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LiHKAP YASASINDA
NEDEN DEĞiŞiKLiĞE GiDiLDi?

iLYAS ŞEKER*

1Bir kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Mecli-
si Genel Kurulu’na sunulmadan önce milletvekilleri 
tarafından yapılan hazırlık çalışmaları çok önem-
lidir. Bu çalışmalara başlarken öncelikle tarafları 
ve uzmanları dinledikten sonra detaylı ve hassas 
bir hazırlık çalışması sonucu hazırlanacak kanunun 
teklifi uygulamada karşılaşılan sorunların çözü-
münde etkili olur. 21 Nisan 2021 tarihinde Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen ve 27 
Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 
5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve 
Büroları Hakkındaki Kanun Değişikliği teklifi de bu 
mantık çerçevesinde hazırlandı. 

Anayasa’nın 88.maddesinde “Kanun teklif et-
meye milletvekilleri yetkilidir” denilmesine rağmen 
maalesef bu yetkiyi cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemine kadar milletvekilleri yerine hükümetler 
kullandı. Yani parlamenter sistemde mecliste gö-
rüşülen kanunların yüzde doksandan fazlası ka-
nun tasarısı, yani hükümetlerin teklifiydi. Cumhur-
başkanlığı hükümet sisteminde bütçe hariç genel 
kurula gelen bütün kanun teklifleri Anayasa’nın 
88.maddesinde ifade edildiği gibi milletvekillerinin 
teklifi olarak gelmektedir. Genel kurula sunulan ka-
nun tekliflerinin hazırlanması ve genel kurulda gö-
rüşerek kanunlaşmasına kadar geçen sürede baş-
ka bir ifadeyle mutfak kısmında milletvekilleri aktif 
görev üstleniyor. Yani cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemiyle, anayasanın ruhuna uygun kanun yap-
ma tekniği ve kültürü de oluşmaya başladı. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde milletvekillerinin oy birliğiy-
le kanunlaşan 5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri Ve Büroları kanunundaki değişikliklerle 
ilgili çalışmalar da bu şekilde yapıldı.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürola-
rı Kanunu ile kadastro teknik hizmetlerinden tescile 
tâbi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü ile tescile 
tâbi olan işlemlerin yapım sorumluluğu 2010 yılın-
dan itibaren Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik 
Büroları’nca (LİHKAB) yerine getirilmeye başlanıldı. 
Bu bürolarının faaliyete geçmesinden bugüne ka-
dar uygulamada vatandaşın hizmete daha kolay 
* Milletvekili, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon üyesi

ve ekonomik bir şekilde ulaşması ile aynı alanda 
hizmet veren ve aynı formasyona sahip serbest ça-
lışan Harita Kadastro Mühendisleri (SHKM) ile LİH-
KAB arasında yetki alanları ve dolaylı yetki ihlalleri 
konusunda yaşanan sıkıntılar aynı alana hizmet ve-
ren bu iki mühendislik grubu arasında çatışmalara 
neden oldu. 

Aynı dalda eğitim almış aynı formasyona sahip 
her iki mühendislik grubunun da tabi olduğu 3458 
Sayılı Mühendislik Ve Mimarlık Kanunu, 3402 sayı-
lı Kadastro Kanunu ve Tapu Plânları Tüzüğü, mü-
hendislik ve mimarlık eğitimi almış Harita Kadastro 
Mühendislerine sınırlama olmaksızın, Mühendislik ve 
Müşavirlik hizmetlerini yapma hakkını verirken, 5368 
sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bü-
roları Hakkındaki Kanun ile bu kanuna dayalı çıka-
rılan yönetmelik ve genelgelerle LİHKAB ‘lara ilave 
hakların verilmesi, bunlar lehine olumlu, SHKM’lerin 
aleyhine de olumsuz gelişmelere neden olması ve 
bu durumun (Bir OSB’nin yapacağı harita ihalesi 
şartnamesine sadece Lisanslı Harita Kadastro Mü-
hendislik bürolarının katılabileceğini yazması gibi.) 
serbest piyasaya da yansıması bardağı taşıran son 
damla oldu. LİHKAB’lar ile SHKM’ler arasındaki gö-
rev, sorumluk ve yetki konusundaki oluşan kargaşa 
ve uyuşmazlıklar bu iki grup arasında çatışmaya ve 
sosyal barışın bozulmasına neden oldu. Yaşanan 
uyuşmazlıkların mahkemelere taşınması ve yıllardır 
mahkemelerin devam etmesi de vatandaşında hiz-
mete ulaşmasını zorlaştırdı.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi ve Büroları 
Hakkında Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren bu güne kadar gerek kanun, yönetmelik ve 
genelgelerin uygulanmasından kaynaklanan ve 
LİHKAB sınavlarına yapılan itirazlarla ilgili yaşanan 
idari ve yargı süreçlerine bakacak olursak;

