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LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR HAZIRLANAN SON 

YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO 

MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMESİ-2 
 

05.08.2019  tarihli ve 12364127-010.03-E.3193247 sayılı yazınızla Odamıza gönderilen 

Yönetmelik Taslağına ilişkin “Genel Görüş ve Değerlendirme” yazımız ile “Lisanslı Harita 

Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Hazırlanan Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş ve Değerlendirme Çizelgesi” 06.09.2019 

tarihli ve 3/B15-1327 sayılı yazımızla tarafınıza iletilmişti. 

 

Gelen görüşler doğrultusunda ilk taslakta yaptığınız değişiklikler 22.10.2019 tarihinde e-posta 

yoluyla Odamıza gönderilerek görüş ve değerlendirmelerimiz istenilmiştir. 

 

Gelen Taslak Yönetmelik incelenmiş olup ilk Taslakta yer alan maddelere ilişkin gönderdiğimiz 

görüş ve değerlendirmelerin bazılarının dikkate alındığı, bazılarının ise dikkate alınmadığı 

görülmüştür. Dikkate alınmayan görüş ve değerlendirmelerimiz saklı kalmak kaydıyla, son 

Taslakta yer alan düzenlemelere ilişkin görüş ve değerlendirmelerimiz aşağıda sunulmaktadır. 
 

10 Nisan 1974 tarihli ve 14854 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1:2500 ve Daha Büyük 

Ölçekli Harita ve Planların Yapılmasına Ait Teknik Yönetmelik’in 396’ncı maddesinde şehiriçi 

yollarının aplikasyonunun kadastro müdürlüğünün ve belediyelerin harita ve kadastro 

mühendisleri ve teknik elemanlarınca birlikte yapılmasının esas olduğu, birlikte yapılan 

uygulamalarda mülkiyete ilişkin sorumluluğun kadastro müdürlüğünün harita ve kadastro 

mühendisleri ve teknik elemanlarına; diğer işlere ilişkin sorumluluğun ise belediyelerin harita 

ve kadastro mühendisleri ve teknik elemanlarına ait olduğu hüküm altına alınmış, anılan hüküm 

benzer şekilde 31 Ocak 1988 tarihli ve 19711 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Büyük Ölçekli 

Haritaların Yapım Yönetmeliği’nin 272’nci maddesinde de yer almıştı. 15 Temmuz 2005 tarihli 

ve 25876 sayılı Resmi Gazete’de ve 26 Haziran 2018 tarihli ve 30460 sayılı Mükerrer Resmi 

Gazete’de yayımlanan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliklerinde ise 

bu madde hükmüne yer verilmeyerek şehiriçi yolların aplikasyonu yetkisi konusunda idareler 

yetkili kılınmamıştı. 
 

Ancak, 15 Temmuz 2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Ölçekli 

Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ile 31 Ocak 1988 tarihli ve 19711 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmadığı 

için ilgili idarelerin bu yetkileri, 1988 yılında yayımlanan Büyük Ölçekli Haritaların Yapım 

Yönetmeliğini yürürlükten kaldıran 20 Nisan 2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 

Yönetmelik ile sona ermiştir. 
 

Bununla birlikte, kadastral yolların aplikasyonuna ilişkin idarelere yetki veren düzenleme de 

bulunmamaktadır. 
 

Kadastro müdürlüklerinin kadastral yolların, ark ve dere sınırlarının gösterilmesine ilişkin 



görevi bulunmadığından bu görevin yapım yetkisinin lisanslı bürolara verilmesi hukuka uygun 

değildir. 
 

Ayrıca bu görev ve yetkinin lisanslı bürolara verilmesi halinde yol kamulaştırma planları, yol 

projeleri, ark ve dere ıslahları projelerinin yapımı ve uygulanmasında, daha da önemlisi İmar 

Kanunu’nun 18’inci maddesine göre yapılacak parselasyon planlarının hazırlanması ve 

uygulanması aşamalarında ortaya çıkacak yoldan, dereden ve arktan ihdas işlemlerinde serbest 

harita ve kadastro mühendislik müşavirlik büroları ile lisanslı harita kadastro mühendislik 

büroları arasında çekişme yaratabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle 3’üncü maddesinin 

1-d-1-d bendinin Yönetmelik Taslağından çıkarılması gerektiği düşünülmektedir. 
 

Yönetmelik Taslağının 3’üncü maddesinin 1-d-1-b bendinde parselin yerinde gösterilmesi 

yanında “ada/parsel, adres ile kuyu, direk ve benzeri tesislerin hangi parsel içerisinde kaldığının 

tespiti,” işlemleri eklenerek bu işlemlerin lisanslı harita kadastro mühendislik büroları 

tarafından yapılması öngörülmektedir. 
 

