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25 Eylül 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31609

YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ
VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�k, l�sanslı har�ta kadastro mühend�sler� ve bürolarının çalışma usul ve esaslarını

bel�rleyerek, kadastro tekn�k h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlamak ve uygulamayı yönlend�rmek amacıyla
hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmel�k, l�sanslı har�ta kadastro mühend�sler� ve bürolarıyla �lg�l� l�sans alma, kuruluş, görev, yetk�
ve sorumluluk, d�s�pl�n �şler�, personel, görev�n �fa ed�leceğ� mekân ve donanım, tem�nat alınması, tem�natın
saklanması ve �ades�, �ş dağıtımı, denet�m, �mza yetk�s�n�n devr�, b�lg� ve belgeler�n ver�lmes� ve kullanılması, kayıt ve
defterler�n tutulması, l�sansın �ptal� �le h�zmetle �lg�l� ücret tar�feler�ne �l�şk�n usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 16/6/2005 tar�hl� ve 5368 sayılı L�sanslı Har�ta Kadastro Mühend�sler� ve

Büroları Hakkında Kanunun 2, 4, 4/A, 5, 8 ve 11 �nc� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte yer alan;
a) Denet�m elemanı: İdarece l�sanslı har�ta kadastro mühend�sl�k büroları hakkında denet�m, �nceleme ve

soruşturma yapmak üzere görevlend�r�len personel �le müfett�şler�,
b) D�s�pl�n cezası: L�sanslı mühend�sler�n, Kanun ve bu Yönetmel�kle bel�rlenen kurallara uymamaları hâl�nde

ver�len uyarma, kınama, l�sansın geç�c� �ptal� ve l�sansın sürekl� �ptal� cezalarından b�r�s�n�,
c) İdare: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,
ç) İrt�bat bürosu: L�sanslı büronun kurulmadığı �lçelerde Kanun ve bu Yönetmel�kte bel�rt�len �şlem taleb�n�n

alınması ve sonucunun �lg�l�s�ne b�ld�r�lmes� amacıyla kurulan büroyu,
d) Kadastro tekn�k h�zmetler�: L�sanslı har�ta kadastro mühend�sl�k bürolarınca yer�ne get�r�lecek olan tesc�le

tâb� olmayan apl�kasyon, parsel�n yer�nde göster�lmes�, plan örneğ� ver�lmes� �le tesc�le tâb� olan c�ns değ�ş�kl�ğ�, arzî
�rt�fak hakkı tes�s� veya terk�n�, b�rleşt�rme ve muhdesatın terk�n� �le 23/6/1965 tar�hl� ve 634 sayılı Kat Mülk�yet�
Kanununun ek 5 �nc� maddes� gereğ�nce hatalı bağımsız bölüm veya blok numarası düzelt�lmes� �şlemler�ne yönel�k
talebe bağlı h�zmetler�,

e) Kadastro müdürlüğü: L�sanslı büronun yetk� alanından sorumlu kadastro müdürlüğünü,
f) Kanun: 16/6/2005 tar�hl� ve 5368 sayılı L�sanslı Har�ta Kadastro Mühend�sler� ve Büroları Hakkında

Kanunu,
g) Kes�n koord�natlı parsel: Tes�s kadastrosu, yen�leme, güncelleme, sayısallaştırma g�b� kadastral

çalışmalarda ya da bu çalışmalardan sonra yapılan �mar uygulaması, toplulaştırma, �fraz g�b� değ�ş�kl�k �şlemler� �le
doğrudan koord�natlı (ITRF, ED50, LOKAL) olarak üret�len, yüzölçümü parsel köşe koord�natları �le hesaplanmış
olan ve pafta zem�n uyumu bulunan parseller�,

ğ) L�sanslı büro: Kanunun 1 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len h�zmetler �le d�ğer kanunlarla
kend�ler�ne ver�len görevler� yapmakla sınırlı olmak kaydıyla l�sans alan l�sanslı har�ta kadastro mühend�sl�k
bürolarını,

h) L�sanslı büro tekn�k personel�: L�sanslı büroda çalışan meslek alanı �le �lg�l� mühend�s, tekn�syen veya
tekn�ker unvanına sah�p personel�,

ı) L�sanslı büro kom�syonu: L�sanslı Har�ta Kadastro Mühend�sler� ve Büroları Kom�syonunu,
�) L�sanslı mühend�s: L�sans belges�n� almış olan mühend�s�,
j) Mühend�s: Har�ta ve kadastro, har�ta, jeodez� ve fotogrametr�, geodez�, geomat�k mühend�s� veya yüksek

mühend�s�,
k) Oda: TMMOB Har�ta ve Kadastro Mühend�sler� Odasını,
l) Şube: L�sanslı büronun kurulmadığı �lçelerde Kanunda ve bu Yönetmel�kte bel�rt�len h�zmetler�n

karşılanması amacıyla kurulan büroyu,
m) TMMOB: Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

İdaren�n görevler�, yetk�ler� ve l�sanslı büro kom�syonu kurulması
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MADDE 4 – (1) İdare bu Yönetmel�k çerçeves�nde;
a) L�sans belges� ver�lmes� �ç�n yapılan başvuruların değerlend�r�lmes� ve l�sans belges�n�n ver�lmes�,
b) Odanın görüşü alınmak suret�yle l�sanslı büro h�zmet ücretler�n�n bel�rlenmes�,
c) L�sans belges�, tabela, büro kaşes�, t�p sözleşme, basılı evrak şek�l, standart ve �çer�kler�n�n bel�rlenmes�,
ç) Meslek �ç� eğ�t�mler�n plânlanması,
d) L�sanslı büroların faal�yetler� �le �ş ve �şlemler�n�n denetlenmes�, gerekt�ğ�nde �lg�l�ler hakkında �nceleme ve

soruşturma yapılması, denet�m, �nceleme ve soruşturma sonucunda tesp�t ed�len hususların değerlend�r�lmes� ve
gereğ�n�n yapılmasına yönel�k tal�mat ver�lmes� �le �t�razların değerlend�r�lerek sonuca bağlanması,

e) L�sanslı bürolar tarafından elektron�k ortamda veya f�z�ksel olarak tutulan arş�v, �ş ve �şlemler�n
kontrolünün sağlanması,

f) L�sanslı mühend�sler hakkında uyarma, kınama, l�sansın geç�c� ve l�sansın sürekl� �ptal� d�s�pl�n cezaları �le
�dar� para cezalarının ver�lmes�,

g) İş dağıtımının bel�rlenmes�,
konularında görevl� ve yetk�l�d�r.
(2) L�sanslı büro kom�syonu; Kadastro Da�res� Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının

başkanlığında, Teft�ş Kurulu Başkanı, B�r�nc� Hukuk Müşav�r�, Kadastro Da�res� Başkanı ve l�sanslı büro b�r�m
sorumlusu olmak üzere beş asıl üyeden oluşur. L�sanslı büro kom�syonu üye tam sayısı �le toplanır ve salt çoğunluk �le
karar ver�r. Kom�syon başkanı ve üyeler�; eşler�, �k�nc� dereceye kadar kan ve kayın hısımları �le d�s�pl�n
soruşturmasını yaptıkları l�sanslı mühend�sler hakkındak� toplantılara katılamaz. Kom�syon başkanı ve üyeler�n�n
yokluklarında toplantıya vek�ller� katılır. Kom�syonun sekretarya h�zmetler� Kadastro Da�res� Başkanlığınca yürütülür.
Aşağıda bel�rt�len görev ve yetk�ler, l�sanslı büro kom�syonu tarafından yer�ne get�r�l�r:

a) L�sanslı mühend�sler hakkında öner�len l�sansın geç�c� �ptal� ve l�sansın sürekl� �ptal�ne �l�şk�n d�s�pl�n
cezalarını dosya üzer�nden karara bağlamak ve ver�len gerekçel� kararı Genel Müdür onayına sunmak.

b) Kadastro Da�res� Başkanının tekl�f� ve Genel Müdürün onayı �le kom�syonda görüşülmes�ne karar ver�len
konuları �nceleyerek karar vermek ve Genel Müdürün onayına sunmak.

