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DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES:Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/ANKARA

KONUSU: 15.06.2013  tarih  ve  28678  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  "Lisanslı  Harita  ve  
Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik"in yetki ve şekil yönünden tamamının, 
sebep, konu ve amaç yönünden ise aşağıda hukuka aykırılıkları belirtilen ve sonuç kısmında ayrı  
ayrı  sayılacak  olan  madde  ve  ibarelerinin  öncelikle  yürütmesinin  durdurulması  ve  duruşma 
yapılarak iptali istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ: 15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

OLAYLAR  VE  SÜREÇ: Dava  Konusu  Yönetmelik'in  hukuka  aykırılık  sebepleri  ortaya 
konulmadan  önce  konunun  anlaşılabilir  olması  için  ve  iddialarımıza  dayanak  olmak  üzere 
Yönetmelik'in  yayımlanmasına  kadar  geçen  sürecin  ve  gelişmelerin  aktarılması  zorunlu 
görülmektedir. 

5368  sayılı  Lisanslı  Harita  Kadastro  Mühendisleri  ve  Büroları  Hakkında  Kanun  29.06.2005 
tarihinde, bu Kanun'da öngörülen yönetmeliklerden olan "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve  
Büroları Hakkında Yönetmelik" de 05.05.2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Belirtilen düzenlemelere dayanılarak, 11.10.2009 tarihinde "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri  
ve Büroları" sınavı yapılmıştır.

Bilahare, sınava girip başarısız sayılan bir aday tarafından, sınav kılavuzunda 4 yanlışın, 1 doğru 
cevabı  iptal  edeceğinin  belirtilmesine  rağmen,  sınav  kitapçığına  yanlış  cevapların  dikkate 
alınmayacağının yazılarak hak kaybına uğratıldığı ileri sürülerek sınavın iptali istemiyle açılan dava 
sonucunda;  Ankara  9.  İdare  Mahkemesi'nin  10.02.2011 tarih  ve  E:2010/309,  K:2011/237 sayılı 
Kararıyla, sınav kitapçığına sınav kılavuzuna aykırı olarak konulan ibare nedeniyle sınava girenler 
arasında adaletsizliğe neden olduğu gerekçesiyle  sınavın iptaline karar  verilmiş,  davalı  Tapu ve 
Kadastro  Genel  Müdürlüğü'nün  temyiz  istemine  ve  bu  aşamada  davayı  kazanan  davacının  da 
davadan  feragat  etmek  istemesine  karşın,  Danıştay  Onuncu  Dairesi  05.07.2012  tarih  ve 
E:2011/7268, K:2012/3343 sayılı kararıyla, iptal kararı verildikten sonra kamu yararını yakından 
ilgilendiren  bir  konuda  feragat  hakkı  tanınmasının  hukukun  üstünlüğünü  sağlama  amacıyla 
bağdaşmayacağı  gerekçesiyle  feragat  istemini  kabul  etmezken  sınavın  iptaline  ilişkin  mahkeme 
kararını da hukuka uygun bularak onamıştır.

Bu  süreç  içerisinde  sınava  katılıp,  başarısız  sayılan  bir  başka  adayın  bu  kez  "Lisanslı  Harita  
Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik"in 15/f, 16., 18. ve 19. maddeleri ile bu 
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yönetmeliğe  dayanılarak  yapılan  sınavın  kendisine  ilişkin  sonucunun  iptali  ve  yürütmesinin 
durdurulması  istemiyle  açtığı  davada  da  Danıştay  Onuncu  Dairesi'nin  18.07.2011  tarih  ve 
E:2009/16185 sayılı kararıyla, Yasa'da lisans sahibi olacak kişilerde aranacak şartlar arasında beş yıl 
deneyim ve sınavda başarılı olmak şartı yeterli görülmesine karşın yönetmelikte Mesleki Deneyim 
Değerlerlendirme  Formu  ve  değerlendirme  kriterleri  getirilerek,  yasal  dayanağı  olmayan  bir 
düzenleme yapıldığı gerekçesiyle Yönetmelik'in Mesleki Deneyim Değerlendirme Formuna ilişkin 
15/f,  meslek  deneyim  kriterleri  ve  puanlarına  ilişkin  16.,  puanlamaya  ilişkin  18.  ve  sınav 
sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin 19. maddelerinin yürütülmesinin durdurulmasına, sınavın 
davacının başarısız  sayılmasına ilişkin kısmı  hakkında ise,  idarece sınavın ve sonuçlarının iptal 
edilerek yeni sınav yapılmak suretiyle sınavın tekrar edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildiğinden, 
bu aşamada sınavın davacıya ilişkin kısmı yönünden yürütmesinin durdurulması istemi hakkında 
karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Lisanslı  Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesi uyarınca 
oluşturulan  Lisans  Sınavı  Komisyonu'nun  12.11.2010  tarihli  kararıyla,  Ankara  9.  İdare 
Mahkemesi'nin 28.09.2010 tarih ve E:2010/309 sayılı, sınavın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin 
kararı uyarınca, herkesin katılımına açık yeni bir sınav yapılmasına, lisans belgesi ve kaşe verilmesi  
işlemlerinin  durdurulmasına,  faaliyete  başlayan  lisanslı  mühendislerin  davaya  ilişkin  karar 
kesinleşinceye kadar çalışmaya devam etmesine karar verilmiş, Komisyon'un Harita ve Kadastro 
Mühendisleri  Odasınca  seçilen  üyeleri,  yargı  kararının  uygulanmasının  Komisyonun  görevi 
kapsamında  olmadığı,  yargı  kararının  gereğinin  Tapu ve  Kadastro  Genel  Müdürlüğü'nce  yerine 
getirilmesi gerektiği düşüncesiyle Komisyon kararına katılmamışlardır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ise, 10.05.2011 tarihinde aldığı kararla, mahkeme kararı gereği, 
dava konusu sınavın iptaline, geçerli başvurusu olan adaylarla sınırlı olmak üzere sınavın tekrarına, 
kamu  hizmetlerinin  aksamadan  yürütülmesi  ve  yargı  süreci  sebebiyle  faaliyette  olan  lisanslı 
büroların,  yapılacak  sınav  tekrarı  sonrasındaki  yerleştirme  işlemine  kadar  çalışabileceklerine, 
kararın tüm adaylara (yaklaşık 1200 kişiye) tebliğ edilmesine karar vermiştir.

