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l-5442 Sayrh Il Idaresi Kanunun 27 . ve 3 I . maddeleri,
2-igi$leri Bakanltlmrn 07.05.2002tarihve 121467 sayrh iyi Yonetimin Geligtirilmesi genelgesi,
3-igigleri Bakanltlmtn 15.09.2008 tarih ve200816l No'lu Genelgesi.
4-igigleri Bakanhsmrn 03.09.2009 tarih ve 2167 sayrh yazrsr.
5-31 Temmuz 2009 tarihli 27305 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak yiirtirltise giren Kamu
Hizmetlerinin Sunumunda uyulacak Usul ve Esaslara iligkin Ydnetmelik

n

Kaymakamh[rmrz tarafindan hazrlanan ve ttim kamu kurum ve kuruluglalna
gdnderilen0S/0212021 Tarihli iyi Ydnetimin Geligtirilmesine itigtcin Eylem Plarurun 4 ve 5.
Maddeleri gerelince olugturulan iyi Ycinetimin Geligtirilmesi Komitesi ve Danl$ma Kurulu
07.01.2022 CuTu giinii saat: l4:00'te Kaymakamhk Makamrnda ilge Kaymakamr iOit
oZDmvtin DOGAN Baqkanh$rnda aga[rda isim ve imzalan bulunan katrhmcrlann igtirakiyle
toplanr.
"Biirokratik Ktilttirden Vatandaq Odakh Kamu Hizmeti Kiilttirtine Gegig Programr',
kapsamrnda, btirokrasinin azalillmasr, Vatandaglmzm; zamankaybrna,bezginliline, gJreksiz
masrafina ve zaman zafiran ycinetime olan gtiven duygusunun sarsrlmasma neden olanl gagdaq
hizmet standartlarlnln gerisinde kalan, tirettigi hizrrreti sunarken vatandaqrn ihtiyaci yerine
keldi hiyerargik mantrlrm ve ihtiyaglanm esas alan 5sBtirokratik Yiinetim Kiiltiirii,' ve
anlayrqrm terk ederek, bunun yerine 6'Vatandag Odakh Kamu Hizmeti Kiiltiirii'
nti ve
anlayrgrnr yerle$tirmeyi amagladr[r belirtilerek Kamu Hizmetlerinin ytirtittimiinde
kalite, hrz,
verimlilik ve etkinligi sa$lamak agtsmdan uygulamaya konulan ve bir krsmr, belirlenen
stireg
igerisinde uygulanmaslna karar verilen tedbiiler karara ba[lanarak uygulamaya gegirilecektir.
021512007 tarih ve 26510 sayrh Resmi Gazetete yuyttni*un 5GZ7Sayrl Enedi
Verimlili$i Kanunu ile enerjinin etkin kullanrlmasr, israfirun dnlenmesi, enerji maiiyetlerinin
ekonomi tizerindeki yiikriniin hafifletilmesi ve gevrenin korunmasr igin enerji
kaynakiannln ve
enerj inin kullanrmmda verimlili[in artrnlmasr amaglanmrgtrr.
Bu kapsamda, farkrndahk yaratmak adma her yrl bcak aymrn ikinci haftasrnda
Enerji
-verimlilili
Haftasr etkinlikleri dtizenlenmektedir.
Bu yrl dtizenlenecek olan Enerji Verimlilili Haftasr etkinlikleri kapsamrnda linkte
( https://enerjidrive.enerji.gov.trlindir/3229df85-4bc1-4g 2g-bgal-d4erdg gn476
)yer
alan video ve gdrsellerin Kurumunuzun bina girig grkrglan, sosyal medya hesaplal,
internet
sayfast, varsa dijital ekran dahil olmak tizerern*{* ve tlplu alanlarda
l0-16 Ocak 2022Enerji
verimlilili Haftasr boyunca yayrnlanmasr u. ilge naili Egitim Mtidiirliiltince okullarda
ci$rencilere y<iryfik bilinglendirici etkinliklerin dtizenlenmeii aynca
sciz konusu haftada
yapacaptmz etkinlikler hakkrnda Kaymakamhsrmnabilgiverilmesi
kararlagtmlmrgtrr.

-Ahnan kararlann kamu kurum ve kuruluglanna uygulamaya gegirilmesi
igin
duyurulmaslna, Kaymakamhk resmi internet sitesinde (rvww.maden.gov.tr)
yayrnlanmaslna
karar verilmigtir.
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