
MADDE GEREKÇELERİ 

 

Madde 1-  Bu madde ile bu Kanunun amacı belirlenmiştir. 

Madde 2-  Bu madde ile bu Kanunun kapsamı belirlenmiştir. 

Madde 3-  Bu madde ile bu Kanunda geçen teknik kavramlar ve bazı ibarelerin 

tanımlarına yer verilmek suretiyle uygulamada açıklık sağlanması hedeflenmiştir. Bu tanımlar 

yapılırken, hem teknik açıdan hem de uluslararası uygulamalarda birliği sağlamak üzere 

Avrupa Birliği mevzuatı ile uluslararası diğer mevzuatlarda yer alan tanımlar dikkate alınmıştır.     

Madde 4-  Bu madde ile Coğrafi Bilgi Sistemi konularında yürütülecek hizmetler ile 

idari uygulamalara yol göstermesi amacıyla gerekli olan genel ilkelere ve esaslara yer 

verilmektedir. Kurumların Coğrafi Bilgi Sistemi hizmetlerine ilişkin işlemlerinde dikkate 

alacağı ilkeler açıkça belirtilmek suretiyle, uygulamanın genel çerçevesi çizilmiş, böylece kamu 

hizmeti niteliğinde bu hizmetlerin verilmesinde uygulanacak ilkeler netleştirilmiştir. 

Bu ilkeler belirlenirken, Avrupa Birliği mevzuatı ile uluslararası diğer mevzuatlarda yer 

alan ilkeler ve esaslar dikkate alınmıştır.     

Ayrıca Kanunun belirlediği ilkeler çerçevesinde idarenin takdir hakkı saklı kalmakla 

birlikte, bu ilkelerin açıkça sayılması, coğrafi bilgi sistemleri konularında yürütülecek 

hizmetlere ilişkin işlemlerin idari yargı denetimini kolaylaştırıcı niteliktedir.   

Madde 5-  Bu madde ile Türkiye Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması, yönetilmesi, 

işletilmesi ile sürdürülebilirliğinin sağlanması, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformunun kurulması ve 

işletilmesi, coğrafi veri ve bilginin ulusal düzeyde üretimine ve paylaşımına yönelik 

standartların ve mevzuatın hazırlanması ve e-devlet kapısına entegrasyonuna ilişkin iş ve 

işlemlerin yürütülmesine ilişkin Bakanlığa verilen görev, yetki ve sorumluluklar 

tanımlanmaktadır. 

  Madde 6- Bu madde ile Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin 

mükerrer coğrafi veri üretiminin önlenmesi için coğrafi veri ve bilgilerinin erişim ve 

paylaşımlarını sağlayarak kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır. Coğrafi 

verilerin kullanılması için gerekli sistem altyapısını oluşturarak Bakanlık tarafından belirlenen 

standartlarda kaliteli, doğru, güncel, güvenilir bir şekilde Ulusal Coğrafi Bilgi Platformundan 

paylaşılmasını amaçlamaktadır. 

 Madde 7- Bu Kanun kapsamında yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin faaliyetlerde 

bulunan gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken usûl ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle düzenleneceğini amaçlamaktadır. 

Madde 8- Bu madde ile ulusal coğrafi bilgi sistemi ve altyapısına ilişkin politikaların 

en üst ölçekte belirlenmesi ve ülke çapında uygulanmasının izlenmesi, coğrafi bilgi sistemleri 

ile ilgili ulusal düzeydeki strateji ve eylem planlarının onaylaması, kamu kurum ve kuruluşlar 

arasında eşgüdümün sağlaması gibi ülke genelinde tüm kurum ve kuruluşları ilgilendiren 

görevlerin yerine getirilmesi için coğrafi veri üreticisi Bakanlıkların Bakanlarından oluşan bir 

Yüksek Kurul oluşturulmuştur. 

Madde 9- Bu madde ile ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşları arasında coğrafi 

bilgi sistemlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi için koordinasyonun ve birlikte 

çalışabilirliğin sağlanması amacıyla kurumların karar alıcı üst düzey yöneticilerinden oluşan 

Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. 