Diğer yandan, Giresun Milletvekili Sn. Selahattin Karaahmetoğlu'nun yazılı soru önergesi üzerine, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Erdoğan Bayraktar'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 
verdiği  02.05.2012  tarih  ve  B.09.0.SGB.0.11.-610/1872  sayılı  cevapta  da,  sınav  ve  yönetmelik 
hakkında verilen yargı kararları  dikkate alınmak suretiyle  mevzuat değişikliğine gidilerek lisans 
sınavı  ile  ilgili  işlemlere  ivedilikle  yön  verilmesine  karar  alındığı,  yönetmeliğin   yeniden 
düzenlenmesi için çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir.

Süreç böyle  iken,  Başbakanlık Kanunlar  ve Kararlar  Genel  Müdürlüğü'nün 25.02.2013 tarih  ve 
31853594-101-678-1215 sayılı ve Başbakan imzalı  “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun  
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı'na sunulmuş olup, Tasarı'nın 44. maddesi ile 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun'a bir geçici madde eklenmesi öngörülerek,  “Tapu ve 
Kadastro  Genel  Müdürlüğü  tarafından  11.10.2009  tarihinde  yaptırılan  lisanslı  harita  kadastro  
mühendislik sınavında başarılı olarak lisans belgesini alan ve lisanslı harita kadastro mühendislik  
bürosu  açarak,  01.01.2013  tarihi  itibariyle  de  faaliyette  bulunan  lisanslı  harita  ve  kadastro  
mühendislerinin mevcut lisans belgelerinden kaynaklanan tüm hakları saklıdır” düzenlemesine yer 
verilmiştir.

Tasarı'nın  madde  gerekçesinde  aynen,  “5368  sayılı  Kanun  uyarınca  kadastro  teknik  hizmetleri  
lisanslı  bürolara devredilmiş  olup,  2010 yılından bu yana faaliyet  gösteren bu büroların,  2009  
yılında yapılan sınava karşı açılan davada, dava konusu işlemin iptali yolunda Ankara 9. İdare  
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Mahkemesince  verilen  E:2010/309  ve  K:2011/237  sayılı  karar  ve  bu  kararın  Danıştay  10.  
Dairesinin  E:2011/7268,  K:2012/3343  sayılı  Kararıyla  temyizen  onanması  sebebiyle  anılan  
büroların  faaliyletleri  sona  ereceğinden,  01.01.2013  tarihi  itibariyle  faaliyette  olan  büroların  
yürütmekte  oldukları  kamu  hizmetlerini  aksatmamak,  kazanılmış  hakları  korumak  ve  hukuki  
güvenlik  ve  idari  istikrar  ilkelerini  sağlamak  üzere  5368  sayılı  Kanuna  geçici  bir  madde  
eklenmiştir.” denilmiştir.

Tasarı'nın madde gerekçesinde sınavın iptaline ilişkin yargı kararına değinilirken,  Yönetmelik'in 
yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin yargı kararına değinilmemiştir.

Kanun Tasarısı hakkında Odamızca hazırlanan 05.03.2013 tarih ve 3/B15-290 sayılı görüş yazımız 
aynı tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'na 
sunulmuş(Ek-1),  yine aynı  tarihte Odamız Genel  Başkanı  Ertuğrul Candaş tarafından adı  geçen 
Komisyona sözlü açıklamalarda da bulunulmuştur. 

Odamız görüşünde ve Genel Başkanımızın sözlü açıklamalarında özetle, idari yargıda verilen iptal 
kararlarının hukuki niteliği gereği, işlemin tesis edildiği tarihten itibaren bütün sonuçlarıyla hukuk 
aleminden  ortadan kalktığından,  işlem ve  sonuçlarının  hukuki  dayanağı  kalmadığından,  idarece 
gecikmeksizin  kararın  uygulanması  ve  işlemin  tesis  edildiği  tarihten  önceki  hukuki  duruma 
dönülecek kararların alınması ve işlem tesis edilmesi gerekirken, hukuka aykırı bulunan Yönetmelik 
ve  sınava  dayanılarak  verilen  lisanslara  dayalı  faaliyetlerin  devamına  izin  verildiği,  binlerce 
üyemizin yargı kararları doğrultusunda bir düzenleme ve sınav yapılmasını beklerken söz konusu 
Kanun Tasarısı'nın TBMM'ne sunulduğu, ancak Kanun Tasarısı'nın gerekçesinde belirtilenin aksine, 
olayda idare hukuku kurallarına göre elde edilmiş bir kazanılmış hak bulunmadığı, idari istikrar ve 
hukuki  güvelik  ilkesine  de  sığınma  olanağı  bulunmadığı,  ortadaki  yargı  kararları  karşısında 
Tasarı'nın  Anayasa'nın  2.,  11.,  36.,  125.  ve  138.  maddelerine  aykırı  olacağı,  Tasarı'nın  hukuka 
aykırılığı  saptanmış  bir  yönetmelik  ve  sınava  dayanılarak  verilen  lisanslara  dayalı  faaliyetlerin 
devamına olanak sağlayarak işin deneyimli, yetkin ve yeterli kişilere yaptırılmasını amaçlayan 5368 
sayılı Kanun'un özüne de aykırı olduğu, yargı kararlarının uygulanması yerine hukuka aykırılığın 
yasal  güvenceye alınarak yargı  kararlarının uygulanmaması  yoluna gidilmesinin çatışmalara yol 
açacağı,  çalışma barışı  ve  kamu düzeninin bozulacağı,  söz konusu lisansların  meşruluğunun ve 
hukukiliğin sürekli tartışılacağı, Tasarı'nın yasalaşması durumunda ve Anayasa Mahkemesince iptali 
halinde kaosun daha da karmaşık hale gelebileceği vurgulanmıştır. 

Esas  Komisyon  olan  Plan  ve  Bütçe  Komisyonu'nun  12.03.2013  tarihli  kararıyla,  uygulamada 
yaşanan tereddütlerin yargı kararları doğrultusunda düzeltilmesi için Tasarı geri çekilmiştir.

