
DUYURU
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Yasası ve Yönetmeliği çerçevesinde söz 
konusu  olan  lisans  sınavı  başvuruları,duyurulardan  sonra  haziran  ayı  içerisinde 
yapılacaktır.  Sınav  tarihi  ise  11/10/2009  olarak  belirlenmiştir.  Başvuru  sırasındaki 
yoğunluğu  önlemek  amacıyla  başvuruda  bulunacak  adayların  gerekli  belgeleri 
hazırlamaları önemle duyurulur. Gerekli belgeler aşağıdadır

BASVURUDA İSTENECEK BELGELER
a. Sınav basvuru formu (Daha sonra ilan edilecek internet sayfasında bilgi girisi yapılarak
cıktısı alınacak evraktır),
b. Son altı ay icerisinde cekilmis bes adet vesikalık fotoğraf,
c. Diploma ya da bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti,
d. Oda tarafından, basvuru yılı icinde duzenlenmis uye sicil kayıt belgesi,
e. Muhendis olarak en az 5 yıl calıstığına dair ilgili kamu kurulusundan, ozel sektorde
calısanlar icin Odadan alınan hizmet belgesi,
f. Banka Dekontu (Daha sonra ilan edilecek internet sayfasında verilecek hesap
numarasına yatırılacak ucreti belgeleyen evraktır.)
g. Mesleki deneyim değerlendirme formu ve ekleri

BASVURUDA İSTENECEK BELGELERİN ACIKLAMASI

Sınav Basvuru Formu:İlgili internet adresinde duyurulan basvuru formu doğru ve eksiksiz 
olarak doldurulup cıktısı alınarak, fotoğraf yapıstırılacak ve basvuru sahibi
tarafından imzalanacaktır.

Vesikalık  fotoğraf:  Son  altı  ay  icerisinde  on  cepheden  cekilmis,  bası  acık  ve  adayı 
kolaylıkla tanıtacak nitelikte, kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun 4,5x6 ebadında
olmalıdır.

Diploma  veya  Bitirme  Belgesi:  Diploma  ya  da  bitirme  belgesinin  aslı  veya  onaylı 
suretidir.

Oda  Uye  Sicil  Kayıt  Belgesi:  Oda  tarafından  basvuru  yılı  (2009  yılı)  icerisinde 
duzenlenmis oda kayıt sicil belgesidir.

Hizmet Belgesi: Kamu Kurumunda calısanlar icin; harita ve kadastro muhendisi olarak en 
az 5 yıl calıstığına dair ilgili kamu kurulusundan alınan belgeyi,
Ozel sektorde calısanlar icin; harita ve kadastro muhendisi olarak en az bes yıl calıstığını 
belirten Odadan alınan belgeyi,ifade eder.
Farklı hizmet belgelerinde yer alan surelerin toplamı en az 5 yıl olanlar (aynı tarihleri 
kapsayan  durumlarda  sadece  bir  tanesi  hesaplamaya  dahil  edilir),  hizmet  sureleri 
toplanarak değerlendirmeye alınacaktır.

Banka Dekontu:  Lisans Sınavına katılmak icin Sınav ucretinin belirtilen banka hesabına 
yatırıldığına  iliskin  belgedir  (Dekont  adayın  ad  ve  soyadı  ile  TC  kimlik  numarasını 
icerecek sekilde duzenlenmelidir).

Mesleki Deneyim Değerlendirme Formu ve Ekleri: Adayların; kadastro alanında yaptığı 
gorev ve calısmalar, hizmetler, eğitim duzeyi, yabancı dil duzeyi, meslek alanında aldığı 
oduller,  meslek  alanında  yapılan  bilimsel  yayınlara  gore  mesleki  deneyim  puanını 



belirlemek uzere hazırlanmıs yonetmelik eki formdur.
Asağıda acıklanan, Formun ekinde sunulacak destekleyici belgelerin tamamının asıl veya
onaylı suret olması zorunludur.

