
A-MİSYoN;

Bu plan, Çaycuma Kaymakamlığı; Bilgi teknolojisinden yararlanılarak. projeler ve pianlar
iiretilerek bu konuda çalışmalar yapmak ve Vataııdaş Odaklı hizınet misyonrı, "Bürokratik Kültürden
Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Kültürüne Geçiş Prograını" kapsamında, bürokrasinin azaltılması,

Vatandaşımlzın; zaman kaybına, bezginliğine, gereksiz masrafina ve zaman zaman yönetime olan
güven duygusunun sarsıImasına neden olan, çağdaş hizınet standartlarının gerisinde kalan, ürettiği hizmeti
sı-ınarken vatandaşın ihtiyacı yerine kendİ hiyerarşik mantığını ve ihtiyaçlarını esas alan o'Bürokratik
Yönetim Kültürü" ve anlayışını terk ederek, bunun yerine "Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Kültürü"
nü ve anlayışını yerleştirmeyi,

Ayrıca, yukarıda da belirtildiği gibi bilgi teknolojisinden yararlarıılarak, proje|er ve planlar
üretilerek bu konuda çalışmalar yapmak ve Vatandaş Odaklı hizınet ınisyonu, içerisiııde yeni gelişmelere
yönelik hizmet anlaylşı ve güncel teknoloji kullanımıyla Vatandaşın ihtiyaçlarına birebir Aevap vefen
çözümler geliştirmek, yürütülen bütün iş ve işlemlerle ilgili süreçler gözden geçirilip gereksiz işlemler
elenerek iş çıkısı basitleştirilerek, iş tanımlamaları her personelin işini aksatmadan görmesini sağlayacak
açıklıkta ve ayrıntrda yapmak, vatandaşa güveni esas alan Devlet-Vatandaş ilişkilerinde kııtasiyeciliğe
kaçmayan ve vatandaş taleplerinin en kolay, en seri ve en uygun şekilde sonuçlandırrlmasınr amaçlayan
vatandaş odaklı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek, bağlı ve ilgili kuruluşları ile ilçe sathına yayılmış
teşkilat yaplsı aracılığıyla ilçenin güvenliğinin ve asayişinin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütiinlüğtınün,
Anayasa'da yazılı hak ve hürriyetlerin, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, mahalli idarelerin
merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve
denetimi, kaçaklığın men ve takibi ile ilgili görev ve hizmetlerini etkin ve insan odaklı bir yönetim anlayışı
çerçevesinde ifa eder.

B-vİz},ON:

Çaycuma Kaymakamhğı tarafiırdan hazırlanan bu plaıı;

Çaycuma Kalrnakamlığı ve genel idare içinde yer alarr bağlı kurumlarda uygulanacaktır. Askeri
kuruluşlar (İdari görevleri hariç) plan kapsamı dışında tutulmuştur.

-Kurumsal birikimini çağdaş yönetim anlayışı ile bütiinleştirmiş, teknik ve motivasyon kapasitesi
yüksek bir kamu personel yapılanmasr oluşturularak sunduğu hizmetlerindeki kalitesi ile diğer kamu kurum
ve kuruluşlarına önderlik eden,

-Kamu düzeni ve güvenliği sağlanmış huzurlu ve kamu hizmetlerinden memnun bir toplumun
teminatı olmak,

-Evrak döngüsünü efi aza indirmek çaIışanların performanslarını sürekli geliştirmek, yeteneklerini
yönetime ve hizmetlere yansıtmak,

-Vatandaşa yansıyan bütün uygulamaların basit, hızlı kaliteli ve tek bir noktada yapılabilmesi için
gerekl i düzenlemeleri yapmaktır.

C-HUKUKİ DAYANAK
1-5442 Sayılı İl İdaresi Kaırunun 27.ve 3l. maddeleri,
2-İçişleri Bakanlığının 07 .05.2002 tarih vç 121461 sayılı İyi Yönetimin Geliştirilmesi genelgesi,
3-İçişleri Bakanlığının l5.09.2008 tarih ve 2008161nolu Genelgesi.
4-İçişleri Bakanlığının 03.09.2009 tarih ve 216t sayılı yazısı.

D-TEMEL onĞrnıgR:
-Hukuka Uygunluk,
-Hızlı ve Nitelikli Hizmet,
-Demokrasi,
-Verimlilik,
-Eşitlik,
-İnsan Odakhhk,
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-Katılımcılık,
-Öncülük,
-İşbirliğine Açıklık,
-Paylaşım,
-İnsan Haklarına Saygı ,

-Çevreye Duyarlılil<,
-Ulaşılabilirlilik,
-Çağdaşlık,
-Sürekli Gelişim,
-Hesap Veri lebil irliI ik.
-Uzmanlık.

