mühendislerin kontrol görevini yürüttüğü, Kanun sonrasında bu işlerin lisanslı bürolarda 
çalışan yine tekniker ve teknisyenler tarafından yerine getirildiği, mühendislerin de kontrol görevini 
yerine getirdiği, 5368 sayılı Kanunun gerekçesinde yıllık belli sayıda işlemin, yaklaşık bin lisanslı büro 
tarafından yerine getirilmesinin öngörüldüğü, ancak sınavların sürekli iptal edilmesi, güvenilirliğini 
yitirmesi nedeniyle sınav şartının belirleyiciliğini kaybettiği dile getirilmiştir.

4 . Komisyonun Maddeler Hakkında Kararı
Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kabul 

edilmiştir.
Teklifin,
l’inci maddesi; redaksiyon kapsamında, metinde yer alan yazım hatasının düzeltilmesi;
4’üncü maddesi; redaksiyon kapsamında, işlenecek hükmün l’inci fıkrasında gereksiz yere 

tekrarlanan “belgesi” kelimelerinin çıkarılması ve işlenecek hükmün 5’inci fıkrasının başına, 
tereddütleri gidermek amacıyla “Bu” ibaresinin eklenmesi;

5’inci maddesi; redaksiyon kapsamında, işlenecek hükmün 4’üncü fıkrasının (a) bendinde yer alan 
“bir” ibaresinin diğer bentlerle uyum açısından rakamla yazılması, 5’inci fıkrasında yer alan yazım 
hatasının düzeltilmesi, 7 ve 8’inci fıkralarında gereksiz yere tekrarlanan “disiplin” kelimelerinin 
çıkarılması suretiyle,

2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Maddeler üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasını müteakip Teklifin tümü oya sunulmuş ve 

Teklif oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
Muhalefet şerhi olan üyelerin, şerhlerini vermeleri için 26/3/2021 günü, mesai bitimine kadar süre 

verilmiştir.
Komisyon tarafından verilen yetki doğrultusunda, teklifin tamamı tereddütleri gidermek, anlamı 

netleştirmek amacıyla terim ve ibareler; kanun dili ve tekniği bakımından gözden geçirilmiş; metinde 
redaksiyon mahiyetinde ekleme ve değişiklikler yapılmıştır.

İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca, Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 
temsil etmek üzere, İstanbul Milletvekili Mustafa DEMİR ve Kocaeli Milletvekili İlyas ŞEKER özel 
sözcü olarak seçilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Sözcü
	 Tahir	Akyürek	 Metin	Yavuz	 Jülide	İskenderoğlu
 Konya Aydın Çanakkale
 Kâtip Üye Üye
	 Burhan	Çakır	 İbrahim	Halil	Oral Ertunç	Erkan	Balta
 Erzincan Ankara Artvin
 (Son oylamada bulunamadı) (Muhalefet şerhimiz vardır) 
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 Üye Üye Üye
	 Ahmet	Uzer	 İsmet	Tokdemir	 Gökan	Zeybek
 Gaziantep Hatay İstanbul
   (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)
  Üye Üye Üye
	 Hayrettin	Nuhoğlu	 Hulusi	Şentürk	 Mustafa	Demir
 İstanbul İstanbul İstanbul
 (Son oylamada bulunamadı,  (Bu raporun özel sözcüsü)
 muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye

	 Şamil	Ayrım	 Necip	Nasır	 Hasan	Baltacı
 İstanbul İzmir Kastamonu
   (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye
	 İlyas	Şeker	 Ahmet	Erbaş	 Baki	Şimşek
 Kocaeli Kütahya Mersin
 (Bu raporun özel sözcüsü,  
 toplantıya katılamadı)

 Üye Üye Üye
	 Mürsel	Alban	 Recep	Uncuoğlu	 Nuran	İmir
 Muğla Sakarya Şırnak
 (Muhalefet şerhimiz vardır)  (Muhalefet şerhimiz vardır)
  Üye
  Hamdi	Uçar
  Zonguldak
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MUHALEFET ŞERHİ
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 Gökan Zeybek Hasan Baltacı  İsmet Tokdemir
	 İstanbul	 Kastamonu	 Hatay	

  
  Mürsel Alban 
	 	 Muğla



‒ 20 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 253)

MUHALEFET ŞERHİ
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   Nuran İmir
	 	 	 Şırnak
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MUHALEFET ŞERHİ
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 Hayrettin Nuhoğlu İbrahim Halil Oral
	 İstanbul	 Ankara
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(Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve
77 Milletvekilinin Teklifi)

