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COĞRAFİ VERİ LİSANS SÖZLEŞMESİ 

1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 
Bu Lisans Sözleşmesinin tarafları; Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu 
(Dumlupınar Bulvarı) Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No:52 Çankaya/Ankara adresinde 
yerleşik, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Bundan sonra Bakanlık olarak 
anılacaktır) ile …………………… adresinde yerleşik Özel Hukuk Tüzel Kişisi (Bundan sonra 
Lisans İsteklisi olarak anılacaktır.) …………………………’dir. 

2 ) SÖZLEŞMENİN AMACI 
Bakanlık ve Lisans İsteklisi arasında imzalanan bu sözleşmenin amacı; Lisans isteklisinin 
Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında yer alan coğrafi verilere ilişkin veriler Resmi 
Gazete'de yayımlanan standartlara uygun olarak toplaması, üretmesi, paylaşması, satması mevcut 
verileri kullanarak veri madenciliği yapması, yeni veri üretmesi ile ilgili faaliyetlere ve bu 
faaliyetler sonucunda elde edilen veri ve bilgilerin Bakanlığa verilmesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemektir. 

3) LİSANS İSTEKLİSİNİN/LİSANSLI KURULUŞUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
A) Lisans İsteklisi; 
a) Başvurusunu en az bir il sınırı bütününü kapsayacak şekilde yapmakla, 

b) İş bu sözleşme hükümleri ve Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği maddelerine uymakla, 

c) Faaliyet konusuna ilişkin veri bilgisini (Metaveri) tanımlama dökümanında belirtilen 
standartlara göre hazırlamakla ve Bakanlık elektronik altyapısı aracılığı ile UCBP’na 
kaydetmekle, 

B) Coğrafi Veri Lisans belgesini alan Lisans İsteklisi sözleşme imzalandıktan sonra Lisanslı 
Kuruluş olarak adlandırılır. Lisans İsteklisi, Lisanslı Kuruluş olduktan sonra; 

a) Lisans belgesi ile ilgili; Lisans İsteklisi ve/veya sorumlu kişi iletişim bilgileri, çalıştırılacak 
araç ve personel değişikliklerini on beş gün içerisinde Bakanlığa bildirmekle 

b) Başvuruda belirtilen faaliyetlere ilişkin altı ayda bir Bakanlık elektronik altyapısına lisansa 
konu faaliyetin hangi aşamada olduğuna ilişkin veribilgisini güncellemekle,  

c)  Çalışma bölgesi içinde farklı alanlarda yürütülen farklı faaliyetler ve ilişkili verilerle ilgili 
veribilgisini ayrı ayrı UCBP’na kayıt etmekle, 

ç)Veribilgisinin ilgili bileşenine; verilerle ilgili erişim, paylaşım ve kullanım kurallarını,fikri, 
ticari ve sınai hakları da kapsayacak şekilde oluşturmakla, 

d) Verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamakla, 

e) Verilerin güncelliği ve doğruluğu ile ilgili her türlü tedbiri almakla, 

f) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında yer alan ve çalışma yaptığı her türlü 
coğrafi verileri veribilgisi ile birlikte Resmi Gazete' de yayımlanan standartlara uygun olarak 
UCBP’ ye sunmakla, web servisi olarak verilemeyecek durumda olan (resim, nokta bulutu vb) 
verileri standartlara uygun hazırlayıp elektronik ortamda sayısal olarak Bakanlığa teslim etmekle,   

yükümlüdür. 

g)Lisans kapsamındaki coğrafi verinin, lisans süresi bitiminden sonra güncellenmesi, 
yayınlanması, satılması ya da paylaşılması durumunda yeniden lisans/izne tabi olduğunu kabul 
eder. Lisans süresinin bitiminden sonra da verinin UCBP ile paylaşılmasına devam edilir. 
Paylaşımın sürekliliğinin sağlanamaması durumunda standartlara uygun hazırlanan veriler 
elektronik ortamda sayısal olarak Bakanlığa teslim edilir.  

