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22.07.2022 
 

E-ticaret şirketleri için coğrafi veri lisansı ne anlama geliyor? 

1) Coğrafi veri nedir? 

Coğrafi veri kısaca “konum bilgisi içeren her türlü veri”dir. Örneğin, idari birimler, coğrafi yer 
adları, bina ve adres bilgileri bu kapsamdadır. 

2) Coğrafi bilgi sistemi nedir? 

Coğrafi bilgi sistemi, “coğrafi verinin üretilmesi, temini, depolanması, işlenmesi, 
yönetilmesi, analiz edilmesi, paylaşılması, sunulması ve güncel tutulması için gerekli 
olan donanım, yazılım, insan kaynağı, standartlar ve yöntemler bütünü”dür.  

3) İlgili düzenlemeler nelerdir? 

• 07.11.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,  

• 20.02.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”),  

• 30.06.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 11.06.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı 
Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu kararı,  

• 10.02.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan. Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği ile 
Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği. 

4) E-ticaret siteleri neden bu mevzuata tabi? 

Yakın zamana kadar coğrafi verilere ilişkin mevzuatın yalnızca konum verisi kullanan harita 
uygulamaları için geçerli olduğu yorumu yapılıyordu. Nitekim ilgili yönetmeliklerde vurgulanan 
konular bu verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşılması ve satılması şeklindedir. Ancak Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından son zamanlarda birçok e-ticaret firmasına 
gönderilen yazı ile “adres bilgisi işleyen e-ticaret firmalarının” da Bakanlık tarafından bu 
mevzuata tabi tutulduğu anlaşıldı.  
 
E-ticaret şirketlerinin de bu düzenlemelere tabi olduğu, Bakanlık ile de teyit edildi ve hazırlıkları 
devam eden bir kanun taslağı ile konunun netleştirileceği bilgisi alındı.   
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5) Bundan sonra nasıl hareket edilmesi gerekiyor? 
 
Bakanlık tarafından coğrafi veri içeren faaliyetin kapsamına göre izin alma ve lisans alma 
şeklinde iki farklı süreç kurgulanmıştır. Buna göre: 
 

Bakanlık’tan izin alması gerekenler Bakanlık’tan lisans alması gerekenler 

 
Birden fazla konum bilgisini içeren veriler 
kapsamındaki faaliyetlerde 1/1000’lik pafta 
başına çalışmayı planlayan gerçek kişiler, 
özel hukuk tüzel kişileri ve kamu tüzel kişileri. 

 
Birden fazla konum bilgisini içeren veriler 
kapsamındaki faaliyetler için en az 1 (bir) il 
sınırında çalışmayı planlayan yerli ve 
yabancı özel hukuk tüzel kişiliğine sahip 
kurum ve kuruluşlar.  

 
Lisans alanlar Bakanlık’tan izin alma yükümlülüğünden muaf olacaktır. 
 
E-ticaret firmalarının 1 (bir) il sınırını aşan genişlikte faaliyet gösteren özel hukuk tüzel kişisi 
olmaları ve birden fazla konum bilgisini içeren veri (idari birimler, coğrafi yer adları, bina ve 
adres gibi) işlemeleri sebebiyle Bakanlık’tan lisans almalarının zorunlu olduğu 
anlaşılmaktadır.  
 
E-ticaret firmaları tarafından yerine getirilmesi gerekecek olan ilave yükümlülükler ise 
aşağıdaki şekildedir: 
 

• Lisans sözleşmesinde belirtilen faaliyetlere ilişkin 6 (altı) ayda bir Bakanlığa rapor 
sunmak, 
 

• Ülke düzeyinde faaliyet gösterecek olanlarca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 
verilen CBS Uzmanı ve CBS Operatörü Meslek Belgesine sahip en az birer personel, 
il ve büyükşehir düzeyinde faaliyet gösterecek olanlarca CBS Operatörü Meslek 
Belgesine sahip en az bir personel çalıştırmak, 
 

• Lisans belgesi ile ilgili; özel hukuk tüzel kişisi ve/veya sorumlu kişi iletişim bilgilerini, 
çalıştırılacak araç ve personel değişikliklerini 15 (on beş) gün içerisinde ilgili Valiliğe ve 
Bakanlığa bildirmek, 

 
• Verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak, 

 
• Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında yer alan ve çalışma yaptığı her türlü 

coğrafi verileri Resmî Gazete’de yayımlanan standartlara uygun olarak Ulusal Coğrafi 
Bilgi Platformu’na sunmak.  

