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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

COĞRAFİ VERİ İZİNLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; gerçek k�ş�ler�n, özel hukuk tüzel k�ş�ler� ve kamu tüzel k�ş�ler�n�n

Ulusal Coğraf� Ver� Sorumluluk Matr�s� kapsamındak� coğraf� ver�ler� toplamasına, üretmes�ne, paylaşmasına ve
satmasına �l�şk�n faal�yetler� kapsamında Bakanlık tarafından ver�lecek �z�nlere da�r usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 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�n, gerçek k�ş�ler ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�nce toplanması, üret�lmes�, paylaşılması
veya satılmasına �l�şk�n �z�nler� kapsar.

(2) 10/2/2021 tar�hl� ve 31391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Coğraf� Ver� L�sans Yönetmel�ğ�
kapsamında l�sans ver�lenler, �z�n kapsamı dışındadır.

(3)  49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 14 üncü maddes�n�n dördüncü fıkrası uyarınca kamu tüzel
k�ş�ler�n�n ulusal coğraf� ver� sorumluluk matr�s� kapsamındak� coğraf� ver�ler� toplaması, üretmes�, paylaşması veya
satması Bakanlık �zn�ne tab�d�r. Ancak kamu tüzel k�ş�ler� 14/2/2020 tar�hl� ve 7221 sayılı Coğraf� B�lg� S�stemler� �le
Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 1 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası kapsamında �z�n
bedel�nden muaftır.

(4) Gerçek ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�, kamu kurumları ve kamu tüzel k�ş�ler� �ç�n yürüttükler� faal�yetler
kapsamında üretecekler� ver�ler� t�carete konu etmeler� durumunda ver� �z�n bedel� ödemekle yükümlüdürler.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 14/2/2020 tar�hl� ve 7221 sayılı Coğraf� B�lg� S�stemler� �le Bazı Kanunlarda

Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 1 �nc� maddes�, 7/11/2019 tar�hl� ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 49 sayılı Coğraf� B�lg� S�stemler� Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 7 nc� �le 14 üncü
maddes�n�n dördüncü ve beş�nc� fıkraları 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) bend�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� �z�n sürec�n�n tak�p ed�ld�ğ� ortamı,
c) Coğraf� ver� �z�n belges�: Özel hukuk tüzel k�ş�s� veya gerçek k�ş� b�lg�ler�n�, �z�n başlangıç ve b�t�ş

tar�hler�n�, çalışılacak bölgen�n hang� paftaları kapsadığını ve hang� faal�yetler� yürüteb�leceğ�ne �l�şk�n (toplama,
üretme, paylaşma ve satma) b�lg�ler ve �z�n kapsamındak� coğraf� ver�ye �l�şk�n b�lg�ler, yapılacak �ş kapsamında
çalıştırılacak personel,  araç, gereç ve yazılım b�lg�ler� �le doğrulama kodu �çeren �z�n belges�,

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

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

e) İzne tab� coğraf� ver�: B�rden fazla konum b�lg�s� �çeren ver�y�,
f) Uygulama rehber�: Başvuru sah�b�n�n Bakanlık elektron�k altyapısı üzer�nden kayıt oluştururken �z�n sürec�

�le �lg�l� �dar�, mal� ve tekn�k detayları açıklayıcı dokümanı,
g) Ulusal Coğraf� B�lg� Platformu (UCBP): Bakanlık tarafından oluşturulan e-Devlet kapısına entegre

elektron�k altyapıyı,
ğ) Ver� b�lg�s�: Coğraf� ver� hakkındak� tanımlayıcı ve açıklayıcı b�lg�ler�, meta ver�y�,
h) Yabancı gerçek k�ş�: Türk�ye Cumhur�yet� Devlet� �le vatandaşlık bağı bulunmayan k�ş�y�,
ı) Yabancı tüzel k�ş�: Türk�ye’de kurulu olmayan tüzel k�ş�l�ğe sah�p ş�rketler�,
�) Yerl� gerçek k�ş�: Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�ne vatandaşlık bağı �le bağlı olan k�ş�y�,
j) Yerl� tüzel k�ş�: Türk�ye’de kurulu tüzel k�ş�l�ğe sah�p ş�rketler�n�,
�fade eder.



İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Başvuru Usul, Esasları ve Değerlend�r�lmes�

Kayıt ve �z�n başvurusu
MADDE 5 – (1) Başvurular Bakanlık tarafından hazırlanan elektron�k altyapı üzer�nden s�steme kayıt

olunarak yapılır.
(2) Kayıt yapılırken gerçek k�ş�, özel hukuk tüzel k�ş�s� veya kamu tüzel k�ş�s� olduğu bel�rt�l�r.
(3) Bakanlık elektron�k altyapısı üzer�nden, faal�yette bulunulmak �stenen ver�/ver�ler�n Ulusal Coğraf� Ver�

Sorumluluk Matr�s�ndek� hang� tema/alt temalar �le �lg�l� faal�yetler� �çerd�ğ� bel�rt�l�r.
(4) 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.
(5) Başvuru, faal�yet tar�h�nden önce yapılır.
(6) Bakanlık tarafından elektron�k ortamda e-posta adresler�ne yapılan b�ld�r�mler tebl�ğ ed�lm�ş kabul ed�l�r.
Başvuruda �stenen b�lg� ve belgeler
MADDE 6 – (1) 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) Başvurunun �mza atmaya yetk�l� k�ş� tarafından yapıldığına �l�şk�n belge.
b) Çalışma yapılmak �stenen bölge/bölgeler�n hang� paftaları kapsadığı.
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�ler�n�n, kurulu olduğu ülkedek� t�car� faal�yet�ne �l�şk�n belgeler.
e) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce alınmış �z�nlere �l�şk�n belgeler.
f) Kuruluşun, Ulusal Elektron�k Tebl�gat S�stem� (UETS)’ne kayıtlı elektron�k tebl�gat adres� ve �şyer� adres�.
g) F�rma ve sorumlu k�ş� b�lg�ler�, çalıştırılacak personel, araç ve gereç b�lg�ler� �le üreteceğ� ver�ye �l�şk�n

b�lg�.
(2) Gerçek k�ş� başvurusuna �l�şk�n hususlar aşağıdadır:
a) Başvuruyu �mza atmaya yetk�l� k�ş� yapar.
b) Çalışma yapılmak �stenen bölge/bölgeler�n hang� paftaları kapsadığının Bakanlık elektron�k alt yapısı

üzer�nden gerekl� belgeler�n taratılarak s�steme kayded�lmes� suret�yle Bakanlığa başvuruda bulunulur.
Güvenl�k soruşturması
MADDE 7 – (1) Başvuru sah�b�, varsa ortakları ve çalıştıracağı personele �l�şk�n adl� s�c�l kaydına �st�naden

Bakanlıkça değerlend�rme yapılır.
(2) Bakanlıkça gerek görülmes� durumunda güvenl�k soruşturması ve arş�v araştırması yaptırılır.
(3) Olumlu sonuçlananların adl� s�c�l kayıtları her yıl yen�len�r.
(4) Bakanlık gerek görülmes� hal�nde �lave belge �steyeb�l�r.
Başvuruların değerlend�r�lmes� ve sonuçlandırılması
MADDE 8 – (1) Bakanlık tarafından yapılan değerlend�rme;
a) Güvenl�k soruşturması ve arş�v araştırmasına gerek duyulmayanlar otuz gün �çer�s�nde,
b) Güvenl�k soruşturması ve arş�v araştırmasına gerek duyulanlardan �se �şlem�n tamamlanmasından sonra,
sonuçlandırılır ve olumlu ya da olumsuz �lg�l�s�ne b�ld�r�l�r.
(2) Değerlend�rme sonucu olumlu olanlar, �zne konu coğraf� ver�n�n ver� b�lg�s�n� Ulusal Coğraf� B�lg�

