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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN OLUŞTURULAN KURULLAR
VE ÇALIŞMA HEYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı ve kapsamı; 7/11/2019 tar�hl� ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 49 sayılı Coğraf� B�lg� S�stemler� Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�nde oluşturulan kurulların
çalışma usul ve esasları �le çalışma heyetler� ve alt çalışma gruplarının oluşturulması ve bunların çalışma usul ve
esaslarını bel�rlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 14/2/2020 tar�hl� ve 7221 sayılı Coğraf� B�lg� S�stemler� ve Bazı Kanunlarda

Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanun, Coğraf� B�lg� S�stemler� Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames� �le
10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 97 nc� ve 108 �nc� madde hükümler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) Ağ h�zmetler�: Elektron�k ortamda ver� er�ş�m�, paylaşımı ve kullanımı �ç�n coğraf� ver� ve ver� b�lg�s�n�n

aranması, görüntülenmes�, dönüştürülmes�, �nd�r�lmes� ve bedell� veya bedels�z ver� paylaşımına �mkân sağlayan
h�zmetler�n�,

b) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
c) B�rl�kte çalışab�l�rl�k: Farklı �şlevsel b�r�mler arasında, bu b�r�mler�n benzers�z karakter�st�ğ� hakkında b�lg�

sah�b� olmadan ya da en az b�lg�yle, �let�ş�m kurab�lme, program yürüteb�lme, ver� göndereb�lme ve alab�lme
yeteneğ�n�,

ç)  Coğraf� b�lg�: Özn�tel�k b�lg�s� ve topoloj�k b�lg�y� �çeren n�tel�k kazandırılmış coğraf� ver�y�,
d) Coğraf� b�lg� s�stem�: Her türlü coğraf� ver�n�n; üret�lmes�, tem�n�, depolanması, �şlenmes�, yönet�lmes�,

anal�z ed�lmes�, paylaşılması, sunulması ve güncel tutulması �ç�n gerekl� olan donanım, yazılım, �nsan kaynağı,
standartlar ve yöntemler bütününü,

e) Coğraf� ver�: Konum b�lg�s� �çeren her türlü ver�y�,
f) Coğraf� ver� h�zmet�: Coğraf� ver� ve ver� b�lg�s�n�n standartlara uygun olarak paylaşımına yönel�k �ş ve

�şlemler�,
g) Coğraf� ver� teması: Bel�rl� b�r konuya �l�şk�n olarak ulusal veya uluslararası standartlara uygun hazırlanan

coğraf� ver� topluluğunu,
ğ) Çalışma heyet�: Coğraf� b�lg� h�zmetler� kapsamında ver� tanımlama dokümanı hazırlama, �nceleme,

araştırma, gel�şt�rme, projelend�rme ve danışmanlık faal�yetler�n� yürüten heyet�,
h) Genel Müdürlük: Coğraf� B�lg� S�stemler� Genel Müdürlüğünü,
ı) Kamu kurum ve kuruluşları: Coğraf� ver� üreten, paylaşan ve kullanan genel bütçe kapsamındak� kamu

�dareler� ve özel bütçel� �dareler, bunlara bağlı döner sermayel� kuruluşlar, düzenley�c� ve denetley�c� kurumlar, sosyal
güvenl�k kurumları, kamu �kt�sad� teşebbüsler� ve bunların bağlı ortaklıkları �le müessese ve �şletmeler�, �l özel
�dareler�, beled�yeler ve bağlı kuruluşları �le bunların kurduğu veya üyes� olduğu mahall� �dare b�rl�kler�, müessese,
�şletme ve bunların döner sermayel� kuruluşları �le özel kanunla kurulan kamu ş�rket ve kuruluşlarını,