Ancak söz konusu tesisler kadastro paftalarında ve tapuda tescilli ise söz konusu tesislerin 

zeminde gösterilmesi işlemi aplikasyon işlemine; kadastro paftalarında ve tapuda tescilli 

değilse Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsata ve kullanma iznine bağlanmış 

kuyu ile enerjiye ihtiyacı olan yapı ve tesisler için projelendirilerek yapılan nakil hatlarının 

kullanma iznine bağlandıktan sonraki cins değişikliği işlemine esas ölçülere konu 

olabileceğinden, zaten bu işlemlerin lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının yetkisinde 

olan aplikasyon ve cins değişikliği işlemleri kapsamında yapılabileceği açık olduğundan, 

bağımsız bir iş gibi gösterilerek Yönetmelik Taslağına eklenmesi hukuka uygun değildir. Bu 

nedenle 3’üncü maddesinin 1-d-1-b bendinin Yönetmelik Taslağından çıkarılması gerektiği 

düşünülmektedir. 
 

“Sınav komisyonunun görevleri” başlıklı 18’inci madde ile ilgili Odamız tarafından Genel 

Müdürlüğünüze karşı açılmış olan Danıştay Onuncu Dairesinin E:2017/127 esasına kayıtlı 

davada (ç) bendinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup dava halen devam 

etmektedir. Söz konusu taslakta 18’inci maddeye ilişkin gerek Danıştay Onuncu Dairesinin 

gerekse Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararları dikkate alınmamış ve (ç) bendinde 

düzenleme yapılmadığı görülmüştür. 
 

Ayrıca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26.10.2017 tarihli ve YD İtiraz No:2017/925 

sayılı kararının gerekçesinde “Yukarıda belirtilen Yönetmeliğin 18. maddenin (c) ve (ç) 

bentlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay Onuncu Dairesi'nin 

E:2014/191 sayılı dosyasında açılan davada; Daire'nin 18/03/2014 günlü, E:2014/191 sayılı 

kararıyla; "5368 sayılı Kanun ile kadastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlayacak 

olan lisanslı harita kadastro mühendisleri ve büroları hakkında düzenleme yapıldığı; Kanunda 

lisansların nasıl verileceği, büroların nasıl kurulacağı ve bu bürolarda hangi işlemlerin 

yapılacağının belirtildiği; lisanslı harita ve kadastro mühendisleri sınavının, Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü tarafından, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın görüşü alınarak 

hazırlanacak yönetmelik çerçevesinde yapılacağının düzenlendiği; anılan yetkiye dayanılarak 

davalı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce çıkarılan Yönetmeliğin 11. maddesinde lisans 

sınavının idarece yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na, Millî 



Eğitim Bakanlığı'na veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılabileceğinin düzenlendiği; 18. 

maddesinde ise, sınavın hangi kurum (idare ya da 11. maddede sayılan diğer kurumlar) 

tarafından yapılacağı dikkate alınmadan, sınava yapılan itirazları inceleme, sınav sonuçlarını 

değerlendirme ve sınav başarı sıralamasını yapma görevinin, üyeleri tamamen idare 

personelinden oluşan sınav komisyonuna verildiği, bu durumda, sınava yapılan itirazların ve 

sınav sonuçlarının objektif bir şekilde değerlendirilmesi, sınavın yapılmasından sınav başarı 

listesinin yapılmasına kadar geçen süreçte karışıklığa yol açılmaması açısından, sınava 

yapılan itirazların incelenmesi, sınavın değerlendirilmesi ve başarı sıralamasının yapılması 

konularının sınavı yapacak kuruma göre ayrı ayrı düzenlenmesi gerekirken, anılan 

hususların her durumda idarece değerlendirilmesine yönelik düzenlemede hizmet 

gereklerine uyarlık bulunmadığı" gerekçesiyle Yönetmeliğin dava konusu 18. maddesinin (c) 

ve (ç) bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş, söz konusu karara karşı yapılan 

itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 17/12/2014 günlü, YD İtiraz No:2014/620 

sayılı kararıyla reddedilmiştir. 
 

Davalı idare tarafından yargı kararının gereğinin yerine getirildiği belirtilerek, iptali istenen 

düzenleme ile Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 18. 

maddesinin (ç) bendi, "sınavın diğer kurumlara yaptırılması durumunda ilgili kurumla 

yapılacak protokol hükümlerine göre işlemleri yürütmek" şeklinde değiştirilmiştir. 
 

Danıştay Onuncu Dairesi'nin yukarıda belirtilen 18/03/2014 günlü, E:2014/191 sayılı 

kararında, sınavın bir başka kuruma yaptırılması durumunda sınava yapılan itirazların ve 

sınav sonuçlarının objektif bir şekilde değerlendirilmesi, sınavın yapılmasından sınav başarı 

listesinin yapılmasına kadar geçen süreçte karışıklığa yol açılmaması açısından sınava yapılan 

itirazların incelenmesi, sınavın değerlendirilmesi ve başarı sıralamasının yapılması 

konularının sınavı yapacak kuruma göre ayrı ayrı düzenlenmesi gerektiği belirtilmiş olup, 

dava konusu Yönetmelik maddesi ile diğer kurumlar tarafından yapılacak sınavlara yönelik 

işlemlerin davalı idare ile sınava yapacak diğer kurumlar arasında düzenlenen protokol 

hükümlerine göre yürütülmesi öngörülmektedir. 
 