L�sans alab�lmek ve l�sanslı büro açab�lmek �ç�n aranan şartlar
MADDE 5 – (1) L�sans sah�b� olab�lmen�n genel şartları şunlardır:
a) Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Meden� hakları kullanma ehl�yet�ne sah�p olmak.
ç) Devlet memurluğundan çıkarılma cezası almamış olmak.
d) 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş olsa

b�le; kasten �şlenen b�r suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye
kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerler�n� aklama, terör�zm�n f�nansmanı, kaçakçılık ve verg� kaçakçılığı �le haksız mal ed�nme suçlarından hap�s
cezasına mahkûm olmamak.

e) Görev�n� sürekl� olarak yapmasına engel olab�lecek vücut veya akıl hastalığı veya engell�l�k hal�
bulunmamak.

f) 65 yaşını doldurmamış olmak.
(2) L�sans sah�b� olab�lmen�n özel şartları şunlardır:
a) Odaya kayıtlı bulunmak.
b) Kamu veya özel sektörde har�ta ve kadastro mühend�s� olarak en az on yıl çalışmış olmak.
c) L�sans başvuru tar�h�nde, 27/1/1954 tar�hl� ve 6235 sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kanunu

hükümler� uyarınca meslekten geç�c� men cezası veya �hraç cezası almamış olmak.
ç) Her yıl yen�den değerleme oranında arttırılacak olan 50.000 TL tutarındak� tem�natı bankaya yatırarak İdare

adına bloke ett�rmek.
(3) L�sanslı büro açab�lmek �ç�n bu maddede bel�rt�len şartları taşıdığının belgelend�r�lmes� gerek�r.
L�sanslı büro kurulacak yerler�n bel�rlenmes�
MADDE 6 – (1) L�sanslı bürolar, �l genel�nde yetk�l� olmak üzere l�sanslı mühend�s tarafından talep ed�len

�lçede kurulur.
(2) İdare, zorunlu gördüğü hallerde, �l genel�nde l�sanslı büro kurulmamış yerlerde, komşu �llerde yetk�l�

bulunan b�r veya b�rkaç l�sanslı büroyu yetk�lend�reb�l�r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tem�natlar
Tem�natların alınması ve saklanması
MADDE 7 – (1) L�sans belges� almaya hak kazananlar, Kanunun 2 nc� maddes�nde bel�rt�len esaslar

çerçeves�nde l�sans belges�n� almadan önce öngörülen tem�nat m�ktarını İdare adına banka nezd�nde bloke ett�r�rler ve
buna da�r belgey� İdareye ver�rler.
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(2) Bu belgede, l�sanslı mühend�s�n T.C. k�ml�k numarası, adı, soyadı, l�sanslı büro numarası, tem�natın
m�ktarı, hang� �ş �ç�n İdare adına bloke ed�ld�ğ� ve tem�natın hang� hallerde kullanılacağı hususları bel�rt�l�r. Bu belge,
s�c�l dosyasında saklanır.

Tem�nat m�ktarları
MADDE 8 – (1) L�sans belges� alma başvurularında, bulunulan yıl �ç�n güncellenm�ş tem�nat m�ktarı

uygulanır.
(2) Tem�nat m�ktarları, her yıl b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu

uyarınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranında, takv�m yılı başından geçerl� olmak üzere güncellenerek her
yılın Ocak ayı �çer�s�nde İdaren�n resmî �nternet s�tes�nde �lan ed�l�r.

Tem�natların kullanılması ve güncellenmes�
MADDE 9 – (1) Banka nezd�ndek� tem�natlar, İdaren�n b�lg�s� ve taleb� dışında kullandırılamaz ve �ade

ed�lemez. Kanunun 5 �nc� maddes� kapsamında l�sanslı büronun mal� sorumluluk şartlarının oluşması durumunda,
İdaren�n taleb� üzer�ne söz konusu tem�natlar kullanılır.

(2) L�sanslı mühend�s tarafından; her yıl 8 �nc� maddeye göre güncellenm�ş tem�nat m�ktarı �landa aks�
bel�rt�lmed�kçe en geç otuz gün �ç�nde; tem�natların b�r�nc� fıkra kapsamında kullanımı durumunda kullanım
tar�h�nden �t�baren en geç otuz gün �ç�nde tamamlanarak yen� tem�nat belges�n�n en geç on beş gün �ç�nde kadastro
müdürlüğüne tesl�m ed�lmes� zorunludur.

(3) İk�nc� fıkrada bel�rt�len süre �ç�nde tem�nat m�ktarlarının tamamlanmaması veya yen�lenmemes�
durumunda 36 ncı madden�n dördüncü fıkrasının (b) bend� hükmü uygulanır.

Tem�natların �ades�
MADDE 10 – (1) Herhang� b�r sebeple l�sansı �ptal ed�lenler�n, varsa kes�nt� har�c�ndek� �adeye konu

ed�leb�lecek tem�natları, l�sans sah�b�ne veya m�rasçılarına başvuruları hal�nde �ade ed�l�r.
(2) Tem�natın serbest bırakılab�lmes� �ç�n, İdaren�n görevlend�rd�ğ� denet�m elemanı tarafından l�sanslı

büronun �ş ve �şlemler� en fazla üç aylık süre zarfında �ncelen�r. L�sanslı mühend�s�n yapmış olduğu �ş ve �şlemler�n
mevzuata uygun olması hal�nde tem�natı serbest bırakılır. Aks� takd�rde zararı karşılayab�lecek m�ktar alıkonularak,
kes�nt� har�c�ndek� tem�nat m�ktarı serbest bırakılır. Tem�natın serbest bırakıldığı l�sans sah�b�ne veya m�rasçısına
b�ld�r�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
L�sans Belges� ve Eğ�t�m Esasları

L�sanslı büro açacaklardan �stenecek belgeler ve başvuruların değerlend�r�lmes�
MADDE 11– (1) L�sans belges� alma şartlarını taşıyan ve l�sans belges� başvurusunda bulunan mühend�slere,

l�sanslı har�ta ve kadastro mühend�sl�k faal�yet� yürüteb�lmeler� �ç�n İdare tarafından l�sans belges� ver�l�r. Hak
sah�pler� tarafından l�sans belges� almak �ç�n yapılacak başvuruda;

a) Adl� s�c�l kaydının bulunmadığına �l�şk�n yazılı beyanı,
b) Sağlık açısından görev�n� devamlı yapmasına engel b�r durumu olmadığına �l�şk�n yazılı beyanı,
c) Erkek adaylar �ç�n askerl�kle �l�ş�ğ� olmadığına da�r yazılı beyanı,
ç) 6235 sayılı Kanunun �lg�l� hükümler� uyarınca meslekten geç�c� men, �hraç veya �lg�l� mevzuatına göre