�) Kurul: Türk�ye Coğraf� B�lg� S�stem� Kurulunu,
j) Sorumlu kurum: Coğraf� ver� sorumluluk matr�s�nde yer alan coğraf� ver� temasının üret�m, uyumlaştırma,

güncelleme, güvenl�k ve paylaşımından sorumlu olan ve �lg�l� temaya a�t ver�y� üreten d�ğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla gerekl� koord�nasyonu sağlayan kamu kurum ve kuruluşunu,

k) Tanımlama dokümanı: Coğraf� ver� temalarına �l�şk�n uygulama kurallarını, tekn�k esasları ve standartları
bel�rleyen dokümanı,

l) Türk�ye Coğraf� B�lg� S�stem�: Coğraf� ver�lere, ver� setler�ne ve ver� serv�sler�ne er�ş�m� ve paylaşımı
kolaylaştırmak amacıyla ulusal kaynakların ver�ml� b�r şek�lde kullanılması, b�lg� teknoloj�ler�nden �st�fade ed�lmes�
�le süreç, koord�nasyon ve tak�p mekan�zmalarının �şlet�lmes� �ç�n gerekl� düzenlemeler�n ve planlamanın yapılması ve
bunların �cra ed�lmes�n� sağlayan s�stem�,

m) Tema çalışma heyet�: Ver� tanımlama dokümanı hazırlama faal�yet�n� yürüten çalışma heyet�n�,



n) Temel çalışma heyet�: Coğraf� b�lg� h�zmetler� kapsamında �nceleme, araştırma, gel�şt�rme, projelend�rme
ve danışmanlık faal�yetler�n� yürüten çalışma heyet�n�,

o) Ulusal Coğraf� B�lg� Platformu: Bakanlık tarafından oluşturulan e-Devlet kapısına entegre elektron�k
altyapıyı,

ö) Ulusal Coğraf� Ver� Paylaşım Matr�s�: Kamu kurum ve kuruluşları �le gerçek ve tüzel k�ş�ler�n; coğraf�
ver�ye er�ş�m, paylaşım ve kullanım yetk�ler�n� tanımlayan matr�s�,

p) Ulusal Coğraf� Ver� Sorumluluk Matr�s�: Coğraf� ver� temaları �le bu temalardan sorumlu olan kamu kurum
ve kuruluşlarını gösteren matr�s�,

r) Ver� b�lg�s�: Coğraf� ver� hakkındak� tanımlayıcı ve açıklayıcı b�lg�ler�, meta ver�y�,
s) Yürütme Kurulu: Türk�ye Coğraf� B�lg� S�stem� Yürütme Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurullar

Türk�ye Coğraf� B�lg� S�stem� Kurulu
MADDE 4 – (1) 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 8 �nc� maddes� �le teşekkülü, görevler� ve

toplanma tar�hler� bel�rlenen Türk�ye Coğraf� B�lg� S�stem� Kurulunun; toplantıya çağırma ve katılım, toplantı
gündem�, kararların alınması, çalışma şekl� ve üyel�k süres�ne �l�şk�n hususlar aşağıdadır:

a) Toplantı çağrısı yazılı ve sözlü olarak yapılır.
b) Türk�ye Coğraf� B�lg� S�stem� Kurulunun kurum tems�lc�s� üyeler�n�n üyel�kler�, kurumlarındak� görevler�

süres�nce devam eder.
c) Kurum tems�lc�s� üyeler�n kanun� �z�n, geç�c� görev, görevden uzaklaştırma ve benzer� nedenlerle

kurumlarındak� görevler�nde bulunmamaları hal�nde, yerler�ne f��len bu görev� yürütenler katılır.
ç) Kurulun toplantı gündem� Türk�ye Coğraf� B�lg� S�stem� Yürütme Kurulu tarafından bel�rlen�r. Gündem�n

bel�rlenmes�n� müteak�p Türk�ye Coğraf� B�lg� S�stem� Kurulu toplantıya çağrılır. Toplantı sayısına b�r sınırlama
get�r�lmez. Kurul salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılan üyeler�n salt çoğunluğu �le karar ver�l�r. Ancak karar yeter
sayısı dörtten az olamaz. Eş�tl�k olması durumunda Başkanın oy kullandığı yönde karar alınır. Kararlar; Kanun ve
�lg�l� mevzuattak� dayanakları �le b�l�msel gerekçeler� bel�rt�lerek yazılır.