Davalı idarenin itiraz dilekçesinde sınavın bir başka kurum tarafından yapılması durumunda 

idarenin, kendisi ile sınavı yapan kurum arasında düzenlenecek protokol hükümlerine göre 

kendisine verilecek görevleri yerine getireceği, bu görevlerin de sınavın esasına ve 

objektifliğine etki etmeyen, ikincil ve yardımcı nitelikte sekreterya görevleri olduğu 

belirtilmektedir. 
 

Dava konusu düzenlemenin niteliği ile davalı idarenin itiraz dilekçesinde belirtilen hususların 

birlikte değerlendirilmesinden, diğer kurumlar tarafından yapılacak lisanslı harita ve kadastro 

bürolarına ilişkin sınavlara yönelik tüm iş ve işlemlerin ilgililerin erişimine açık olup olmadığı 

belli olmayan protokol hükümleri uyarınca yürütüleceği, bu tür sınavlarda idarenin görevinin 

ikincil ve yardımcı nitelikte olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Danıştay'in yerleşik içtihatları uyarınca, ister idarenin kendisi, isterse başka bir kurum 

aracılığıyla yapılsın, kamusal bir faaliyetin ifası amacıyla verilen lisanslara yönelik sınavlara 

ilişkin sınav başvurusu, sınavın değerlendirilmesi, sınava yapılacak itirazlar, itirazların 

değerlendirilmesi gibi asli unsurların Yönetmelik ile belirlenmesi gerekmektedir. 



Öte yandan, sınavda gözlemci bulunup bulunmayacağı, gözlemcilerin kimler arasından 

seçileceği, bu kişilere ödenecek ücretler, sınavın tarihi ve yeri gibi sınava yönelik feri nitelikte 

hususların protokol ile belirlenmesi mümkündür. 
 

Uyuşmazlıkta, yukarıda da ifade edildiği üzere, sınavların diğer kurumlara yaptırılması 

durumunda ilgili tüm iş ve işlemlerin ilgililerin erişimine açık olup olmayacağı belli olmayan 

protokol hükümlerine göre yürütülmesi öngörülmekte olup, sınava yönelik asli hususların, 

protokol ile değil, dava konusu Yönetmelik ile düzenlenerek, bu hususların net bir şekilde 

ortaya konulması gerektiğinden, aksi yöndeki dava konusu düzenlemede bu yönüyle hukuka 

uyarlık bulunmamaktadır.” denilmektedir. 
 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yukarıda belirtilen kararının gerekçesi 

değerlendirildiğinde sınava yönelik asli hususların sınavı yapacak kuruma göre Yönetmelikte 

ayrı ayrı düzenlenmesi gerekirken hem ilk gönderilen hem de ikinci gönderilen taslak 

Yönetmelikte bu hususlara ilişkin genel bir düzenleme yapılmadığı ve yargı kararlarının yerine 

getirilmediği görülmektedir. Bu haliyle Yönetmelik Taslağının yürürlüğe konulması ve bu 

Yönetmeliğe göre yeni bir sınav yapılması yeni uyuşmazlıklara sebebiyet verecektir. 
 

Yönetmelik Taslağı ile yürürlükteki Yönetmeliğe eklenmesi öngörülen 37. maddenin üçüncü 

fıkrasının “Lisanslı harita ve kadastro mühendislik bürolarının bu Yönetmeliğin 3’üncü 

maddesinde sayılan işler, başka kişi veya kuruluşlar tarafından yapılamaz.” şeklinde 

değiştirilerek yoruma açık ve tartışılır olmaktan çıkarılması uygun olacaktır. 
 

Yönetmelik Taslağının ilk hali ile yürürlükteki Yönetmeliğin değiştirilmesi öngörülen 58’inci 

maddesinin 1. fıkrasına ilişkin görüş ve önerilerimiz dikkate alınmış ancak eklenmesi 

öngörülen 6. fıkraya ilişkin değerlendirmemiz dikkate alınmamıştır. Eklenmesi öngörülen 6’ncı 

fıkra 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun’un 

5.maddesinin 3. fıkrasında belirtilen “Lisans sahibi harita ve kadastro mühendisi, görevinde 

bulunmadığı hallerde imza yetkisini en fazla bir ay süre ile aynı büroda çalışan en az iki yıl 

harita ve kadastro hizmetlerinde deneyimli, bir başka harita ve kadastro mühendisine 

devredebilir.” hükmüne açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Bu fıkranın Kanuna uygun olarak 

yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

TMMOB 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


