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BÖHYY'ni irdelemeden önce, haritacılıkta yazılı kuralların geçmişine kısaca değinmek gerekir. 
Harita yapımına ilişkin yazılı kurallar, haritacılık sektörü ile birlikte varolmalarına rağmen, bu 
kuralların uygulanması konusunda tam bir etkinlik ve standart birliği sağlanamamıştır. Bunun nedeni 
ise yürürlüğe konulan kuralların ve yönetmeliklerin bazen uygulanması, bazen uygulanmaması, bazı 
kuruluşların kısmen uygulamaları, bazı kuruluşların ise uygulama gereği bile duymamalarıdır. Bu 
çelişkili durum günümüze kadar devam etmiştir. 

Esasen kuralların uygulanmasında etkinlik ve standart birliği sağlanması eskiden beri düşünülen ve 
istenilen bir durum olup, bu konuda ilk ciddi adım 1974 yılında yürürlüğe konulan 1/2500 ve Daha 
Büyük Ölçekli Harita ve Planların Yapımına Ait Yönetmelik ile atılmıştır. Ancak bu yönetmelik 
çeşitli nedenlerle ülke düzeyinde bir standart ve etkinlik sağlayamamıştır. Ayrıca alet ve 
yöntemlerdeki hızlı gelişmeler, uygulamada görülen eksiklik ve yetersizlikler ile 1987 yılında 
yürürlüğe giren 3402 sayılı Kadastro Yasası vb. nedenler, bu eski yönetmeliğin yeniden 
düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. 

Bu düzenlenme için TKGM, 3045 sayılı TKGM Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yasanın 2/c 
maddesi, 3402 sayılı Kadastro Yasasının 47/d maddesi ve 3194 sayılı İmar Yasasının 38. maddesi 
gereğince kendisini görevli sayarak, üniversiteler ve ilgili kamu kurumları temsilcileri ile çalışmalara 
başlamış, bu çalışmalar sonucunda hazırlanan BÖHYY, 31 Ocak 1988 tarih ve 19711 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ancak BÖHYY, yürürlüğe girdiği 1988 yılından bu yana üzerinde en fazla tartışılan, konuşulan ve 
yazılan bir yönetmelik olmuştur. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra tartışmalar 
da başlamıştır. Yapılan eleştirilerin başında; yönetmeliğin içinde belirsiz kavramlar olduğu, 
bölümlerin ele alınışında birçok deneyimin ve ülke koşullarının yeterince gözetilmediği, hazırlanan 
yönetmeliğin aceleye getirilmiş olduğudur. Bunun yanında yürürlüğe konulusunda, 1974 tarihlî 
yönetmeliğe göre şekil hatası yapıldığını ileri sürenler olduğu gibi, yönetmeliği kabullenmeyen 
kurumlar ve yönetmeliğe mutlaka sahip çıkılmasını savunarak yönetmelik hükümlerini uygulayan 
kurumlar da olmuştur. 

Yapılan bu çalışmada, halen yürürlükte bulunan ve haritacılığın rehberi olarak kabul edebileceğimiz 
BÖHYY'nin; hedefi, getirdiği önemli değişiklikler ve uygulamadaki durumu incelenmiş, yapılan 
eleştiriler ışığında çözüm önerileri, verilmeye çalışılmıştır. 

2. BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN YAPIM YÖNETMELİĞİ 

2.1. Yönetmeliğin Hedefleri 

Reform niteliğinde yeni ilkeler ve değişiklikler getiren bu yönetmelik ile ; 

♦    Haritacılık mesleğine etkinlik kazandırılması ve meslek elemanlarına gereken önemin verilmesi, 



 

# Üretilecek harita ve harita bilgilerinin, günün ihtiyaçlarını karşılayacak ve ilerideki gelişmelerde 
kullanılacak nitelikte^ olmalarının sağlanması, 

4    Harita yapım faaliyetlerinde doğruluk, bütünlük ve kalıcılık sağlanması, 

♦ Geçmiş uygulamalarda görülen eksiklik, yanlışlık ve yetersizliklerin önlenmesi, 

hedeflenmiştir. 2.2. Yönetmeliğin Getirdiği 

Önemli Değişiklikler 

* Harita yapım ve kontrol yetkisinin sadece harita ve kadastro mühendislerine ait olduğu, ilk defa 
bu yönetmelikle hükme bağlanmış ayrıca mühendis dışındaki teknik elemanların yetkileri 
belirlenmiş; 

«    Yer kontrol noktalarının ülke jeodezik ağına bağlanması zorunlu hale getirilmiş; 
# Yer kontrol noktalarının türü,  tesis ve numaralandırma şekilleri,  açı ve  kenar ölçüleri, hesap 

yöntemleri ve doğruluk kriterleri yeniden düzenlenmiş,    kapalı poligon ve düğüm noktası 
kaldırılmış; 

♦ Eski yönetmelikte mevcut arazi sınıflandırılması kaldırılmış, ölçü ve doğruluk kriterleri, her türlü 
arazi için aynı alınmış; 

* Pafta bölümleme ve adlandırma 1/100000 ölçekli pafta esasına göre yeniden    düzenlenmiş, 
1/2500 ölçeği kullanımdan kaldırılmış; 

# Detay ölçmeleri için elektronik uzunluk ölçer kullanılması, detay noktalarının numaralandırılması 
ve koordinatlarının hesaplanması; 

* Şehirlerde olduğu gibi köylerde de ada sistemine geçilmesi; 
# Üretilecek harita ve harita bilgilerinde, nelerin ve bunlardan ne kadarının kontrol edileceği; 

öngörülmüştür. 

