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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

COĞRAFİ VERİ LİSANS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Coğraf� B�lg� S�stem� konularında faal�yet gösteren özel hukuk tüzel

k�ş�ler�n�n; Ulusal Coğraf� Ver� Sorumluluk Matr�s� kapsamında yer alan coğraf� ver�lere �l�şk�n ver�ler�, Resmî
Gazete’de yayımlanan standartlara uygun olarak toplaması, üretmes�, paylaşması, satması, mevcut ver�ler� kullanarak
ver� madenc�l�ğ� yapması, yen� ver� üretmes� �le �lg�l� faal�yetlere �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k;
a) 7/11/2019 tar�hl� ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 49 sayılı Coğraf� B�lg� S�stemler� Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnames�ne ekl� (1) sayılı l�stede yer alan coğraf� ver� temaları �le bu temalardan sorumlu olan
kamu kurum ve kuruluşlarını gösteren Ulusal Coğraf� Ver� Sorumluluk Matr�s�ndek� tüm coğraf� ver�ler�,

b) 14/2/2020 tar�hl� ve 7221 sayılı Coğraf� B�lg� S�stemler� ve Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması
Hakkında Kanunun 1 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası �le Coğraf� B�lg� S�stemler� Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnames�n�n 7 nc� maddes�nde bel�rt�len yerl� veya yabancı özel hukuk tüzel k�ş�ler�n�,

kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (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 Kanunun 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� �le 7/11/2019 tar�hl� ve 30941
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 49 sayılı Coğraf� B�lg� S�stemler� Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 5
�nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend�, 7 nc� maddes�, 18 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası ve 10/7/2018 tar�hl� ve
30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnames�n�n 108 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c), (h) ve (ı) bentler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
b) Bakanlık elektron�k altyapısı: Coğraf� ver� l�sans sürec�n�n tak�p ed�ld�ğ� ortamı,
c) Coğraf� B�lg� S�stem� (CBS): 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,

ç) Coğraf� ver� l�sans belges� (L�sans): Ulusal Coğraf� Ver� Sorumluluk Matr�s� kapsamındak� ver�ler�n
standartlarına uygun şek�lde coğraf� ver� toplama, üretme, paylaşma, satmaya, ver� madenc�l�ğ� yapma ve yen� ver�
üretmeye �l�şk�n, Bakanlık tarafından bel�rlenen şartları sağlayan özel hukuk tüzel k�ş�ler�ne ver�len uygunluk
belges�n�,

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

e) Coğraf� ver� alt teması: Coğraf� ver� temasının düzey, ölçek veya konu başlığına göre sınıflandırılmış alt
grubu,

f) L�sans sözleşmes�: Coğraf� ver�ler�n toplanması, üret�lmes�, paylaşımı, satışı, güvenl�ğ�, arş�vlenmes�, ver�
madenc�l�ğ� ve yen� ver� üret�m faal�yetler�ne �l�şk�n usul, esas ve düzenlemeler�n yer aldığı Bakanlık �le �mzalanan
sözleşmey�,

g) L�sanslı kuruluş: Coğraf� ver� toplama, üretme, paylaşma, satmaya, ver� madenc�l�ğ� yapma ve yen� ver�
üretmeye �l�şk�n coğraf� ver� l�sans belges�ne sah�p yerl� veya yabancı özel hukuk tüzel k�ş�s�n�,

ğ) L�sansa tab� coğraf� ver�: B�rden fazla konum b�lg�s� �çeren ver�y�,
h) Ulusal Coğraf� B�lg� Platformu (UCBP): Bakanlık tarafından oluşturulan e-Devlet kapısına entegre

elektron�k altyapıyı,
ı) Yabancı tüzel k�ş�: Türk�ye’de kurulu olmayan tüzel k�ş�l�ğe sah�p ş�rketler�,
�) Yerl� tüzel k�ş�: Türk�ye’de kurulu tüzel k�ş�l�ğe sah�p ş�rketler�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler