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 1-16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı 
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları 
Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tâbi 
olmayan aplikasyon, yer gösterme ve plan örneği 
işlemlerinin yapım ve kontrolü, tescile tâbi olan cins 
değişikliği, arz-i irtifak hakkı tesisi veya terkini, 
birleştirme ve muhdesatın terkini işlemlerinin 
yapım sorumluluğu ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce belirlenecek kadastro teknik 
hizmetleri niteliğindeki diğer işler lisanslı harita 
kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilir. 
Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, bu 
Kanun kapsamında faaliyetlerini yürüttükleri süre 
içerisinde serbest harita ve kadastro mühendislik ve 
müşavirlik faaliyeti de yürütebilirler. Kamu kurum 
ve kuruluşlarının diğer kanunlar ve ilgili mevzuata 
göre hak, görev ve yetkileri devam eder.”

MADDE 2- 5368 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü 
fıkrasının (b) bendinde yer alan “beş” ibaresi “on” 
şeklinde, (d) bendinde yer alan “Onbin Yeni Türk 
Lirası” ibaresi “Elli bin Türk Lirası” şeklinde 
değiştirilmiş ve (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Lisanslı harita kadastro mühendislik 
bürolarının açılıp işletilmesi, lisans sahibi olanlara 
aittir.”

MADDE 3-5368 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4-5368 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- 2 nci maddede yer alan şartları 
taşıyan ve lisans belgesi başvurusunda bulunan 
mühendislere, lisanslı harita ve kadastro mühendislik 
faaliyeti yürütebilmeleri için Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü tarafından lisans belgesi verilir.

MADDE 1-16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı 
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları 
Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tâbi 
olmayan aplikasyon, yer gösterme ve plan örneği 
işlemlerinin yapım ve kontrolü, tescile tâbi olan 
cins değişikliği, arzî irtifak hakkı tesisi veya terkini, 
birleştirme ve muhdesatın terkini işlemlerinin 
yapım sorumluluğu ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce belirlenecek kadastro teknik 
hizmetleri niteliğindeki diğer işler lisanslı harita 
kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilir. 
Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, bu 
Kanun kapsamında faaliyetlerini yürüttükleri süre 
içerisinde serbest harita ve kadastro mühendislik ve 
müşavirlik faaliyeti de yürütebilirler. Kamu kurum 
ve kuruluşlarının diğer kanunlar ve ilgili mevzuata 
göre hak, görev ve yetkileri devam eder.”

MADDE 2- 5368 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasının (b) 
bendinde yer alan “beş” ibaresi “on” şeklinde, (d) 
bendinde yer alan “Onbin Yeni Türk Lirası” ibaresi 
“Elli bin Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın 
(e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Lisanslı harita kadastro mühendislik 
bürolarının açılıp işletilmesi, lisans sahibi olanlara 
aittir.”

MADDE 3- 5368 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 5368 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- 2 nci maddede yer alan 
şartları taşıyan ve lisans başvurusunda bulunan 
mühendislere, lisanslı harita ve kadastro 
mühendislik faaliyeti yürütebilmeleri için Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından lisans verilir.

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ İLYAS ŞEKER VE 
77 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

LİSANSLI HARİTA KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN

LİSANSLI HARİTA KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ
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Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları 
il genelinde yetkili olmak üzere lisanslı mühendisin 
talep ettiği ilçede kurulur.

Lisanslı bürolar, meslek alanıyla ilgili 
mühendis, tekniker veya teknisyen unvanlarında 
en az 3 kişi çalıştırmakla yükümlüdür. Bu hüküm 
doğrultusunda çalıştırılanlardan en az birinin lisans 
sahibi dışında bir mühendis olması zorunludur.

Lisansların verilmesi, iptal edilmesi ve 
sicillerin tutulması ile lisanslı büro faaliyetlerinin 
denetimini yaparak uyarma, kınama, lisansın geçici 
veya sürekli iptali cezalarını vermeye Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Kanun kapsamına giren işlem başvuruları, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen 
yöntemlerle yapılır.

Kuruluş, görev, lisans verilmesi, iş dağıtımı, 
lisanslı büro yetkilendirmesi ve denetime ilişkin 
usul ve esaslar ile mekân, personel ve donanımlarına 
ilişkin hususlar yönetmelikte belirlenir.”

MADDE 5-5368 sayılı Kanuna 4 üncü 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 4/A 
maddesi eklenmiştir.