�halelerden men cezası almamış olduğuna da�r belgey�,
d) D�ploma ya da b�t�rme belges�n�n aslı veya İdarece onaylı örneğ�n�,
e) Oda tarafından düzenlenm�ş oda s�c�l kayıt belges�n�n aslı veya İdarece onaylı örneğ�n�,
f) Kamu kurum ve kuruluşları �le �kt�sad� devlet teşekküller� ve kamu �kt�sad� kuruluşlarında çalışanlar �ç�n en

az on yıl mühend�s olarak çalıştığına da�r �lg�l� kurum, kuruluş veya teşekkülden onaylı belgey�, özel sektörde
çalışanlar �ç�n �se har�ta ve kadastro mühend�s� olarak en az on yıl çalıştığını göster�r belgey�,

İdareye �braz etmeler� gerek�r.
(2) B�r�nc� fıkradak� belgeler� sunan başvuru sah�pler�n�n talepler� Kanun ve bu Yönetmel�ğe uygunluğu

yönüyle İdarece değerlend�r�lerek l�sans belges� almaya hak kazananlar bel�rlen�r ve İdaren�n resmî �nternet s�tes�nde
yayımlanır.

(3) L�sans belges� almaya hak kazananlardan 7 nc� ve 8 �nc� maddelere göre bel�rlenen tem�natın bankaya
yatırılarak İdare adına bloke ed�ld�ğ�ne da�r belge �sten�r.

(4) L�sans belges� almaya hak kazananlardan �stenecek belgeler, İdarece 18/10/2019 tar�hl� ve 30922 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arş�v H�zmetler� Hakkında Yönetmel�ğe uygun olarak arş�vlen�r.

L�sanslı büro açacaklara l�sans belges� ver�lmes�
MADDE 12 – (1) Büro açacakların, başvuru sonuçlarının İdaren�n resm� �nternet s�tes�nde duyurulmasından

�t�baren otuz gün �ç�nde şahsen veya kanun� vek�l� tarafından İdareye başvurarak, “L�sanslı Har�ta Kadastro
Mühend�s�” belges�n� bedel� karşılığında tesl�m alması zorunludur.

(2) L�sans belges� ver�ld�ğ� halde büro açmayanların belges� ger� alınarak �ptal ed�l�r.
L�sans belges�n�n �ades�
MADDE 13 – (1) L�sans belges�n�n �ptal� hal�nde l�sanslı mühend�s, l�sanslı mühend�s�n ölümü hal�nde

m�rasçıları l�sans belges�n� �lg�l� kadastro müdürlüğüne üç ay �ç�nde tesl�m ederler. Tesl�m alınan l�sans belges�
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�ved�l�kle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Da�res� Başkanlığına gönder�l�r.
L�sans belges�n�n kaybolması veya yen�lenmes�
MADDE 14 – (1) L�sans belges�n�n çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması veya okunamaz hale gelmes�

g�b� durumlarda, esk� l�sans belges�n�n yer�ne geçmek üzere aynı l�sans numaralı yen� b�r l�sans belges�, İdare
tarafından ücret� karşılığında düzenlen�r. Yen�lenmes� talep ed�len l�sans belges�n�n aslı İdareye �ade ed�l�r.

(2) L�sans belges�n�n aslının kaybolması, yanması g�b� �ade ed�lemeyeceğ� durumlarda ulusal düzeyde
yayımlanan b�r gazetede kayıp/zay� �lanı ver�l�r. İlan örneğ� �le yen� l�sans belges� talep ed�l�r.

L�sans belges� standardı
MADDE 15 – (1) L�sans belges�; A-4 formatında b�r�nc� sınıf hamur kâğıt üzer�ne, İdare tarafından bel�rlenen

şek�l ve �çer�kte düzenlen�r ve onaylı örneğ� s�c�l dosyasında saklanır.
L�sanslı mühend�sler�n eğ�t�m�
MADDE 16 – (1) L�sanslı büro kurmaya hak kazanarak faal�yete başlayan l�sanslı mühend�slere, İdarece

kadastro tekn�k h�zmetler� �le tapu ve kadastro mevzuatı konularında en az �k� gün sürel� zorunlu ve ücretl� uygulama
eğ�t�m� ver�l�r.

(2) Uygulama eğ�t�m� almış ve faal�yet�ne devam eden l�sanslı mühend�slere, İdare tarafından �ht�yaç
duyulması durumunda mevzuat hakkında en az �k� gün sürel�, zorunlu ve ücretl� eğ�t�m ver�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
L�sanslı Büroların Kuruluşu, Görev ve Yetk�ler�

Kuruluş
MADDE 17 – (1) L�sans belges�n� alan l�sanslı mühend�s�n, kuruluş �ç�n yem�n etmes�, �lg�l� mevzuat uyarınca

�şyer�n� kurması, büro tesc�l�n� Odaya yaptırması ve büro kaşes�n� İdareden alması gerek�r.
Yem�n �şlemler�
MADDE 18 – (1) L�sanslı mühend�s, görev�ne f��len başlamadan önce, Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc�

fıkrasında bel�rt�ld�ğ� şek�lde yem�n eder.
(2) Mahkemece düzenlenen yem�n tutanağının onaylı b�rer örneğ� l�sanslı büroda ve İdarede saklanır.
İşyer�n�n büro tesc�l�
MADDE 19 – (1) L�sanslı mühend�s, �şyer�nde bulundurulması zorunlu asgarî personel ve donanım l�stes�n�,

l�sans belges� ve yem�n tutanağının b�rer örneğ�n� Odaya vererek, kurduğu �şyer� adres�nde f��len göreve başlamadan
önce l�sanslı büro tesc�l�n� Odaya yaptırır.

Büro kaşes�
MADDE 20 – (1) Türk�ye Cumhur�yet� "T.C." kısaltmasını, yetk�l� olduğu �l� ve büronun kurulduğu �lçey�,

l�sans numarasını, l�sans sah�b�n�n adı ve soyadını ve "L�sanslı Har�ta Kadastro Mühend�sl�k Bürosu" �bareler�n� �çeren
l�sanslı büro kaşes� İdarece yaptırılır.

(2) L�sanslı mühend�s, mahkeme yem�n tutanağını, oda tesc�l belges�n�n Oda veya İdare tarafından onaylanmış
örneğ�n� d�lekçes�ne ekleyerek, büro kaşes�n� almak �ç�n İdareye başvurur. İdare, b�r hafta �ç�nde l�sanslı mühend�se
büro kaşes�n� bel�rlenen bedel karşılığında z�mmetle ver�r.

(3) Kaşes�n� alan l�sanslı mühend�s�n bu Yönetmel�k kapsamındak� h�zmetler� yürüteceğ�ne da�r yetk�
alanındak� �lg�l� kurum ve kuruluşlara gerekl� b�lg�lend�rme kadastro müdürlüğünce yapılır.