d) Türk�ye Coğraf� B�lg� S�stem� Kurulu, Kurulda görüşülmes� �ç�n gönder�len dokümanların tam olarak
Kurula �braz ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren, talepler� en geç �k� toplantı �ç�nde karara bağlar.

e) Kurul aldığı kararlarda �lg�l� kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına �l�şk�n hükmü bel�rt�r.
Türk�ye Coğraf� B�lg� S�stem� Yürütme Kurulu
MADDE 5 – (1) 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 9 uncu maddes� �le teşekkülü, görevler� ve

toplanma tar�hler� bel�rlenen Türk�ye Coğraf� B�lg� S�stem� Yürütme Kurulunun; toplantıya çağırma ve katılım,
toplantı gündem�, kararların alınması, çalışma şekl� ve üyel�k süres�ne �l�şk�n hususlar aşağıdadır:

a) Toplantı çağrısı yazılı ve sözlü olarak yapılır.
b) Yürütme Kurulu üyeler�nde olan değ�ş�kl�kler ve vekâleten katılımlar en kısa sürede Yürütme Kurulu

sekretaryasına b�ld�r�l�r.
c) Yapılan toplantıda b�r sonrak� olağan toplantının günü bel�rlen�r.
ç) Yürütme Kurulu üyeler�n�n üyel�kler�, kurumlarındak� görevler� süres�nce devam eder. Yürütme Kurulu

üyeler�n�n kanun� �z�n, geç�c� görev, görevden uzaklaştırma ve benzer� nedenlerle kurumlarındak� görevler�nde
bulunmamaları hal�nde, yerler�ne f��len bu görev� yürütenler katılır.

d) Mahall� �dareler, d�ğer kamu kurum ve kuruluşları Yürütme Kurulunda görüşülmes�n� �sted�kler� hususları
bağlı, �lg�l� veya �l�şk�l� oldukları Bakanlık aracılığıyla Yürütme Kurulu sekretaryasına b�ld�r�r. Toplantı gündem�
Genel Müdürlükçe bel�rlen�r.

e) Toplantı gündem�n� oluşturan dokümanlar üyelere en az 5 gün önces�nden gönder�l�r, ek süre ver�lmez.
f) Yürütme Kurulu üyeler� toplantıya gündemle �lg�l� hazırlıklı gel�r.
g) Yürütme Kurulu tarafından düzelt�lmes� gerekt�ğ� b�ld�r�len konular Bakanlık tarafından değerlend�r�lerek

gerekl� görülürse çalışma gruplarına gönder�l�r ve tekrar Yürütme Kuruluna sunulur.
ğ) Kurul tarafından düzelt�lmes� gerekt�ğ� b�ld�r�len konular Yürütme Kuruluna gönder�l�r. İlg�l� konular,

Yürütme Kurulu tarafından �ncelenerek gerek görülmes� durumunda Genel Müdürlüğe �let�l�r. Genel Müdürlük konu
�le �lg�l� çalışma heyet/heyetler�ne görev ver�r. Çalışma heyet/heyetler�nden gelen rapor Genel Müdürlük tarafından
Yürütme Kuruluna sunulur.

h) Yen� coğraf� tema tekl�fler� gerekçeler� �le b�rl�kte Genel Müdürlüğe sunulur. Genel Müdürlük �lg�l� tekl�f�
çalışma heyet/heyetler�ne �let�r. Çalışma heyet/heyetler�nden gelen rapor Genel Müdürlük tarafından Yürütme
Kuruluna sunulur. Yürütme Kurulu tarafından yapılan oylama sonucu yen� tema tekl�f� kabul ya da redded�l�r.