Tasarı'nın  geri  çekilmesinden  sonra,  28.03.2013  tarihinde  toplanan  Lisanslı  Harita  Kadastro 
Mühendisleri  Komisyonunca  "Lisanslı  Harita  Kadastro  Mühendislik  Bürolarının  faaliyetlerinin  
29.03.2013  tarihi  mesai  bitimi  itibariyle  durdurulmasına,  01.04.2013  tarihi  itibariyle  Lisanslı  
Bürolarca  yapılan  iş  ve  işlemlerin  Kadastro  Müdürlüklerince  yürütülmesine..." şeklinde  karar 
alınmış  (Ek-2),  "Lisanslı  Büro  Komisyonu" tarafından  alınan  kararların  onaya  sunulduğuna  ve 
Genel Müdür tarafından olur verildiğine ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün(Kadastro 
Dairesi  Başkanlığı)  28.03.2013  tarihli  ve  12364127-020/2896  sayılı  işlemi  de  davalı  İdarenin 
internet sayfasında yayımlanmıştır. (Ek-3)

Odamızca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gönderilen 05.04.2013 tarih,  3/B15-500 sayılı 
yazımızla,  süreç  özetlenerek,  belirtilen  olumsuzlukların,  çatışmaların,  uyuşmazlıkların  ve 
duraksamaların giderilmesi için, 5368 sayılı Yasa yerine daha açık, ayrıntılı ve yaşanılan sorunları 
temelinden çözecek bir yasa ve buna koşut olarak bir yönetmelik düzenlenmesi, yeni düzenlemede 
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meslek camiamızda tartışmalara yol açacak bir sınav yönteminin tercih edilmemesi, lisans kapsamı 
işlerin sayılarak kesin sınırlarının belirlenmesi, LİHKAB sahiplerinin de diğer Odamız üyelerinin 
tabi olduğu bütün görev ve sorumlulukları taşıdıklarının ve Odamızın diğer üyelerimizin üzerindeki 
bütün hak, görev ve yetkilerinin LİHKAB büroları ve sahibi üyelerimiz üzerinde de devam ettiğinin 
kurala bağlanması, ayrıca yargı kararlarının uygulanması ve herkesin uyması zorunluluğuna karşın, 
kendi  kusurları  olmaksızın  zarara  uğrayan  LİHKAB  sahibi  üyelerimizin  uğradıkları  zararın 
giderilmesine, kamu görevlerine dönmelerine ve sosyal güvenlik haklarının düzenlenmesine ilişkin 
de    yasal düzenleme yapılması gerektiğine ilişkin görüş, düşünce ve önerilerimize yer verilmiştir  . 
(Ek-4)

Belirtilen görüş, düşünce ve önerilerimize ve özellikle yeni bir yasal düzenleme ve buna koşut bir 
yönetmelik  yapılması,  meslek  camiamız  arasında  tartışmalara  yol  açacak  bir  sınav  yönteminin 
tercih  edilmemesi  isteğimize  karşın,  Tapu  ve  Kadastro  Genel  Müdürlüğü(Kadastro  Dairesi 
Başkanlığı)'nün 16.04.2013 tarih ve 12364127-010.03/3616 sayılı yazısıyla hazırlanan Yönetmelik 
Taslağı Odamıza gönderilerek, görüşlerimizin ivedilikle gönderilmesi istenilmiştir. (Ek-5)

Taslak'ta  Odamızın  05.04.2013  tarih,  3/B15-500  sayılı  yazımızdaki  öneri  ve  isteklerimizin 
karşılanmamasına, yargı kararlarının sınav değerlendirme ve planlama kriterlerine ilişkin olmasına 
karşın, kapsamlı ve esaslı  değişikliklere gidilmiş, Odamız sınav sürecinde devre dışı bırakılmış; 
Taslak, genel, belirgin ve eşitlik kurallarına uygun olmak yerine, içerdiği kurallarla belli kişileri 
hedef  alan,  özel  bir  durum gözeten,  subjektif  bir  düzenleme  haline  getirilmiş,  Odamız  görüşü 
istenilirken  de  Taslaktaki  kapsamlı  ve  esaslı  değişikliklerin  yapılmasına  yönelten  etkenler 
açıklanmamış,  nesnel  kurallarla  belirlenen bir  sebep gösterilmemiş,  bir  genel  gerekçe,  ayrı  ayrı 
madde gerekçesi belirtilmemiş, görüşümüzün ivedilikle gönderilmesi istenilmekle yetinilmiştir.

Odamızca,  düzenlemenin  gerekçeleri  tarafımızca  bilinmediğinden  ve  görüşümüzün  ivedilikle 
gönderilmesi istenildiğinden sağlıklı bir değerlendirme yapma olanağı bulunmamakla birlikte, konu 
Anayasa'nın 124. maddesiyle idareye verilen yönetmelik çıkarabilme yetkisi, 5368 sayılı Kanun ve 
Odamız mevzuatı ile bugüne kadar meydana gelen yargı süreci ve yargı kararları doğrultusunda 
Yönetmelikte  bulunması  gereken  "yasallık",  "Kamu  yararı",  "Kamu  düzeni",  "hizmet  gereği", 
"genellik",  "belirlilik" gibi amaç ve nitelikler yönünden değerlendirilerek oluşturulan görüşümüz 
Odamızın 06.05.2013 tarih ve 3/B15-715 sayılı yazısıyla davalı idareye iletilmiştir. (Ek-6)

Dava Konusu  Yönetmelik  de  15.06.2013 tarih  ve  28678 sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanarak, 
yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Ek-7)

Yönetmeliğin kamu yararına, hizmet gereklerine, hukuka aykırı olması, genellik, soyutluk, açıklık, 
belirlilik, eşitlik ilkesi gibi düzenleyici işlemlerde bulunması gereken niteliklerden yoksun olması, 
belli kişileri hedef alan, özel bir durum gözeten hükümler içermesi nedeniyle iptali ve uygulanması 
halinde telafisi güç ve imkansız zararlara, yeni uyuşmazlıklara, çatışmalara, çalışma barışının ve 
kamu  düzeninin  bozulmasına  yol  açacak  olması  nedeniyle  de  öncelikle  ve  davalı  idarenin 
savunması  da  alınmaksızın  yürütülmesinin  durdurulması  isteminde  bulunmak  zorunluluğu 
doğmuştur. 

HUKUKA AYKIRILIK İDDİALARIMIZ VE İPTAL SEBEPLERİMİZ:

I. GENEL OLARAK USUL YÖNÜNDEN

Anayasa'nın hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, idarenin düzenleme yetkisine sahip olabilmesi 
için  bunun kanunda açıkça  öngörülmüş  olması  zorunluluğunun  bulunmadığı  görülmektedir.  Bir 
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kanun çıkarıldığı takdirde,  idare o kanunu uygulamak bağlamında Anayasa'dan kaynaklanan bir 
düzenleme yetkisine sahiptir.

Buna karşın yasa koyucu bazen temel ilke ve esasları belirleyip, çerçeveyi çizerek idari usul ve 
ayrıntıların  idarece  düzenleneceğini  ve  düzenlemede  izlenecek  usulü  ve  yöntemi  kendisi 
belirleyebilir. 

Bu halde,  artık  idarenin  düzenleme yapıp,  yapmama  ve  izleyeceği  usul  konusunda bir  “takdir  
yetkisi”  kalmadığından, yasa koyucu tarafından düzenleme yapılması  ve usulü emredildiğinden, 
idare belirtilen konuda  “bağlı yetki” içindedir, farklı bir hareket serbestisinden söz etme olanağı 
bulunmamaktadır.

