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� �L�HKAB Kurulu yetki ve görevleri� baßl�kl�
5. Maddenin birinci paragraf�n�n sonunda yer
alan �L�HKAB Kurulu üyeleri geçerli bir ne-
den olmad�kça bir y�ldan önce de¤ißtirile-
mez.� tümcesi metinden ç�kar�lmal�d�r.

Gerekçe : Kurulda görev alan üyelerin irade-
leri d�ß�nda görev yerlerinin de¤ißmesi durumu
ve iradesi ile istifa etmesi halinde bu hüküm
ißletilemeyecek olup, yasal sak�ncalar�n ç�k-
mas�na neden olacakt�r.

� �L�HKAB Kurulu yetki ve görevleri� baßl�kl�
5. Maddenin, �S�nav Kurulu görevini yürüt-
mek, s�nav baßvurular�na ait de¤erlendirme
formu kriterlerini belirlemek ve baßvuru puan-
lamalar� ile s�ralamalar�n� yapmak,� ßeklindeki
(e) bendi taslaktan tamamen ç�kar�lmal�d�r.

Gerekçe : Yasa�da s�nav öncesinde herhan-
gi bir puan s�ralamas� yap�lmas� öngörülme-
mektedir. Dolay�s�yla de¤erlendirme formu
kriterleri ve buna ba¤l� olarak yap�lacak s�ra-
lama yasaya ayk�r� olup, yönetmelikten ç�ka-
r�lmal�d�r.

� �L�HKAB Kurulu yetki ve görevleri� baßl�kl�
5. Maddenin �Konular�ndaki iß ve ißlemle-
rin idarece yürütülmesinde görüß bildi-
rir.� Þeklindeki son tümcesi �Konular�ndaki
iß ve ißlemlerin yürütülmesinde görevli-
dir.� biçiminde düzenlenmelidir.

Gerekçe : L�HKAB Kurulu�nun, belirtilen gö-
revleri do¤rudan yapmak yerine görüß bildir-
mesi ile yetinilmesi, hem bu kurulun çal�ßma-
mas�na hem de idarenin sekreteryas� konu-

munda görev  yapmas�na neden olabilecektir.
Oysa yönetmelikle yetki s�n�rlar� ve uygulama
kriterleri objektif olarak belirlenmiß bir kuru-
lun bu konularda do¤rudan yetki kullanmas�
normal görülmelidir.

� �Lisans alabilmek ve L�HKAB açabilmek
için gerekli ßartlar� baßl�kl� 6. Madde, �Li-
sans alabilmek ve lisansl� harita kadastro
mühendislik bürosu açabilmek için, Kanu-
nun 2 nci maddesinde belirtilen ßartlar�
taß�d�¤�n� belgelendirmek, ayn� Kanunun
3 üncü maddesinde belirtilen lisans s�na-
v�nda baßar�l� olmak, talep edilen yerde li-
sans say�s� kadar baßar� s�ralamas�na gir-
mek ve bu yönetmelikte öngörülen koßul-
lar� sa¤lamak gerekir.� Þeklinde yeniden dü-
zenlenmeldir. 

Gerekçe : Lisans alabilmek ve L�HKAB aça-
bilmek için gerekli ßartlar yasan�n ikinci ve
üçüncü maddelerinde  s�ralanm�ß olup yap�la-
cak s�navda baßar�l� olma koßulu, lisans veril-
mesinin olmazsa olmazlar� aras�ndad�r. 

� �Lisans s�nav� baßl�kl�� 12. Maddenin ikinci
paragraf� olan �Lisans S�nav Kurulunda gö-
rev alan L�HKAB Kurulu üyelerinden Ka-
nunun 2 nci maddesinde aranan ßartlar�
taß�yanlar, yap�lacak lisans s�nav�ndan
ba¤�ß�k tutulur ve bu hakk� kazanm�ß say�-
l�r.� Tümcesi metinden ç�kar�lmal�d�r.

Gerekçe : Yasa�da s�navla ilgili istisnai bir hü-
küm bulunmad�¤�ndan, bu metin yasaya ayk�-
r�d�r.

�Lisansl� Harita Kadastro Mühendisleri ve
Bürolar� Hakk�nda Kanunun Uygulanmas�na Dair
Yönetmelik Tasla¤�� Hakk�nda Odam�z Görüßleri
( 29.12.2005 tarih ve 3/B15-3370 say�l� yaz�m�z ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü�ne iletilmißtir.)
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� �S�nav baßvurusunda istenecek belge-
ler� baßl�kl� 15. Maddenin, �Mesleki De-
¤erlendirme Formu ve eki belgeler,�
ßeklindeki (k) bendi metinden tamamen ç�-
kar�lmal�d�r.

