
Sayı     : 2/A-                                                                                                                        ..../.../2013

Konu   : Lisanslı Harita Kadastro Bürolarının Tescilinin İptali Hk.
             

Sayın,
                ............................................

Lisanslı  Harita  Kadastro  Bürolarının  eski  tescillerinin  İptali  hakkındaYönetim  Kurulumuzun 
16/09/2013 tarih ve 66/1128 sayılı sayılı kararı Ek'te tarafınıza gönderilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarız 

Saygılarımızla. 

Mustafa ERDOĞAN
 Yönetim Kurulu a.
  Genel Sekreter

Not: İptal edilen belgelerin (LİHKAB Tescil Belgesi, Tescil Yenileme Kartı ) ivedilikle Odamıza 
iadesi gereklidir. 

EKLER:
Ek 1 16/09/2013 tarih ve 66/1128 sayılı sayılı kararı HKMO Yönetim Kurulu Kararı.

DAĞITIM         :  
Gereği                     :       - ............... Lisanslı Harita Kadastro Bürosu       
Bilgi                        :       - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
                          - Tapu ve Kadastro................ İl Müdürlüğü  
                          -  HKMO  ................. Şubesi



16/09/2013 TARİH ve 66/1128 SAYILI HKMO YÖNETİM KURULU KARARI:

 

Lisanslı  Harita  Kadastro  Mühendisleri  Komisyonu'nun  Tapu  ve  Kadastro  Genel  Müdürlüğünce 
onaylanan  28.03.2013  tarihli  kararıyla  Lisanslı  Harita  Kadastro  Mühendislik  Bürolarının 
faaliyetlerinin 29.03.2013 tarihi mesai bitimi itibariyle durdurulmasına, 01.04.2013 tarihi itibariyle 
bürolarca  yapılan  iş  ve  işlemlerin  kadastro  müdürlüklerince  yürütülmesine,  29.03.2013  tarihine 
kadar  alınan  ve  halihazırda  devam  eden  iş  ve  işlemlerin  mevzuat  gereği  10  gün  içerisinde 
10.04.2013   tarihine  kadar  sonuçlandırılmasına,  Lisanslı  Harita  ve  Kadastro  Mühendisleri  ve 
Büroları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği devir işlemlerinin yapılmasına ilişkin kararı 
nedeniyle  Odamızın  20.08.2013 tarih  ve  3/B15-1203 sayılı  yazısı  ile,  Tapu  ve  Kadastro  Genel 
Müdürlüğü'nden Odamızca belirtilen bürolar hakkında tescil kapama/iptal işleminin bürolar ya da 
idareleri yönünden sakıncasının bulunup bulunmadığının sorulması ve hakkında devir, lisansın geri 
alınması işlemleri yapılan büroların listesinin istenilmesi üzerine verilen Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü'nün 23.08.2013 tarih ve 12364127-157.99/7701 sayılı cevabi yazısı incelendi, gereği 
görüşüldü:

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil 
Yönergesi'nin 4. maddesinde LİHKAB Büro Tescil Belgesi'nin HKMO'ya kayıt ve tescilini yaptıran 
LİHKAB'ın,  LİHKAB  Hizmeti  yapmaya  yetkili  olduğunu  belirten  belgeyi  ifade  edeceği,  23. 
madddesinde  de  tescile  esas  koşullarda  meydana  gelen  değişiklikleri  30  gün  içinde  HKMO'ya 
bildirmeyen ve ilgili  maddelerindeki  koşulları  değişen LİHKAB'ların tescil  belgelerinin HKMO 
Yönetim  Kurulu  kararıyla  iptal  edileceği  hükme  bağlandığından,  Tapu  ve  Kadastro  Genel 
Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen “onay” işlemi ve büro tescillerinin iptalinin idareleri yönünden 
sakınca bulunup bulunmadığının sorulmasına ilişkin yazımıza anılan İdarece verilen cevabi yazıda 
dikkate alınarak, LİHKAB hizmeti yapma yetkileri kalmayan ve bugüne kadar tescilini kapatmayan 
LİHKAB bürolarının  tescil  belgelerinin  iptaline,  tescil  belgesi  sahiplerinin  faaliyet  dönemlerine 
ilişkin  her  türlü  yükümlülüklerini  yerine  getirmek/tamamlamak  zorunda  olduklarına,  kararın 
ilgililere,  ilgili  şube  ve  temsilciliklerimize,  valiliklere  veya  ilgili  kurum  ve  kuruşlara  yazıyla 
bildirilmesine ve kararın Odamız resmi internet sayfasında da duyurulmasına, 
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