29.06.2005 tarihinde Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Hakkındaki Kanun Resmi 
Gazete’de yayınlanıyor.

23.1.2008 tarihinde kanunun 2 ve 10. maddele-
rinde değişiklik yapılıyor.

05.05.2008 tarihinde Lisanslı Harita Kadast-
ro Mühendisleri ve Büroları Hakkındaki Kanun 
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yönetmeliği Resmi Gazete ’de yayınlanıyor.
11.10.2009 tarihinde Anadolu Üniversitesi tarafın-

dan ilk LİHKAB sınavını yapılıyor.
16.06.2010 tarihinde Tapu Kadastro Genel Müdür-

lüğü tarafından LİHKAB genelgesi yayınlanıyor.
10.02.2011 tarihli Ankara 9. İdare Mahkemesi kararı 

ile LİHKAB sınavı iptal ediliyor.
27.12.2012 tarihinde Danıştay 10. Dairesi Ankara 

9. İdare Mahkemesinin verdiği sınavların iptali kararı 
onaylıyor.

29.03.2013 tarihinde mahkemenin kararı doğrul-
tusunda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 
LİHKAB’ların faaliyetleri sonlandırılıyor.

15.06.2013 tarihinde Lisanslı Harita Kadast-
ro Mühendisleri Ve Büroları Hakkındaki Kanun 
yönetmeliğinde değişik yapılıyor.

15.09.2013 tarihinde Gazi Üniversitesi Sürekli Eği-
tim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından ikinci 
LİHKAB sınavı yapılıyor. 

20.09.2013 tarihinde aynı kurum yaptığı LİHKAB 
sınavını iptal ediyor.

01.12.2013 tarihinde Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından üçüncü 
LİHKAB sınavı tekrar yapılıyor.

18.03.2014 tarihinde Danıştay 10.Dairesi’inin ka-
rarıyla Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve 
Büroları Hakkındaki Kanun yönetmeliğin sınavla ilgili 
hükümlerinin yürütmesi durduruluyor.

01.12.2015 tarihinde Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 

kararı ile yapılan son sınavın 5 sorusu iptal ediliyor.
11.05.2016 tarihinde LİHKAB yönetmeliğinde de-

ğişik yapılıyor.
07.03.2017 tarihinde Danıştay 10. Dairesi’nin ka-

rarıyla Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve 
Büroları Hakkındaki Kanun yönetmeliğinin sınavla 
ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına 
karar veriliyor.

26.10.2017 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireler 
Kurulu’nun kararı ile Danıştay 10. Dairesi’nin yürüt-
meyi durdurma kararı onaylanıyor.

24.12.2018 tarihinde Tapu Kadastro Genel Müdür-
lüğü tarafından yeni LİHKAB Genelgesi yayınlanıyor. 

14.1.2020 tarihlinde Lisanslı Harita Kadast-
ro Mühendisleri Ve Büroları Hakkındaki Kanun 
yönetmeliğinde değişik yapılıyor.

14.2.2020 tarihinde Kanun’un 1. ve 9. Maddelerin-
de değişiklik yapılıyor.

Bir taraftan kanunla ilgili idari ve yargı süreç-
leri devam ederken diğer taratan da 2010 yılında 
247 Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları 
aktif olarak faaliyete başladı. Ülke genelinde 1000 
’in üzerinde büro kurulması planlanmış olmasına 
rağmen bugün itibarıyla 224 adet olan Lisanslı Ha-
rita Kadastro Mühendislik Büroları 19 ilimizde açıl-
mazken,  28 ilimizde de sadece birer adet LİHKAB 
bürosunun olması vatandaşın hizmete ulaşmasını 
zorlaştırdı. 

