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KANUN
LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA

KANUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 
             Kanun No. 7317                                                                                                         Kabul
Tar�h�: 21/4/2021

MADDE 1 – 16/6/2005 tar�hl� ve 5368 sayılı L�sanslı Har�ta Kadastro Mühend�sler� ve
Büroları Hakkında Kanunun 1 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“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 �le Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünce bel�rlenecek kadastro tekn�k h�zmetler� n�tel�ğ�ndek� d�ğer �şler l�sanslı har�ta kadastro
mühend�sl�k bürolarınca yer�ne get�r�l�r. L�sanslı har�ta ve kadastro mühend�sler�, bu Kanun
kapsamında 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.”

MADDE 2 – 5368 sayılı Kanunun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde, üçüncü
fıkrasının (b) bend�nde yer alan “beş” �bares� “on” şekl�nde, (d) bend�nde yer alan “Onb�n Yen� Türk
L�rası” �bares� “Ell� b�n Türk L�rası” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve fıkranın (e) bend� yürürlükten
kaldırılmıştır.

“L�sanslı har�ta kadastro mühend�sl�k bürolarının açılıp �şlet�lmes�, l�sans sah�b� olanlara
a�tt�r.”

MADDE 3 – 5368 sayılı Kanunun 3 üncü maddes� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – 5368 sayılı Kanunun 4 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 4 – 2 nc� maddede yer alan şartları taşıyan ve l�sans başvurusunda bulunan

mühend�slere, l�sanslı har�ta ve kadastro mühend�sl�k faal�yet� yürüteb�lmeler� �ç�n Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü tarafından l�sans ver�l�r.

L�sanslı har�ta kadastro mühend�sl�k büroları �l genel�nde yetk�l� olmak üzere l�sanslı
mühend�s�n talep ett�ğ� �lçede kurulur.

L�sanslı har�ta kadastro mühend�sl�k büroları, meslek alanıyla �lg�l� mühend�s, tekn�ker veya
tekn�syen unvanlarında en az 3 k�ş� çalıştırmakla yükümlüdür. Bu hüküm doğrultusunda
çalıştırılanlardan en az b�r�n�n l�sans sah�b� dışında b�r mühend�s olması zorunludur.

L�sansların ver�lmes�, �ptal ed�lmes� ve s�c�ller�n tutulması �le l�sanslı büro faal�yetler�n�n
denet�m�n� yaparak uyarma, kınama, l�sansın geç�c� veya sürekl� �ptal� cezalarını vermeye Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü yetk�l�d�r.

Bu Kanun kapsamına g�ren �şlem başvuruları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce
bel�rlenen yöntemlerle yapılır.

Kuruluş, görev, l�sans ver�lmes�, �ş dağıtımı, l�sanslı büro yetk�lend�rmes� ve denet�me �l�şk�n
usul ve esaslar �le mekân, personel ve donanımlarına �l�şk�n hususlar yönetmel�kte bel�rlen�r.”

MADDE 5 – 5368 sayılı Kanuna 4 üncü maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde
eklenm�şt�r.

“D�s�pl�n suç ve cezaları
MADDE 4/A – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kadastro tekn�k h�zmetler� kapsamında

yaptıkları �ş ve �şlemler �le mekân, personel, donanım ve arş�v düzen� �le �lg�l� konularda l�sanslı
har�ta kadastro mühend�sl�k bürolarını �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde denetler. Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü, denet�m, �nceleme ve soruşturma sonucu tesp�t ett�ğ� 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.

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 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 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 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 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) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğ�t�mlere katılınmaması.
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 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bel�rlenen usul

ve esaslara kasıtlı olarak uyulmaması, kasten hatalı �ş ve �şlemlere sebeb�yet ver�lmes�.



b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 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) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 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.
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) Har�ta ve Kadastro Mühend�sler� Odasınca ver�len meslekten sürel� men cezası almış

olmaları hal�nde l�sansları men süres� kadar,
ç) L�sanslı büro çalışma mekânlarında 1 �nc� madden�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, 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununa 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 mekânı
�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.
L�sansın sürekl� �ptal�: B�r daha l�sanslı mühend�sl�k faal�yet�nde bulunmamak üzere l�sansın

�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) Har�ta ve Kadastro Mühend�sler� Odasınca 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�.
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.
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.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından; 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 hallere,
�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.

L�sans sah�b�n�n savunması alınmadan bu Kanunda bel�rt�len d�s�pl�n cezaları ver�lemez.
L�sans sah�b�nden, hakkında �snat ed�len suçla �lg�l� tebl�ğ tar�h�nden �t�baren en az yed� günlük süre
�ç�nde yazılı olarak savunma yapması �sten�r. Süres�nde savunma yapılmaması hal�nde, savunma
hakkından vazgeç�lm�ş sayılır.

Bu Kanun hükümler�ne göre ver�len 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.”

MADDE 6 – 5368 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, fıkraya b�r�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle
eklenm�ş ve fıkranın mevcut �k�nc� cümles�nde yer alan “4 üncü madden�n” �bares� “4/A maddes�n�n”
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

“L�sanslı har�ta ve kadastro mühend�sler�, l�sans hakkını devredemez ve şube veya �rt�bat
bürosu adı altında b�rden fazla büro açamaz.”
“Ancak, yetk�l� oldukları �l dâh�l�nde l�sanslı büro kurulmamış �lçelerde şube veya �rt�bat bürosu
açab�l�rler.”

MADDE 7 – 5368 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan
“veya yönetmel�kte” �bares� madde metn�nden çıkarılmış ve (c) bend�nde yer alan “4 üncü madde
hükmü” �bares� “4/A maddes�n�n beş�nc� fıkrası” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 8 – 5368 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “4 üncü
maddes�n�n dördüncü fıkrası” �bares� “4/A maddes�” şekl�nde, “onb�n” �bares� “ell� b�n” şekl�nde
değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya aşağıdak� cümle eklenm�şt�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.”

MADDE 9 – 5368 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 2 – 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tab� olarak

çalışırken �st�fa ederek l�sanslı har�ta kadastro mühend�sl�k bürosu açanlardan, bu madden�n



yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren altı ay �çer�s�nde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne
başvuranların, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarına 657 sayılı Kanunun 92 nc� maddes�ne
göre atanmalarında açıktan, naklen ve yen�den atama sayısı sınırlamaları uygulanmaz.”

MADDE 10 – Bu Kanun yayımı tar�h�nden altı ay sonra yürürlüğe g�rer.
MADDE 11 – Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.
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