
 
 

DUYURU 
 
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Lisans Sınavı ilanını müteakip iki hafta içinde 
başvurular kabul edileceğinden başvuru sırasındaki yoğunluğu önlemek amacıyla başvuruda 
bulunacak adayların aşağıda ki belgeleri hazırlamaları önemle duyurulur. 
 
BAŞVURUDA ĐSTENECEK BELGELER 
 

a. Sınav başvuru formu, 
b. Son altı ay içerisinde çekilmiş beş adet vesikalık fotoğraf, 
c. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti, 
d. Diploma ya da bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti, 
e. Oda tarafından, başvuru yılı içinde düzenlenmiş üye sicil kayıt belgesi, 
f. Mühendis olarak en az 5 yıl çalıştığına dair ilgili kamu kuruluşundan, özel sektörde 

çalışanlar için Odadan alınan hizmet belgesi, 
g. Banka Dekontu 
h. Meslekî deneyim değerlendirme formu ve ekleri 
 
 

BAŞVURUDA ĐSTENECEK BELGELERĐN AÇIKLAMASI 

Sınav Başvuru Formu:Đlgili internet adresinde duyurulan başvuru formu doğru ve 
eksiksiz olarak doldurulup çıktısı alınarak, fotoğraf yapıştırılacak ve başvuru sahibi 
tarafından imzalanacaktır. 

 Vesikalık fotoğraf: Son altı ay içerisinde ön cepheden çekilmiş, başı açık ve adayı 
kolaylıkla tanıtacak nitelikte, kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun 4,5x6 ebadında 
olmalıdır. 

Nüfus cüzdanı: Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı suretidir. 

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

Oda Üye Sicil Kayıt Belgesi: Oda tarafından başvuru yılı (2009 yılı) içerisinde 
düzenlenmiş oda kayıt sicil belgesidir. 

Hizmet Belgesi: Kamu Kurumunda çalışanlar için; harita ve kadastro mühendisi olarak en 
az 5 yıl çalıştığına dair ilgili kamu kuruluşundan alınan belgeyi, 

Özel sektörde çalışanlar için; harita ve kadastro mühendisi olarak en az beş yıl çalıştığını 
belirten  Odadan alınan belgeyi, 

ifade eder. 

Farklı hizmet belgelerinde yer alan sürelerin toplamı en az 5 yıl olanlar (aynı tarihleri 
kapsayan durumlarda sadece bir tanesi hesaplamaya dahil edilir), hizmet süreleri 
toplanarak değerlendirmeye alınacaktır.  



Banka Dekontu: Lisans Sınavına katılmak için Sınav ücretinin belirtilen banka hesabına 
yatırıldığına ilişkin belgedir (Dekont adayın ad ve soyadı ile TC kimlik numarasını 
içerecek şekilde düzenlenmelidir). 

Meslekî Deneyim Değerlendirme Formu ve Ekleri: Adayların; kadastro alanında 
yaptığı görev ve çalışmalar, hizmetler, eğitim düzeyi, yabancı dil düzeyi, meslek alanında 
aldığı ödüller, meslek alanında yapılan bilimsel yayınlara göre mesleki deneyim puanını 
belirlemek üzere hazırlanmış yönetmelik eki formdur. 

Aşağıda açıklanan, Formun ekinde sunulacak destekleyici belgelerin tamamının asıl veya 
onaylı suret olması zorunludur.  

 
1. Kadastro Alanında Yapılan Görevler ve Çalışmalar 

 
Kamu kurum ve kuruluşlarında; mühendis, kontrol mühendisi, müdür, şube 
müdürü, bölge müdür yardımcısı; olarak görev yaptığına dair ilgili idareden alınan 
onaylı hizmet belgesi. 
 
Đdarede; mühendis, kontrol mühendisi, müdür, şube müdürü, bölge müdür 
yardımcısı, müfettiş; olarak görev yaptığına dair Đdareden alınan onaylı hizmet belgesi. 
 
Öğretim üyesi, Đdarede, başmüfettiş, bölge müdürü, daire başkanı;olarak görev 
yaptığına dair ilgili idareden alınan onaylı hizmet belgesi. 
 
Rektör, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve daha üstü görevler ;olarak görev 
yaptığına dair ilgili idareden alınan onaylı hizmet belgesi. 

. 
Özel sektörde kadastro, yenileme işlerinde yüklenici, lisanslı bürolarda 5 yıldan fazla 
çalışan mühendis: Đlgili Kurum veya Kuruluştan alınmış Đş Bitirme Belgesi ile söz 
konusu işin Sözleşme tarihinden Kesin Kabul tarihine kadar adayın şirket ortağı olduğunu 
gösterir ticaret sicil gazeteleri ve Oda Büro Tescil Belgesi. 
 
Özel sektörde kadastro, yenileme, kamulaştırma, arazi toplulaştırması, imar 
uygulamalarına ilişkin işlerin yapılmasında kesintisiz olarak proje müdürü, sorumlu 
mühendis; Đlgili Kurum veya Kuruluştan alınmış Đş Denetleme veya Đş Yönetme Belgesi 
veya Đş Bitirme Belgesi ile birlikte bu işlerin yapım süresinin en az %70 inde proje 
müdürü veya sorumlu mühendis unvanıyla çalıştıklarına dair ilgili idareden verilen yazı,  
 

2. Hizmet Süresi   
 
Kamuda çalışanlar için hizmet belgesi, özel sektörde çalışanlar için Oda belgesi. 
 

3. Eğitim Düzeyi 
 

Yüksek Lisans: Yüksek Lisans Diploması,  eğitimini yurtdışında yapanlar için denklik 
belgesi. 

Doktora: Doktora Diploması, eğitimini yurtdışında yapanlar için 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 içinde alınmış olan onaylı belge,  

Yurt dışında meslekî eğitim (en az iki sömestr’lik bir eğitim programı belgesi) ; 
yaptığına dair onaylı belge,( Bu belgeler yeminli mütercimlerce Türkçeye çevrilmiş ve 
apostilli olarak ibraz edilecektir.)  

Yabancı dille eğitim yapan üniversiteler ve enstitülerde lisans, yüksek lisans veya 
doktora; yapmış olduğuna dair onaylı belge. 

5. Meslek Alanında Alınan Ödüller 
 
Kamuda çalışanlar için: Maaş ödülü, kademe ilerlemesi belgesi veya takdir belgesi. 
Özel sektörde çalışanlar için: Odadan almış oldukları takdir belgesi. 

 
6. Meslek Alanında Yapılan Bilimsel Yayınlar 

 
Hakemli meslekî dergilerde yayımlanan meslekî bildiri ve makaleler; Hakemli 
meslekî dergilerde yayımlanan meslekî bildiri ve makaleler dikkate alınarak belirlenir. Bu 
amaçla Dergi yazı işleri müdürlüğünce verilmiş yazı veya derginin aslı veya onaylı sureti 
istenir. 
 
Kurultay, çalıştay, kongre vb. organizasyonlarda sunulan mesleki bildiriler hakem kurulu 
veya bilim kurulu ile yayınlandığı belgelenmesi koşulu ile değerlendirmeye alınacaktır. 
 

7. Sorularınız için iletişim bilgileri 
 
Fen Dairesi Başkanlığı  
LĐHKAB Şube Müdürlüğü 
Tel: 0 312 413 66 41 - 42  
 

 

 

 
 