Bakanlığın yükümlülükler�
MADDE 5 – (1) Bakanlığın yükümlülükler� aşağıdadır:
a) Başvuruları almak, değerlend�rmek ve sonuca �l�şk�n yazılı veya Bakanlık elektron�k altyapısı üzer�nden

b�ld�r�mde bulunmak.
b) Bakanlık tarafından bel�rlenen şartları sağlayan özel hukuk tüzel k�ş�ler�ne Coğraf� ver� l�sans belges�n�

vermek.
c) İt�raz ve ş�kâyetler�n bel�rlenen süreler �ç�nde, g�zl�l�k �lkeler�ne göre, tarafsız ve objekt�f b�r b�ç�mde

değerlend�r�lmes�n� sağlamak.
ç) L�sans sözleşmes�n� �mzalayan özel hukuk tüzel k�ş�ler�n� denetlemek.
d) Coğraf� ver�n�n toplanması, üret�lmes�, paylaşılması ve satışı, konularında l�sans vermek.
Özel hukuk tüzel k�ş�ler�n�n yükümlülükler�
MADDE 6 – (1) Özel hukuk tüzel k�ş�ler�n�n yükümlülükler� şunlardır:
a) Bakanlık tarafından hazırlanan l�sans sözleşmes�n� �mzalamak.
b) L�sans sözleşmes�nde bel�rt�len faal�yetlere �l�şk�n altı ayda b�r Bakanlığa rapor sunmak.
c) L�sans belges� �le �lg�l�; özel hukuk tüzel k�ş�s� ve/veya sorumlu k�ş� �let�ş�m b�lg�ler�, çalıştırılacak araç ve

personel değ�ş�kl�kler�n� on beş gün �çer�s�nde �lg�l� Val�l�ğe ve Bakanlığa b�ld�rmek.
ç) Ver�ler�n güvenl�ğ� ve g�zl�l�ğ�n� sağlamak.
d) Ulusal Coğraf� Ver� Sorumluluk Matr�s� kapsamında yer alan ve çalışma yaptığı her türlü coğraf� ver�ler�

Resmî Gazete’de yayımlanan standartlara uygun olarak UCBP’ ye sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Usul, Esasları ve Değerlend�r�lmes�

Başvuru
MADDE 7 – (1) Başvurular Bakanlık tarafından hazırlanan elektron�k altyapı üzer�nden s�steme kayıt

olunarak yapılır.
(2) Başvuruyu �mza atmaya yetk�l� k�ş� yapar.
(3) Başvuru, faal�yet tar�h�nden en az otuz gün önce yapılır.
(4) Bakanlık tarafından elektron�k ortamda e-posta adresler�ne yapılan b�ld�r�mler tebl�ğ ed�lm�ş kabul ed�l�r.
(5) Başvuru sah�b�, başvurunun yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç �çer�s�nde sunulan b�lg� ve

belgeler�n doğruluğundan, mevzuata uygunluğundan ve doğacak hukuk� sonuçlardan sorumludur.
(6) Özel hukuk tüzel k�ş�ler�, Bakanlık elektron�k altyapısı üzer�nden aşağıda bel�rt�len belgeler�n taratılarak

s�steme kayded�lmes� suret�yle Bakanlığa başvuruda bulunur.
a) Faal�yette bulunulmak �stenen ver�/ver�ler�n Ulusal Coğraf� Ver� Sorumluluk Matr�s�nde karşılık geld�ğ�

tema/alt tema b�lg�ler�.
b) Çalışma yapacağı coğraf� ver�/ver�ler�n neler olduğu, hang� alanları kapsadığı (�l, büyükşeh�r, ülke

düzey�nde), coğraf� ver� toplama, üretme, paylaşma, satış, ver� madenc�l�ğ� ve yen� ver� üret�m� konularından hang�ler�
�le �lg�l� çalışma yapacağına �l�şk�n beyan.

c) Talepte bulunan kuruluşa göre güncel tar�hl� ve onaylı olarak; �lg�l� meslek odasından alınmış �şyer� tesc�l
belges� veya faal�yet gösterd�ğ� konuya �l�şk�n belge ve �mza s�rküler�.

