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Iyi Yonetimin GeliOrilmesine

Karar

Toplanti Tarihi : 22/11/2019
Karar No
: 2019/01
1-5442 Sayih II Idaresi Kanunun 27. ve 31. maddeleri,
Bakanhguun 07.05.2002 tarih ye 12/467 sayilt Iyi Yonetimin Geli*tirilmesi Genelgesi,
Bakanliginm 15.09.2008 tarih ye 2008/61 No'lu Genelgesi.
4-ici*leri Bakanliguun 03.09.2009 tarih ye 2167 sayth yams'.
5-31 Temmuz 2009 tarihli 27305 sayth Resmi Gazetede yaytmlanarak yururluge giren Kamu
Hizmetlerinin Sunumunda uyulacak Usul ye Esaslara
Yonetmelik.
Kaymakamliguna tarafindan hazirlanan ye turn kamu kurum ve kurulu*lanna gOnderilen 14/05/2010
Tarihli Iyi Yonetimin Geli*tirilmesine ili*Icin Eylem Plam'mn 4 ye 5. Maddeleri geregince olu*turulan Iyi
Yonetimin Geli*tirilmesi Komitesi 22/11/2019 Cuma giinti saat: 14:00'de Kaymakamlik Makanunda lice
Kaymakamt Muharrem COSGUN Ba*kanliginda a*agicla isim ve imzalan bulunan katihmcilann it*firakiyle
top landt.
"Bfirokratik Kiiltiirden Vatandas Odakh Kamu Hizmeti Kfiltiiriine Gecis Program?'
kapsamtnda, burokrasinin azaltilmasi, Vatanda*unam; zaman kaybina, bezginligine, gereksiz masrafina ye
zaman zaman y6netime olan gtiven duygusunun sarsilmasina neden olan, cagda* hizmet standartlaruun
gerisinde kalan, iirettigi hizmeti sunarken vatanda*m ihtiyact yerine kendi hiyerar*ik mantigtm ve
ihtiyaclanm esas alan "Btirokratik Yonetim Ktiltiirti" ye anlayi*llu terk ederek, bunun yerine "Vatanda*
Odakh Kamu Hizmeti KtiWWI" nil ye anlayt*un yerle*tirmeyi amaclachgt belirtilerek Kamu Hizmetlerinin
ytirtittimiinde kalite, ha, verimlilik ye etkinligi saglamak acismdan uygulamaya konulan ve bir kismi,
belirlenen stirec icerisinde uygulanmasina karar verilen tedbirler karara baglanarak uygulamaya
gecirilecektir.
Gereksiz i* ye i*lemlerin tespit edilmesi ye evrak dOngiistintin en aza indirilmesi icin, her kurum
amiri, personeli ile toplantt yaparak, gereksiz i* ve i*lemleri belirleyecek ve evrak alci*Imn en aza indirilmesi
ve zaman kaybtrun online gecilmesi icin belirlenen gereksiz i*lemlerin ayiklanmast yapilacalchr.
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ye Esaslara ili*Icin Yonetmelik htiktimleri
dogrultusunda kurumlaruuzca hazulanan Kamu Hizmet Standartlan tablolamun yeniden hazirlanarak gtincel
halinin www.caycuma.gov.tr adresinde yaymlanmak tizere Kaymakamligimaa gOnderilecektir.
Gereksiz i* ye i*lemlerin tespit edilmesi ve evrak dongiisiiniin en aza indirilmesi icin, her kurum
amiri, personeli ile toplantt yapmaya devam edecek, gereksiz i* ye i*lemleri belirleyecek ve evrak alupun en
aza indirilmesi ve zaman kaybintn online gecilmesi icin belirlenen gereksiz i*lemlerin ayildanmasi
yaptlacaktir.
31.07.2009 tarih ye 27305 sayth Resmi Gazetede yayunlanan "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda
Uyulacak Usul ve Esaslara ili*Icin Yonetmelik" hijktimleri dogrultusunda kurumlannizca hazirlanan Kamu
Hizmet Standartlan tablolan devatnh gancel halde tutularak yapilan degi*iklikler www.caycuma.gov.tr
adresinde yayunlamnak tizere Kaymalcamligmuza gonderilmeye devam edilecektir.
Bilindigi tizere ,"Enerji verimliliti, binalarda yasam standard' ve hizmet kalitesinin,
endiistriyel istetmelerde ise iiretim kalitesi ve miktarinin dfisiisfine yol acmadan, birim veya firfin
miktari basma enerji tiiketiminin azaltdmasuhr." Bu cercevede daire amirlerince hizmet binalarmda
gereksiz yanan lambalann soncitirtilmesi icin personeli ile bir toplanti yaptlarak personel tasarruf yapmaya
yonlendirilecek ve sonuclan izlenecektir.
Alinan kararlann kamu kurum ye kurulu*larma uygulamaya gecirilmesi icin duyurulmasina,
Ka
ami( resmi intemet sitesinde (www.caycuma.gov.tr) yaymlanmasina ye bir sonraki toplantmm
ihtiya halinde bilahire duyurulmasina oybirligi il a a St/mi*tir.
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