5368  sayılı  Kanun'un  3.  maddesinde,  sınavın  Odanın  görüşü  alınarak  hazırlanacak  yönetmelik 
çerçevesinde yapılacağı; 4. maddesinde,  kuruluş, görev, lisans verilmesi ve denetime ilişikin usul 
ve esaslar ile mekan personel ve donanımlarına ilişkin hususların yönetmelikle belirleneceği;  5. 
maddesinde,  imza  yetkisinin  hangi  şartlarda  ve  ne  şekilde  verilebileceğinin  yönetmelikte 
belirleneceği;  8.  maddesinde  lisans  sahiplerine  çalışma  konuları  ile  ilgili  ücret  tarifelerinin 
hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği; 11. maddesinde de, bu kanunda 
öngörülen yönetmeliklerin, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın görüşleri alınmak suretiyle 
hazırlanarak  yürürlüğe  konulacağı  öngörüldüğüne  göre,  idarece  yasada  emredilen  idare  usul 
izlenerek belirtilen konularda ayrı ayrı ve her bir yönetmelik için Oda'nın görüşü alınmak 
suretiyle yönetmelikler hazırlanması gerekirken, Kanunda öngörülen, açık ve bağlayıcı idari 
usul  kurallarına  uyulmaksızın  bütün  konuların  bir  yönetmelikte  düzenlenmesi  5368  sayılı 
Yasa'nın açık ve bağlayıcı hükümlerine aykırıdır.

Diğer  taraftan,  5368  sayılı  Yasa'da  Oda  görüşlerinin  alınarak  Yönetmeliklerin  hazırlanacağı 
öngörüldüğü  halde,  kapsamlı  ve  esaslı  değişiklikler  içeren  Yönetmelik  Taslağı'nın  hazırlanması 
aşamasında Odamızın sürece katılımı sağlanmamış, İdarenin kendisince hazırlanan Taslak Odamıza 
gönderilerek, ivedilikle görüşümüzün bildirilmesi istenilmiştir.

Taslağa ilişkin görüş yazımızda, kapsamlı ve esaslı değişiklikler yapılmasına yönelten etkenlerin 
açıklanmadığı,  nesnel  kurallarla  belirlenen  bir  sebep  gösterilmediği,  değişikliğe  ilişkin  genel 
gerekçe ya da ayrı ayrı madde gerekçelerinin gösterilmediği, bu nedenle sağlıklı bir değerlendirme 
yapma  olanağı  bulunmadığı  belirtildiği  halde,  bu  yazımıza  karşın  da  Odamızın  katılımının 
sağlandığı  bir  görüşme  olanağı  yaratılmamış  ya  da  değişikliğe  ilişkin  sebep  ve  gerekçelerin 
gönderilerek  yeniden  görüş  bildirmemize  olanak  tanınmamış,  Odamız  görüşü  yasal  prosedürün 
tamamlanmasını sağlamak amacıyla ivedilikle ve usulen alınmıştır.

5368  sayılı  Yasa'da  Odamızın  görüşleri  alınarak  Yönetmelikler  hazırlanacağı  öngörüldüğüne, 
yapılan  düzenleme  hukuk  düzlemindeki  kuralları  değiştirme  veya  tümden  kaldırma  niteliğinde 
ciddî, kamu düzenine ilişkin ve ülke çapında uygulanacak genel bir düzenleyici işlem olduğuna 
göre,  Yasada  öngörülen  görüş  alma  amacının  gerçekleşebilmesi,  Odamızın  da  sağlıklı  bir 
değerlendirme  yaparak,  görevini  yapabilmesi,  görüşünü  oluşturabilmesi,  hak  ve  yetkisini 
kullanabilmesi  için,  davalı  İdarece  yapılan  esaslı  ve  kapsamlı  düzenlemenin  gerekçelerini  ve 
sebeplerini  göstererek  Odamızdan  görüş  istemesi  gerekirken,  gerekçe  ve  sebep  göstermeksizin, 
ivedilik  kaydıyla  ve usulen görüş  istenmesi  Yasa'nın amacına,  katılım,  açıklık,  bilgi  edinme ve 
savunma  hakkına  aykırıdır.  Bu  nedenle  Oda  görüşü  alınması  prosedürü  de  usule  ve  yasa  ile 
öngörülen amaca aykırıdır.

Belirttiğimiz usule aykırılık  iddiasının kabul  edilmemesi halinde,  5368 sayılı  Yasa'da öngörülen 
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Odanın görüşünün alınmasının bir  usulden öte  gidemeyeceği,  Yasa'nın amacına ve özüne aykırı 
olacağı, Odamızın, Yönetmelik düzenleme sürecine katılımı bir yana, işlemin hukuka uygunluğu 
denetimine yönelik dava hakkını bile etkinlikle kullanamayacağı açıktır. 

Son olarak, Odamız görüşünün alınışı usulünün hukuka aykırı bulunmaması halinde, mahkemenizce 
ara kararıyla idareyi işlem tesisine götüren nedenlerin ve gerekçelerin sorularak, konuya ilişkin bilgi 
ve  belgelerin  istenerek  tarafımıza  da  gönderilmesi,  dava  hakkımızı,  etkin  olarak  kullanmamıza 
olanak sağlanmasını istemek zorunluluğu görülmektedir. 

II. YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİN HUKUKA AYKIRILIĞI YÖNÜNDEN

Yönetmeliğin 3. maddesinin (d) bendinde, "Kadastro Teknik Hizmetleri" tanımı yapılmış ve bu 
hizmetlerin talebe bağlı olduğu belirtilmiş, 37. maddesinin 1. fıkrasında da, bu hizmetlerin yapım 
ve kontrolünde lisanslı büroların görevli ve yetkili oldukları belirtilmiştir.

Bu düzenlemeler yasal yönden irdelendiğinde; 5368 sayılı Kanun'un  “Amaç ve kapsam” başlıklı 
1.maddesinin 2.fıkrasında  “Kadastro Teknik hizmetlerin tescile tabi olmayan işlemlerin yapım ve  
kontrolü,  tescile  tabi  olan  işlemlerin  yapım  sorumluluğu  Lisanslı  harita  kadastro  mühendislik  
bürolarınca yerine getirilir...” hükmü yer almaktadır.