Çalışmaya başlama
MADDE 21 – (1) L�sanslı mühend�s, l�sans belges�n� aldığı tar�hten �t�baren, mücb�r sebep haller� saklı

kalmak kaydıyla, b�r ay �ç�nde çalışmaya başlamak zorundadır.
(2) L�sanslı mühend�s çalışmaya başladığını ve �şyer� adres�n� b�r yazıyla mülk� am�rl�klere, kadastro

müdürlüğüne ve oda tems�lc�l�ğ�ne b�ld�r�r. Usulüne uygun olarak b�ld�r�m yapılmadığı ve İdarece bel�rlenen esaslara
uyulduğuna �l�şk�n �lg�l� kadastro müdürlüğünce uygun görüş ver�lmed�ğ� sürece l�sanslı büro çalışmaya başlayamaz.

Görev, yetk� ve sorumluluk
MADDE 22 – (1) L�sanslı büro, Kanun ve bu Yönetmel�kte bel�rlenen kadastro tekn�k h�zmetler�nden tesc�le

tâb� olmayan apl�kasyon, yer gösterme ve plan örneğ� �şlemler�n�n yapım ve kontrolü, tesc�le tâb� olan c�ns değ�ş�kl�ğ�,
arzî �rt�fak hakkı tes�s� veya terk�n�, b�rleşt�rme ve muhdesatın terk�n� �şlemler�n�n yapım sorumluluğu, 4/12/1984
tar�hl� ve 3091 sayılı Taşınmaz Mal Z�lyedl�ğ�ne Yapılan Tecavüzler�n Önlenmes� Hakkında Kanun kapsamında yetk�l�
makam tarafından kadastro müdürlükler�nden talep ed�len ve kadastro tekn�k h�zmetler�nden olan yer gösterme ve
apl�kasyon �şlemler�n�n yapılması ve talep ed�len makama sunulması �le İdarece bel�rlenecek kadastro tekn�k
h�zmetler� n�tel�ğ�ndek� d�ğer �ş ve �şlemler� yapmakla görevl�, yetk�l� ve sorumludur.

(2) L�sanslı mühend�sler, Kanunun 1 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına göre bel�rlenen h�zmetler �le d�ğer
kanunlarla kend�ler�ne ver�len görevler� yer�ne get�rmekle sorumludurlar. Faal�yetler�n� yürüttükler� süre �çer�s�nde
serbest har�ta ve kadastro mühend�sl�k ve müşav�rl�k faal�yet� de yürüteb�l�rler. Kamu kurum ve kuruluşlarının d�ğer
kanunlar ve �lg�l� mevzuata göre hak, görev ve yetk�ler� devam eder.

(3) L�sanslı büroların görev alanına g�ren �şler, l�sanslı mühend�sler ve �lg�l� mevzuatın �z�n verd�ğ� durumlarda
kadastro müdürlükler� dışında başka k�ş� veya kuruluşlar tarafından yapılamaz.

Hukukî ve cezaî sorumluluk



8.11.2021 00:12 25 Eylül 2021 CUMARTESİ

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2021/09/20210925-1.htm 5/10

MADDE 23 – (1) L�sanslı bürolarda, Kanunla kadastro tekn�k h�zmetler�n� yapmakla yetk�lend�r�lenler, Türk
Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevl�s� sayılır ve büroların �şlemler�nden dolayı zarar doğması hal�nde
kusuru bulunana 22/11/2001 tar�hl� ve 4721 sayılı Türk Meden� Kanununun 1007 nc� maddes� uyarınca rücu ed�l�r.

(2) L�sanslı mühend�sler ve çalışanları yaptıkları �şler dolayısıyla öğrend�kler� b�lg�ler�, meslekten ayrılsalar
b�le, 4721 sayılı Kanunun 1020 nc� maddes� gereğ�nce �lg�l�s� dışındak�lere açıklayamazlar ve yaptıkları h�zmet
dışında kullanamazlar ve doğacak zararlardan sorumludurlar.

H�zmet yükümlülüğü ve davranış �lkeler�
MADDE 24 – (1) L�sanslı büro, çalışmaya başladığı tar�h �t�barıyla, yetk� alanı sınırları �çer�s�ndek� kadastro

tekn�k h�zmetler�n� yürütmekle yükümlüdür.
(2) L�sanslı mühend�s, görev�n�n gerekt�rd�ğ� �t�bar ve güven� h�zmet �ç�ndek� ve dışındak� davranışlarıyla

göster�r. Görev� �le �lg�l� olarak h�ç k�mseye haksız kazanç sağlayamaz. Kanun ve bu Yönetmel�kte get�r�len
yükümlülükler� yer�ne get�rmekten alıkoyan h�çb�r yükümlülük altına g�remez.

Yapılan �şler�n kayıt zorunluluğu
MADDE 25 – (1) L�sanslı mühend�sler, başvuruları ve yaptıkları �şler� başvuru günü ve saat� �le kayıt altına

almak zorundadır.
(2) L�sanslı bürolar, malî mevzuat gereğ� tutacakları kayıt ve defterler dışında ayrıca;
a) Gelen evrak defter�,
b) G�den evrak defter�,
c) Kadastro tekn�k h�zmetler� kayıt defter�,
ç) Sözleşme dosyası,
d) Personel dosyası,
e) Donanım dosyası,
f) Teft�ş ve denet�m defter� ve dosyası,
g) S�c�l dosyası,
tutmak zorundadırlar.
(3) Bu madde kapsamında bel�rt�len defterler�n şek�l, standart ve �çer�ğ� İdarece kullanılmakta olan kayıt ve

defterlerden yararlanmak suret�yle bel�rlen�r. Ayrıca, bu defterler elektron�k ortamda tutulab�l�r.
(4) Tutulacak dosya ve defterler arş�v mevzuatı uyarınca saklanır. Büro arş�v�n�n yangın, su baskını, çalınma,

sabotaj ve sa�r tehl�kelere karşı korunması ve bu hususta gerekl� tedb�rler�n alınması zorunludur.
B�lg� ve belgeler�n ver�lmes� ve kullanılması
MADDE 26 – (1) L�sanslı mühend�sler�n yer�ne get�rmekte oldukları h�zmetler �ç�n gerekl� olan b�lg� ve belge

talepler�, �lg�l� tapu ve kadastro müdürlükler�nce karşılanır.
(2) Tapu ve kadastro müdürlükler�nce karşılanan b�lg� ve belgeler değ�şt�r�lemez, amacı dışında kullanılamaz

ve paylaşılamaz. Ayrıca b�lg� ve belgeler üzer�nde düzeltme gerekt�ren durumlarda tapu ve kadastro müdürlükler�nce
düzeltme yapılmadan �şlem gerçekleşt�r�lemez.

(3) L�sanslı mühend�s ve büro çalışanlarının görevler� sebeb�yle ed�nd�kler� b�lg� ve belgeler 24/3/2016 tar�hl�
ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu ve �lg�l� mevzuat hükümler�ne aykırı şek�lde kullanılamaz.

(4) Kanun kapsamında yapılacak kadastro tekn�k h�zmetler�nde İdare tarafından sunulan kes�n koord�nat
değerler� doğrudan kullanılır. D�ğer koord�nat değerler�nde �se İdare tarafından parsele �l�şk�n sunulan tekn�k b�lg� ve
belgeler, varsa komşu parsellerdek� apl�kasyon ve değ�ş�kl�k �şlemler� �le b�rl�kte değerlend�r�lerek �şlem�n
tamamlanmasından l�sanslı büro sorumludur.