Gerekçe : Yasa�da s�nav öncesi herhangi bir
s�ralama ve s�nava girecekler için say�sal k�s�t-
lama yap�lmas� öngörülmemektedir. Bu ne-
denle de¤erlendirme formu kriterleri ve buna
ba¤l� olarak s�nav öncesi yap�lacak s�ralama
ile baßvuranlar�n bir k�sm�n�n s�nava al�nma-
mas� yasaya ayk�r�l�k içermektedir.

� �Mesleki de¤erlendirme� baßl�kl�
16. Maddenin tamam� kald�r�lmal�d�r.

Gerekçe : 15. Maddede yap�lmak istenen s�-
nav öncesi s�ralama ile ilgili kriterleri içerdi-
¤inden, ayn� gerekçelerle ç�kar�lmal�d�r.

� �Lisans s�nav�na al�nacak adaylar�n belir-
lenmesi� baßl�kl� 17. Maddenin tamam� me-
tinden ç�kar�lmal�d�r.

Gerekçe : Bu düzenleme, 15. ve 16. Madde-
lerle paralellik taß�makta olup, yasaya ayk�r�l�-
¤�ndan metinden tamamen ç�kar�lmal�d�r.

� �S�nav� yapacak kurumlar� baßl�kl� 19.
Maddede geçen �veya Yüksek Ö¤retim Ku-
rumlar�na� ibareleri metinden ç�kar�lmal�d�r.

Gerekçe : Yüksek Ö¤retim Kurumlar�n�n
böyle bir s�nav yapma yetkileri bulunmamak-
ta olup, bu s�nav�n, tüm kamu kurum ve kuru-
lußlar�nca yap�lan benzer s�navlar� gerçekleß-
tiren Ö¤renci Seçme ve Yerleßtirme Mer-
kezi Baßkanl�¤�nca yap�lmas� en do¤ru yön-
temdir. 

� �S�nav sorular�n�n haz�rlanmas�� baßl�kl�
20. Maddede geçen �en az üç kat�� ibaresi
�en az beß kat�� olarak de¤ißtirilmelidir.

Gerekçe : Soru bankas�nda yer alacak soru-
lar�n s�navda sorulacak soru say�s�n�n beß ka-
t� olarak düzenlenmesi, hem s�nava ilißkin ya-
p�labilecek çeßitli süpekülasyonlar�n önüne

geçecek, hem de soru alternatifini ço¤alta-
cak, dolay�s�yla sonraki s�navlarda ayn� soru-
lar�n sorulmas�n� ortadan kald�racakt�r.

� �S�nav sonuçlar�n�n de¤erlendirilmesi ve
duyurulmas�� baßl�kl� 21. Maddenin �S�nav
puanlar�n�n eßit olmas� halinde; kadast-
roya yönelik yapt�¤� görev ve ißler, hiz-
met süresi, e¤itim düzeyi, yabanc� dil dü-
zeyi puanlar� fazla olanlar tercih edilir.�
Þeklindeki son f�kras� metinden ç�kar�larak,
�S�nav puanlar�n�n eßit olmas� halinde;
çal�ßma süreleri dikkate al�n�r.� Þeklinde
yeniden düzenlenmelidir.

Gerekçe : S�nav puanlar�n�n eßit olmas� halin-
de yan kriterler yerine, mesle¤inde geçen sü-
renin dikkate al�nmas� düzenlemenin amac�na
hizmet etmiß olacakt�r.

� �Yedeklik� baßl�kl� 26. Madde�nin, �S�navda
baßar�l� olup da talep etti¤i yerlere yer-
leßtirilemeyenlerin yedeklik haklar�, ter-
cih ettikleri yerler ile hiçbir aday�n tercih
yapmad�¤� yada nihai baßvuruda bulu-
nulmayan yerler için üç y�l süre ile geçer-
lidir.� Þeklindeki birinci f�kras� de¤ißtirilerek,
�S�navda baßar�l� olup da talep etti¤i yer-
lere yerleßtirilemeyenlerin yedeklik hak-
lar�, tercihleri ile s�n�rl� olmaks�z�n üç y�l
süre ile geçerlidir.� ßeklinde yeniden dü-
zenlenmelidir.