  Madde 10- Bu madde ile coğrafi veri temalarına ait tanımlama dokümanlarını 

hazırlamak Kamu kurum ve kuruluşlarına hazırlanan tanımlama dokümanlarının uygulanması 

konusunda danışmanlık yapmak üzere coğrafi bilgi sistemleri konusunda yetkin kişilerden 

oluşan çalışma grupları oluşturulmaktadır. 

Madde 11-   Bu madde ile Ulusal coğrafi veri sorumluluk matrisinde yer alan kurum 

ve kuruluşlarının Coğrafi veri hizmetlerinin coğrafi verinin üretimi aşamasında; standartlara 

uygun, doğru, güncel, kaliteli, güvenilir olarak elektronik ortamda ve güncel teknolojilere 

uygun olarak üretilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 12- Bu madde ile kamu kurum ve kuruluşlarının birbirleri arasında coğrafi 

verilerle ilgili erişim, paylaşım ve kullanımın bedelsiz bir şekilde coğrafi bilgi platformu 

üzerinden sağlanması amaçlanmıştır.  Ayrıca yerli ve yabancı gerçek, özel ve tüzel kişilerin 

Türkiye’ye ait coğrafi verilerini toplaması, üretmesi, paylaşması ve satmasına yönelik 

düzenlemeler getirilmektedir. 

  Madde 13- Bu madde ile ulusal coğrafi veri sorumluluk matrisinde yer alan kamu 

kurum ve kuruluşlarının anılan matristeki coğrafi veri ve veribilgilerini ulusal coğrafi veri 

paylaşım matrisinde yapılan yetkilendirme çerçevesinde Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu 

üzerinden paylaşımını zorunlu tutarak, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’ye ait Ulusal 

Coğrafi Veri Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması ve satması 

Bakanlık iznine tabii olduğu hükümleri içermektedir. 

 

Madde 14- Bu madde ile Kanun kapsamında yapılacak olan tüm çalışmaların 

uygulama sonuçlarının ilerleme ve etkisinin izlenmesi ve raporlanması amaçlanmıştır. 

Madde 15- Bu madde ile Kamu kurum ve kuruluşlarının coğrafi verinin erişimi, 

paylaşımı ve kullanımına yönelik çalışmalarını birlikte çalışabilirlik esasları doğrultusunda 

yürütmeleri amaçlanmıştır. 

Madde 16- Bu madde ile ulusal coğrafi veri sorumluluk matrisi ve ulusal coğrafi veri 

paylaşım matrisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin 

sorumlulukları altındaki coğrafi verilerin güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 17- Bu madde ile yapılacak çalışmalara ilişkin gerekli olan mali hususlar 

düzenlenmiştir.  

Madde 18- Bu madde ile yerli ve yabancı gerçek, özel ve tüzel kişilerin Türkiye’ye 

ait coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması ve satmasına yönelik düzenlemelere 

uyulmaması durumunda uygulanacak idari para cezalarına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.  

EK MADDE 1-  Bu madde ile Bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşlarının coğrafi 

bilgi sistemi çalışmalarını yürütecek olan uzman eleman ihtiyacının karşılanması 

amaçlanmıştır.   

GEÇİCİ MADDE 1- Bu madde ile Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinin 

yürürlüğe giriş zamanına ilişkin düzenleme amaçlanmıştır.  

GEÇİCİ MADDE 2- Bu madde ile Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde 

belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce ürettikleri 

elektronik ortamdaki coğrafi verilerini coğrafi bilgi platformundan sunmalarına yönelik yöntem 

ve zamana ilişkin düzenleme amaçlanmıştır.  

GEÇİCİ MADDE 3- Bu madde ile Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde 

belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının kendi sistemleri üzerinden sundukları coğrafi 



verilerini coğrafi bilgi platformundan sunmalarına yönelik zamana ilişkin düzenleme 

amaçlanmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 4- Bu madde ile bu Kanun gereğince hazırlanacak olan 

yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar Bakanlık tarafından hazırlanmış olan mevcut mevzuat 

hükümlerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olacağı 

belirtilmektedir. 

Madde 19-  -  Bu madde ile Bu Kanun gereği çıkarılması gereken yönetmeliklerin ne 

kadar süre içerisinde çıkartılacağı belirlenmiştir. 

Madde 20-  -  Yürürlük maddesidir. 

Madde 21-  -  Yürütme maddesidir. 

 

 