“Disiplin suç ve cezaları
MADDE 4/A- Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü, kadastro teknik hizmetleri kapsamında 
yaptıkları iş ve işlemler ile mekân, personel, 
donanım ve arşiv düzeni ile ilgili konularda 
lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarını ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde denetler. Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü, denetim, inceleme ve 
soruşturma sonucu tespit ettiği hata, eksiklik ve 
olumsuzluklardan dolayı lisanslı harita ve kadastro 
mühendislerine uyarma, kınama, lisansın geçici 
iptali ve lisansın sürekli iptali cezalarını verir.

Uyarma: Lisanslı mühendisin, hizmet ve 
davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin 
yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren 
fiil ve haller şunlardır:

a) Görevine yakışmayan tutum ve davranışta 
bulunulması.

b) İlgili mevzuat hükümleri ile Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 
belirlenen usul ve esasların tam ve zamanında 
yerine getirilmesinde gerekli dikkat ve özenin 
gösterilmemesi veya hatalı iş ve işlemlere sebebiyet 
verilmesi.

Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları 
il genelinde yetkili olmak üzere lisanslı mühendisin 
talep ettiği ilçede kurulur.

Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, 
meslek alanıyla ilgili mühendis, tekniker veya teknisyen 
unvanlarında en az 3 kişi çalıştırmakla yükümlüdür. Bu 
hüküm doğrultusunda çalıştırılanlardan en az birinin 
lisans sahibi dışında bir mühendis olması zorunludur.

Lisansların verilmesi, iptal edilmesi ve 
sicillerin tutulması ile lisanslı büro faaliyetlerinin 
denetimini yaparak uyarma, kınama, lisansın geçici 
veya sürekli iptali cezalarını vermeye Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Bu Kanun kapsamına giren işlem başvuruları, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen 
yöntemlerle yapılır.

Kuruluş, görev, lisans verilmesi, iş dağıtımı, 
lisanslı büro yetkilendirmesi ve denetime ilişkin 
usul ve esaslar ile mekân, personel ve donanımlarına 
ilişkin hususlar yönetmelikte belirlenir.”

MADDE 5- 5368 sayılı Kanuna 4 üncü 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 
eklenmiştir.

“Disiplin suç ve cezaları
MADDE 4/A- Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü, kadastro teknik hizmetleri kapsamında 
yaptıkları iş ve işlemler ile mekân, personel, 
donanım ve arşiv düzeni ile ilgili konularda 
lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarını ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde denetler. Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü, denetim, inceleme ve 
soruşturma sonucu tespit ettiği hata, eksiklik ve 
olumsuzluklardan dolayı lisanslı harita ve kadastro 
mühendislerine uyarma, kınama, lisansın geçici 
iptali ve lisansın sürekli iptali cezalarını verir.

Uyarma: Lisanslı mühendisin, hizmet ve 
davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin 
yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren 
fiil ve haller şunlardır:

a) Görevine yakışmayan tutum ve davranışta 
bulunulması.

b) İlgili mevzuat hükümleri ile Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 
belirlenen usul ve esasların tam ve zamanında 
yerine getirilmesinde gerekli dikkat ve özenin 
gösterilmemesi veya hatalı iş ve işlemlere sebebiyet 
verilmesi.
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c) Görevine veya iş sahiplerine karşı ilgisiz 
kalınması.

ç) Çalışma saatleri içerisinde büronun hizmete 
hazır bulundurulmaması.

d) Tabelanın Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün belirlediği biçimde olmaması veya 
asılı bulundurulmaması.

e) Asgari büro mekânı, asgari donanım 
veya asgari personel bulundurma koşullarının 
sağlanmasına dair idarî kararlara uyulmaması.

f) İş kabul ve sözleşmesi esaslarına 
uyulmaması.

g) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen eğitimlere katılınmaması.

Kınama: Lisanslı mühendisin hizmet ve 
davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile 
bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve 
haller şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri ile Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 
usul ve esaslara kasıtlı olarak uyulmaması, kasten 
hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verilmesi.

b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
görevlilerine, iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz 
veya hareketle sataşılması.

c) Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı 
davranışlarda bulunulması.

ç) İmza yetkisi devri esaslarına aykırı 
davranılması.

d) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve 
lisanslı büronun itibar ve güven duygusunu sarsacak 
nitelikte davranışlarda bulunulması.

e) Hizmetle ilgili konularda yükümlü olduğu 
kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunulması.