Platformuna kaydeder.
(3) Başvurusu olumlu değerlend�r�lenler, bel�rlenen �z�n bedel�n� Bakanlık Döner Sermaye İşletmes�

Müdürlüğünün �lg�l� hesabına yatırır.
(4) Elektron�k ortamda düzenlenen onaylı coğraf� ver� �z�n belges�, başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r ve Bakanlıkça

�lan ed�l�r.
(5) Bakanlık değerlend�rme aşamasında başvuru yapan gerçek ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�nden ver�ler�n

tamlığının sağlanması amacıyla �lave çalışma veya ver� üret�m� talep edeb�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İz�n Süres�, İz�n Süres�n�n Uzatılması, Yen�lenmes�, Paylaşımı ve İptal�

İz�n süres�, �z�n süres�n�n uzatılması ve yen�lenmes�
MADDE 9 – (1) Bakanlık tarafından ver�len �z�n belges�n�n süres� b�r yıldır. Gerçek k�ş�ler ve özel hukuk

tüzel k�ş�ler� coğraf� ver� �z�n belges�ndek� herhang� b�r koşulda (projen�n adı, f�rma ve sorumlu k�ş� b�lg�ler�,
çalışılacak bölge, personel, araç ve üreteceğ� ver�) değ�ş�kl�k olmaması kaydıyla belge geçerl�l�k süres�n�n sona ereceğ�



tar�hten en az on beş gün önce gerekçes� �le b�rl�kte �z�n süres�n�n uzatılmasını talep edeb�l�r. Bu durumda Bakanlık
taleb� on beş gün �ç�nde değerlend�rerek �z�n süres�n�n yarısını geçmeyecek şek�lde sürey� uzatab�l�r.

(2) İk�nc� kez uzatma yapılmaz. İk�nc� kez uzatma başvurusunda bulunanlar veya süres� �ç�nde çalışmasını
tamamlayamayanlar yen�den �z�n başvurusunda bulunmak zorundadır.

(3) Tüzel k�ş� unvanı ya da ortakların değ�şmes� durumunda 10 gün �ç�nde değ�ş�kl�ğe �l�şk�n s�c�l gazetes� �le
değ�ş�kl�k s�stem üzer�nden Bakanlığa b�ld�r�l�r. Bakanlığın �zn�n devamına veya �ptal�ne yönel�k vereceğ� karara göre
�şlem tes�s ed�l�r.

Coğraf� ver� �z�n belges�n�n �ptal�
MADDE 10 – (1) Coğraf� ver� �z�n belges� aşağıdak� durumlarda Bakanlık tarafından �ptal ed�l�r.
a) İlg�l� mevzuata aykırı davranıldığının tesp�t ed�lmes�.
b) İz�n belges� başvuru sırasında s�stem üzer�nden onaylanan taahhütnameye aykırı davranıldığının tesp�t

ed�lmes�.
c) İz�n süres� b�t�m�nden 15 gün önce faal�yet�n tamamlanma durumu ve UCBP’ye ver� sunumun yapılmaması

veya Bakanlığa b�lg� ver�lmemes�.
ç) Ülke menfaatler�n� tehd�t edecek b�r durumun tesp�t ed�lmes�.
d) Bakanlık tarafından yapılacak kontroller sonucu başvuru aşamasında sunulan b�lg� ve belgelerde değ�ş�kl�k

tesp�t ed�lmes� ve bunun 15 gün �çer�s�nde g�der�lmemes�.
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 alması, k�ş�ler �ç�nse doğrudan bu suçu �şlem�ş
olması.

   (2) Coğraf� ver� �z�n belges� �ptal ed�len gerçek k�ş� ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�, 1 yıl süreyle; �k�nc� kez
�ptal� gerekt�rmes� durumunda 2 yıl süreyle �z�n başvurusunda bulunamaz. İz�n belges� �ptal ed�lmes�ne rağmen
çalışmaya devam edenler �z�ns�z çalışmış sayılır.