L�sanslı büroların h�zmet ücretler�
MADDE 27 – (1) L�sanslı büroların kadastro tekn�k h�zmetler�ne yönel�k ücret tar�feler�, �lk kez bel�rleme

dışında, her yıl Ocak ayının �lk haftası �çer�s�nde İdare tarafından Odanın da görüşü alınarak bel�rlen�r ve �lan ed�l�r.
L�sanslı bürolar bel�rlenen ücret tar�fes�ne göre ücret alırlar.

(2) Ücret tar�fes�n�n bel�rlenmes�nde; �ş�n yapım mal�yet� ve kâr marjı d�kkate alınır. Ücret tar�fes�n�n
bel�rlenmes�nde ulaşım g�derler� d�kkate alınmaz. Ancak İdare tarafından bel�rlenecek olan f�yat tar�fes�ne uygun
olarak hesaplanan ulaşım g�der� �lg�l�s�nden ayrıca alınab�l�r.

(3) L�sanslı bürolar, yen� yıla a�t h�zmet ücretler� yayımlanıncaya kadar aldıkları ve yapacakları �şler �ç�n
mevcut ücret tar�fes�n� uygular ve f�yat farkı alamaz.

(4) L�sanslı büroların �ş� alma tar�hler� sözleşme yaptıkları tar�ht�r.
(5) L�sanslı bürolar, plân örneğ� �şlem� neden�yle 2/7/1964 tar�hl� ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğ� alınması

gereken harçların �lg�l�s�nce Mal�ye veznes�ne yatırılmasını sağlar ve makbuzunu �şlem dosyasında saklar. Harç tahs�l�
makbuz �le belgelend�r�lmeden �şlem sonuçlandırılamaz.

Çalışma saatler� zorunluluğu, adres b�ld�r�m� ve değ�ş�kl�ğ�
MADDE 28 – (1) L�sanslı büroların, resmî çalışma saatler� �çer�s�nde h�zmete açık bulundurulması

zorunludur.
(2) L�sanslı mühend�s, �şyer� adres�n� ve değ�ş�kl�ğ�n� �lg�l� Kanun ve bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun

b�ç�mde tesc�l ett�rmek ve b�ld�rmekle yükümlüdür.
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Tabela asma zorunluluğu
MADDE 29 – (1) L�sanslı bürolar, �şyer�n�n bulunduğu b�nada kolaylıkla görüleb�lecek uygun b�r yere,

İdaren�n bel�rleyeceğ� formattak� tabelayı asmak zorundadır.
İş dağıtımı ve kabulü
MADDE 30 – (1) L�sanslı bürolar, görevler� kapsamındak� �şler� kabul etmek, hukukî ve tekn�k b�r engel

olmadıkça �şler�n gereğ�n� yer�ne get�rmek zorundadır.
(2) Talep ed�len �ş�, mevzuatına uygun olarak İdare tarafından bel�rlenen kamu h�zmet standartlarındak� azamî

�ş b�t�rme süreler� �çer�s�nde sonuçlandırmakla yükümlüdür.
(3) Bu Yönetmel�k kapsamındak� �ş ve �şlemler �ç�n �lg�l�s�, �l genel�nde yetk�l� herhang� b�r l�sanslı büroyu

seçerek �şlem başvurusu yapmakta serbestt�r. L�sanslı bürolar yapılan tüm başvuruları h�zmet standartları süres�nde
karşılamakla yükümlüdür. İdare gerek gördüğü durumlarda kamu h�zmetler�n�n etk�n ve ver�ml� olacak şek�lde
yürütülmes� amacıyla l�sanslı bürolar arasında �ş dağıtımı yapılmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.

H�zmetler�n yapım esasları
MADDE 31 – (1) L�sanslı bürolar, yer�ne get�rmekle yükümlü olduğu h�zmetlerde, yürürlükte bulunan

mevzuat hükümler�ne uymak zorundadır.
(2) L�sanslı bürolar, Kanun ve bu Yönetmel�k kapsamında yaptıkları �ş ve �şlemler�n düzenl�, süratl�, etk�n ve

ver�ml� b�r şek�lde yürütülmes� ve tekn�k b�r hataya sebeb�yet ver�lmemes� amacıyla yetk� alanı �çer�s�ndek� d�ğer
l�sanslı bürolarla s�stem üzer�nden gerekl� koord�nasyonu sağlayarak h�zmetler�n� yürütmekle sorumludurlar.

L�sanslı büro s�c�ller�n�n tutulması
MADDE 32 – (1) İdare, l�sans verd�ğ� her l�sanslı mühend�s �ç�n f�z�k� veya elektron�k ortamda b�r s�c�l

dosyası oluşturur. Bu dosyada; l�sans, s�c�l, yetk� alanı, yem�n, denet�m dosyaları ve adres b�lg�ler� �le bu Yönetmel�kte
bel�rt�len d�ğer belgeler bulundurulur.

B�lg� ve belgeler�n arş�vlenmes�
MADDE 33 – (1) L�sanslı bürolar, çalışmaları sonucu üretecekler� b�lg� ve belgeler�, İdarece bel�rlenen esaslar

doğrultusunda arş�vlemekle yükümlüdürler.
(2) Apl�kasyon krok�ler�n�n onaylı b�r örneğ� �şlem�n tamamlanmasını müteak�ben en geç tak�p eden �lk �ş

günü elektron�k ortamda kadastro müdürlüğüne �let�l�r.
T�p sözleşme ve matbu evraklar
MADDE 34 – (1) L�sanslı bürolar; h�zmet verd�kler� taşınmaz sah�pler� veya vek�ller� �le sözleşme yaparlar.

Bunun �ç�n, �çer�ğ� İdare tarafından elektron�k ortamda sunulan "T�p Sözleşme" y� kullanırlar. Bu konudak�
uygulamalar İdare tarafından bel�rlen�r.

(2) L�sanslı bürolarca kullanılacak d�ğer matbu evrakların şek�l, standart ve �çer�ğ�, İdare tarafından bel�rlen�r.
Bu belgeler; şek�l, standart ve �çer�ğ�ne uygun olarak İdaren�n sağladığı elektron�k ortamda hazırlanarak kullanılab�l�r.

(3) L�sanslı bürolar tarafından t�p sözleşmen�n düzenlenmes�n� müteak�ben ücret� tahs�l ed�l�r ve faturası
kes�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
Denet�m, D�s�pl�n ve Yasaklar

Denet�m
MADDE 35 – (1) L�sanslı büro faal�yetler�n�n denet�m�, İdaren�n görevlend�receğ� denet�me yetk�l� kılınan

personel tarafından yapılır.
(2) Denet�m, l�sanslı büroların kadastro tekn�k h�zmetler�ne �l�şk�n yaptıkları �ş ve �şlemler �le mekân,

personel, donanım ve arş�v düzen� �le büro çalışanlarının tutum ve davranışlarını kapsar.
(3) L�sanslı büro personel�, denet�m elemanının �stekler�ne uygun olarak bütün belge, defter ve dosyaları,

evrak, senet ve makbuzları, her türlü mal ve eşyayı denetlenmes� amacıyla vermek, �nceleme ve kontroller�n�
kolaylaştırmak zorundadır.