Gerekçe : Bu düzenleme ile s�nava giripte
tercihte bulunulan yerlere yerleßtirilemeyen-
lerin yedeklik hakk�n�n, lisans verilecek tüm
yerleri kapsamas� sa¤lanm�ß olacakt�r. Böyle-
ce s�nava giripte baßar� s�ralamas�na tabi tu-
tulanlar�n bilgi düzeyi geneli kapsayacak ße-
kilde ölçülmüß ve s�raland�r�lm�ß olacak ve s�-
navda daha az puan alm�ß birinin, yüksek pu-
an alm�ß birinden önce yerleßtirilmesi önlen-
miß olacakt�r.

� ��ßyerinin büro tescili� baßl�kl� 30. Madde-
ye, �zorunlu asgari personel� ibaresinden
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sonra ve �listesini� ibaresinden önce gelmek
üzere �donan�m� ibaresi eklenmelidir. 

Gerekçe : Yasa ile, talebe ba¤l� yap�lan ka-
dastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesi-
ni sa¤layacak hkm�lerin faaliyet, denetim ve
sorumluluklar� ile kurulacak L�HKAB�lar�n de-
vir esas ve usullerinin belirlenmesi amaçlan-
m�ß olup, büyük sorumluluk ve nitelik gerekti-
recek bu bürolar�n zorunlu asgari personele
ilaveten yönetmeli¤in 44. Maddesinde düzen-
lenen zorunlu asgari donan�m listesinin de il-
gili Odaya verilmesi sa¤lanacakt�r. 

� �Denetim� baßl�kl� 37. Madde�nin birinci f�k-
ras� �L�HKAB faaliyetlerinin denetimi, y�lda en
az bir kez, �darenin görevlendirece¤i en az
Harita ve Kadastro Mühendisli¤i lisans
diplomas�na sahip denetim eleman� ya da
denetime yetkili k�l�nacak kadastro müdürü
veya kontrol mühendisi taraf�ndan yap�-
l�r.� ßeklinde düzenlenmelidir.

Gerekçe : Bu düzenlemeyle, Harita Kadastro
Mühendislik  Hizmetlerini yerine getirecek bü-
rolar�n en az Harita ve Kadastro Mühendisli¤i
e¤itimi alm�ß denetim elemanlar� ve kadastro
müdürlüklerindeki  teknik konularda yetkili ve
yetkin olan teknik personel taraf�ndan denet-
lenmesi sa¤lanm�ß olacakt�r.

� �Lisans�n geçici veya sürekli iptalinde
hizmetlerin yürütülmesi� baßl�kl� 50. Mad-
denin son f�kras�nda geçen �o yerde� deyimi
kald�r�lmal�d�r. 

Gerekçe : Yönetmelikte önerilen yedeklik du-
rumu geneli kapsad�¤�ndan, bu ibarenin bu-
lunmas� çelißki yaratacakt�r. Bu nedenle kald�-
r�lmal�d�r.  

� �Tip sözleßme ve matbu evraklar� baß-
l�kl� 63. Madde;  birinci f�kras�na �ya da
elektronik ortamda haz�rlanm�ß� ibaresi
ve ikinci f�kras�n�n ikinci tümcesine �Oda-
n�n sa¤lad�¤�� ibaresi eklenerek; �Madde

63- L�HKAB�lar; hizmet verdikleri taß�n-
maz sahipleri veya vekilleri ile sözleß-
me yaparlar. Bu sözleßmede Oda tara-
f�ndan bast�r�lm�ß ya da elektronik or-
tamda haz�rlanm�ß �Tip Sözleßme�yi
kullan�rlar.

� L�HKAB�larca yap�lacak kadastro teknik
hizmetlerinde kullan�lacak tip sözleßme
ve matbu evraklar�n ßekil, standart ve
içeri¤i, L�HKAB Kurulu görüßü al�narak
�dare taraf�ndan belirlenir. Bu belgeler,
ßekil, standart ve içeri¤ine uygun olarak
Odan�n sa¤lad�¤� elektronik ortamda ha-
z�rlanarak kullan�labilir.� ßeklinde yeniden
düzenlenmelidir.

Gerekçe : Bu düzenlemeyle, maddenin bi-
rinci f�kras�nda ön görülen düzenlemeye uy-
gun olarak Oda taraf�ndan verilecek bel-
gelerin elektronik ortamda da verilmesi sa¤-
lanacak, hizmetlerde h�z ve kalite yakalan-
m�ß olacakt�r.