LİHKAB Olmayan İller

Sıra No İl İsmi S.No İl İsmi S. No İl İsmi S. No İl İsmi

1 Ağrı 6 Bitlis 11 Kars 16 Sinop

2 Ardahan 7 Giresun 12 Kilis 17 Şırnak
3 Artvin 8 Gümüşhane 13 Muş 18 Tokat
4 Bayburt 9 Hakkâri 14 Rize 19 Tunceli
5 Bingöl 10 Iğdır 15 Siirt

Sadece birer LİHKAB olan iller

Sıra No İl İsmi S.No İl İsmi S.No İl İsmi S.No İl İsmi

1 Adıyaman 8 Burdur 15 Karaman 22 Sivas
2 Aksaray 9 Çankırı 16 Kırıkkale 23 Şanlıurfa
3 Amasya 10 Çorum 17 Mardin 24 Uşak
4 Bartın 11 Düzce 18 Nevşehir 25 Van
5 Batman 12 Edirne 19 Niğde 26 Yalova
6 Bilecik 13 Erzincan 20 Ordu 27 Yozgat
7 Bolu 14 Karabük 21 Osmaniye 28 Zonguldak
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Örneğin Şanlıurfa ilinde sadece bir tane LİHKAB 
olduğu için Siverek ilçesinde yaşayan vatandaş 80 
km yol gidip il merkezinde işlemini yaptırmak zorun-
da kalıyor. Bu da vatandaşın hizmete rahat, hızlı ve 
uygun bedelle ulaşma imkânını ortadan kaldırırken 
kanunun çıkış amacındaki “kadastro hizmetlerinin 
daha etkin ve hızlı yürütülmesi” ilkesine de ters düş-
mektedir.

Oysa ki; 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mü-
hendislik Büroları Hakkında Kanun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde görüşülürken, “Bu kanunla ka-
dastro teknik hizmetlerinin yıllık işlem hacmi yak-
laşık 1 000 000 adet olduğu düşünülürse, tasarıyla 
kurulması öngörülen büroların, bir büronun ortala-
ma 1 000 işlem hacmine sahip olduğu düşünüldü-
ğünde, ülke çapında 1 000 tane yeni lisanslı harita 
kadastro mühendislik bürosunun kurulacağı düşü-
nülmektedir. Ayrıca, kadastro teknik hizmetleri bu 
bürolara bırakıldığında, bu işlerle görevli kamu per-
soneli kadastro hizmetlerine kaydırılacağından, ka-
dastro hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi 
sağlanacağı düşünülmektedir.” denilmesine rağ-
men uygulama böyle olmuyor planlanan sayıda da 
LİHKAB açılamıyor. Tapu Kadastro Genel Müdürlü-
ğü yasanın yürürlüğe girmesiyle değişik tarihlerde 
LİHKAB’ların sayısı hakkında kontenjan planlaması 
yapıyor. Önce LİHKAB büro sayısı 2000 ‘in üzerinde 
olması düşünülürken, 2013 yılında kontenjan 1741’e, 
2019 yılında kontenjan 885’e düşürülüyor. Ancak uy-

gulamada iş hacimleri yetersiz olması nedeniyle bu 
planlamalar gerçekleştirilemiyor. 19 ilimizde LİHKAB 
bürosu açılamazken, 28 ilde sadece birer adet ol-
mak üzere Türkiye genelinde de toplam 224 LİHKAB 
aktif görev yapar duruma geliyor. Bu da vatandaşın 
bu hizmetlere hızlı ve uygun bedelle ulaşmasını zor-
laştırıyor. Oysa LİHKAB’ların faaliyet göstermediği 
19 ilimizde aynı formasyona sahip 196 adet Serbest 
Harita Kadastro Mühendislik (SHKM) bürosu ve yine 
birer adet LİHKAB olan 28 ilimizde de 508 SHKM 
vatandaşa hizmet veriyor. Gerek LİHKAB’ın gerekse 
SHKM’nin yaptığı işler Kadastro müdürlüklerinde de 
teknik kontrolleri yapıldıktan sonra tapu müdürlü-
ğüne tescile gönderiliyor. Ve yine LİHKAB’ların yap-
tığı işler, SHKM’lerin yaptığı komplike işlerin içinde 
teferruat olarak kalmasına rağmen; SHKM’ler, LİH-
KAB’ların yaptığı (Tevhit, Aplikasyon, Cins değişikliği 
gibi) bu işleri tek başına yapamaması vatandaşın 
hizmete ulaşmasını zorlaştırırken aynı zamanda bir 
garabet durumu da ortaya koymaktadır.  Bu uy-
gulama vatandaşın hizmete ulaşımını zorlaştırırken 
aynı zamanda LİHKAB’lar lehine haksız rekabeti 
ve tekelleşmeyi de doğurdu. LİHKAB kanunun çıkı-
şı aslında yapım işini değil, Yapı Denetim Büroları, 
Yeminli Mali Müşavir Büroları gibi kontrollük işlerini 
kapsamalıydı. 