2. 3. Uygulayıcıların Yönetmelik Hakkındaki Görüş ve Eleştirileri 

9 yıllık uygulama süreci içinde,   uygulayıcıların yönetmelik hakkındaki görüş ve eleştirileri iki ana 
gurupta incelenebilir. 

Genel Olarak Yapılan Eleştiriler; 

♦ Yönetmeliğin aceleye getirildiği, 
* Yönetmelik hazırlanırken ülke koşullarının yeterince gözetilmediği, 
# Yönetmelik   hazırlanırken   uygulayıcıların   görüşüne   başvurulmadığı   (teori    ile   pratiğin 

birlikteliğinin tam olarak sağlanamadığı), 
* Yönetmeliğin içinde belirsiz kavramlar olduğu, bazı maddelerin tam açık olmadığı, uygulayıcılar 

tarafından anlaşılmadığı, 
* Yönetmelikte "idarenin izni ile, idarenin görüşü esastır, idarenin görüşü alınarak, idarenin 

görüşü alınır" gibi yoruma açık hükümler bulunduğu, şeklindedir. 

Teknik Olarak Yapılan Eleştiriler; 

* Yönetmelikte harita ölçekleri 1/500, 1/1000 ve 1/2000 olarak tanımlanmıştır. Bu durumda 1/2500 
ölçekli haritalar kapsam dışı kalmıştır. Öte yandan 1/5000  ölçekli Fotogrametrik Harita Yapım 
Yönetmeliği ve  1/5000 ölçekli Tapulama Fen İşleri Yönetmeliği yürürlükte kalmıştır. Bu 
durumda özellikle kadastro haritaları iki ayrı yönetmeliğe göre yapılacaktır. Yani çifte standart 
uygulanacaktır. 

68 



 

* Yönetmelik ile gelişen teknoloji yürürlüğe konulmuş, ancak gerektiğinde mevzi nirengi ağının da 
yapılabileceği kabul edilerek geri adım atılmıştır (bu da oluşturulması istenilen ülke yüzey ağına 
karşı bir çelişkidir). 

* Yönetmelikte GPS yöntemi ile konum belirlenmesine ilişkin bilgi yoktur. 
» Yönetmelikte farklı koordinat sistemlerinde bulunan pafta ve noktaların dönüşümü ile ilgili bilgi 

yoktur. 
* Yönetmeliğe göre koordinatlarla hesaplanan yüzölçümü değerlerinin, grafik yöntem ile kontrol 

edilmesi bir çelişkidir. 
* Yönetmelikte kapalı poligon geçkisi ile ilgili bilgi yoktur. 
* Yönetmelikte poligon geçkilerinin enine ve boyuna kapanma hatalarına ilişkin    hata sınırı 

formülleri, teknolojik gelişmeler karşısında fazla duyarlılık içermemektedir. Eski yönetmelikteki 
hata sınırları daha hassastı. 

* Dizi nirengi ve poligon geçkilerinde, enine ve boyuna kapanma hatalarının, hata hesabında ve 
hata sınırlarında birim belirtilmemiştir. Burada S değerinin km. cinsinden alınacağı belirtildiği 
halde,  uygulamada S,   fy,   fx değerleri metre olarak alınmakta ve FQ ile FL'nin birimleri m. 
olarak çıkmaktadır. Burada FQ ve FL'nin birimlerinin açıkça yazılması gerekirdi. 

* Yönetmelikte birçok hata ve tekrarlar vardır. Örneğin; nirengi silsile özet çizelgesi hesaplama için 
yetersiz kalmıştır. Ada numaralarının 101'den    başlayacağı belirlendiği halde örnek olarak 
konulan ada bölüm krokisi   numaralan l'den başlatılmıştır.   Poligon kenarlarının elektronik 
uzunluk ölçerler ile ölçüleceği, yönetmeliğin 63. ve 77. maddelerinde, yani iki ayrı yerde tekrar 
olarak düzenlenmiştir. 

2. 4. BÖHYY'nin Uygulamadaki Durumu 

Geçen 9 yıllık süre içinde BÖHYY'de aşağıdaki konular uygulamaya geçirilememiştir. 

* Yönetmeliğin öngördüğü düşey kontrol noktaları ve üç boyutlu harita üretimine geçilememiştir. 
^ Nivelman çalışmaları kadastronun iş potansiyelini engelleyici nitelikte olduğundan, 

uygulanmasında ciddi sıkıntılar çekilmiş ve ertelenmesi cihetine gidilmiştir. Dolayısı ile standart, 
topoğrafık kadastral harita üretilememiştir. Uygulama kadastral harita üretimi ile sınırlı kalmıştır. 

