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ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI
İyi Yönetimin Geliştirilmesine İllşl<ln Karar
Toplantı Tarihi : 24112/2020
Karar No
:2ü2ülül
1-5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 27. ve 31. maddeleri,
2-İçişteri Bakaıı!ığının 07.05.2002tarih ve 12/467 sayılı İyi Yönetimin Geliştirilmesi Genelgesi,
3-İçişleri Bakanlığının 15.09.2008 tarih ve 2a08/6| No'lu Genelgesi.
4-İçişleri Bakanlığının 03.09.2009 tarih ve 2167 sayı|ıyaz,§ı.

5-31 Temmuz 2üa9 tarihli 273ü5 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu
Hizmetlerinin Sunumunda uyulacak Usul ve Esaslara İlişl<in Yönetmelik.

İyi Yönetimin Geliştirilmesi Komitesi 24/I2/2O2a Perşembe günü saai 14:00'dç Kaymakamlık
Makamında İlçe Kaymakamr Muharrem COŞGUN Başkanlığında aşağda isim ve imzaları bulunan

katılımcılann iştirakiyle toplandı,
Resmi dairelerde vatandaşa hizrıetin daha iyi verilebilınesi için 'Biirokratik Kültiirden Vatandaş
Odaklı Kamu Hizmeti Külttiriine Geçiş Programr" kapsamında, bürokrasinin azaltılması, Vatandaşımrzrn
zamaı kaybına, bezginliğine, gereksiz masrafina ve zamafl za;man yönetime olan güven duygusunun
sarsrlrnasrna nede:ı olan, çağdaş hizmet standartlannın gerisinde kalan, ürettiği hizmçti sunarken vatandaşın
ihtiyacı yerine kendi hiyerarşik mantığrnı ve ihtiyaçlarını esas alan "Biirokratik Yönetim Kültiirü" ve
anlayışını terk ederek, bunun yerine "Vatandaş Odakh Kamu Hizmeti Kültürü" nü ve anlaylşınl
yerleştirmeyi, Kamu Hiznıetlerinin yürütümünde kalite, hız, veiırnlilik ve etkinliği sağlamak açrsından
uygulamaya konulan ve bir kısmı, belirlenen süreç içerisindo uygulanmasına karar verilen tedbirler karara
bağlanarak uygulamanın devamlı sürdiirülmesinin sağlanmasına önem verilmesine.
"Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Ululacak Usul ve Esaslara İllşl<in Yönetınelik" IaflUIVE4 tarihli
ve 3056 sayılı Kanunun 2. ve 33. maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 291612009 tarihinde
kararlaştnlarak 3ll0712009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayrnlanarak yürürlüğe konulmuş olup,
günün şartlaıma göre söz konusu "Hizmet Standardı Tablosu"nun (Ek1) devamlr güncel halde tutulması için
kamu kurum ve kuruluşlanı7ayazı yazılmasına, en krsa sürede hazıtlarıarak bir suretinin Ka5,rnakamlığımız
Web sayfasında yayınlanmak üzere Word ortamrnda hazırlanarak Kaymakamlığımıza gönderilmesinin
sağlanmasına,

2019l0I sayılı kararda da bçlirtildiği üzere ,"Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizrıet
kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktannın düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün
miktarr başına enerji tiiketiminin azaltrlmasıdır." bu çerçevede daire amirlerince hizmet binalarında gereksiz
yanan lambaların söndürülmesi için personeli ile bir kez daha toplanh yapılarak personeliı tasamıf
yaprnasına özen gösterilmesi sağlanaçak vç sonuçları izlenmesine,
2020 y:Iıı sonu itibarıyla sona eren 5 yıllık İlçe Eylem Plaru hazırlaıarakQa21-2ü25.ı Kaymakamlık
Web safasrnda yayrnlanmasına,
Pandemi dolayısıyla bulaş riskini azaltmak için Vatandaşlara kolaylık açrsrndan bir görevli eşliğinde
Hükümet Konağına girişte IIES KODU sorgulamasının Açık Kapı Biirosu içinde yapılmasına ve Hükiimet
Konağı Katlarında olduğu gibi Hükiimet Konağı dışında hizmet verem kamu kurum ve kuruluşlarınrn bina
zeminlerine daire amirleri tarafindan uyancl işaretler konulması ile çalışmalar yaprlmasrna,
Alrnan kararlarrn kamu kurum ve kuruluşlarına uygu|arnaya geçirilmesi için duyurulmasına,
Kaymakamlık resmi internet sitesinde (www.caycuma.gov.tr) yayınlanmasına ve bir sonraki toplantının
ihtiyaç halinde bilahare duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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