(4) Denet�me tâb� olanlar, denet�m elemanlarınca sorulan sözlü ve yazılı soruları yanıtlamakla yükümlüdür.
Denetlenen büro yetk�l�s�, denet�m h�zmet�n�n gereğ� g�b� yürütüleb�lmes� �ç�n denet�m görevl�ler�ne uygun b�r çalışma
yer� sağlamak ve d�ğer önlemler� almak zorundadır.

(5) Denet�me �l�şk�n raporların tanz�m�, değerlend�r�lmes� ve sonuçlandırılmasında İdarece bel�rlenen esaslara
uyulur.

(6) Denet�mlerde tesp�t ed�len hata, eks�kl�k ve olumsuzluklar l�sans sah�b�ne denet�m elemanı tarafından
yazılı olarak b�ld�r�l�r. L�sans sah�b� bu eleşt�r�lere �l�şk�n olarak belge ve gerekçeler� �le b�rl�kte on beş gün �çer�s�nde
İdareye yazılı �t�razda bulunab�l�r. İdare tarafından denet�m raporu �le buna �l�şk�n l�sanslı büronun �t�razı b�rl�kte
değerlend�r�lerek karara bağlanır. Bu karar, gereğ� �ç�n denetlenen l�sanslı büroya yazılı olarak b�ld�r�l�r. Bu kararda
bel�rt�len hususlar hakkında gereğ�n�n yapıldığına da�r yazılı b�lg�, otuz gün �çer�s�nde l�sanslı büro tarafından İdareye
ver�l�r. Daha sonra yapılacak denet�mlerde öncek� denet�m raporlarının gereğ�n�n yapılıp yapılmadığı da kontrol ed�l�r.

(7) L�sanslı büroların faal�yetler� ve büro çalışanlarının eylemler�ne �l�şk�n �hbar ve ş�kâyetler �le denet�m
sonucunda bel�rlenen usulsüzlükler �le �lg�l� olarak denet�m elemanlarınca �nceleme ve soruşturma yapılır.
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(8) Denet�m sonuçlarının ve �t�razların İdarece değerlend�r�lmes� ve ayrıca �nceleme ve soruşturmalar
sonucunda tesp�t ed�len hata, eks�kl�k ve usulsüzlükler�n n�tel�ğ� ve tekrarı durumlarına göre 36 ncı maddede bel�rt�len
uyarma, kınama, l�sansın geç�c� veya l�sansın sürekl� �ptal� cezaları ver�leb�l�r.

(9) Tüm denet�m sonuçları, l�sans sah�b�nce ve İdarece denet�m dosyalarında saklanır.
Denet�me tab� hususlar ve uygulanacak d�s�pl�n cezaları
MADDE 36 – (1) İdare, kadastro tekn�k h�zmetler� kapsamında yaptıkları �ş ve �şlemler �le mekân, personel,

donanım ve arş�v düzen� �le �lg�l� konularda l�sanslı büroları �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde denetler. İdare,
denet�m, �nceleme ve soruşturma sonucu tesp�t ed�len hata, eks�kl�k ve olumsuzluklardan dolayı l�sanslı har�ta ve
kadastro mühend�sler�ne uyarma, kınama, l�sansın geç�c� �ptal� ve l�sansın sürekl� �ptal� cezalarını ver�r.

(2) Uyarma: L�sanslı mühend�s�n, h�zmet ve davranışlarında daha d�kkatl� olması gerekt�ğ�n�n yazı �le
b�ld�r�lmes�d�r. Uyarma cezasını gerekt�ren f��l ve haller şunlardır:

a) Görev�ne yakışmayan tutum ve davranışta bulunulması.
b) İlg�l� mevzuat hükümler� �le İdare tarafından bel�rlenen usul ve esasların tam ve zamanında yer�ne

get�r�lmes�nde gerekl� d�kkat ve özen�n göster�lmemes� veya hatalı �ş ve �şlemlere sebeb�yet ver�lmes�.
c) Görev�ne veya �ş sah�pler�ne karşı �lg�s�z kalınması.
ç) Çalışma saatler� �çer�s�nde büronun h�zmete hazır bulundurulmaması.
d) Tabelanın, İdaren�n bel�rled�ğ� b�ç�mde olmaması veya asılı bulundurulmaması.
e) Asgar� büro mekânı, asgar� donanım veya asgar� personel bulundurma koşullarının sağlanmasına da�r �darî

kararlara uyulmaması.
f) İş kabul ve sözleşmes� esaslarına uyulmaması.
g) İdarece düzenlenen eğ�t�mlere katılınmaması.
(3) Kınama: L�sanslı mühend�s�n h�zmet ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı �le b�ld�r�lmes�d�r. Kınama

cezasını gerekt�ren f��l ve haller şunlardır:
a) İlg�l� mevzuat hükümler� �le İdare tarafından bel�rlenen usul ve esaslara kasıtlı olarak uyulmaması, kasten

hatalı �ş ve �şlemlere sebeb�yet ver�lmes�.
b) İdare görevl�ler�ne, �ş arkadaşlarına ve �ş sah�pler�ne söz veya hareketle sataşılması.
c) Görev yer�nde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunulması.
ç) İmza yetk�s� devr� esaslarına aykırı davranılması.
d) İdare ve l�sanslı büronun �t�bar ve güven duygusunu sarsacak n�tel�kte davranışlarda bulunulması.
e) H�zmetle �lg�l� konularda yükümlü olduğu k�ş�lere yalan ve yanlış beyanda bulunulması.
(4) L�sansın geç�c� �ptal�: F��l�n ağırlık dereces�ne göre l�sanslı mühend�s�n faal�yetler�n�n 6 ay �la 3 yıl

arasında durdurulmasıdır. L�sanslı mühend�sler�n;
a) İk� yıl �ç�nde üç defa uyarma veya �k� defa kınama cezası almış olmaları hal�nde l�sansları 1 yıl süreyle,
b) Kullanılmış tem�natları öngörülen sürede tamamlamamaları veya tem�natları öngörülen sürede

yen�lememeler� durumlarında l�sansları tem�natın yen�lenmes�ne kadar,
c) Odaca ver�len meslekten sürel� men cezası almış olmaları hal�nde l�sansları men süres� kadar,
ç) L�sanslı büro çalışma mekânlarında Kanunun 1 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına göre bel�rlenen h�zmetler �le

d�ğer kanunlarla kend�ler�ne ver�len görevler dışında �şlem yapmaları durumunda l�sansları 1 yıl süreyle,
d) Kayıt dışı �ş almaları ve �şlem yapmaları durumunda l�sansları 1 yıl �la 3 yıl süreyle,
e) Kasıtlı olarak b�rden çok �şlemde, 213 sayılı Kanuna uygun olarak belgeler�n� tevs�k etmemeler� hal�nde

l�sansları 6 ay �la 3 yıl süreyle,
f) H�zmet�n yer�ne get�r�lmes�nde d�l, ırk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n ve mezhep ayrımı

yapılması, k�ş�ler�n yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunulması, h�zmet mekanı �çer�s�nde s�yas� �çer�kl�
materyal ve belge bulundurulması ve asılması durumunda l�sansları 1 yıl �la 3 yıl süreyle,