Lisansın geçici iptali: Fiilin ağırlık derecesine 
göre lisanslı mühendisin faaliyetlerinin 6 ay ila 3 yıl 
arasında durdurulmasıdır. Lisanslı mühendislerin;

a) İki yıl içinde üç defa uyarma veya iki defa 
kınama cezası almış olmaları halinde lisansları 1 yıl 
süreyle,

b) Kullanılmış teminatları öngörülen sürede 
tamamlamamaları veya teminatları öngörülen 
sürede yenilememeleri durumlarında lisansları 
teminatın yenilenmesine kadar,

c) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca 
verilen meslekten süreli men cezası almış olmaları 
halinde lisansları men süresi kadar,

c) Görevine veya iş sahiplerine karşı ilgisiz 
kalınması.

ç) Çalışma saatleri içerisinde büronun hizmete 
hazır bulundurulmaması.

d) Tabelanın Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün belirlediği biçimde olmaması veya 
asılı bulundurulmaması.

e) Asgari büro mekânı, asgari donanım 
veya asgari personel bulundurma koşullarının 
sağlanmasına dair idarî kararlara uyulmaması.

f) İş kabul ve sözleşmesi esaslarına 
uyulmaması.

g) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen eğitimlere katılınmaması.

Kınama: Lisanslı mühendisin hizmet ve 
davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile 
bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve 
haller şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri ile Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 
usul ve esaslara kasıtlı olarak uyulmaması, kasten 
hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verilmesi.

b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
görevlilerine, iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz 
veya hareketle sataşılması.

c) Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı 
davranışlarda bulunulması.

ç) İmza yetkisi devri esaslarına aykırı 
davranılması.

d) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve 
lisanslı büronun itibar ve güven duygusunu sarsacak 
nitelikte davranışlarda bulunulması.

e) Hizmetle ilgili konularda yükümlü olduğu 
kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunulması.

Lisansın geçici iptali: Fiilin ağırlık derecesine 
göre lisanslı mühendisin faaliyetlerinin 6 ay ila 3 yıl 
arasında durdurulmasıdır. Lisanslı mühendislerin;

a) İki yıl içinde üç defa uyarma veya iki defa 
kınama cezası almış olmaları halinde lisansları bir 
yıl süreyle,

b) Kullanılmış teminatları öngörülen sürede 
tamamlamamaları veya teminatları öngörülen 
sürede yenilememeleri durumlarında lisansları 
teminatın yenilenmesine kadar,

c) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca 
verilen meslekten süreli men cezası almış olmaları 
halinde lisansları men süresi kadar,
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ç) Lisanslı büro çalışma mekânlarında Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 
hizmetler dışında işlem yapmaları durumunda 
lisansları 1 yıl süreyle,

d) Kayıt dışı iş almaları ve işlem yapmaları 
durumunda lisansları 1 yıl ila 3 yıl süreyle,

e) Kasıtlı olarak birden çok işlemde, 4/1/1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun 
olarak belgelerini tevsik etmemeleri halinde 
lisansları 6 ay ila 3 yıl süreyle,

f) Hizmetin yerine getirilmesinde dil, ırk, 
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep 
ayrımı yapılması, kişilerin yarar veya zararını 
hedef tutan davranışlarda bulunulması, hizmet 
mekânı içerisinde siyasi içerikli materyal ve belge 
bulundurulması ve asılması durumunda lisansları 1 
yıl ila 3 yıl süreyle,

iptal edilir.
Lisansın sürekli iptali: Bir daha lisanslı 

mühendislik faaliyetinde bulunmamak üzere 
lisansın iptal edilmesidir. Lisansın sürekli iptali 
cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İki defa lisansın geçici iptali cezası alınması.
b) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca 

verilen meslekten sürekli men cezası alınması.
c) Lisanslı mühendisin ayrı bir lisanslı büro 

açması veya lisans hakkını devretmesi.
ç) Kontrol, denetim ve incelemenin 

engellenmesi.
d) Hizmet ile ilgili olarak her ne şekilde 

olursa olsun, kendine veya üçüncü kişilere çıkar 
sağlanması.

e) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlenmesi.
Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil 

ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer 
eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin 
cezaları verilir.

Uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil 
veya hallerin, iki yıl içerisinde tekerrür etmesi 
halinde bir derece ağır ceza uygulanır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından; 
uyarma ve kınama cezasını gerektiren fiil ve 
hallerin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde, 
lisansın geçici ve sürekli iptali cezasını gerektiren 
fiil ve hallerin öğrenildiği tarihten itibaren altı 

ç) Lisanslı büro çalışma mekânlarında Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 
hizmetler dışında işlem yapmaları durumunda 
lisansları 1 yıl süreyle,

d) Kayıt dışı iş almaları ve işlem yapmaları 
durumunda lisansları 1 yıl ila 3 yıl süreyle,

e) Kasıtlı olarak birden çok işlemde, 4/1/1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun 
olarak belgelerini tevsik etmemeleri halinde 
lisansları 6 ay ila 3 yıl süreyle,

f) Hizmetin yerine getirilmesinde dil, ırk, 
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep 
ayrımı yapılması, kişilerin yarar veya zararını 
hedef tutan davranışlarda bulunulması, hizmet 
mekânı içerisinde siyasi içerikli materyal ve belge 
bulundurulması ve asılması durumunda lisansları 1 
yıl ila 3 yıl süreyle,

iptal edilir.
Lisansın sürekli iptali: Bir daha lisanslı 

mühendislik faaliyetinde bulunmamak üzere 
lisansının iptal edilmesidir. Lisansın sürekli iptali 
cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İki defa lisansın geçici iptali cezası alınması.
b) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca 

verilen meslekten sürekli men cezası alınması.
c) Lisanslı mühendisin ayrı bir lisanslı büro 

açması veya lisans hakkını devretmesi.
ç) Kontrol, denetim ve incelemenin 

engellenmesi.
d) Hizmet ile ilgili olarak her ne şekilde 

olursa olsun, kendine veya üçüncü kişilere çıkar 
sağlanması.

e) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlenmesi.
Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil 

ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer 
eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin 
cezaları verilir.

Uyarma veya kınama disiplin cezasını 
gerektiren fiil veya hallerin, iki yıl içerisinde tekerrür 
etmesi halinde bir derece ağır ceza uygulanır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından; 
uyarma ve kınama disiplin cezasını gerektiren fiil ve 
hallerin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde, 
lisansın geçici ve sürekli iptali cezasını gerektiren 
fiil ve hallerin öğrenildiği tarihten itibaren altı 



‒ 33 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 253)

(Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve
77 Milletvekilinin Teklifi)

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı 
takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına 
uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallere, 
işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin 
cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi 
zamanaşımına uğrar.

Lisans sahibinin savunması alınmadan bu 
Kanunda belirtilen disiplin cezaları verilemez. 
Lisans sahibinden, hakkında isnat edilen suçla 
ilgili tebliğ tarihinden itibaren en az yedi günlük 
süre içinde yazılı olarak savunma yapması istenir. 
Süresinde savunma yapılmaması halinde, savunma 
hakkından vazgeçilmiş sayılır.

Bu Kanun hükümlerine göre verilen disiplin 
cezaları kesin olup, verildiği tarihten itibaren hüküm 
ifade eder ve derhal uygulanır. Disiplin cezalarına 
karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.”

MADDE 6- 5368 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya birinci 
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 
eklenmiş ve fıkranın mevcut ikinci cümlesinde yer 
alan “4 üncü maddenin” ibaresi “4/A maddesinin” 
şeklinde değiştirilmiştir.

“Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, 
lisans hakkını devredemez ve şube veya irtibat 
bürosu adı altında birden fazla büro açamaz.”
“Ancak, yetkili oldukları il dâhilinde lisanslı büro 
kurulmamış ilçelerde şube veya irtibat bürosu 
açabilirler.”

MADDE 7- 5368 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 
“veya yönetmelikte” ibaresi madde metninden 
çıkarılmış ve (c) bendinde yer alan “4 üncü madde 
hükmü” ibaresi “4/A maddesinin beşinci fıkrası” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- 5368 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrası” ibaresi “4/A maddesi” 
şeklinde, “on bin” ibaresi “elli bin” şeklinde 
değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu madde kapsamında verilen idari para cezalarına 
karşı tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde 
idare mahkemesinde dava açılabilir.”
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Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 253)

(Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve
77 Milletvekilinin Teklifi)

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 9- 5368 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- 14/7/1965 tarihli 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak çalışırken istifa ederek lisanslı harita 
kadastro mühendislik bürosu açanlardan, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 
başvuranların, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kadrolarına 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine 
göre atanmalarında açıktan, naklen ve yeniden 
atama sayısı sınırlamaları uygulanmaz.”

MADDE 10- Bu Kanun yayımı tarihinden altı 
ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.
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