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BİRİNCİ BÖLÜM 

Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımı ile mali ve cezai hükümler 

MADDE 1 – (1) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi 

verilerin; 

a) Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine göre kamu kurum ve kuruluşları arasında 

paylaşımı, erişimi ve kullanımı bedelsizdir. 

b) Ulusal güvenliğe ilişkin hükümler ile fikrî, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat 

hükümleri ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

kapsamındaki hükümler saklı kalmak ve veri üretmekle sorumlu kurumun uygun görüşü 

alınmak kaydıyla, veri madenciliği ve yeni veri üretimi konularındaki hasılat paylaşımına 

yönelik iş birlikleri kapsamında, kurum, kuruluşlar ve üniversiteler ile paylaşımı bedelsiz 

olarak yapılabilir.1 

(2) Gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri 

Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya 

satması; fikrî, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu ve özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ticari faaliyetleri 

gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması şartı ile Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığının iznine tabidir. İzne tabi olacaklar ile izin süresi ve verilere ilişkin 

usul, esas ve içerikler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenir. İzin 

bedeli 1/1000’lik pafta başına, yabancı gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri için 50 TL, 

yerli gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri için 25 TL’dir. Bu tutarlar takvim yılı başından 

geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden 

değerleme oranında artırılarak uygulanır. (Ek cümle:10/6/2022-7410/29 md.) İzin bedelinin 

üst sınırı; her halükarda yerli gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile yabancı gerçek 

kişiler ve tüzel kişiler için belirlenen pafta başına izin bedelinin 100.000 katı Türk lirasını 

geçemez. Alınan izin bedeli Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri hizmetlerinde kullanılmak üzere 

                                                           
1 10/6/2022 tarihli ve 7410 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle bu bende “mevzuat 

hükümleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu kapsamındaki hükümler” ibaresi eklenmiştir. 



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün 

ilgili hesabına yatırılır. (Mülga cümleler:10/6/2022-7410/29 md.) (…)2 

(3) (Ek:10/6/2022-7410/29 md.) Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki yazılımlar, 

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi standartları ile uygunluğu sağlanmak amacıyla Bakanlıkça 

sertifikalandırılır. Sertifika bedelleri Bakanlıkça belirlenir ve Döner Sermaye İşletmesi Birim 

Fiyat Listesinde her yıl yayımlanır. Sertifikalara ilişkin kapsam, usul ve esaslar Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

(4) (Ek:10/6/2022-7410/29 md.) Coğrafi veri toplayan sensör ve donanımlar 

ilgililerince Bakanlıkça oluşturulacak elektronik ortama kaydedilir. Buna ilişkin usul ve 

esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

(5) (Ek:10/6/2022-7410/29 md.) Savunma, güvenlik ve istihbarat alanında faaliyet 

gösteren yazılımlar, sensör ve donanımlar için bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında 

yer alan sertifika ve kayıt zorunluluğu aranmaz. 

(6) (Ek:10/6/2022-7410/29 md.) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca; 

a) Coğrafi Veri İzninin alınmaması durumunda; başvuru için faaliyet sahibine tebliği 

tarihinden itibaren en az 10 gün süre verilir. Süresi içinde başvurusunu yapmayanların 

faaliyetleri durdurulur ve izin bedelinin 5 katı tutarında idari para cezası uygulanır. Pafta sınır 

alanının tespit edilememesi halinde idari para cezası için 1.000 (bin) adet 1/1000’lik pafta 

üzerinden hesaplama yapılır. 

b) Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki yazılımlar için sertifika alınmaması 

durumunda; 100.000 TL (yüzbin Türk lirası) idari para cezası uygulanır. Cezanın uygulandığı 

tarihten itibaren 3 ay içinde sertifika alınmaması halinde sertifikasız kullanımın her tespitinde 

aynı miktarda idari para cezası uygulanır. Bu tutar takvim yılı başından geçerli olmak üzere 

her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci 

maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak 

uygulanır. 

c) İdari para cezası kararları, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

hükümlerine göre kararı veren merci tarafından ilgiliye tebliğ edilir. Cezalar, tebliğ tarihinden 

itibaren 1 ay içinde ödenir. Süresinde ödenmeyen idari para cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi 

dairelerince takip ve tahsil edilir. İdari para cezasına karşı 30 gün içinde yetkili idare 

mahkemesine itiraz edilebilir. İtirazlar zaruret olmayan hallerde evrak üzerinden incelenerek 

karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları kesindir. Cezaların uygulanmasına 

yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir. 

                                                           
2 10/6/2022 tarihli ve 7410 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Çevre ve 

Şehircilik” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın birinci 

cümlesine “paylaşması veya satması;” ibaresinden sonra gelmek üzere “fikrî, sınai ve ticari haklara 

ilişkin mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve” ibaresi eklenmiştir. 



(7) (Ek:10/6/2022-7410/29 md.) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile 

yapacakları iş birlikleri kapsamında gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine; Türkiye’ye 

ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, 

paylaşması veya satması, veri madenciliği yapması ve yeni veri üretmesi konularında; fikrî, 

sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 

özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Bakanlık tarafından lisans verilir. Lisans 

kapsamında Bakanlıkla paylaşılan verilerin üçüncü şahıslara bedeli karşılığında Ulusal 

Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden verilmesi durumunda elde edilecek gelirler Ulusal Coğrafi 

Bilgi Sistemleri hizmetlerinde kullanılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır. Lisans bedelleri, 

Bakanlıkça belirlenir ve Döner Sermaye İşletmesi Birim Fiyat Listesinde her yıl yayımlanır. 

Lisansa ilişkin kapsam, usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

(8) (Ek:10/6/2022-7410/29 md.) Bu madde hükümlerine uyulup uyulmadığını 

denetleme yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına aittir. Gerektiğinde bu 

yetki, Bakanlıkça; il müdürlüklerine devredilir. Denetimler, Bakanlığın belirlediği denetim 

usul ve esasları çerçevesinde yapılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler 

MADDE 2 –(20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 3 – 4– (29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve 

Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 5 – 6 –7 – 8 – 9 – 10 –11 –12 – 13 – 14 – 15 – (3/5/1985 tarihli ve 3194 

sayılı İmar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 16 –17– 18– 19– (29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 

ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 20 –(20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun İşlenemeyen 

Hükümler başlıklı bölümünde yer alan 2/3/1988 tarihli ve 3414 sayılı Kanun 

hükümlerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 21– 22–23 –(4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 24 – 25 –26 –27 –28– 29 – (29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  



 

MADDE 30 –31 – (5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 32 – 33 –34 – (16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro 

Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 35 –36 –37 – (19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

Yürürlük 

MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; 

a) 6 ncı maddesiyle 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinin sonuna eklenen paragrafın birinci cümlesi hükümleri 1/7/2020 tarihinde, 

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 39 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

 

7221 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO 
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