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MADDE 1. — 657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 4. — Harita Genel Müdürlüğü :
a)

Yurdun savunması için lüzumlu bütün harita ve plânların,

b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile iş birliği yaparak adı geçen genel müdürlük için
lüzumlu haritaların,
c) Bütün bakanlıklar ile diğer resmî dairelerin lüzum göstereceği haritaların,
Altıncı maddede gösterilen kurulca tesbit edilen evsaf, zaman ve miktarda alımı ve basımı üe
mükelleftir.
Ancak; bir bakanlık veya daire, klâsik metodla yerden yapılması uygun olup meslekî ve tek
nik ihtiyacının gerektirdiği 1/2 000 ve daha büyük ölçekli haritaları yapabilir.
Madde 6. — Harita Genel Müdürlüğünün yapacağı bütün işlerin miktarı ile bunların, istiyen
dairenin ihtiyacına uygun teknik vasıf ve esasları her yıl, o sene bütçesinin Büyük Millet Mec
lisine şevkinden evvel ve bunun dışında ihtiyaç görülecek zamanlarda Harita Genel Müdürlüğü
nün daveti üzerine ve onun başkanlığında toplanacak mütehassıs temsüciler ile Harita Genel
Müdürlüğünün ilgili temsilcilerinden müteşekkil (Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon
ve Plânlama Kurulu) nda görüşülerek tesbit olunur.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapa cağı kadastral harita ve plânlarla identifikasyon
işlerinin miktar, zaman, teknik evsaf ve esasları da bu kurul tarafından tesbit olunur.
Kurulun bütçe ve yıllık programla ilgili toplantılarında Devlet Plânlama Dairesinin temsil
cileri de hazır bulunur.
Adı geçen kurulun kuruluşu, birer temsilci ile katılacak bakanlık ve resmî dairelerin isimleri,
kurulun çalışma esasları ile yapacağı işler ilgili Devlet, Millî Savunma, Bayındırlık, Tarım ve
İmar ve İskân Bakanlıkları tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur.
Adı geçen kurulca yukarda belirtilen hususlar üzerinde alman kararlar, Bakanlar Kurulunun
tasdiki ile kesinleşir.
Yıllık programı aksatmıyacak program harici âcil ihtiyaçları karşılamakta ve lüzum göreceği
işleri yapmakta Harita Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Bütün bakanlıklar ve resmî dairelerin harita istekleri her yıl en geç Ağustos ayına kadar Ha
rita Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.
Yılda en az iki defa yapılacak ilmî araştırma ve koordinasyon toplantılarına teknik üniversi
te ve yüksek okulların geodezi ve harita mütehassisları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liği harita ve kadastro mühendislerinin temsilcileri de iştirak ederler.
MADDE 2. — 657 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir :
Bakanlar Kurulunca tasdik olunan yıllık iş programlarının tahakkuku için Millî Savunma Ba
kanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçelerinden karşılanamıyan masraflar, harita ve
kadastro talebinde bulunan Bakanlıklar, resmî daire ve müesseselerce aşağıdaki şekilde sağlanır :
Genel bütçeli dairelerin programa dâhil harita ve kadastro ihtiyaçlarının gerektirdiği tahsisat,
bütçelerin ihzarı sırasında, aidiyetine göre, Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve
ya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçelerinin ilgili tertiplerine aktarılır.
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Katma bütçeli dairelerle diğer daire ve müesseselerin, harita ve kadastro işleri için Harita Ge
nel Müdürlüğüne veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yaptıracakları işlere ait meblâğları,
bir taraftan genel bütçenin çeşitli gelir faslına irat; mukabiline, işi alan dairenin bütçesinin so
nunda açılacak özel tertiplere tahsisat kaydetmeye ve yıl sonunda kalan miktarları ertesi yıl büt
çesinde açılacak özel tertiplere aktarmaya Maliye Bakanlığı mezundur.
MADDE 3. — 657 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir :
Harita Genel Müdürlüğüne, Millî Savunma Bakanlığınca lüzum görüldüğü takdirde bir milyon
liraya kadar bu bakanlık bütçesinden döner sermaye tahsis olunur.
Bu döner sermaye, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak bir fasıldan ödenir.
Bu suretle tesis olunacak döner sermaye 7356 sayılı* Kanunun hükümleri dairesinde idare, mu
rakabe ve tedvir olunur
MADDE 4. — 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir :
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden başka bakanlıklar ve resmî dairelerdeki, bünyevî işleri için lüzumlu olanlar hariç, fotogrametri işlerine ait bütün aletler tekmil teçhi
zatı ile birlikte Harita Genel Müdürlüğüne intikal eder.
MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu kanunun

hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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