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Karar No
Tarih

ivi v0NnrivriN GEri$TiRiLMESi TorLANTI TUTANAGI

: 202ll0l
: 1010212021

l-5442 Sayrh Il Idaresi Kanunun 27.ve 31. maddeleri,
2-igiqleri Bakanhlrnn 07.05.2002 tarih ve 121467 sayrh iyi Ycinetimin Geliltirilmesi
genelgesi,
3-igiqleri Bakanhfrnrn 15.09.2008 tarih ve 2008/61 No'lu Genelgesi.
+-iglqterl Bakanhgrmn 03.09.2009 tarih ve 2167 sayrli yazrsr.

5-31 Temmuz2009 tarihli 27305 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak yiiriirltile giren Kamu
Hizmetlerinin Sunumunda uyulacak Usul ve Esaslara itiqtin Y<inetmelik

Kaymakamhprmrz tarafindan hazrlanan ve ttim kamu kurum ve kuruluqlanna
gonderilen'"0810212021 Tarihli iyi Ydnetimin Geligtirilmesine itiqtcin Eylem Planmm 4 ve 5.

Maddeleri gerelince olugturulan iyi Yonetimin Geligtirilmesi Komitesi ve Dantgma Kurulu
10.02.202I Qargamba giinii saat: 11:00'de Kaymakamhk Makamrnda ilge Kaymakamr
Muhammed QETIN Bagkanhlrnda aqalrda isim ve imzalan bulunan katrltmctlarrn iqtirakiyle
toplanr.

"Btirokratik Ktiltiirden Vatandag Odakh Kamu Hizmeti Kiilti.irtine Gegiq Programt"
kapsamrnda, biirokrasinin azaltrlmasr, Vatandaqrmran; zatnan kaybma, bezginliline, gereksiz

masrafina ve zamarl zainan ydnetime olan gtiven duygusunun sarstlmastna neden olan, galdaq

hizmet standartlarrmn gerisinde kalan, iiretti$ hizmeti sunarken vatandagm ihtiyacr yerine

kendi hiyerarqik mantr[rm ve ihtiyaglannr esas alan "Biirokratik Yiinetim Kiiltiirii" ve

anlayrgmr terk ederek, bunun yerine "Vatandag Odakh Kamu Hizmeti Kiiltiirii" nii ve

anlayrgrm yerlegtirmeyi amagladr[r belirtilerek Kamu Hizmetlerinin yi.iriittimtinde kalite, hrz,

verimlilik ve etkinlili sa[lamak agrsrndan uygulamaya konulan ve bir ktsmt, belirlenen si.ireq

igerisinde uygulanmasma karar verilen tedbirler kararaballanarak uygulamaya gegirilecektir.

"Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara iliqkin Ydnetmelik"
l0lrcl1984 tarihli ve 3056 sayrlr Kanunun 2. ve 33. maddelerine gcire, Bakanlar
Kurulu'nca 291612009 tarihinde kararlaqtrnlarak 3110712009 tarlh ve 27305 sayrh
Resmi Gazete'de yayrnlanarak yi.iriirltile konulmug olup, giiniin qartlarrna gtire sdz

konusu "Hizmet Standardr Tablosu"nun devamh gi.incel halde tutulmast gerekmektedir. Bu
nedenle kamu kurum ve kuruluglan tarafindan Hizmet Standardr Tablosunun
gi.incellenereVhazrlanarak en krsa stirede bir suretinin Kaymakamhlrmrz Web

sayfasrnda yayrnlanmak iizere Word ortamrnda Kaymakamhprmrza gcinderilmesine,

Enerjinin verimli ve etkin kullanrlmasr yrintinde Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanh[r
tarafindan www.eie.gov.tr internet adresinde yayrmlanan tedblrler konusunda gerekli tedbirler

ahnarak uygulanmasma,
Tiim kurumlarrmrz tarafindan, kendi sorumluluklarrndaki CIMER (Cumhurbaqkanhlr

iletiqim Sistemi), e-sisteminin giinliik kontrol edilmesi, yaprlan baqvurulara ilgili kanun

hiikiimleri gerelince stiresi i ginde cevaplandtrtlmasma,

Pandemi dolayrsryla bulag riskini azaltmak igin Vatandaglara kolayhk aqtstndan

Htikiimet Konalr Katlarrnda oldufu gibi Hiikiimet Konapr drqrnda hizmet verem kamu

kurum've k1ruluqlanrun bina zeminlerine Covid-I9 viri.isiine karqr ahnacak cinlem ve

tedbirleri igerir uyancl igaretler konulmastna,
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-Ahnan kararlarm kamu kurum ve kuruluqla
duyurulmasma, Kaymakamhk resmi i inde (
oybirlili ile karar verilmigtir.
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uygulamaya gegirilmesi igin
m aden. gov.tr) yayrnlanmasma
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