ç) Kuruluşun ortaklarının ve yönet�c�ler�n�n adını, soyadını ve T.C. k�ml�k numarasını gösteren t�caret s�c�l
müdürlüğünden alınmış f�rma genel durum belges� ve kuruluşun en son durumunu gösteren t�caret s�c�l kaydı
belges�n�n suret�.

d) Yabancı özel hukuk tüzel k�ş�s� �ç�n, kurulu olduğu ülken�n t�car� faal�yet�ne �l�şk�n belgeler.
e) Kuruluşun, Ulusal Elektron�k Tebl�gat S�stem� (UETS)’ne kayıtlı elektron�k tebl�gat adres�.
f) F�rma ve sorumlu k�ş� b�lg�ler�, çalıştırılacak personel (T.C. k�ml�k numarası, meslek belges�, d�ploma, SGK

belges�), araç b�lg�ler� ve üreteceğ� ver�ye �l�şk�n belgeler.
g) Ülke düzey�nde faal�yet gösterecek olanların Meslek� Yeterl�l�k Kurumu tarafından ver�len CBS Uzmanı ve

CBS Operatörü Meslek Belges�ne sah�p en az b�rer personel, �l ve büyükşeh�r düzey�nde faal�yet gösterecek olanların
CBS Operatörü Meslek Belges�ne sah�p en az b�r personel çalıştırdığına da�r belge.

(7) Başvuruda herhang� b�r b�lg� ve belgen�n eks�k olması hal�nde eks�k olan belgen�n tamamlatılması sağlanır,
belge tamamlanmazsa başvuru geçers�z sayılır.

(8) Başvurular, en az b�r �l sınırı bütününü kapsayacak şek�lde yapılır.
Başvurusunun değerlend�r�lmes� ve sözleşme yapılması
MADDE 8 – (1) Başvuru değerlend�rme kr�terler� aşağıdadır:
a) Başvuruda �braz ed�len belgeler�n uygunluğu.
b) Beyan ed�len faal�yet alanını gösteren belgen�n değerlend�r�lmes�.
c) Gerekl� görülen durumlarda sorumlu/�lg�l� kurumlardan görüş alma.
ç) Ulusal Coğraf� Ver� Paylaşım Matr�s�nde bel�rt�len ver�ler�n g�zl�l�k durumları �le yetk� durumu.



d) Meslek� Yeterl�l�k Kurumu tarafından ver�len CBS Uzmanı ve CBS Operatörü meslek belges�ne sah�p en az
b�rer personel� çalıştırıldığına da�r belge.

e) 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş olsa
dah�; affa uğramışsa b�le Devlet�n güvenl�ğ�ne karşı �şlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı
�şlenen suçlar �le z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas,
�haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olanların kuruluşta yönet�c� olarak yer almaması, k�ş�ler �ç�nse doğrudan bu suçu
�şlem�ş olmaması.

(2) Bakanlık tarafından gerek görülmes� durumunda ek belge �steneb�l�r.
(3) Değerlend�rme Bakanlık tarafından on beş gün �çer�s�nde sonuçlandırılır.
(4) Değerlend�rme sonucu �lg�l�s�ne b�ld�r�l�r.
(5) Değerlend�rmen�n uygun görülmes� hâl�nde l�sans sözleşmes� �mzalanır ve L�sans Belges� düzenlen�r.
(6) L�sans belge ücret�n�n Bakanlık Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne yatırılmasını tak�ben elektron�k

ortamda düzenlenen onaylı coğraf� ver� l�sans belges�, başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r.
(7) Bakanlık tarafından ver�len l�sans belges�n�n süres� b�r yıldır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
L�sansın Yen�lenmes�, Kapsamı, Askıya Alınması ve İptal�

