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Tapu ve Kadastro Genel Mudurlugunce hazirlanan protokoliin degerlendirilmesi, imzalanmasmm uygun
goruldugu takdirde ll Ozel ldaresi adma Genel Sekreter Ibrahim KAYI~'A yetki verilmesi hususu hakkmdaki iI Ozel ldaresi
imar ve Kentsel Iyilestirme Mudurlugunun 17.09.2018 tarih ve 11612 sayih yazisi ve ek'ieri okunup incelendi.

Kamu ycnetiminin daha etkin ve fonksiyonel bir hale getirilrnesi icin vatandaslar ile deviet arasmda
aym zamanda kamu kurum ve kuruluslan arasmda bilgi ve iletisim teknolojilerinden daha fazla yararlamlmasi zorunluluk
haline gelmistir. Giiniimiizde, bilgi teknolojileri cok degisik alanlarda hizmet vermektedir. Bunun en yaygm sekli intemetin bir
yasam bicimine donii~mii~ olmasidir. Bu hizmetlerden biri de harita tabanh bilgilerin yonetimidir, Harita, diinya iizerindeki her
ti.irlii mekana dayah bilgilerin yonetilmesinde giil):liibir bilgi kaynagi olmakla beraber, yonetim araci olarak kullamlan, harita
tabanh bilgilerin onemi siirekli bir sekilde artarak devam ettigi gorulmektedir. Bu gelisme siireci ve bilisim diinyasmdaki
teknolojik gelismeler butunleserek, "(CBS: Cografi Bilgi Sistemleri)(GIS: Georaphical Information Systems)" adr altmda yeni
bir bilgi yonetim anlayisi karsirruza cikmaktadrr. CBS Diinya iizerindeki karmasik sosyal, ekonomik, cevresel vb. sorunlarmm
cozumune yonelik mekanalkonuma dayah karar verme sureclerinde kullarucilara yardimci olmak iizere, buyuk hacimli cografi
verilerin; toplanmasi, depolanmasi, islenmesi, yonetimi, mekansal analizi, sorgulamasi ve sunulmasi fonksiyonlanm yerine
getiren donamm, yazihm, personel, cografi veri ve yontemler biilliniidiir. Cografi Bilgi Sistemleri (CBS/GIS), e-devlet yonetim
anlayisunn temel bir bilesenidir. Sosyo-ekonomik, politik ve kulturel kaynaklarm topyekt1n yonetimi gibi karmasik karar-destek
analizlerinde oynadigi rolle, CBS tiim diinyada etkin bir teknolojik arac olarak kabul gormektedir. Nitekim CBS, ozellikle veri
tabanlan ve internet ortamlarmda sunulan dijital haritalarm kullamrmyla bireylerin ve yoneticilerin vazgecilmez karar destek
mekanizmasl haline gelmi~tir. DolaYlslyla, CBS teknolojisinin insanhk hizmetine sunulmasl ve bu teknolojinin ya~amm her
alamnda kullamlmasl daha ya~anabilir bir gelecek il):inbiiyiik onem ta~lmaktadlf.

Bu ama'Ylar dogrultusunda Bartm il Ozel idaresi hizmet alam iyerisinde Bartm iii Cografi Bilgi Sistemi
kurulmu~ ve veri giri~leri ba~latJlml~tlf. Sistem iizerine Tapu ve Kadastro bilgilerinin entegrasyonuyla da vatanda~lanmlza
daha hlZh, daha etkili ve daha verimli hizmet getirilmesi planlanmaktadlf. 5302 sayIlI yasanm enciimenin gorev ve yetkileri
ba~hkh 26. maddesinin i bendi "Vali tarafmdan havale edilen konularda gori.i~ bildirmek" ve yetki devri ba~hkh 32. maddesi
"Vali, gorev ve yetkilerinden bir klsmml uygun gordiigii takdirde, yoneticilik slfatJ bulunan il ozel idaresi gorevlileri ile
ill):elerde kaymakamlara devredebilir." hiikiimleri geregi; Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigiince hazlflanan protokoliin yazl
ekleriyle birlikte degerlendirilmesi ve irnzalanmasmm; il Ozel idaresi adma Genel Sekreter ibrahim KAYI~'a yetki verilmesi il
Enciimenimizce uygun goriilmii~ti.ir.

Geregi il):in il Enciimeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine
24.09.2018 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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