6083  sayılı  Tapu  ve  Kadastro  Genel  Müdürlüğü  Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında  Kanunun,  5. 
maddesinde  Kadastro  Dairesi  Başkanlığı'nın  görevleri  belirtilirken,  maddenin  2/b-8  bendinde 
“Kadastro  çalışmalarının  teknik  işlerinin  bir  kısmını  veya  tamamını  gerçek  ve  tüzel  kişilere  
yaptırmak,...”, 2/b-9 bendinde ise,  “Talebe bağlı işlemler ile imar, toprak ve tarım reformu, arazi  
toplulaştırması,  afet  ve  diğer  sebeplerle  meydana  gelen  zemin  düzenlemeleri  ve  değişikliklerin  
tescili  ile  ilgili  teknik  işlerin  yapılmasını  planlamak,  izlemek  ve  gerekli  tedbirleri  almak” 
şeklindedir.

Dolayısıyla  5368 sayılı  Kanun'da bahsedilen  “Kadastro Teknik hizmetleri”nin kapsamı,  “talebe 
bağlı hizmetler” olarak değerlendirilmiş ve yasa ile TKGM'ne yapım yetkisi verilmeyen ve sadece 
tescil ile ilgili işlemler için planlama yetkisi verilen söz konusu bu hizmetlerin yapımı LİHKAB'lara 
devredilmek istenmiştir.

TKGM'nin  görev,  yetki  ve  sorumluluklarını  belirleyen  6083  sayılı  yasada  “talebe  bağlı” 
hizmetlerin yapımı TKGM'nin görev ve yetki alanında değildir.

TKGM'nin, söz konusu talebe bağlı bu hizmetleri yetkisi olmadığı halde yapımı için LİHKAB'lara 
devretmesinin ya da yapılması yönünde düzenleme yapmasının ilgili yasalara aykırı olacağı açıktır.

Belirtilen nedenle  Yönetmeliğin 3. maddesinin (d) bendi ve 37. maddesinin 1. fıkrası hukuka 
aykırıdır ve iptali gerekir.

Yönetmeliğin "Amaç ve kapsamı" başlıklı 1. fıkrası önceki Yönetmelikle aynı hükümleri içerirken, 
1. maddesinin 2. fıkrasında önceki Yönetmelikte yer alan lisanslı harita ve kadastro mühendisleri 
ve  büroları  komisyonu  çıkarılmış,  Yönetmeliğin  "Tanımlar" başlıklı  3.  maddesinde  de  önceki 
Yönetmelikte yer alan "lisanslı büro komisyonu" çıkarılarak, yerine 3. maddenin(i) bendinde, Tapu 
ve Kadastro Genel  Müdürlüğü'nce yapılacak lisanslı  harita  ve kadastro mühendisleri  sınavı için 
oluşturulacak komisyon olarak tanımlanan "Sınav Komisyonu" getirilmiş, yine önceki yönetmeliğin 
4.  maddesinde  yer  alan  "Lisanslı  büro  komisyonunun  kuruluşu,  görev  ve  yetkileri"ne  ilişkin 
düzenleme çıkarılarak, yerine  Yönetmeliğin 4. maddesinde, "İdarenin görev ve yetkileri" başlığı 
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altında yetki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne verilmiş,  böylece, önceki yönetmeliğe göre 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın üniversitelerde görev yapan bir öğretim üyesi ile en az 
10 yıllık deneyime sahip bir harita ve kadastro mühendisi ile katıldığı, temsilde adalet olmamakla 
birlikte süreçte yer aldığı “Lisanslı büro komisyonu”nun kaldırıldığı, önceki yönetmelikte “Lisanslı  
büro  komisyonu”nun  kimlerden  oluşacağı  açıkça  belirtilirken,  öngörülen  görev  ve  yetkilerin 
kimlerce yerine getirileceği ve kullanılacağı belirtilmemiş,  Yönetmeliğin 17. maddesinde, "sınav 
komisyonu" düzenlenerek, önceki Yönetmelikten farklı olarak beş asil üyeden olacağı öngörülmüş, 
ancak beş asil üyenin üçünün kimlerden olacağı belirlenmişken ikisinin kimlerden olacağı belirsiz 
bırakılmış, yine önceki Yönetmelikten farklı olarak üç üyenin de müfettiş, uzman veya şube müdürü 
unvanlarından birine sahip olabileceği şekilde bir düzenleme yapılmıştır.

5368 sayılı Kanun'da öngörülen hizmetin kamusal sorumluluk verilerek gördürülmesi düşünülmekle 
birlikte,  Oda'ya  kayıtlı,  Oda'ya  tescili  yaptırmakla yükümlü,  lisans verilen kamu görevlisi  sıfatı 
bulunmayan mühendislere yaptırılması, dolayısıyla belirtilen hizmetlerin yetki devri suretiyle özel 
sektöre  yaptırılması  amaçlandığına  göre,  Anayasa  ve  Yasalarından  kaynaklanan  hak,  görev  ve 
yetkileri  devam  eden  Harita  ve  Kadastro  Mühendisleri  Odası'nın  idare  prosedür  ve  süreçten 
çıkarılması, oluşturulan komisyonda sayılan unvanların da önceki yönetmeliğe göre idari hiyerarşi 
ve  liyakat  anlamında  daha  alt  unvanlardan  belirlenmesi  hizmetin  gereği  ve  kamu  yararıyla 
bağdaştırılamamıştır.

Yönetmeliğin 17. maddesinde öngörülen sınav komisyonunun oluşturulma usulü belirlilik ilkesine 
aykırı  olduğu  gibi,  sayılan  unvanlardan  oluşan  komisyonun  tamamının  idareden  oluşturulması, 
komisyon üyelerinin idari  hiyerarşi  içinde  kendilerinin  üstü olabilecek adayları  değerlendirmesi 
olasılığı karşısında bağımsız, tarafsız ve objektif olabilecekleri noktasında kuşku uyandıracağı da 
açıktır.

Açıklanan  nedenlerle,  Yönetmeliğin  1.  maddesinin  2.  fıkrası,  3.  maddesinin  (i)  bendi,  4. 
maddesi, 17. maddesi hukuka aykırıdır ve iptali gerekir.

Yönetmeliğin  11.  maddesinde, "Lisans  sınavı" düzenlenirken,  “sınav  idare  tarafından  meslek  
alanında  ve  diğer  konularla  ilgili  olmak  üzere  yazılı veya  yazılı  ve  sözlü olarak  yapılır  veya 
yaptırılır” hükmüne  yer  verilirken,  aynı  maddenin  2.  fıkrasında  “yazılı  sınav,  idare  ile  sınavı  
yapacak  kurum  arasında  düzenlenecek  protokol  esaslarına  göre,  Ölçme  Seçme  ve  Yerleştirme  
Merkezi Başkanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılabilir.” 
şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Görüldüğü üzere, taslağa göre sınav  sadece yazılı olabileceği gibi,  yazılı ve sözlü de olabilecek, 
sınavı  idare  yapabileceği gibi  sayılan  idarelere  de  yaptırılabilecektir.  Burada  da  öncelikle 
düzenleyici  işlemlerde  bulunması  gereken  belirlilik  ilkesinin  ve  hukuki  güvenlik  ilkesinin  ihlâl 
edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Önceki  düzenlemeye  göre  Odanın  da  katıldığı  bir  komisyonca  ve  yazılı  olarak  yapılacak  olan 
sınavın, bu kez neden idarece ve mülakat da eklenerek yapılacağının, değişiklik zorunluluğunun 
hizmetin  gereği  ve  kamu yararı  amacı  doğrultusunda gerekçelendirilmemesi  halinde  düzenleme 
“sebep” ve “amaç” unsuru yönünden hukuka aykırı olacaktır.