L�sansın yen�leme ve kapsam değ�ş�kl�ğ�
MADDE 9 – (1) Özel hukuk tüzel k�ş�ler�, coğraf� ver� l�sans başvurusunda �braz ett�ğ� belgeler� sunar. Belge

geçerl�l�k süres�n�n sona ereceğ� tar�hten en az otuz gün önce gerekçes� �le b�rl�kte başvuru yapar. Bu durumda talep on
beş gün �ç�nde değerlend�r�l�r. Olumlu değerlend�r�lenler�n, l�sans bedel�n� yatırdığına da�r onay ver�lmes� üzer�ne
l�sansı yen�len�r. Olumlu değerlend�r�lmeyenler�n l�sansı �ptal ed�l�r.

(2) Çalışma yapacağı coğraf� ver�/ver�ler�n neler olduğu, hang� alanları kapsadığı (�l, büyükşeh�r, Ülke
düzey�nde), Bakanlık �le coğraf� ver� toplama, üretme, paylaşma, satışı, ver� madenc�l�ğ� ve yen� ver� üret�m�
konularından hang�ler� �le �lg�l� çalışma yapacağına �l�şk�n kapsamda oluşan değ�ş�kl�kler� b�ld�r�r.

(3) L�sans yen�len�rken b�r öncek� yılın �ş deney�m belges� �le l�sans sözleşmes� hükümler�n�n yer�ne get�r�l�p
get�r�lmed�ğ� d�kkate alınır.

L�sansın askıya alınması
MADDE 10 – (1) L�sanslı kuruluşların l�sansının askıya alınma nedenler� şunlardır:
a) L�sans sözleşmes�ndek� genel yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmemes�.
b) Başvuru sürec�nde �sten�len, k�ş�ler�n yeterl�l�kler�n� göster�r belgelerle �lg�l� değ�ş�kl�kler�n s�steme

�şlenmemes�.
c) L�sanslı kuruluş personel�n�n, l�sans sözleşmes�nde yer alan şartlara aykırı hareket etmes�.
ç) L�sans sözleşmes�n�n, kamuoyuna yanlış yansıtılması, mevzuatta bel�rt�len yükümlülüklere ve kurallara

aykırı kullanılması.
d) Sözleşme sürec� �ç�nde yapılan denet�mlerde, başvuranların uygunluk şartlarını y�t�rd�ğ�n�n tesp�t ed�lmes�.
e) Çalışacağı b�ld�r�len personel�n dışında başka personel�n, faal�yete dâh�l ed�ld�kler�n�n tesp�t ed�lmes�.
f) L�sans sah�b�n�n askıya alınma taleb�nde bulunması.
g) L�sans sözleşmes�nde bel�rt�len faal�yetlere �l�şk�n altı ayda b�r Bakanlığa sunulması gereken raporun

ver�lmem�ş olması.
(2) Askıya alınan l�sansı etk�n hale get�rmek �ç�n, �lg�l�ye altmış gün süre ver�l�r.
(3) Askıya alınma taleb�nde bulunan l�sans sah�b�n�n, l�sans süres� �çer�s�nde başvurması durumunda l�sansı

devam ett�r�l�r.
(4) Askıya alınan süre sözleşme süres�nden düşülmez.
L�sansın �ptal ed�lmes�
MADDE 11 – (1) L�sanslanan kuruluşların l�sansının �ptal ed�lme nedenler� aşağıdadır:
a) Sözleşmeye aykırı hareket ed�lmes�.
b) Askıya alınan l�sanslara da�r eks�kl�kler�n, bel�rlenen sürelerde g�der�lmemes�.
c) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş olsa b�le; affa uğramış olsa b�le Devlet�n

güvenl�ğ�ne karşı �şlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı �şlenen suçlar �le z�mmet, �rt�kâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanların
kuruluşta yönet�c� olarak yer alması, k�ş�ler �ç�nse doğrudan bu suçu �şlem�ş olması.