* Harita yapan ve yaptıran kuruluşların, yer kontrol nokta numaralarını, TKGM'nden alıp 
kullanmaları ve sonucu bildirmeleri uygulamaya geçirilememiştir. 

* Harita yapan ve yaptıran kuruluşların, ürettikleri harita ve harita   bilgilerini TKGM'ne teslim 
etmeleri pratiğe geçirilememiştir. 

* Bazı kurumlar, Yönetmeliğin     TKGM'  nün koordinasyonunda hazırlandığını  öne sürerek 
kullanmamışlardır. 

Özetle; 

* Harita üretiminde standart birliğinin sağlanması, 
* Ülke nirengi ve nivelman ağına bağlanılması, 
* Topoğrafık nitelikli harita üretilmesi, 
* Mükerrer harita yapımının önlenmesi, 

gibi temel konular, tamamen çözüme kavuşturulamamıştır. 

Uygulayıcılar bu temel konuların çözümü için; "geniş bir yelpazeden görüş alınarak hazırlanacak, 
hataları en aza indirilmiş, açık, anlaşılır, özellikle ülke koşullarına uygun, teknolojik gelişmeler 
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karşısında etkilenmeyecek, harita yapan ve yaptıran tüm kurum ve kuruluşların mutlaka 
uyacakları bir ana yönetmelik hazırlanmasını istemektedirler." 

3. DEĞERLENDİRME 

Yönetmeliğin hazırlanış yöntemindeki yaklaşım yanlışlığı ortadadır. Çünkü halen süren tartışmalar, 
yönetmeliğin hazırlanış sürecinde başlatılmamış, meslek tabanı yönetmeliğin hazırlanış sürecinde yer 
almamıştır. Bu nedenle de meslek tabanı yönetmeliği kabullenmekte zorlanmıştır. 

1974 yılında yürürlüğe konulan 1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planların Yapım 
Yönetmeliğini TKGM'den sorumlu Devlet Bakanlığı ile İmar İskan Bakanlığı birlikte 
yürütmekteydiler. Ancak eski yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması ve BÖHYY'nin yürürlüğe 
konulması TKGM'nün bağlı olduğu Devlet Bakanlığı aracılığı ile yapılmış olması bazı kurumlarda 
rahatsızlığa yol açmıştır. 

Harita sektöründe önemli yeri olan İller Bankası, mevcut yönetmeliğin hazırlık çalışmalarına 
katılmasına rağmen, TKGM harita ve kadastro hizmetlerinin koordinasyonunda yetkili ve sorumlu 
kamu kurumu olarak tescil edildiğinden BÖHYY'ni kullanmamıştır (İller Bankası 1974 tarihli 1/2500 
ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planların Yapımına Ait Yönetmeliği kullanmış, kullandırmıştır). 
Böylece uygulamada çifte standart oluşmuştur. Çifte standartın en büyük zorluğunu ise özel sektör 
çekmiştir. 

4. BÖHYY'Nİ DEĞİŞTİRMEYİ GEREKLİ KILAN NEDENLER 

Günümüzde BÖHYY'ni değiştirmeyi ve yeni bir yönetmelik hazırlamayı gerekli kılan nedenleri 
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 

? BÖHYY'de bazı hatalar olduğu ve bazı maddelerin uygulama özelliği bulunmadığı eleştirilerini 
giderme, 

? BÖHYY'nin 1/5000 ölçekli haritaları içerip içermediğinin netleştirilmesi, 
? BÖHYY'nin otomasyon mantığına göre yeniden gözden geçirilmesi, 
? Özellikle bilgisayarlara yönelik bazı format veya standartların belirlenmesi, 
? Bilgi sistemlerine yönelik yeni bir takım maddelerin eklenmesi, 
? Gelişen teknoloji karşısında bazı alet ve yöntemlerin, BÖHYY dışında kalmış olmasına rağmen 

zorunlu olarak kullanılmak durumunda kalınması (Örneğin; GPS yöntemiyle konum belirleme), 
? Teknolojik gelişmeler karşısında etkilenmeyecek bir yönetmelik hazırlanması, 
? Yüzey ağı oluşumuna olanak verecek bir yönetmelik hazırlanması, 
? Yer kontrol noktalarının korunması için uygulanabilecek maddeler konulması, 
? Tüm kurumların kabulleneceği yapıda bir yönetmeliğin, yürürlüğe konulması, 
? Tüm kurumların ürettiği harita ve harita bilgilerini içerecek  şekilde bir ana yönetmelik olması, 

dolayısıyla kurum çalışmaları ile ilgili hükümlerin yer almaması, 
? Tüm kurumların bu ana yönetmeliğe göre kendi iç yönetmeliklerini ayrıca hazırlamalarına olanak 

tanınması, 

Bu iç yönetmeliklerde; 
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