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TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Savunma; Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulun
ca 23.10.1989 tarihinde kararlaştırılan «22.4.1925 Tarihli ve {657 Sayılı Harita Genel
Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasana»
ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim,
Turgut özdl
Başbakan
GENEL GEREKÇE
657 sayılı Harita Genel Komultanıkğt Kanunu hükümlerine göre, bakanlıklar ile
kamu kurum ve kuruluşları meslekî ve teknik ihtiyaçlarının gerektirdiği ve klasik me
totla yerden yapılması uygum olan 1 /2000 ve daha büyük ölçekli haritaları yapabil
mekte, 1/5000 ölçekli harita ihtiyaçları ile ilgili istekleri- ise, Bakanlıklararası Harita
İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunca ahnan karar çerçevesinde Harita Genel
Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün üretim kapasitelerinin] elver^
dtiği ölçüde karşılanmaktadır.
Bilindiği üzere Türküye süraMe kalkınan ve şehirleşmenin altyapı ve geişme problemelerine büyük önem' verildiği faaliyetler içinde bulunan bk ülkedir. Bu durum
1/5000 ve daha büyük ölçekli harita Myacını artırmıştır.
Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözü edi
len ölçekelrdeki haritaları ivedilikle ve zamanında üretmeleri, ihtiyaçların çokluğu,
çeşitliliği nedeniyle mümkün olamarnaktadu".
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Bu nedenle, tasarıyla bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarına, meslekî ve
tekmille ihtiyaçlarının gerektirdiği 1/5000 ve daha büyük ölçekli haritaları bizzat yap
ma veya gerçek ve tüzelkişilere yaptırma, imkânı sağlanmakta ve harita üretırriinin
klasilk metotla yapılmasına ilişkin sınırlandırma kaldırılmaktadır. Yalnız daha" önce
üretilmiş olan 1/5000 ölçekli haritaların yeniden üretilmesini' ve dolayısıyla kaynak
israfını önlemek, ayrıca meselenin ülke güvenliği ile ilgili yönünü denetim altında tut
mak için tedbir alınması gerekli görülmüştür. Bu doğrultuda tasarıyla 1/5000 ölçekli
haritalar bakımından bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, 'bizzat yapmayı veya
gerçek ve tüzelkişilere yaptırmayı planladıkları harita ihtiyaçlarını Bakanlıklararası
Harita işlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Başkanlığına bildirmekle yükümlü
kılınmışlardır. Bu husus, mükerrer üretimlerin önlenmesi ve güvenliğin korunması gibi
faydalarını yanışıra, haritası yeni üretilecek yerlerim indekslere geçirilmesini, 1/5000
ölçekli haritası üretitaiş ve üretilmemiş olan paftaların belirlenmesi ve takip edilme
sini sağlayacaktır.
Ayrıca tasarıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne planlı görevlerinin aksa
tılmaması kaydiyllıa, plan dışında ortaya çıkacak kendi acili ihtiyaçlarını karşılamak
konusunda yetki verilmesi önigörülmtektedir. Bu esasın uygulamaya konulması, anılan
Genel Müdürlüğün çalışmalarını kolaylaştıracak ve planlı görevlere ayrılan kapasite
nin dışında kalan işgücü ile ortaya çıkacak acil ihtiyaçların karşılanmasında arzu edi
len serbestiyi kazandıracaktır.
Bu sebeple tasarı büyük ölçekli haritaların ulusal imkânlarımızla süratle üretile
rek kalkınma hizmetlerinde kullanılmasına ve Türk haritacılık sektörünün hızla geliş
mesine imkân sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ:
x

Madde 1. — Bu madde ile, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıria, meslekî
ve teknik ihtiyaçların gerektirdiği, 1/5000 ve daha büyük ölçekli haritaları kendi im
kânlarıyla üretmelerine veya yerli gerçek ve tüzelkişilere yaptırmalarına imkân sağ
lanmakta ve günün gelişen şartları dikkate alınarak üretimin klasik metotla ve yerden
yapılacağına Miskin kayıt kaldırılmaktadır.
Madde 2. — Bu madde ile bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarınca ya
pılacak veya yerli gerçek Veya tüzelkişilere yaptırılacak, 1/5000 ölçekli haritaların Ba
kanlıklararası Harita işlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Başkanlığına bildiril
mesi mecburiyeti getirilmekte, ayrıca, planlı görevlerin aksatılmaması kaydıyla, Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğüne plan dışı doğacak acil ihtiyaçlarını karşılama konu
sunda yetki verilmektedir.
Diğer taraftan, ilmî araştırma ve koordinasyon toplantılarının her yıl yapılacağı
belirtilmekte, bu toplantılara katılacaklar arasına harita ve kadastro anabilÜm dalı bu
lunan üniversitelerin bu konu ile ilgili öğretim elemanlarının da katılması hususu yeni
den düzenlenmektedir.
Madde 3. — Yürürlük maddesidir.
Madde 4. — Yürütme maddesidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Millî Savunma Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/640
Karar No. : 6