ç) M�ll� ve manev� değerler�n, kurum ve kuruluşlar �le k�ş�ler�n saygınlığını azaltıcı ve �t�barını zedeley�c�
beyan ve davranışta bulunulması.

d) Yazılı basın veya medya �let�ş�m�nde yanlış beyanda bulunulması.
e) L�sans sözleşmes� süres�nce �lg�l� dokümanların ve teçh�zat, tes�s ve basılı materyal�n mevzuatta bel�rt�len

yükümlülüklere aykırı b�ç�mde kullanılması.



f) L�sanslı kuruluş hakkında b�l�nçl� olarak eks�k veya yanlış b�lg� ver�ld�ğ�n�n tesp�t ed�lmes�.
g) L�sanslı kuruluşun başvuru sırasında b�ld�rd�ğ� personele a�t belgeler üzer�nde tahr�fat yapıldığının tesp�t

ed�lmes�.
ğ) L�sans sözleşmes� ve �mza altına alınmış belgelerde eks�k veya yanlış b�lg� ver�ld�ğ�n�n tesp�t ed�lmes�.
h) L�sans sözleşmes�nde bel�rt�len faal�yetlere �l�şk�n altı ayda b�r Bakanlığa sunulması gereken raporun

ver�lmem�ş olması.
ı) L�sanslı kuruluşun �ptal taleb�nde bulunması.
�) L�sanslı kuruluşların, başvuru esnasında bel�rtt�ğ� şartları taşımadığının ortaya çıkması veya aranan şartlara

�l�şk�n sonradan uyumsuzluklar ortaya çıkması.
j) Askıya alınan l�sansın etk�n hale get�r�lmes� �ç�n ver�len altmış günlük süre �çer�s�nde uygunsuzluğun

ortadan kaldırılmaması.
(2) L�sansları �ptal ed�len kuruluşların yen� l�sans başvurusu, �ptal tar�h�nden �t�baren b�r yıl geçmeden

değerlend�rmeye alınmaz.
(3) L�sans �ptal taleb�nde bulunanların ve l�sansları �ptal ed�lenler�n öded�kler� yıllık l�sans bedel�n�n tamamı

veya b�r kısmı �ade olunmaz.
(4) L�sans süres� b�t�m�nde belge geçerl�l�ğ�n� y�t�r�r.
Denet�m
MADDE 12 – (1) Denet�mlere �l�şk�n hususlar şunlardır:
a) Bakanlık tarafından görevlend�r�lm�ş yetk�n k�ş�lerce veya yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlarca yapılır.
b) İz�n ve l�sans �şler�nden sorumlu b�r�m tarafından organ�ze ed�l�r.
c) Haberl� veya habers�z yapılab�l�r.
(2) Denet�m raporları Bakanlık elektron�k altyapısına yüklen�r.
Ş�kâyet ve �t�razlar
MADDE 13 – (1) Ş�kâyet ve �t�razlar Bakanlık elektron�k altyapısı üzer�nden yapılır.
(2) Ş�kâyet ve �t�raza �l�şk�n n�ha� karar �lg�l�ler�n elektron�k posta adresler�ne b�ld�r�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Belge bedel�
MADDE 14 – (1) Coğraf� ver� l�sans belges� ver�lmes�, yen�lenmes� �ç�n ödenecek bedel ve tar�feler her yıl

yerl� ve yabancı tüzel k�ş�ler �ç�n ayrı ayrı Bakanlık tarafından bel�rlen�r. Bel�rlenen bedeller Bakanlık elektron�k
altyapısında yayımlanır.

(2) Coğraf� ver� l�sans belges� �ç�n bel�rlenen bedeller, Bakanlık Döner Sermaye İşletmes�ne öden�r.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nde �t�baren Bakanlık dört ay �çer�s�nde başvuru �ç�n

gerekl� elektron�k alt yapıyı hazır hale get�r�r.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 7 nc� maddes�n�n altıncı fıkrasının (g) bend� 1/6/2022 tar�h�nde,
b) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.

 
 