�ptal ed�l�r.
(5) L�sansın sürekl� �ptal�: B�r daha l�sanslı mühend�sl�k faal�yet�nde bulunmamak üzere l�sansının �ptal

ed�lmes�d�r. L�sansın sürekl� �ptal� cezasını gerekt�ren f��l ve haller şunlardır:
a) İk� defa l�sansın geç�c� �ptal� cezası alınması.
b) Odaca ver�len meslekten sürekl� men cezası alınması.
c) L�sanslı mühend�s�n ayrı b�r l�sanslı büro açması veya l�sans hakkını devretmes�.
ç) Kontrol, denet�m ve �ncelemen�n engellenmes�.
d) H�zmet �le �lg�l� olarak her ne şek�lde olursa olsun, kend�ne veya üçüncü k�ş�lere çıkar sağlanması.
e) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlenmes�.
(6) D�s�pl�n cezası ver�lmes�n� gerekt�ren f��l ve hallere n�tel�k ve ağırlıkları �t�barıyla benzer eylemlerde

bulunanlara da aynı nev�den d�s�pl�n cezaları ver�l�r.
(7) Uyarma veya kınama cezasını gerekt�ren f��l veya haller�n, �k� yıl �çer�s�nde tekerrür etmes� hal�nde b�r

derece ağır ceza uygulanır.
(8) İdar� para cezası: L�sanslı mühend�se, b�n Türk L�rasından ell� b�n Türk L�rasına kadar �dar� para cezası

ver�lmes�d�r. İdar� para cezasını gerekt�ren f��l ve haller şunlardır:
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a) Tutulması gerekl� kayıt ve defterler�n usulüne uygun tutulmaması.
b) H�zmete �l�şk�n b�lg� ve belgeler�n ver�lmes�, kullanılmasında İdarece bel�rlenen usullere uyulmaması.
c) Adres değ�ş�kl�ğ�nde İdareye b�lg� ver�lmemes�.
ç) H�zmetle �lg�l� İdarece bel�rlenen ücret tar�fes�ne uyulmaması.
(9) Kanuna ve bu Yönetmel�ğe göre ver�len �dar� para cezaları, tebl�ğ�nden �t�baren b�r ay �ç�nde öden�r. Bu

madde kapsamında ver�len �dar� para cezalarına karşı tebl�ğ tar�h�nden �t�baren altmış gün �ç�nde �dare mahkemes�nde
dava açılab�l�r.

(10) İdar� para cezaları, 30/3/2005tar�hl� ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununca her yıl yen�den
değerlend�r�lerek Ocak ayı �çer�s�nde İdaren�n resm� �nternet s�tes�nde �lan ed�l�r.

D�s�pl�n �şlemler� ve savunma hakkı
MADDE 37 – (1) L�sanslı mühend�s�n veya l�sanslı mühend�s adına �mza yetk�s�n� devralanın savunması

alınmadan l�sans sah�b� mühend�se bu Yönetmel�kte bel�rt�len cezalar ver�lemez. L�sanslı mühend�sten, hakkında �snat
ed�len eylemle �lg�l� tebl�ğ tar�h�nden �t�baren en az yed� günlük süre �ç�nde yazılı olarak savunma yapması �sten�r.
Süres�nde savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçm�ş sayılır.

(2) Savunma �stem�nde, �snat ed�len d�s�pl�n eylem� ayrıntılı olarak açıklanır. Savunması �stenenler avukatı
aracılığı �le savunma yapab�l�r. Aleyh�ne olan del�ller� �rdeley�p yanıtlamak ve leh�ne olan hususları �ler� sürmek
kapsamında soruşturma dosyası �çer�ğ� ve muhafaza altına alınmış del�llerden kend�s� �le �lg�l� belgeler� �nceleyeb�l�r,
�lg�l� bütün tutanak ve belge örnekler�n� harçsız olarak alab�l�rler.

(3) İdarece, uyarma ve kınama cezasını gerekt�ren f��l ve haller�n öğren�ld�ğ� tar�hten �t�baren b�r ay �ç�nde,
l�sansın geç�c� ve sürekl� �ptal� cezasını gerekt�ren f��l ve haller�n öğren�ld�ğ� tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde d�s�pl�n
soruşturmasına başlanmadığı takd�rde d�s�pl�n cezası verme yetk�s� zamanaşımına uğrar. D�s�pl�n cezasını gerekt�ren
f��l ve haller hakkında, �şlend�ğ� tar�hten �t�baren �k� yıl �ç�nde d�s�pl�n cezası ver�lmed�ğ� takd�rde ceza verme yetk�s�
zamanaşımına uğrar.

(4) D�s�pl�n cezaları kes�n olup, ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren hüküm �fade eder ve derhal uygulanır. D�s�pl�n
cezalarına karşı �dar� yargı yoluna başvurulab�l�r.

(5) D�s�pl�n cezaları l�sanslı mühend�s�n s�c�l dosyasına �şlen�r. L�sansın sürekl� �ptal� cezasından başka b�r
d�s�pl�n cezası �le tecz�ye ed�len l�sanslı mühend�s uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından beş sene, d�ğer
cezaların uygulanmasından on sene sonra İdareye başvurarak, ver�lm�ş olan cezalarının s�c�l dosyasından s�l�nmes�n�
�steyeb�l�r.

Yasaklar
MADDE 38 – (1) İdareden ayrılanlar, son �k� yıl �ç�nde görev yaptıkları kadastro müdürlükler�n�n yetk� alanı

sınırları �ç�nde üç yıl süre �le l�sanslı büro açamazlar.
(2) L�sanslı mühend�sler, l�sans hakkını devredemez ve şube veya �rt�bat bürosu adı altında b�rden fazla büro

açamaz. Ancak, yetk�l� oldukları �l dah�l�nde l�sanslı büro kurulmamış �lçelerde İdareye b�ld�r�mde bulunmak suret�yle
şube veya �rt�bat bürosu açab�l�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mekân, Personel ve Donanım

Büro mekânı
MADDE 39 – (1) L�sanslı büroların ve bu büroların şubeler�n�n, faal�yetler�n� yürütecekler� mekânlar;

yönet�m b�r�m�, tekn�k çalışma b�r�m�, bekleme salonu, arş�v, depo, tuvalet ve lavabo bölümler�nden oluşan, çalışma
şartlarına uygun, vatandaşların rahatça başvuruda bulunab�lecekler� sıhhî b�r mekân özell�ğ� taşıyacak şek�lde
düzenlen�r.

(2) L�sanslı büro çalışma mekânlarında, bu Yönetmel�kte �z�n ver�len h�zmetler �le serbest har�ta kadastro
mühend�sl�k ve müşav�rl�k faal�yet� kapsamındak� faal�yetler dışında �ş yapılamaz.

Bulundurulması zorunlu asgarî donanım
MADDE 40 – (1) L�sanslı büroların ve bu büroların şubeler�n�n, faal�yet ve h�zmetler�n� aksatmadan

yürüteb�lmeler� �ç�n, en az b�rer adet; elektron�k takeometre, b�lg�sayar, yazıcı, bunların ek donanımları, bu
Yönetmel�k kapsamında yapacakları �şlere �l�şk�n meslek alanı yazılım programları, tekn�k araç gereçler� ve telefon
g�b� asgarî büro donanımlarını bulundurmaları gerek�r.