23 . 11 . 1989

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA
657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 22.11.1989 tarihli 3 üncü Birleşiminde
ilgili Millî Savunmıa Balkanı Sayın i. Safa Giray ile Bakanlık yetkililerinin iştirakiyle
görüşüldü.
Tasarının gerekçesinde de arz ve izah olunduğu üzere; bakanllık'ar ile kamu ku
rum ve kuruluşlarına, meslekî ve teknik ihtiyaçların gerektirdiği 1/5000 ve daha bü
yük ölçekli haritaları kendi imkânllarıyla yapma ve yaptırma imkânı sağlanmakta,
yapılan 1/5000 ölçekli hfcritalan Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve
Planlama Kurulu Başkanllığına - arşüv için - bildirilmösi mecburiyeti getirilmekte ve
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne plan dışı doğacak acil ihtiyaçlarını karşılama
yetkisi verilmektedir.
Tasarının tümü Komisyonumuzca olumlu bulunarak prensip olarak kabul edildikten sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
657 sayılı Kanunun tarihi sehiv eseri yazamadığını dikkate alan Komisyonumuz
tasarı başlığına ilave etmiştir.
Tasarının çerçeve 1 inci maddesiyle 657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü madde
sinin, İkinci fıkraisı değiştirilmek istenmektedir. Yapılan değişiklikle, bakanlıklar veya
kamu kurum ve kuruluşlarına, meslekî ve teknik ihtiyaçlarının gerektirdiği 1/5000 ve
daha büyük ölçekli haritaları gerçek ve tüzelkişilere yaptırma imkânı sağlandığı an
cak bu İmkânın yerli gerçek ve tüzelkişilerle sınırlandırılmadığı anlaşılmaktadır. Sözü
edilen durum ulusal özel harita sektörünün gelişme ve kalkınmasına engel teşkil ede
ceğinden metne «yerli» kelimesi ilave edilmiş ve bu şekliyle çerçeve 1 inci madde Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 2 nc'i maddesiyle, 657 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmek istenmektedir. Bakanliklar veya kamu ku
rum ve kuruluşlarının bizzat yapmayı veya gerçek ve tüzelkişilere yaptırmayı planla
dıkları 1/5000 ölçekli haritaların üretiminin, Harita İşlerini Koordinasyon ve Planla
ma Kurulunun müsaadesine talbi kıllan bir kayıt getirilmiş bulunması, görüşülmekte
olan tasarıyla gerçekleştirilmesi istenen amaca ulaşılmasına bir ölçüde engel teşkil
edeceğinden bildirim yükümlMüğü getirilmekle yetinilmesiniin; işin güvenlikle i)lgi!i
yönünün denetlenmesi ve mükerrer üretimlerin önlenmesinin yanı sıra, bakanlıklar
veya kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları 1/5000 ölçekli haritaların sü
ratle üretilmesine ve ülke kalkınmasında biran önce kullanılmasına imkân getireceği
düşüncesiyle fıkra metni «Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları, 4 üncü mad
denin ikinci fiknası hükmüne istinaden bizzat yapmayı veya yerli gerçek ve tlüzelkiTürkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 289)

— 4—
silere yaptırmayı planladıkları 1 /5.000 ölçekli haritalar hakkında, Bakanlıklararası Ha
rita işlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Başkanlığına bilgi verirler» şeklinde
Komisyonumuzca yenliden düzenlenmiştir.
657 sayılı Kanunun değişik 6 ncı maddesine sekiizilnci ve dokuzuncu fıkra olarak
ilave edilmek İstenen fıkralar Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 2 ndi maddesi yapılan bu değişiklikle Komisyonumuzca kabul
edilmiştir,
Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 3 üncü ve 4 üncü maddeleri Ko
misyonumuzca aynen kalbui edilmiştir.
. '
tşbu Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Recep O. Ergun
Kayseri

Başkanvekiİi
İsmet Tavgaç
0 Bursa'