h)İş bu sözleşme hükümleri ve Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği maddelerine uymakla 
yükümlüdür,  

ı)Lisansa kapsamındaki coğrafi verilerin başvuru esnasında beyan ettiği amaç dışında 
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kullanılmasından doğacak hukuki, cezai, idari ve mali sonuçlardan sorumludur. 

i)Bu sözleşme kapsamında Bakanlıkça verilecek olan lisansı devredemez. 

j) Lisans süresince elde ettiği verileri, özel kanun ve andlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
ihtiyaç halinde devletin kurum ve kuruluşları ile paylaşılmak üzere Bakanlığa vermekle yükümlüdür, 
k) Lisans konusu faaliyet süresince iletişim sağlanabilmesi adına, Bakanlığa her an ulaşılabilecek 
en az iki irtibat personeli ve bunların iletişim bilgilerini sözleşme ekinde bildirmekle 
yükümlüdür. 
 
4) BAKANLIĞIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

a) Lisans başvuruları ve başvurular sırasında edinilen basılı ve elektronik ortamdaki bilgi ve 
belgeleri kontrol etmek, başvuru şartlarını sağlayan özel hukuk tüzel kişilerinin başvurularını 
kabul etmek, başvurusu kabul edilen ve edilmeyenlere Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden 
bildirimde bulunmakla, 

b)Başvuruları alınıp, değerlendirme sonucu lisans almaya hak kazanan Lisans İsteklilerine 
coğrafi veri lisans belgesini vermekle, 

c) Lisans sözleşmesini imzalayan Lisans İsteklisinin başvuru sırasında beyan ettiği belgelerle 
bildirdiği personel, araç ve çalışma alanı vb. konularda faaliyet sürecini Bakanlık elektronik 
altyapısı ile izlemek ve farklı yöntemlerle denetleyerek raporlamakla, 

ç) Coğrafi Veri Lisans başvuruları ve lisanslama süreci boyunca gerçekleştirdiği uygulamalarda 
(denetim, kapsam değişiklikleri, teknik değişiklikler, lisansın askıya alınması ve iptal edilmesi, 
itiraz ve şikâyet yönetimi gibi süreçlerde) meydana gelebilecek değişikliklere yönelik tüm 
bilgileri doğru ve eksiksiz olarak Bakanlık elektronik altyapısı ile bildirmekle, 

d) Lisans başvurusu sırasında ve kullanım ömrü boyunca Bakanlık elektronik altyapısını çalışır 
vaziyette tutmak ve kendinden kaynaklanabilecek aksaklıkları hak kayıplarına neden olmayacak 
sürelerde çözmekle, 

e) Tüm coğrafi veri faaliyetleri ve süreçleri ile lisans belgesinin kullanımı boyunca edinilen 
kişisel bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla, 

f) İtiraz ve şikâyetlerin belirlenen süreler içinde, gizlilik ilkelerine göre, tarafsız ve objektif bir 
biçimde değerlendirilmesini sağlamak ve itiraz ve şikâyetlerin değerlendirilmesine yönelik 
süreç konusunda itiraz ve şikâyet sahibini uygun yöntemlerle bilgilendirmekle,  

g) Veri paylaşımı aşamasında sürekliliği devam ettiremeyecek durumda olanların verilerini 
teslim alarak Bakanlık altyapısı üzerinden paylaşım sürekliliğini sağlamakla, 

ğ) Lisanslı kuruluş tarafından verilen verileri, ihtiyaç halinde devletin kurum ve kuruluşları ile 
paylaşmakla,  

yükümlüdür. 