Bulundurulması zorunlu asgarî personel
MADDE 41 – (1) L�sanslı bürolar, faal�yet ve h�zmetler�n� aksatmadan yürüteb�lmeler� �ç�n, l�sans sah�b�

dışında en az b�r mühend�s ve meslek alanı �le �lg�l� tekn�ker veya tekn�syen unvanlarında en az �k� k�ş� çalıştırmakla
yükümlüdür.

(2) L�sanslı büro şubeler� �ç�n de bu madden�n b�r�nc� fıkra hükümler� geçerl�d�r.
(3) L�sanslı büro faal�yet ve h�zmetler�, İdareye b�ld�r�len l�sanslı büro tekn�k personel� tarafından yürütülür.
(4) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len çalıştırılması zorunlu olan personel sayısının artırılması konusunda karar vermeye

İdare yetk�l�d�r.
L�sanslı bürolarda çalıştırılacak personel�n n�tel�ğ�
MADDE 42 – (1) L�sanslı bürolarda çalışacak personel�n;
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a) Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olması,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmaması,
c) Medenî hakları kullanma ehl�yet�ne sah�p olması,
ç) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş olsa b�le; kasten �şlenen b�r suçtan

dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devlet�n güvenl�ğ�ne, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı
suçlar �le z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat
karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, kaçakçılık ve verg�
kaçakçılığı �le haksız mal ed�nme suçlarından hap�s cezasına mahkûm olmaması,

d) Sağlık açısından görev�n� devamlı yapmasına engel b�r durumu olmadığına �l�şk�n yazılı beyanı,
e) D�ploma ya da b�t�rme belges�n�n aslı veya İdarece onaylı örneğ�n� vermes�,
gerek�r.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len şartları taşımayan personel, l�sanslı bürolarda çalıştırılamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İmza Yetk�s�n�n Devr�

İmza yetk�s�n�n devr�
MADDE 43 – (1) L�sanslı mühend�s, görev�nde bulunamayacağı durumları belgelemek kaydıyla, �mza

yetk�s�n� b�r yıl �çer�s�nde toplam otuz günü aşmamak şartıyla aynı büroda çalışan ve meslek alanında en az �k� yıl
har�ta ve kadastro h�zmetler�nde deney�ml� mühend�se devreder. Ancak; bu durumda �mza devr�nde bulunan l�sans
sah�b� �ş ve �şlemlerden mütesels�len sorumludur.

(2) 65 yaşını dolduran mühend�slere yetk� devr� yapılamaz.
(3) İmza yetk�s�n�n devr� l�sans sah�b�n�n yazılı onayı �le yapılır. Onayın b�r suret�, l�sanslı büro dosyasına

konulur; d�ğerler�, kadastro müdürlüğüne gönder�l�r. Bu belgede, yetk�l� mühend�s�n adı, soyadı, unvanı, yetk�n�n
ver�ld�ğ� tar�h, yem�n� yaptıran mahkemen�n adı, yetk� sınırları, yetk�n�n kullanılacağı yer ve zaman bel�rt�l�r.

(4) L�sanslı mühend�s�n, görev� başında bulunmadığı zamanlarda, belgeler �mza yetk�s� devred�len yetk�l�
mühend�s tarafından �s�m ve unvan bel�rt�lerek �mzalanır.

(5) L�sans sah�b�, gerekl� gördüğü takd�rde �mza yetk�s�n� her zaman ger� alab�l�r ve keyf�yet� �lg�l�ye yazılı
olarak b�ld�r�r. Bu yazının örneğ�, üçüncü fıkrada bel�rt�len yerlere gönder�l�r.

(6) İmza yetk�s� devr�nden önce, yetk� ver�lecek mühend�s�n 18 �nc� madde uyarınca yem�n �şlemler�
tamamlanır ve �lg�l� yerlere gönder�l�r.

DOKUZUNCU BÖLÜM
L�sansın İptal Ed�lmes�

L�sansın �ptal ed�lmes�
MADDE 44 – (1) L�sans;
a) L�sans sah�b�n�n �ptal �steğ�,
b) Kanunda veya bu Yönetmel�kte bel�rt�len l�sans alab�lme şartlarından b�r�n�n kaybed�lmes� veya bu şartları

taşımadığının sonradan anlaşılması,
c) 36 ncı madde kapsamında l�sansın sürekl� �ptal� cezası ver�lmes�,
ç) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len süre �çer�s�nde geçerl� ve kabul ed�leb�l�r özre dayanmaksızın l�sans belges�n�n

tesl�m alınmaması, çalışmaya başlanılmaması veya f��len görev�n�n başında bulunulmaması,
d) L�sans sah�b�n�n ölümü,
e) L�sans sah�b�n�n 65 yaşını doldurmuş olması,
haller�nde İdarece �ptal ed�l�r.
(2) L�sansı �ptal ed�lenler, arş�v belgeler�n� kadastro müdürlüğüne devreder.
L�sansın geç�c� veya sürekl� �ptal�nde h�zmetler�n yürütülmes�
MADDE 45 – (1) L�sansın geç�c� veya sürekl� �ptal� durumlarında, l�sanslı büronun yetk� sahasındak� kadastro

tekn�k h�zmetler�, başka l�sanslı büro bulunmaması durumunda ve 6 ncı madden�n �k�nc� fıkrasındak� durum har�c�nde
yen� b�r l�sanslı büro kuruluncaya kadar kadastro müdürlüğü tarafından yapılır.

(2) Ceza soruşturması veya kovuşturması neden�yle tutukluluk kararı ver�len l�sanslı mühend�s hakkında da
b�r�nc� fıkra uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yapılan �şler�n �zlenmes� ve yetk�l� b�r�m
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak�;
a) L�sanslı büro dosyalarının tutulması ve arş�vlenmes�,
b) H�zmet katılım payı, l�sans belge ücret�, tazm�nat ve �darî para cezalarının �zlenmes�,
c) Büro faal�yetler�n�n denet�m� sonucu düzenlenen raporların değerlend�r�lerek gereğ�n�n tesp�t�, tal�mata

bağlanması ve �zlenmes�,
ç) D�s�pl�n soruşturması sonuçlarının �zlenmes�,
d) Eğ�t�m programı �le �lg�l� �ht�yaçların bel�rlenmes�,
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görevler� �le benzer �ş ve �şlemler Kadastro Da�res� Başkanlığınca yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 48 – (1) 15/6/2013 tar�hl� ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan L�sanslı Har�ta Kadastro

Mühend�sler� ve Büroları Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 21/4/2021tar�hl� ve7317 sayılı L�sanslı Har�ta Kadastro Mühend�sler� ve Büroları

Hakkında Kanunda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla mevcut l�sanslı bürolar,
daha önce ver�len l�sans belgeler� �le yen� l�sans belges� ver�l�nceye kadar bulundukları �lde yetk�l� olmak üzere
faal�yetler�ne devam ederler. L�sans sah�b� olan mühend�sler�n l�sansları İdare tarafından yen� b�r l�sans belges�
ver�lerek yen�len�r.

Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmel�k 27/10/2021 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu

Bakan yürütür.

 
 