SHKM ’lerin Tek İş Olarak Yapamadığı Ancak 
Yasa ile Kendisine Verilen İşlerin İçinde Yaptığı LİH-
KAB İşleri

LİHKAB’ların Yaptığı, SH-
KM’lerin tek başına yapa-
madığı işler.

SHKM ’lerin tek başına yapamadığı ama yasal olarak kendisine verilen 
işlemlerin içinde yaptıkları LİHKAB işler.

Aplikasyon, Ayırma (ifraz) ve yola terk, İhdas işlemleri, 

İhale işleri, (Arazi toplulaştırması, Sayısal harita üretimi, İmar uygulaması 
Kadastro yenileme işleri vb.)

Bu işlemler içinde SHKM, aplikasyonu yapıyor.
Cins Değişikliği, İhale işleri, (Arazi toplulaştırması, Sayısal harita üretimi, İmar uygulaması 

Kadastro yenileme işleri vb.)

Bu işlemler içinde SHKM, cins değişikliğini yapıyor.
Birleştirme, Ayırma (ifraz) ve yola terk, İhdas işlemleri, 

İhale işleri, (Arazi toplulaştırması, Sayısal harita üretimi, İmar uygulaması 
Kadastro yenileme işleri vb.)

Bu işlemler içinde SHKM, Birleştirme (Tevhid) yapıyor
İrtifak hakkı tesisi, Ayırma (ifraz) ve yola terk, İhdas işlemleri, 

İhale işleri, (Arazi toplulaştırması, Sayısal harita üretimi, İmar uygulaması 
Kadastro yenileme işleri vb.)

Bu işlemler içinde SHKM,  İrtifak hakkı tesisi yapıyor
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Hatalı bağımsız bölüm 
düzeltme için teknik rapor 
hazırlaması,

Mahkemelere bilirkişi olarak gidiyor ve mahkeme dosyalarına bu tur ra-
porlar hazırlayıp mahkemeye sunuyor.

Mahkemeye bilirkişi olarak SHKM, Hatalı bağımsız bölüm düzeltme için 
teknik rapor hazırlaması,

Cins değişikliği eki olarak 
röperli kroki, vaziyet planı 
ve bağımsız bölüm planı,

     Ayırma (ifraz) ve yola terk, İhdas işlemleri, 

Yapı aplikasyon projesi, Vaziyet planı, Bağımsız bölüm planı, Röperli kroki,

İhale işleri, (Arazi toplulaştırması, Sayısal harita üretimi, İmar uygulaması 
Kadastro yenileme işleri vb.)

Bu işlemler içinde SHKM, Cins değişikliği, eki olarak röperli kroki, vaziyet 
planı ve bağımsız planı hazırlıyor.

Yukarıda izah ettiğimiz gibi kamuoyundan gelen 
taleplerin ve uygulamada yaşanan sıkıntıların gide-
rilmesi, vatandaşın hizmete kolay, konforlu ve ucuz 
ulaşımının sağlanması için sürdürülebilir olmayan 
5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bü-
roları Hakkında Kanunla ilgili değişiklik yapmak üzere 
çalışmalara başladık. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde değişik partilere 
mensup Harita Kadastro Mühendisi olan 5 milletve-
kilimizle birlikte 3 binin üzerindeki serbest çalışan ha-
rita kadastro mühendislerinin ve 224 Lisanslı Harita 
Kadastro mühendislerinin temsilcileriyle ilki 20.11.2019 
tarihinde olmak üzere birçok toplantı yaptık. Bu top-
lantıların bir kısmına Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyon Başkanı Konya Milletvekilimiz Tahir 
AKYÜREK Bey de katıldı. 