 

5) ÖZEL HÜKÜMLER 

a) UCBP 'de yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait veriler kullanılarak yapılacak veri 
madenciliği ve yeni veri üretimi faaliyetlerinde lisans sözleşmesi ile birlikte işbirliği 
protokolünün imzalanması sonrasında lisans verilir. İşbirliği protokolünde Bakanlığın 
sağlayacağı veriler, veri üreticisi kurumun taraf olması durumunda sağlayacağı veriler ve varsa 
özel şartlar ve Lisanslı Kuruluşun üreteceği yeni veriler ile hasılat paylaşım oranlarına ilişkin 
hususlar yer alır. 

b) UCBP 'de yer alan gerçek/özel hukuk tüzel kişilerine ait veriler kullanılarak yapılacak veri 
madenciliği ve yeni veri üretimi faaliyetlerinde, lisans sözleşmesi ile birlikte işbirliği 
protokolünün imzalanması sonrasında Lisans verilir. İşbirliği protokolünde Bakanlığın 
sağlayacağı veriler, veri üreticisi gerçek/özel hukuk tüzel kişilerinin taraf olması durumunda 
sağlayacağı veriler ve varsa özel şartlar ve Lisanslı Kuruluşun üreteceği veriler ile hasılat 
paylaşım oranlarına ilişkin hususlar yer alır. 
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6) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

a) Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde yönetmelik hükümleri uygulanır. 
b) Sözleşme maddelerinin uygulanmasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar sözleşme ve 
yönetmelikte hüküm bulunmaması durumunda, taraflar arasında gerçekleştirilecek görüşmeler 
ile çözümlenecektir. 
c) Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların karşılıklı anlaşma yoluyla çözülememesi 
durumunda uyuşmazlıkların çözümü için Ankara Mahkemeleri yetkilidir. 

7) COĞRAFİ VERİ LİSANS BELGE BEDELİ 

a) İş bu sözleşmeye konu faaliyet için her yıl yayınlanan Bakanlık Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğü Birim Fiyat listesinde yer alan ücretler geçerlidir. 

b) Lisans Belge ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne on gün içerisinde 
yatırılmasını takiben elektronik ortamda düzenlenen onaylı coğrafi veri lisans belgesi, başvuru 
sahibine bildirilir. 

8) SÖZLEŞMENİN SÜRELERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

a) Bakanlık tarafından verilen lisans belgesinin süresi coğrafi veri lisans belgesinin düzenlendiği 
tarihten itibaren bir yıldır. 

b) Özel hukuk tüzel kişileri, Lisans belgesinin yenilenmesini talep etmesi durumunda; coğrafi 
veri lisans başvurusunda ibraz ettiği belgeleri sunar. Belge geçerlilik süresinin sona ereceği 
tarihten en az otuz gün önce gerekçesi ile birlikte başvuru yapar. Bu durumda talep on beş gün 
içinde değerlendirilir. Olumlu değerlendirilenlerin lisans bedelini yatırdığına dair onay verilmesi 
üzerine lisansı yenilenir. Olumlu değerlendirilmeyenlerin lisansı iptal edilir.  

c) Askıya alınan lisansı etkin hale getirmek için, ilgiliye altmış gün süre verilir. 

ç)Bu Sözleşme süresince ve sözleşmenin feshedilmesi veya geçerlilik süresinin bitmesi halinde, 
gizliliği içeren bilgilerin korunması süresiz olarak devam eder. 

d) Lisans sürelerinin bitiminden sonra da sözleşme kapsamındaki verilerin UCBP ile 
paylaşılmasına devam edilir, paylaşımın sürekliliğinin sağlanamaması durumunda standartlara 
uygun hazırlanan veriler elektronik ortamda sayısal olarak Bakanlığa teslim edilir. 

9) YÜRÜRLÜK 

Bu sözleşme tarafların imzalaması üzerine yürürlüğe girer. 9 (dokuz) maddeden ibaret olan işbu 
sözleşme …./…./……. tarihinde taraflarca imza edilmiştir. 

 

 

 

 

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM          

DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Adına 

 

 

 

 

 

 ………………. 

       Adına 
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