(2) Yürütme Kurulu Coğraf� b�lg� h�zmetler�n�n uygulanmasına yönel�k koord�nasyonu sağlar.
Sekretarya, kararların alınması ve duyurulması



MADDE 6 – (1) Türk�ye Coğraf� B�lg� S�stem� Kurulu ve Türk�ye Coğraf� B�lg� S�stem� Yürütme Kurulunun
sekretarya h�zmetler� Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

(2) Sekretarya aşağıdak� h�zmetler� yürütür:
a) Kurul kararlarına �l�şk�n gerekl� ödenekler�n �lg�l� kurumların bütçeler�nde yer almasına �l�şk�n öner�

taslaklarını hazırlamak ve gerekl� yazışmaları yürütmek.
b) Kurul toplantılarının tutanaklarını tutmak.
c) Kurul kararlarını �lg�l� bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına b�ld�rmek ve uygulanmasını tak�p etmek.
ç) Üyeler�n toplantıya hazırlıklı gelmes� �ç�n dokümanları kurumlara önceden göndermek.
d) Coğraf� b�lg� h�zmetler�n�n uygulanmasına yönel�k koord�nasyonu sağlamak.
e) Kamu kurum ve kuruluşlarınca Kurula b�ld�r�lm�ş olan coğraf� b�lg� s�stem�ne �l�şk�n faal�yet raporlarının

yıllık rapor hal�nde yayımlanmasını sağlamak.
f) Ulusal Coğraf� Ver� Sorumluluk Matr�s� ve Ulusal Coğraf� Ver� Paylaşım Matr�s�n� hazırlayarak Kurulun

onayına sunmak.
g) Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarını düzenlemek.
ğ) Kurul üyeler�nde olan değ�ş�kl�kler� �lg�l� kurumlara b�ld�rmek.
h) Kurul ve Yürütme Kurulunun yazışma, haberleşme ve yayın g�b� sekretarya �şler�n� ve buna �l�şk�n

çalışmaların koord�nasyonunu yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Heyetler�n�n Oluşturulması ve N�tel�kler�

Çalışma heyetler�n�n oluşturulması
MADDE 7 – (1) Çalışma heyetler�n�n adı ve görev tanımları tablosu; coğraf� ver� temaları, coğraf� b�lg�

s�stem� konusunda temel konular veya gelen talepler göz önünde bulundurularak Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
Bakanlık tarafından onaylanan tablo her yıl Ocak ayında ulusal coğraf� b�lg� platformunda yayımlanır. İht�yaç
duyulması durumunda çalışma heyetler�n�n adı ve görev tanımları güncellen�r ve coğraf� b�lg� platformunda
yayımlanır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları b�r sonrak� yıl �ç�n �ht�yaç duydukları tekn�k ve �dar� danışmanlık h�zmetler�ne
yönel�k olarak çalışma heyet� oluşturulması tekl�f�n� en geç Aralık ayına kadar yazılı olarak Genel Müdürlüğe �let�r.
Söz konusu tekl�f;

a) Çalışmanın konusunu,
b) Çalışmanın amacını,
c) Çalışma heyet� �le �lg�l� kurum kuruluşları ve çalışma heyet�n�n başkanını,
ç) Öngörülen asgar� ve azam� çalışma süres�n�,
d) Çalışma heyet�n�n öngörülen bütçes�n�,
�çer�r.
Çalışma heyet� üyel�k esasları
MADDE 8 – (1) Çalışma heyetler�n�n üye sayısı ve görev süres� Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
(2) Çalışma heyet�nde; kamu kurum ve kuruluşları, ün�vers�te, s�v�l toplum kuruluşları, yerel yönet�mler�n