Bu toplantılara ayrıca, serbest çalışan harita 
kadastro mühendislerinin temsilcileri, lisanslı harita 
kadastro mühendislerinin temsilcileri, Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğünden yetkililer ve Harita Kadastro 
Mühendisleri Odası’nın temsilcileri katıldı. Bu top-
lantılarda elde edilen bilgileri, o dönemde AK PARTİ 
Grup Başkan Vekilimiz olan Ticaret Bakanımız Sayın 
Mehmet MUŞ Bey’in başkanlığındaki toplantılarda 
değerlendirildi. 

Sayın bakanımızın da ciddi emek ve katkılarıyla 
yapılan görüşmeler sonucunda hizmeti daha uy-
gun bedelle vatandaşın ayağına götürecek ve her 
iki mühendislik grubu arasındaki problemleri gidere-
cek şekilde 5368 sayılı kanunda değişiklik teklifi ha-
zırlanarak 18.03.2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. 23 Mart 2021 tarihinde 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda 
görüşülerek kabul edilen değişiklik teklifi, 29. Mart 
2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku-
rulu’nun gündemine alındı. 

Yapılan görüşmeler sonucunda 21 Nisan 2021 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru-
lu’nda oy birliğiyle kabul edilen Lisanslı Harita Ka-
dastro Mühendisleri Ve Büroları Hakkındaki Kanun 
Değişikliği 27 Nisan 2021 tarihinde de Resmi Gaze-
te’de yayınlandı.

Kanunlaşan bu teklifle,

İş potansiyeli düşük olan illerde, ilçelerde verile-
meyen LİHKAB hizmetleri yeni düzenlemeyle veril-
meye başlanacak.

Bir ilde hatta ilçede birden fazla LİHKAB hizmetini 
verebilecek SHKM olacağı için hizmet vatandaşın 
ayağına götürülmüş olacak.

Müşterinin mühendisi seçme hakkı olacak, reka-
bet olacak ve müşteri memnuniyeti sağlanış olacak.

Yapılan düzenlemeyle, üniversitelerde aynı eğiti-
mi alıp aynı bölümlerden mezun olan, aynı formas-
yona sahip olan (LİHAKAB, SHKM) Harita Kadastro 
Mühendisleri arasındaki formasyon tartışmasına, 
çatışmaya, haksız rekabete ve ikileme son verilecek, 
sosyal barış sağlanmış olacak. 

Sürekliliği olan aplikasyon, cins değişikliği gibi iş-
lemleri sadece bünyesinde yaklaşık 600 teknik ela-
manı bulunduran LİHKAB bürolarına değil, yaklaşık 
20 000 bin teknik elamanın istihdamını sağlayan 
SHKM bürolarına da pay edilerek haksız iş paylaşımı 
giderilmiş ve adalet sağlanmış olacak.

SHKM’lerin bir bütün içinde yaptıkları Tevhid, Ap-
likasyon, Cins Değişikliği, İrtifak Hakkı Tesisi gibi işleri 
müstakil olarak yapamama gibi garabet uygula-
maya son verilmiş olacak. 

Gerek LİHKAB gerekse SHKM’lerin birbirlerinin işi-
ni yasaları arkadan dolaşarak gizli saklı yapmaları 
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önlenerek yasalar ihlal edilmeyece dolayısıyla da 
mahkemeler gereksiz yere meşgul edilmemiş ola-
cak.

Serbest çalışan harita mühendisleri arasında 
işlerin adil paylaşımı sağlanarak bir imtiyazlı grubun 
oluşumu önlenmiş olacak.

Kanun Değişikliğinin hazırlanmasına katkı su-
nan başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat 
Oktay’a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Ku-
rum’a, önceki dönem grup başkan vekilimiz Tica-

ret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’a, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcılarımız Sayın Hayati Yazıcı’ya ve 
Sayın Fatih Şahin’e teşekkür ediyorum. Kanun Tekli-
fin genel kuruldaki görüşülmelerinde verdikleri des-
teklerden dolayı AK Parti Meclis Grup Başkanımız 
Sayın Naci Bostancı’ya, Grup Başkan Vekillerimiz 
Sayın Mahir Ünal’a, Mustafa Elitaş’a, Muhammet 
Emin Akbaşoğlu Bülent Turan ve Cahit Özkan’a, 
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis-
yonu Başkanı Tahir Akyürek’e ve Milletvekili arka-
daşlarıma teşekkür ediyorum. 


