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I-5442 Sayrh il idaresi Kanunun 27.ve 31. maddeleri,
2-igigleri Bakanhlrmn 07.05.2002tarih ve 121467 sayrh iyi Ydnetimin Geligtirilmesi genelgesi,
3-igiqleri Bakanhlrrun 15.09.2008 tarih ve 2008/61No'lu Genelgesi.
4-igiqleri Bakanhsrrun 03.09.2009 tarih ve2167 sayrh yazrsr.
5-31 Temmuz 2009 tarihli27305 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak yiiriirlii[e giren Kamu
Hizrnetlerinin Sunumunda uyulacak Usul ve Esaslara itlgtin Ydnetmelik

Kaymakamhlrmrz tarafindan hazrrlanan ve

n

tiim kamu kurum ve

kuruluqlanna
gdnderilen 0810212021Tarihli iyi Y<inetimin Geliqtirilmesine iliqtin Eylem Plammn 4 ve 5.
Maddeleri gerefince olugturulan iyi Ydnetimin Geligtirilmesi Komitesi ve Damgma Kurulu
13.04.2021 Sah giinti saat: 11:00'de Kaymakamhk Makamrnda ilge Kaymakamr Muhammed
QETIN BaSkanhlrnda aga[rda isim ve imzalan bulunan katrhmcrlann igtirakiyle toplam.
"Biirokratik Kiiltiirden Vatandag Odakh Kamu Hizmeti Ktiltiiriine Gegig Programt"
kapsamrnda, biirokrasinin azaltrlmasr, Vatandaglmzrn; zatnan kaybma, bezginliline, gereksiz
masraf-rna ve zaman zlimanycinetime olan gtiven duygusunun sarsrlmasma neden olan, galdaq
hiznet standartlanrun gerisinde kalan, tiretti[i hianeti sunarken vatandagrn ihtiyacr yerine
kendi hiyerargik mantrlrm ve ihtiyaglilnnl esas alan 66Biirokratik Y0netim Kiiltiirii" ve
anlayrgrm terk ederek, bunun yerine 66Vatandag Odakh Kamu Hizmeti Kiiltiirii" nii ve
anlayrgrru yerlegtirmeyi amagladr[r belirtilerek Kamu Hizrnetlerinin yiirttiimiinde kalite, hrz,
verimlilik ve etkinlili sa$lamak agrsmdan uygulamaya konulan ve bir krsmr, belirlenen siireg
igerisinde uygulanmasma karar verilen tedbirler karara ba[lanarak uygulamaya gegirilecektir.
-25 Mayrs-l Haziran tarihleri arasmda kutlanacak olan Etik Haftasr nedeniyle
personellerin etik kiitttirii ve bilincinin artrnlmasr amaclyla ilge Etik Kurulunca almacak
kararlar do!rultusunda hareket edilmesi ve kurum amirleri tarafindan bilgilendirme
egitimlerinin yaprlmasr gerekmektedir.
-Kurumlar arasr yaprlan yazl$malarda, tekide mahal verilmeksizin cevaph yaziara
siiresi igerisinde cevap verilmesi, bagta kurum amirleri olmak iizere ilgili tiim personelin bu
hususlara gOre hareket etmesi,
-Kurumlanmrza vatandaqlar tarafindan yaprlan bagvurulann, 3071 sayth Dilekge
Hakkrnrn Kullamlmasrna Dair Kanunun ve 4982 sayrh Bilgi Edinme Kanunu gergevesinde
stiresi iginde cevaplanmast ;
-Kurumlanmrza mtiracaat igin gelen vatandaglanmtzla kurum amirleri ve yetkili
personel bizzat ilgilenmeli, vatandaqlarrmrz giiler yiizle karqrlanmalt, nasrl yardtmcr olunacalr
konusunda vatandaqa yardrmcr olunarak gerekli kanuni bilgiler verilmeli, devletin srcakltlmm
vatandaq iizerinde hissettirilmesi sallanmahdrr.
-Daha onceki toplantrlarda alman kararlarrn uygulanmasrna devam edilmesi gerektili
hassasiyetle belirtihni gtir.
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-Alman kararlann kamu kurum ve kuruluglanna uygulamaya gegirilmesi igin
aden.gov.tr) yayrnlanmasrna
oybirlili ile karar verilmigtir.
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