Sözcü
Halil Orhan Ergüder
istanbul

Üye
Kâzım Ulusoy
Amasya

Üye
Erol Ağagil
Ankara

Üye
Muzaffer Atılgan
Ankara

Üye
Rıfat Diker
Ankara

Üye
İsmail Dayı
Balıkesir

Üye
Kâzım Oksay
Bolu

Üye
Ramiz Sevinç
îzmlk

Üye
Gürbüz Şakrarüt
Manisa

Üye
Hasan Zengin
Manisa

Üye
Mümtaz Güler
Uşak

Üye
Mehmet Topaç
Uşak
Pertev Aşçıoğlu
Zonguldak

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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HÜKÜMETTİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 22.4.1925 tarihli ve 657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Ancak; bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları, meslekî ve teknik ihtiyaç
larının gerektirdiği 1/5000 ve daha büyük ölçekli haritaları yapabilir veya gerçek ve
tüzelkişilere yaptırabilir.»
MADDE 2. — 22.4.1925 tarihli ve 657 «ayılı Kanunun değişik 6 ncı maddesine,
ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve bu maddenin altıncı
fıkrası yedinci, sekizinci fıkrası da dokuzuncu fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının 4 üncü maddenin ikinci fıkrası
hükmüne istinaden bizzat yapmayı veya gerçek ve tüzelkişilere yaptırmayı planladık
ları 1/5000 ölçekli harita ihtiyaçları, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve
Planlama Kurulu Başkanlığına bildirilir. Başkanlık mükerrer isteklerin bulunması veya
genel güvenlik açısından gerekli görülmesi halinde Kurulu ivedilikle olağanüstü top
lantıya davet eder. Kurul, bu istekler hakkında en geç (30) gün içinde karar aliır.»
«Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yıllık prog
ramı aksatmamak kaydıyla lüzum görecekleri acil işleri de yapmakta yetkilidirler.»
«Her yıl yapılacak ilmî araştırma ve Koordinasyon toplantılarına, harita ve ka
dastro anabilim dalı bulunan üniversitelerin bu konu ile ilgili öğretim elemanları ile
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının
temsilcileri de iştirak ederler.»
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
22 . 4 . 1925 Tarih ve 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 22.4.1925 tarihli ve 657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Ancak; Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları, mesllıekî ve teknik ihtiyaçları
nın gerektirdiği 1/5000 ve daha büyük ölçekli haritaları yapabilir veya yerli gerçek ve
tüzelkişilere yaptırabilir.»
MADDE 2. — 22.4.1925 tarihli ve 657 sayılı Kanunun değişik 6 ncı maddesine,
ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve bu maddenin altıncı
fıkrası yedinci, sekizinci fıkrası da dokuzuncu fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları, 4 üncü maddenin ikinci fıkrası
hükmüne istinaden bizzat yapmayı veya yerli gerçek ve' tüzelkişilere yaptırmayı plan
ladıkları 1/5000 ölçekli harütal'ar' hakkında, Bakanlhıklararası Harita İşlerini: Koordi
nasyon ve Planlama Kurulu Başkanlığına bilgi verirler.»
«Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yıllık prog
ramı aksatmamak kaydıyla lüzum görecekleri acil işleri de yapmakta yetkilidirler.»
«Her yıl yapılacak ilmî araştırma ve koordinasyon toplantılarına, harita ve ka
dastro anabilin dalı bulunan üniversitelerin bu konu ile ilgili öğretim efemanları ile
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının
temsilcileri de iştjrak ederler.» • .
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
MADDE-3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Başbakan
T. Özal
Devlet Bakam ve Başbakan Yrd.
A. Bozer

Devlet Bak&nı
K. İnan

Devlet Balkanı
G. Taner

Devlet Balkanı
C. Çiçek

Devlet Balkanı
/. Çelebi

Devlet Bakanı
M. Yazar

Devlet Bakam
/. Özarslan

Devlet Bakanı
S. Sert

Devlet Bakanı
E. Konukman

Devlet Balkanı
/. Askın

Adalet Bakam
M. O. Sungurlu

Millî Savunma Bakam
7. S. Giray

İçişleri Bakam
A. Aksu

Dışişleri Bakanı
A. M. Yılmaz

Maliye ve Gümrük Bakam
E. Pakdemirli

Millî Eğitim Bakam
A. Akyol
Sağlık Bakam
H. Şıvgın

Bayındırlik ve İskân Bakanı
C. Altmkaya
Ulaştırma Bakam
C. Tuncer

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
L. Kayalaf

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam
İ. Aykut

Sanayi ve Ticaret Bakam
Ş. Yürür

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı
F. Kurt

Kültür Bakam
N. K. Zeybek •

Turizm Bakam
Jf. Aküzüm

Türfkîye Büyük Müet MecM
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü- maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir:
' ,
MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.
. ' ,
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