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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Harita Genel Müdürlüğü 

 
Amaç ve kapsam 
MADDE 168 - (1) Bu Bölümün amacı; Harita Genel Müdürlüğünün kuruluş, teşkilat, 

görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
 
Genel Müdürlük ve görevleri 
MADDE 169 - (1) Harita Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığının bağlı 

kuruluşudur. 
(2) Harita Genel Müdürlüğü; 
a) Savunma, güvenlik ve istihbarat ile kalkınma, eğitim ve bilimsel araştırma amaçlı 

yurtiçi ve yurtdışına ait temel harita ve harita bilgileri ile coğrafi verilerin üretimi, 
b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak adı geçen Genel Müdürlük 

için lüzumlu haritalar ile bütün bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşların lüzum 
göstereceği haritaların, 

Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunca tespit edilen evsaf, 
zaman ve miktarda alımı ve basımı ile yükümlüdür. 

(3) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları, mesleki ve teknik ihtiyaçlarının 
gerektirdiği 1/5000 ve daha büyük ölçekli haritaları yapabilir veya yerli gerçek ve tüzelkişilere 
yaptırabilir. 

(4) Harita Genel Müdürlüğünün hizmet birimleri, görevleri ve diğer ilgili hususlar 
yönetmelikle düzenlenir. 

(5) Harita Genel Müdürlüğünün giderleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden 
karşılanır. 

 
Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu 
MADDE 170 - (1) Harita Genel Müdürlüğünün yapacağı bütün işlerin miktarı ile 

bunların, talep eden kurumun ihtiyacına uygun teknik vasıf ve esasları Bakanlıklararası Harita 
İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunca tespit olunur.  



 

 

(2) Kurul, Harita Genel Müdürünün başkanlığında, bu maddeye göre belirlenen 
bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.  Kurul yılda en az bir kez Harita 
Genel Müdürünün daveti üzerine toplanır. 

(3) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün  yapacağı kadastral harita ve planlarla 
identifikasyon işlerinin miktar, zaman, teknik evsaf ve esasları da bu Kurul tarafından tespit 
olunur. 

(4) Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları, bizzat yapmayı veya yerli gerçek ve 
tüzelkişilere  yaptırmayı planladıkları 1/5000 ölçekli haritalar hakkında, Kurul Başkanlığına 
bilgi verirler. 

(5) Kurulun oluşumu, birer temsilci ile katılacak bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların 
isimleri, kurulun çalışma esasları ile yapacağı işler Milli Savunma Bakanlığı tarafından 
hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur. 

(6) Kurulca alınan kararlar, Milli Savunma Bakanlığının onayı ile kesinleşir. 
(7) Harita Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yıllık programı 

aksatmamak kaydıyla lüzum görecekleri acil işleri de yapmakta yetkilidirler. 
(8) Bütün bakanlıklar ve kamu kurumlarının harita talepleri her yıl en geç Ağustos ayına 

kadar Harita Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. 
 
Coğrafi Veri Merkezi 
MADDE 171 – (1) Savunma, güvenlik, istihbarat ve kalkınma maksatlı çalışan kurum ve 

kuruluşların temel coğrafi veri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Harita Genel Müdürlüğüne 
bağlı olarak Coğrafi Veri Merkezi kurulmuştur. 

 
Harita, harita bilgisi ve coğrafi verilere yönelik mal ve sunulan hizmet bedellerinin 

ödenmesi 
MADDE 172-  (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-18/9/2020-31248-C.K-67/9 md.) 
(1) Kamu idareleri Harita Genel Müdürlüğünden talep edecekleri mal ve hizmet sunum 

bedellerinin ödemesini aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirir: 
a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince talep edilen mal ve hizmet sunum 

bedelleri, Harita Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin 
ilgili tertiplerine aktarılır. 

b) Özel bütçeli kamu idareleri ile diğer kamu idarelerince talep edilen mal ve hizmet 
sunum bedelleri, Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe 
biriminin ilgili hesabına yatırılır. 

(2) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin talep edecekleri mal ve hizmet sunum 
bedelleri Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin ilgili 
hesabına yatırılır. 

(3) Birinci fıkranın (b) bendi ve ikinci fıkra hükümleri kapsamında elde edilecek kaynak, 
bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı 
bütçesinde açılacak özel tertibe Cumhurbaşkanınca ödenek kaydolunur. Yılı içinde 
harcanmayan miktarlar ertesi yıla devredilir. 

 
Atıflar  
MADDE 173 - (1) Mevzuatta Harita Genel Komutanlığına yapılan atıflar Harita Genel 

Müdürlüğüne yapılmış sayılır. 