1. Kadastro Alanında Yapılan Gorevler ve Calısmalar

Kamu kurum ve kuruluslarında; muhendis, kontrol muhendisi, mudur, sube muduru, 
bolge mudur yardımcısı; olarak gorev yaptığına dair ilgili idareden alınan onaylı hizmet 
belgesi.

İdarede;  muhendis,  kontrol  muhendisi,  mudur,  sube  muduru,  bolge  mudur 
yardımcısı, mufettis; olarak gorev yaptığına dair İdareden alınan onaylı hizmet belgesi.

Oğretim  uyesi,  İdarede,  basmufettis,  bolge  muduru,  daire  baskanı;olarak  gorev 
yaptığına dair ilgili idareden alınan onaylı hizmet belgesi.

Rektor, Genel Mudur, Genel Mudur Yardımcısı  ve daha ustu gorevler ;olarak gorev 
yaptığına dair ilgili idareden alınan onaylı hizmet belgesi.
.
Ozel sektorde kadastro, yenileme islerinde yuklenici, lisanslı burolarda 5 yıldan fazla
calısan muhendis: İlgili Kurum veya Kurulustan alınmıs İs Bitirme Belgesi ile soz konusu 
isin Sozlesme tarihinden Kesin Kabul tarihine kadar adayın sirket ortağı olduğunu gosterir 
ticaret sicil gazeteleri ve Oda Buro Tescil Belgesi.

Ozel  sektorde  kadastro,  yenileme,  kamulastırma,  arazi  toplulastırması,  imar 
uygulamalarına iliskin islerin yapılmasında kesintisiz olarak proje muduru, sorumlu 
muhendis;  İlgili Kurum veya Kurulustan alınmıs İs Denetleme veya İs Yonetme Belgesi 
veya İs Bitirme Belgesi ile birlikte bu islerin yapım suresinin en az %70 inde proje muduru 
veya sorumlu muhendis unvanıyla calıstıklarına dair ilgili idareden verilen yazı,

2. Hizmet Suresi

Kamuda calısanlar icin hizmet belgesi, ozel sektorde calısanlar icin Oda belgesi.

3. Eğitim Duzeyi

Yuksek  Lisans:  Yuksek  Lisans  Diploması,  eğitimini  yurtdısında  yapanlar  icin  denklik 
belgesi.

Doktora: Doktora Diploması, eğitimini yurtdısında yapanlar icin denklik belgesi.

4. Yabancı Dil Seviyesi

KPDS ‘ den en az (C) seviyesi, TOEFL dan en az 173 puan ; seviyesinde olduğuna dair 
sınav ilan tarihinden itibaren son 5 yıl icinde alınmıs olan onaylı belge,

Yurt dısında mesleki eğitim (en az iki somestr’lik bir eğitim programı belgesi) ;
yaptığına dair onaylı belge,( Bu belgeler yeminli mutercimlerce Turkceye cevrilmis ve 
apostilli olarak ibraz edilecektir.)

Yabancı dille eğitim yapan universiteler ve enstitulerde lisans, yuksek lisans veya 
doktora; yapmıs olduğuna dair onaylı belge.



5. Meslek Alanında Alınan Oduller

Kamuda calısanlar icin: Maas odulu, kademe ilerlemesi belgesi veya takdir belgesi.

Ozel sektorde calısanlar icin: Odadan almıs oldukları takdir belgesi.

6. Meslek Alanında Yapılan Bilimsel Yayınlar

Hakemli mesleki dergilerde yayımlanan mesleki bildiri ve makaleler; Hakemli mesleki 
dergilerde yayımlanan mesleki bildiri ve makaleler dikkate alınarak belirlenir. Bu amacla 
Dergi yazı isleri mudurluğunce verilmis yazı veya derginin aslı veya onaylı sureti istenir.

Kurultay, calıştay, kongre vb. organizasyonlarda sunulan mesleki bildiriler hakem kurulu
veya bilim kurulu ile yayınlandığı belgelenmesi koşulu ile değerlendirmeye alınacaktır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Genel Merkezi
Tel:0 312 232 57 77


