SIKÇA SORULAN SORULAR
SORU 1 :
7221 sayılı Kanun ve 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde 10 Şubat 2021
günü Resmi Gazetede yayımlanan Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği ve Coğrafi Veri İzin
Yönetmeliğinin her ikisinde de Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi
verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşılması ve satılmasına ilişkin faaliyetlerin düzenlediğini
görülmektedir. Bu kapsamda, coğrafi veri izni ve coğrafi veri lisans açısından mevzuat nasıl
bir ayrım ön görmektedir ve bu ayrımdaki kriterler nelerdir? Hangi faaliyetler için coğrafi veri
lisans başvurusu yapılmalıdır Hangi durumlar için coğrafi veri izni alınmalıdır?
CEVAP 1:
7221 sayılı Kanunun 1. Maddesinin ikinci fıkrasında “Gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel
kişilerinin Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri
toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması; ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli
belgelere sahip olması şartı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir” denilmekte
olup gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin söz konusu madde kapsamında yürütecekleri
faaliyetlere ilişkin Bakanlıktan coğrafi veri izni almaları gerekmektedir.
Coğrafi Veri Lisansın da ise yalnızca özel hukuk tüzelkişilerini kapsamakta olup, Ulusal
güvenliğe ilişkin hükümler ile fikrî, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri saklı
kalmak ve veri üretmekle sorumlu kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla, özel hukuk tüzel
kişilerinin Bakanlıkla yapacakları iş birlikleri kapsamında, Bakanlıkla imzalanacak sözleşme
şartlarına uygun hareket etmek kaydıyla izinle aynı konularda Bakanlıktan coğrafi veri lisans
talebinde bulunulabilir. Bakanlık tarafından coğrafi veri lisansı verilenler coğrafi veri izinden
muaftır.

SORU 2 :
Üçüncü kişilerin ürettiği coğrafi verileri kullanmak ve internet üzerinden yada herhangi bir
bedel karşılığı olmaksızın diğer şirketlerin kullanımına sunmak coğrafi veri iznine/coğrafi veri
lisansına tabii bir faaliyet midir? Söz konusu üçüncü kişinin coğrafi veri lisans almış veya
almamış olması şirketin coğrafi veri lisans/coğrafi veri izni alma yükümlülüğü açısından bir
fark varmıdır ?
CEVAP 2:
Üçüncü kişilerin ürettiği coğrafi verileri kullanmak coğrafi veri izni ya da lisansa tabi
olmamakla birlikte, üçüncü kişilerin ürettikleri coğrafi veri/verileri paylaşması veya satması
durumunda Bakanlıktan coğrafi veri izni ya da coğrafi veri lisansı almaları gereklidir.
Ayrıca, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verilerin toplanmasına,
üretilmesine, paylaşılmasına ve satılmasına ilişkin faaliyetlerin tümü 7221 sayılı Kanun gereği
izne tabidir. Özel hukuk tüzel kişisi bu hususta bakanlık ile işbirliği yapması şartı ile Bakanlık
tarafından lisanslandırılır. Coğrafi veri lisans verilen özel hukuk tüzel kişisi izinden muaf olur.

SORU 3 :
Farklı üçüncü kişilerden elde edilen coğrafi verileri birleştirerek harita ve harita verileri
oluşturmak mevzuat kapsamında coğrafi veri izni/coğrafi veri lisansına tabii bir “üretim”
faaliyeti olarak kabul edilebilir mi?
CEVAP 3: Söz konusu hususta Coğrafi Veri İzin Yönetmeliğinde başvuruda istenen belgeler
arasında “Çalışma yapılmak istenen bölge/bölgelerin hangi paftaları kapsadığı”na ilişkin
bilgi ile Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliğinde Başvuruda istenen belgeler arasında; “Çalışma
yapacağı coğrafi veri/verilerin neler olduğu, hangi alanları kapsadığı (il, büyükşehir, ülke
düzeyinde), coğrafi veri toplama, üretme, paylaşma, satış, veri madenciliği ve yeni veri
üretimi konularından hangileri ile ilgili çalışma yapacağına ilişkin beyan” istenilmektedir.
Bu doğrultuda, farklı üçüncü kişilerden elde edilen coğrafi verileri birleştirerek harita ve
harita verileri oluşturulması sahada yapılan bir çalışma değil ise ve coğrafi veri toplama,
üretme, paylaşma, satışı içermiyorsa coğrafi veri izni veya lisansa tabi değildir.

SORU 4 :
Kamuya açık (open source) kaynaklardan elde edilen coğrafi verilerin kullanımı, paylaşımı,
satışı mevzuat kapsamında coğrafi veri izin/coğrafi veri lisansa tabii bir faaliyet midir?
CEVAP 4:
Kamuya açık (open source) kaynaklardan elde edilen coğrafi veriler, herhangi bir pafta
üzerinde veya bölgede yürütülen faaliyet neticesinde elde edilmiş ise 7221 sayılı Kanun
gereği izne tabidir. Özel hukuk tüzel kişisi bu hususta Bakanlık ile işbirliği yapması şartı ile
Bakanlık tarafından lisanslandırılır. Coğrafi veri lisans verilen özel hukuk tüzel kişisi izinden
muaf olur.Söz konusu verilerin kullanımı izin/lisansa tabi olmayıp, paylaşımı, satışı mevzuat
kapsamında izin/lisansa tabiidir.

SORU 5 :
7221 sayılı Kanun’da izne tabii faaliyetler için coğrafi veri izni alınmaması durumunda
Bakanlık tarafından coğrafi veri izin bedelinin 10 katı tutarında idari para cezası uygulanacağı
belirtilmiştir. Coğrafi Veri Llisans Yönetmeliği uyarınca coğrafi veri lisans alınması gereken
faaliyetler için coğrafi veri lisans alınmaması durumunda uygulanabilecek olan yaptırımlar
nelerdir?
CEVAP 5:
Coğrafi Veri İzin Yönetmeliğinin 2. Maddesinin ikinci fıkrasında “… Coğrafi Veri Lisans
Yönetmeliği kapsamında coğrafi veri lisans verilenler, coğrafi veri izni kapsamı dışındadır”
denilmektedir. Yani söz konusu faaliyetler her halükarda izne tabi faaliyetlerdir. Coğrafi veri
lisansı almayanlar izne tabidir. Coğrafi Veri İzni almadan faaliyette bulunanlara uygulanacak
cezai müeyyidede coğrafi veri izni bedelinin on katıdır.
Harita verilerini internet üzerinden herkesin kullanımına açık hale getirmek mevzuat
kapsamında izne/lisansa tabii bir “paylaşma” faaliyeti olarak kabul edilebilir mi?

SORU 6
Çalışma Alanı Bilgisi; Tüm Türkiye'de çalışma yaptığımız için sadece Türkiye ülke sınırlarına
ait kml dosyasını eklemeyi düşünüyoruz. İstenilen talep bu mudur? Ya da tamamen farklı
bir isteriniz var mı?

CEVAP 6
Coğrafi Veri İzinleri Yönetmelik kapsamında Bakanlık elektronik altyapısı vize.csb.gov.tr
üzerinden başvurular yapılmaktadır. Coğrafi Veri İzni için başvuru yapacak olanlar kml
dosyasına hiç ihtiyaç olmadan burada harita altlığı üzerinden paftaları seçebileceklerdir.