   (3) İz�ns�z çalışanlara �l�şk�n çalıştığı alanlar tesp�t ed�l�r tutanağa bağlanır ve 7221 sayılı Kanunun 1 �nc�
maddes�n�n �k�nc� fıkrası hükümler� uyarınca �şlem tes�s ed�l�r.

Coğraf� ver�ler�n Ulusal Coğraf� B�lg� Platformu �le paylaşımı
MADDE 11 – (1) Gerçek k�ş� ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�, �z�n süres�n�n b�t�m�ne 15 gün kala yapmış olduğu

faal�yete �l�şk�n coğraf� ver�ler�, UCBP �le paylaşır ve buna �l�şk�n b�lg� ve belgeler� Bakanlığa tesl�m eder. UCBP �le
ver� paylaşımı yapılamaması durumunda �se gerekçe raporunu Bakanlığa sunar. Bakanlık, sunulan gerekçe raporuna
�st�naden karar ver�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Mal� hükümler
MADDE 12 – (1) Başvuru sah�b�, 7221 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�nde bel�rt�len tutarın her yıl b�r öncek�

yıla �l�şk�n olarak 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun mükerrer 298 �nc� maddes� hükümler� uyarınca
tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranında artırılarak uygulanacak olan �z�n bedel�n� ödemekle yükümlüdür.
Alınan �z�n bedel� Ulusal Coğraf� B�lg� S�stemler� h�zmetler�nde kullanılmak üzere Bakanlık Döner Sermaye İşletmes�
Müdürlüğünün �lg�l� hesabına yatırılır. İz�n alınmaması durumunda Bakanlıkça �z�n bedel�n�n 10 katı tutarında �dar�
para cezası uygulanır. İdar� para cezası kararı, 11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanunu hükümler�ne göre
kararı veren merc� tarafından �lg�l�ye tebl�ğ ed�l�r.

Çeş�tl� hükümler
MADDE 13 – (1) Coğraf� ver� �z�n belges� almış gerçek ve tüzel k�ş�ler, herhang� b�r nedenle faal�yetler�n�

sonlandırmaları ya da ortaklarının değ�şmes� hal�nde; bu durumu 15 gün �çer�s�nde Bakanlığa b�ld�rmekle
yükümlüdürler.

(2) Gerçek k�ş�ler ve özel hukuk tüzel k�ş�ler�, Bakanlıkça ver�len �z�n belgeler�n� üçüncü k�ş�lere devredemez.
(3) Başvuru sah�b�, Ulusal Coğraf� B�lg� Platformuna kayıt olması ve �zne konu faal�yetler�ne �l�şk�n coğraf�

ver�ler� ulusal standartlara uygun olarak UCBP �le paylaşmadığı takd�rde bu coğraf� ver�ler� Bakanlığa tesl�m
ed�lmem�ş sayılır.

(4) Bu Yönetmel�ğ�n yayımından önce üret�lm�ş ver�ler�n paylaşımı ve satışı da �zne tab��d�r.
(5) Coğraf� ver� �z�n belges� �le �lg�l� tüzel k�ş� ve/veya sorumlu k�ş� �let�ş�m b�lg�ler�, çalıştırılacak araç ve

personel değ�ş�kl�kler� �ç�n Bakanlıktan onay alınması zorunludur.
(6) Gerçek ve tüzel k�ş�ler tarafından bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce Val�l�klerden veya başka

kurumlardan alınan �z�nler geçers�zd�r.
Uygulama rehber�



MADDE 14 – (1) Bakanlık, Ulusal Coğraf� Ver� Sorumluluk Matr�s� kapsamında ver�ler�n toplanması,
üret�lmes�, paylaşılması ve satışına �l�şk�n tekn�k detayları �çeren uygulama rehber�n� hazırlar ve Bakanlık �nternet
sayfasından yayınlar.

Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden �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�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.

 
 