Bilindiği  üzere  kariyer,  temsil  ve  yeteneğin  tam  olarak  belirlenebilmesi  için  yazılı  sınav 
öngörüldüğü halde, herkesin eşit koşullarda yarışmasını sağlayan ve en nesnel yöntem olan yazılı 
sınav  yerine,  kuşku  uyandırabilecek  öğeler  taşıyan  ve  her  zaman  öznel  değerlendirmeyi 
birliğinde getiren sözlü sınavın, yeğlenmesini kamu yararıyla bağdaştırmak güçtür.
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“Görevin  gerektirdiği  niteliklerin  ölçülmesi” gibi  bir  gerekçe  de  ilgililerin  kamu  görevlisi, 
yürütülecek görevin de mülâkatı gerektirir niteliklte bir görev olmaması, noterlik ve avukatlık gibi 
hizmetin  kamu  hizmeti,  hizmeti  görenlerin  kamu  görevlisi  sayıldığı  alanlarda  bile  böyle  bir 
yöntemin öngörülmemesi karşısında dayanaksız kalmaktadır.

Dolayısıyla  zorunlu  olmadıkça,  öznel  değerlendirmelere  yol  açan,  tarafsızlık  ve  şeffaflık 
ölçülerinin  sağlanması  güç  olan  ve  her  zaman  kayırmacılığa  yol  açtığı  kuşkusunu  içinde 
barındıran mülâkat yönteminin bu kez Yönetmelikte yer almasının açıklanmasının güçlüğü 
ortadadır.

Önceki  yönetmeliğin  yürütmesi  durdurulan,  sınavla  ilgili  mesleki  hizmet  puanları  ve 
değerlendirmeye  ilişkin  hükümlerinin  Tapu  ve  Kadastro  Genel  Müdürlüğü  çalışanlarına  avantaj 
sağlamak  için  konulduğu  yolundaki  şüphe,  kuşku  ve  söylentilerin  mülâkat  sınavla  daha  da 
artacağı,  idareyle yakın ilişkileri olanlara avantaj ve ayrıcalık sağlanacağı,  yargı kararları 
gereği  faaliyetleri  durdurulan  LİHKAB  büro  sahiplerinden  bazılarına  da  yeniden  lisans 
verilmesi  yönünde  avantaj  sağlanacağı  amaçlarıyla  düzenleme  yapıldığı  kuşku  ve 
söylentilerinin gündeme geleceği açıktır. Kaldıki sözlü sınavın yargısal denetime uygun olarak 
yapılmasını sağlayacak önlemler de alınmamıştır. Yapısal denetimin yapılabilmesi için zorunlu olan 
soruların  önceden  hazırlanması,  kurayla  çekilerek  sorulması,  soru  ve  cevapların  kayıt  altına 
alınması, teknik kayıt yapılması gibi düzenlemelere yer verilmemiştir. 

Yönetmeliğin  11.  maddesinde,  önceki  yönetmeliğin  12.  maddesinde  sınavın  Odanın  da  görüşü 
alınarak yapılacağı yolundaki hükümden vazgeçilerek Oda görüşü alınmasının çıkarıldığı,  bunun 
da Odaya yönelik bir tepki düzenlemesi olduğu, ancak Yasa'ya ve Odamızla ilgili mevzuata aykırı 
olduğu  açıktır.  Yönetmeliğin  sınav  konularında  değişiklik  yapılmazken,  soruların  oranında 
değişikliğe gidildiği,  önceki yönetmelikte meslek alanında yüzde yetmiş,  diğer konularda yüzde 
otuz oranında olmak üzere soru hazırlanacağı öngörülürken, Yönetmeliğin 12. maddesinde meslek 
alanında  yüzde  altmış  oranında,  diğer  konularda  ise  yüzde  kırk  oranında  olmak  üzere  soru 
hazırlanacağının düzenlendiği görülmektedir.

Yönetmeliğin 12. maddesinde meslek alanındaki soruların ve diğer konuların oranı belirlenirken, 
bu alanların kendi içinde alt başlık olarak belirlenen konulardan hazırlanacak soruların oranlarının 
da  belirlenmesinin  belirlilik,  öngörülebilirlik  ve  fırsat  eşitliği  anlamında  daha  uygun  olacağı 
düşünülmektedir.

Yönetmeliğin  “sınav  duyurusu”nun  düzenlendiği  13.  maddesinde, önceki  yönetmeliğin  14. 
maddesinden farklı olarak  başvurulacak yer, lisanslı büroların kurulacağı yerler, sayıları ve yetki 
alanları konusuna yer verilmezken, önceki yönetmelikte sınav duyurusunun idare tarafından sınav 
tarihinden önce en az iki ay öncesinden ilân edileceğinin belirtilmesine karşın, yönetmelikte “en az  
iki ay” yerine “en az otuz gün” öncesinden duyuru yapılacağı düzenlenmiştir.

Sınav  ile  amaçlanan  hizmeti  yürütecek  en  yetkin  adayların  belirlenebilmesi  ve  en  nesnel 
değerlendirmenin yapılabilmesi için, mümkün olan en fazla adayın sınava katılımının sağlanması, 
bunun için de lisanslı büroların kurulacağı yerlerin, sayılarının ve yetki alanlarının sınavdan önce 
belirlenerek  sınav  ilânıyla  birlikte  duyurulması  ve  sınavda  da  nesnel  bir  değerlendirme 
yapılabilmesi  ve  fırsat  eşitliğinin  sağlanabilmesi  için  duyuru  ile  sınav  arasında  makul  bir  süre 
öngörülmesi gerekmektedir.

Aksi  halde  sınav  sonucu  ve  sıralamasına  göre  büro  kurulacak  yerlerin  ve  yetki  alanlarının 
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belirlendiği,  lisansı  iptal  edilen  LİHKAB sahipleri  dışındakilerin  sınava  girmesinin  kısıtlanmak 
istendiği gibi şüphe ve söylentilere yol açılacaktır.