 
Kanun’da Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki yazılımların sertifikalandırılacağı da 
düzenlenmiştir. Bu sertifikanın alınmaması halinde 100.000 TL (yüz bin Türk lirası) idari para 
cezası uygulanabilmekte ve bu cezadan itibaren 3 (üç) ay içerisinde sertifika alınması 
beklenmektedir. Bu süre içerisinde de sertifika alınmazsa, sertifikasız kullanımın her tespitinde 
aynı miktarda idari para cezası uygulanması mümkündür. Sertifika yükümlülüğünün kimleri 
kapsayacağı bilahare yürürlüğe girecek bir yönetmelikle netleştirilecektir.  
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Öte yandan coğrafi veri toplayan sensor ve donanımların da Bakanlık tarafından oluşturulacak 
elektronik ortama kaydedileceği düzenlenmiş olup konunun detayları Bakanlık tarafından 
çıkarılacak bir yönetmelik kapsamında düzenlenecektir.  
 
6) Lisans başvurusu nasıl yapılır? 
 
Lisans başvurularının faaliyet tarihinden en az 30 (otuz) gün önce yapılması gerekmektedir. 
Başvuru, Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden (e-Devlet - http://vize.csb.gov.tr/) imza 
atmaya yetkili kişi tarafından ve Bakanlığın talep ettiği belgeler sisteme kaydedilerek 
yapılmaktadır. Yabancı e-ticaret firmalarının Türkiye’de faaliyet gösteren bir temsilcilik veya 
temsilci vasıtasıyla başvuru yapması mümkündür.  
 
Bakanlık tarafından, başvurudan itibaren 15 (on beş) gün içerisinde kararın açıklanacağı ifade 
edilmektedir. Olumlu karar verilmesi halinde 1 (bir) yıl süreyle geçerli lisans belgesi elde 
edilmektedir. Lisans süresinin sona ereceği tarihten en az 30 (otuz) gün önce, gerekçesiyle 
birlikte Bakanlık’a uzatma başvurusu yapılmalıdır.  
 
Lisans; lisans sözleşmesindeki genel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya uygunluk 
şartlarının yitirilmesi gibi nedenlerle askıya alınabilir ve belirlenen sürelerde bu eksiklikler 
giderilmezse iptal edilebilir. Lisansın iptal edilmesi halinde 1 (bir) yıl süreyle yeni lisans 
başvurusu yapılamamaktadır. İptal edilen lisans için ödenmiş olan bedelin tamamının veya bir 
kısmının iadesi de söz konusu değildir. 
 
Lisans için mevzuatta belirtilen belgelerle başvuru yapılması ve Bakanlık tarafından her yıl yerli 
ve yabancı tüzel kişiler için ayrı ayrı belirlenen yıllık lisans bedelinin ödenmesi gerekmektedir. 
Yıllık lisans bedelleri, her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak 
uygulanmaktadır. 2022 yılı birim fiyat listesi uyarınca güncel coğrafi veri lisans bedelleri 
aşağıdaki gibidir: 
 

 
 
7) Lisans başvurusu yapmamanın yaptırımı nedir? 
 
Coğrafi veri izni alınmaması halinde, Bakanlık tarafından faaliyet sahiplerine gönderilecek 
bildirimde belirtilecek en az 10 (on) günlük süre içerisinde başvurunun yapılması 
gerekmektedir. Verilen bu süre içerisinde başvurunun yapılmaması halinde, faaliyetin 
durdurulmasına ve izin bedelinin beş katı tutarında idari para cezası uygulanmasına 
karar verilmesi mümkündür.  
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Yukarıda belirtildiği üzere, coğrafi veri lisansı alanlar Bakanlık’tan izin alma yükümlülüğünden 
muaftır. Coğrafi veri lisansı almayanlar bu muafiyetten yararlanamayacağı için faaliyetin 
durdurulması ve idari para cezası yaptırımlarına tabi tutulabilir.  
 
8) Tavsiyemiz 
 
Yaşanan bu gelişmeler neticesinde birden fazla konum bilgisi işleyen ve e-ticaret 
sektöründe faaliyet gösteren tüzel kişilerin Bakanlığa başvuru yapmak üzere gerekli hazırlıkları 
yapmasını tavsiye ederiz.  
 
 

Bora Yazıcıoğlu 
bora@yazicioglulegal.com 

Kübra İslamoğlu Bayer 
kubra@yazicioglulegal.com 

 
Işıl Çelik 

isil@yazicioglulegal.com 
İlayda İlksin Özcanlı 

ilayda@yazicioglulegal.com 
 
Bu not hukuki görüş niteliğinde değildir. Sadece bilgi amaçlı hazırlanmış ve gönderilmiştir. Konuyla 

ilgili hukuki görüş almak isterseniz bizimle bağlantıya geçmenizi rica ederiz. 
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