tems�lc�ler� �le gerçek k�ş�ler üye olarak yer alab�l�r. B�r k�ş� üçten fazla çalışma heyet�nde görev alamaz.
(3) Genel Müdürlük çalışma heyet� �ç�n �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları, ün�vers�te, s�v�l toplum kuruluşları

ve yerel yönet�mlerden üye talep edeb�l�r. Üye talep ed�len kurumlar konusunda yetk�n personel� b�ld�r�r.
(4) Kurumlar ve gerçek k�ş�ler �se ulusal coğraf� b�lg� platformu aracılığı �le yapılan duyuru üzer�ne üyel�k

başvurusunda bulunab�l�r. Bakanlık başvuruları değerlend�rerek üyel�k �şlem�n� sonuçlandırır.
(5) Genel Müdürlük her çalışma heyet�ne üye ver�r.
(6) Genel Müdürlük heyetlere a�t üyeler�n �s�m l�stes�n� ve toplantı tar�hler�n� hazırlar.
(7) Çalışma heyet� üyeler�n�n yer aldığı l�ste �le toplantı tar�hler� Genel Müdür tarafından onaylanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Heyetler�n�n Görev, Yetk� ve Sorumlulukları �le Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma heyet�n�n görevler�
MADDE 9 – (1) Çalışma heyet�n�n görevler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Ulusal Coğraf� Ver� Sorumluluk Matr�s�nde yer alan coğraf� ver� temalarına a�t tanımlama dokümanlarını

hazırlamak ve Genel Müdürlüğe sunmak.
b) Coğraf� b�lg� s�stem� kapsamında özel �ht�sas gerekt�ren konularla �lg�l� ulusal veya uluslararası yayınları

�nceleyerek araştırma, gel�şt�rme, projelend�rme ve danışmanlık faal�yetler� yapmak.
c) Bakanlıkça düzenlenecek toplantı, konferans, sempozyum, panel ve benzer� faal�yetler�n hazırlık

çalışmalarına katkı sağlamak.
Çalışma heyet�n�n çalışma usulü
MADDE 10 – (1) Çalışma heyet� üyeler�ne Genel Müdürlük tarafından üyel�k b�ld�r�m� yapılır.



 (2) Çalışma heyet�, çalışmasını Bakanlıkça bel�rlenen toplantı takv�m�ne göre yürütür. Çalışma heyet�
gerekçes� �le b�rl�kte �lave toplantı talep edeb�l�r. Bakanlığın onaylaması �le �lave toplantı yapılab�l�r.

(3) İlk toplantıya Genel Müdürlükten katılan üye başkanlık eder. Çalışma heyetler� �lk toplantıda heyet�n
başkanını seçer, çalışma usulü ve �ş planını bel�rler ve Genel Müdürlüğe sunar.

 (4)  Çalışma heyet�, her toplantı sonunda Genel Müdürlük tarafından oluşturulan standart şablonu kullanarak
toplantı tutanağı hazırlar ve Genel Müdürlüğe raporlar. Gerek görülmes� durumunda raporlar, platformdan yayımlanır.

 (5)  Çalışma heyet� toplantısına; kamu kurum ve kuruluşları, ün�vers�te, s�v�l toplum kuruluşlarının, yerel
yönet�mler ve tüzel k�ş�ler�n tems�lc�ler� �le gerçek k�ş�ler�n görüşler� alınmak üzere davet ed�leb�l�r.

(6)  Çalışma heyetler� kend� �ç�nde alt çalışma grupları oluşturab�l�r.
(7) Çalışma heyet�nden gelen talepler ve raporlar Bakanlık tarafından değerlend�r�lerek karara bağlanır.
Çalışma heyet� raporu
MADDE 11 – (1) Tema çalışma heyet�, Genel Müdürlük tarafından oluşturulmuş ver� tanımlama şablonuna

uygun olarak ver� tanımlama dokümanını planlanan takv�me göre son toplantısının ardından en geç 15 gün �ç�nde
hazırlar ve Genel Müdürlüğe sunar.