Diğer  taraftan,  Yönetmelik  hükümlerinin  dava  konusu  edilebileceği,  yargı  yerince  hukuka 
aykırılıklar tespit edilip yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceği, bu halde sınavın yapılmış 
olması ve lisans belgesi verilmiş olması durumunda önceki süreçte yaşanan sıkıntı ve sorunların 
yeniden ortaya çıkabileceği düşünüldüğünde, sınav ilânı ile sınav arasındaki sürenin hiç olmazsa 
idari dava açma süresi olan 60 günlük süreyi ve yargı yerince yürütmenin durdurulması hakkında 
bir  karar  verilebilmesi  için  gerekli  makul  süreyi  kapsayacak  şekilde  belirlenmesi  gerektiği 
düşünülmektedir. 

Yönetmeliğin  14.  maddesi  de  Odanın  dışlanarak  yapılması  ve  yetkinin  İdareye  bırakılması 
nedeniyle hukuka aykırıdır.

Yönetmeliğin 15. maddesinde “sözlü sınav” usulü düzenlenmiş olup, en yüksek puana sahip olan 
adaydan  başlamak  üzere  büro  sayısının  en  fazla  dört  katı  kadar  adayın  mülakata  çağırılacağı 
öngörülmüşken, adayların hangi hususlarda değerlendirileceği sayma suretiyle belirlenmiştir. 

Yukarıda “mülakat”ın sakıncaları belirtildiğinden yeniden bir değerlendirme yapılmamakla birlikte, 
bu madde yönünden,  öngörülen  mülakata  büroların  dört  katı  kadar  aday çağrılmasının,  yapılan 
yazılı sınavın nesnelliğini ve etkisini tamamen ortadan kaldıracak, anlamsız kılacak, şüphe ve kuşku 
uyandıracak  nitelikte  olduğunu,  maddede  adayların  değerlendirileceği  hususlar  olarak  sayılan 
alanların en nesnel değerlendirilmesinin ise yazılı sınav olabileceğini belirtmekle yetineceğiz.

Yönetmeliğin 16. maddesinde de, yazılı sınav puanının yüzde altmışının,  sözlü sınav puanının 
yüzde kırkının esas alınacağını öngörmekte olup, yukarıdan beri yaptığımız değerlendirmelerimizi 
destekler ve pekiştirir nitelikte bir düzenlemedir. 

Yönetmeliğin 17. maddesindeki  “sınav komisyonuna” ilişkin düzenlemenin sakıncalı ve hukuka 
aykırılığı  değerlendirmemizin  başlarında  ele  alındığından,  tekrardan  kaçınmak  için  yeniden 
değerlendirilmeyecektir. 

Yönetmeliğin  19.  maddesinde, Odanın  dışlanarak  ve  bağımsız  bir  sekreterya  yerine  sınav 
sekreterya hizmetlerinin İdarede oluşturulması da hukuka aykırıdır. 

Yönetmeliğin 23. maddesinde “Tercih ve yerleştirme işlemi” düzenlenirken, idarenin lisanslı büro 
kurulmasını  öngördüğü  yerleri  idarenin  resmi  internet  sitesinde  ilan  edeceği,  başarılı  olan  hak 
sahiplerinin sınav başarı puanı esas alınarak tercih ve yerleştirme yapılacağı hükme bağlanmışsa da, 
Yönetmeliğin  13.  maddesinde  yaptığımız  değerlendirmeler  kapsamında  büroların  kurulacağı 
yerlerin  sınavdan  sonra  ilan  edilmesi  adayların  sınava  katılımını  kısıtlayıcı,  öngörülebilirlik, 
belirlilik  ve  hukuki  güvenlik  ilkelerine  aykırı,  kuşku  ve  şüphe  uyandırıcı  bir  düzenleme  olup, 
hizmet gereği, kamu yararı ve yasallıkla bağdaştırılamaz niteliktedir.

Bu duruma göre  de,  Yönetmeliğin 11.  maddesi,  12.  maddesi,  13.  maddesi,  14.  maddesi,  15. 
maddesi,  16.  maddesi,  17.  maddesi,  19.  maddesi,  23.  maddesi  hukuka  aykırıdır  ve  iptali 
gerekir.

Yönetmeliğin  39.  maddesinin  2.  fıkrasında  "Kanun  ve  bu  Yönetmelikte  geliştirilen  
yükümlülükleri yerine getirmekten alıkoyan hiçbir yükümlülük altına giremez."
şeklindeki hüküm, lisanslı mühendisin kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde 
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başka yükümlülükleri alabileceği gibi yorumlara yol açabilecek belirsiz bir düzenleme olduğundan, 
böyle bir  yorumun da serbest mühendislik bürolarına ilişkin yasaklar dikkate alındığında haksız 
rekabete yol açacağından ve 5368 sayılı Yasa hükümleri dikkate alındığında hizmetin gereğiyle de 
bağdaşmayacağından hukuka aykırı olacaktır.

Belirtilen nedenle, Yönetmeliğin 39. maddesinin 2. fıkrasının son tümcesi hukuka aykırıdır ve 
iptali gerekir.

Yönetmeliğin 54. maddesinin 1. fıkrasında, lisanslı büro faaliyetleri yürütülecekleri mekanın "en 
az brüt ikiyüz metrekare olan"  bir mekân özelliği  taşıyacak şekilde düzenleneceği öngörülmüş 
olup, büro kurulacak ilçenin özelliği, bürodaki iş sayısı ve bürodaki personel sayısı dikkate alınarak 
düzenleme  yapılması  gerekirken,  bu  durum  dikkate  alınmaksızın  yapılan  düzenleme  hizmet 
gerekleriyle bağdaşmamaktadır  ve sınava başvuruyu kısıtlayacak, hizmeti  aksatacak nitelikte bir 
düzenlemedir. 

Dolayısıyla Yönetmeliğin 54. maddesinin 1. fıkrasında yer alan  "en az brüt ikiyüz metrekare  
olan" ibaresi hukuka aykırıdır ve iptali gerekir.

III. YÖNETMELİĞİN EKSİK DÜZENLEME YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIĞI:

Yönetmeliğin 53.  maddesinde,  idareden ayrılanların son iki  yıl  içinde görev yaptıkları  kadastro 
müdürlüklerininin  yetki  alanı  sınırları  içinde  üç  yıl  süre  ile  lisanslı  büro  açamayacakları 
öngörüldüğü  halde,  bu  kısıtlamanın  büroda  çalışacak,  özellikle  imza  yetkisi  devredilebilecek 
personel  yönünden  getirilmemesi,  anılan  düzenlemeyle  ulaşılması  düşünülen  amaçla 
bağdaşmamaktadır. 

5368 sayılı Yasa ile özel düzenleme yapılan hizmetin niteliği, İdare ve Odanın görev ve yetkileri,  
büroların  sorumluluk  ve  yükümlülükleri  dikkate  alındığında  büro  sahiplerinin  ne  kadar  süreyle 
faaliyeti  yürütebileceklerine,  hangi  yaşa  kadar  görevlerine  devam  edebileceklerine  ilişkin  bir 
düzenleme yapılmaması da hizmetin gereğiyle örtüşmeyen, kamu düzenini bozabilecek nitelikte bir 
eksiklik ve belirsizliktir.

Odamızca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gönderdiğimiz, 05.04.2013 tarih ve 3/B15-300 
sayılı yazımız ve Yönetmelik Taslağına ilişkin görüşlerimizi içeren 06.05.2013 tarih ve 3/B15-715 
sayılı yazımızda ayrıntılarıyla belirttiğimiz gibi, Anayasa'nın 124. maddesi gereği İdarelerin kendi 
görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelikler 
çıkarabileceği, dolayısıyla her idarenin çıkardığı yönetmeliğin kendi görev alanına ilişkin olacağı, 
dava konusu Yönetmeliğin de Tapu ve Kadastronun görev alanıyla ilgili, kendisiyle lisanslı büro 
ilişkileriyle  sınırlı  kalacağı,  Odamızın  da  5368  sayılı  Yasa  ve  genel  olarak  Oda  mevzuatı 
kapsamında  kendi  görev  alanıyla  ve  lisanslı  bürolarla  ilişkileriyle  ilgili  ayrı  düzenlemeler 
yapabileceği,  davalı  İdarenin  kendi  görev  alanıyla  ilgili  Yönetmelikle,  Odamızın  yetki  ve 
görevlerine  ilişkin  bir  sınırlama  yapmasına  olanak  olmadığı  açık  olmakla  birlikte  önceki 
Yönetmelik sırasında ortaya çıkan sorun, çatışma ve duraksamalara bu kez yol açılmaması için, 
Yönetmelikte  meslek  mensuplarının  hukuki  statüsü,  hizmetin  niteliği  ve  odamız  üyesi  serbest 
mühendislik  büroları  için  getirilen  sınırlamalar  dikkate  alınarak,  eşitliğin  korunması,  haksız 
rekabete yol açılmaması için lisans kapsamı işlerin sayılarak kesin sınırlarının belirlenmesi, lisans 
sahibi mühendislerin bu statülerinin devam ettiği sürece başka iş kabul edemeyecekleri ve faaliyette 
bulunamayacaklarının açıkça belirtilmesi, LİHKAB sahibi mühendislerin de diğer Oda üyelerinin 
tabi olduğu bütün görev, sorumluluk ve yükümlülükleri taşıdıklarının, Odamızın diğer üyelerimiz 
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üzerindeki bütün hak, görev ve yetkilerinin LİHKAB büroları ve sahibi üyelerin üzerinde de devam 
ettiğinin  hüküm  altına  alınması  gerekirken,  belirtilen  düzenlemelerin  yapılmaması  açıklık  ve 
belirlilik  ilkesine  aykırı,  kamu  düzenini  ve  çalışma  barışını  bozabilecek,  yeni  yargı 
uyuşmazlıklarına yol açabilecek nitelikte bir eksikliktir.

SONUÇ VE İSTEM: 5368 sayılı Yasa'da belirtilen konularda Odamızın görüşleri alınarak belirtilen 
konularda  ayrı  yönetmelikler  düzenlenmesi  açık  ve  kesin  hükümlerle  kurala  bağlandığı  halde, 
Yasa'da  öngörülen  anlamda  Odamızın  düzenleme  sürecine  katılımı  sağlanmadan,  gerekçe 
gösterilmeden  ve  sebep  belirtilmeden  gönderilen  Taslağa  ivedilikle  cevap  istenerek  Odamızın 
görevini yapmasına ve sağlıklı görüş oluşturmasına olanak verilmeden tek bir yönetmelikle birden 
çok anlamda düzenleme yapılması  yetki  ve usul  yönünden hukuka aykırı  olduğundan belirtilen 
yönden Yönetmeliğin tamamının; yukarıda açıklanan hukuka aykırılık nedenlerimizle Yönetmeliğin 
1. maddesinin 2. fıkrasının, 3. maddesinin (d) ve (i) bendlerinin, 4., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.,  
19., 23. maddelerinin tamamının, 39. maddesinin 2. fıkrasının son tümcesinin, 54. maddesinin 1. 
fıkrasında yer alan "en az brüt ikiyüz metrekare olan" ibaresinin iptaline, ayrıca yukarıda ayrı başlık 
altında belirttiğimiz eksik düzenlemeler yönünden de Yönetmeliğin iptaline, düzenlemenin niteliği, 
hukuka aykırılığı ve daha önce yaşanan süreç dikkate alınarak sınav yapılması ve lisans verilmesi 
halinde  telafisi  güç  veya  imkânsız  zararlar  doğacağından  İdarenin  savunması  alınmaksızın,  bu 
mümkün görülmediği takdirde davalı İdarenin savunma süresi kısaltılarak ve tebliğin memur eliyle 
yapılması  suretiyle  yürütmenin  durdurulmasına  karar  verilmesini,  yargılamanın  duruşmalı 
yapılmasını, yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerinin karşı tarafa yükletilmesini saygıyla arz ve 
talep ederim.

28/06/2013
HKMO Vekili
..........................

EKLER:
Ek-1 Gümrük  Kanunu  ile  Bazı  Kanun  ve  Kanun  Hükmünde  Kararnamelerde  Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı  hakkında Odamızca hazırlanan 05.03.2013 tarih ve 3/B15-290 
sayılı görüş yazımız.
Ek-2  Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Komisyonunun 28.03.2013 tarihli kararı.
Ek-3  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün(Kadastro Dairesi  Başkanlığı)  28.03.2013 tarih ve 
12364127-020/2896 sayılı işlemi.
Ek-4  Tapu  ve  Kadastro  Genel  Müdürlüğü'ne  gönderilen  05.04.2013  tarih  ve  3/B15-500  sayılı 
yazımız.
Ek-5  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü(Kadastro Dairesi  Başkanlığı)'nün 16.04.2013 tarih ve 
12364127-010.03/3616 sayılı yazısı
Ek-6 Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakında Yönetmelik hakkında Odamızın 
06.05.2013 tarih ve 3/B15-715 sayılı yazısı.
Ek-7  15.06.2013  tarih  ve  28678  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  Lisanslı  Harita  Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik.
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