(2) Temel çalışma heyet�; Genel Müdürlük tarafından oluşturulmuş standart şablonu kullanarak çalışma
konusu �le �lg�l� planladığı, yürüttüğü ve gerçekleşt�rd�ğ� faal�yetler� �çeren çalışma heyet� raporunu planlanan takv�me
göre son toplantısının ardından en geç 15 gün �ç�nde hazırlar ve Genel Müdürlüğe sunar.

(3) Çalışma heyetler�nce hazırlanan rapor, Genel Müdürlük tarafından değerlend�r�lerek Yürütme Kuruluna
sunulur.

(4) Çalışma heyet� raporunun değerlend�r�lmes� aşamasında, Genel Müdürlük tarafından gerekl� görülmes�
hal�nde, raporun konusu hakkında gerekl� meslek� n�tel�klere sah�p uzman k�ş�lerden oluşan rapor değerlend�rme
kurulu oluşturulab�l�r.

Çalışma heyet� raporları �le dokümanların yayımı ve dosyalanması
MADDE 12 – (1) Çalışma heyet� tarafından hazırlanan çalışma heyet� raporunun ve ver� tanımlama

dokümanının yayın, dağıtım ve kullanım haklarının sah�b� Bakanlıktır. Bakanlık �zn� olmadan çoğaltılamaz.
(2) Çalışma heyet� raporu ve ver� tanımlama dokümanı �le �lg�l� hazırlık çalışmalarını �çeren dokümanlar,

heyet çalışması sonuçlanıp Genel Müdürlüğe sunulmadan önce de h�çb�r yerde ve yazılı-sözlü h�çb�r b�ç�mde
yayımlanamaz.

(3) Çalışma heyetler�ne a�t karar ve yazışmalar, tutanaklar, belgeler, kararlar ve raporlar çalışma grup dosyası
�çer�s�nde Genel Müdürlük sekretarya b�r�m� tarafından arş�vde saklanır.

Çalışma heyetler�n�n ve üyel�kler�n�n sonlandırılması
MADDE 13 – (1) Çalışma heyet�n�n görev�n� tamamlaması �le Bakanlık tarafından çalışma heyet� ve

üyel�kler� sonlandırılır.
(2) Çalışma heyet� üyes�n�n üyel�kten ayrılmak �stemes� durumunda, taleb�n� kurumuna yazılı olarak beyan

eder. İlg�l� kurum uygun görmes� durumunda Bakanlığa b�ld�rerek çalışma heyet� üyes�n� değ�şt�reb�l�r.
(3) Bakanlık tarafından �ht�yaç duyulması hal�nde çalışma heyet� üyeler�n�n üyel�kler�n�n sonlandırılması �ç�n

�lg�l� kuruma öner� yapab�l�r.
(4) Gerçek k�ş�ler �se ulusal coğraf� b�lg� platformu aracılığı �le üyel�kten ayrılma taleb�n� Bakanlığa b�ld�r�r.

Bakanlık taleb� değerlend�rerek üyel�kten ayrılma �şlem�n� sonuçlandırır.
(5) B�r yıl �ç�nde yıllık �z�n, hastalık ve mazeret �z�nler� har�ç toplam dört veya üst üste �k� toplantıya

katılmayan heyet üyes�n�n üyel�ğ� sona erer ve �lg�l�s�ne yazı �le b�ld�r�l�r.
Çalışma heyet� üyeler�n�n huzur hakkı
MADDE 14 – (1) Çalışma heyetler�nde görev alanlara 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 18 �nc�

maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len esaslar çerçeves�nde huzur hakkı öden�r.
(2) Çalışma heyet� �ç�n bu Yönetmel�k kapsamında yapılacak harcamalar Bakanlığın bütçes�ne konulacak

ödenekten ve/veya Bakanlık Döner Sermaye İşletmes�nden karşılanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.

 
 