E-202|-2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI :

l-Kamu personelinin çağdaş bir anlayışla etkin ve verimli bir şekilde hizmet vermesine dönük
teknik kapasitesini yükseltecek, moral ve motivasyonlarınr geliştirici yönde eğitim çalışınaları (Halkla
İlişkiler, İletişim kalitesi, kişisel gelişim v.b) konularda yapılarak, vatandaş nezdinde de yapılacak
araştırmalarla sonuçlar değerlendirileçektir.

2-Kamu hizmetleriniıı daha etkin ve verimli sunulması amacıyla hizmetin gerektirdiği kamu ve özel
seldör kuruluşlarıyla işbirliğine gidilerek kaynakamlık ve ilgili birimlerin hizmet kapasitesini ve aırlayışrnı
gelişti rmeye dönük işbirlikleri yapılacaktır.

3-Sosyal Yardrmlaşına ve Dayanışma Vakfinca (ilgili kurumlarla işbirliği yaparak sosyal
yardımların objektif ve en hızlı şekliyle muhtaç vatandaşlara ulaştırılırıası ve bu vatandaşlarımıza dönük
yardımların çağdaş sosyal devlet anlayışr çerçevesinde çeşitlendirilerek onların yaşam kalitelerini
arttırılmas ı na dönü k proj eler hazırlanarak takib i sağlanacaktır.

4- İlçe Tarıın ve Orman Müdürlüğünce ilçemizde tanın faaliyetlerinin tüm köylerimize yayılmasını
sağlamak ve verimi arttırmak için gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır.

5- İlçe Tarıın ve Orman Müdürtüğünce (ilgili krıruınlarla işbirliği yaparak) köyleriıı mevcut imkan
ve kaynakları doğrultusunda, köylünün yaşam ka|itesini yükseltecek ve bu bağlamda köyden şehre göçü
engel lemeye dön ük projeler ge liştirilecek ve uygu lanaçaktır.

6-Yeni tarımsal ürün ve tekniklerinin yaygınlaştırılması için her yıl bir ürünün özendirme amaçlı
ekim/dikiminin yapılması ve çiftçilere tanıtımrnın yapılması sağlanacaktır.

7-Büyük ve küçükbaş lralvan aşıIarının tamamlanması, aşıstz ve sağlık raporu bulunmayan
hayvaırların nakli ve kesilmeleri öıılenecektir.

8-Köylere Hizmet Götürıne Birliği'nce köylerin altyapı çalışmaları ve istidamın artırıIması yönünde
gerekl i çal ışmalar yapı lacaktır.

9-İlçe MilIi Eğitinı Müdürlüğünce gerek eğiticilerin, gerekse öğrencileıin başarıya dönük
motivasyonlarını ve veriınliliklerini arttırmak amacıyla AB ülke|erindeki kuruluşlarla işbirliğine dönük
projeler lrazırlanacak ve bunların takibi ile İlçemiz okullarındaki sınıf mevcutlarıırın düşürülmesi konusunda
çalışmalar yapılacaktır.

l0-0kul çağında olup da okula gideıneyenlerin tespitinin yapılması, okula devam etmeıne nedenleri
araştırılarak okula devam etmeleri konusunda lıer türlü imkAnıır sağlanacaktır.

l l-İlçe Sağlık Müdiirlüğü'nçe İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetınelik uyarınca içme
sularının tahlilieriııin yapılmasını sağlamak.
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Ayrıca; Kanunlarla tarafımıza verilmiş ve aşağıda maddeler halinde yazılan görevler
yerine getirilecektir.

1-İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yöııetıneliğin
8.maddesi uyarınca olıışturulan ve insan hakları kı.ırulıınun çalışmasını kolaylaştıran halkla ilişkiler ve
iletişim faaliyetleri, insan hakları eğitimi ve insan hakları bilincini geliştirme ve insan hakları ihlallerini
araştrrma, inceleme ve değerlendirme komisyonu çalışmalarına devam edilecektir.

2- Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkınıır önemli bir insan hakkı olduğu değerlendirilerek, İl ve İlçe
İnsan Hakları Kurullarının Krıruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 1llj ııaddesi
gereğince çevre bilincini yaygınlaştırma amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

3-5651 sayılı İnternet Oıtamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bıı yaymlar yoluyla işlenen
suçlarla mücadele edilmesi hakhnda kanun çerçevesinde internet kafe denetimleri yapılacaktır.

4-Gelişeır ve değişen mevzuat hakkında personelin bilgilendirilmesi için Hizmçt İçi Eğitim
programlarının hazrrlanarak uygulanmast yapılacaktır.

5-442 saylı Köy Kanunu ve Köy İdarelerin Hesap Talimatnaııesinin 11.maddesi hükmü gereğince
köy bütçelerinin eır geç 8 Aralık akşamına kadar incelenerek onaylanması sağlanacaktır.

6-İçişleri Bakanlığı'nın 06.03.2002 tarih ve Eğitim Dairesi Başkanlığı B.05.EĞT.0.00.00.06/404-
2ll|-138 sayılı emirleri ekinde Taşra Teşkilatı Hizmet İçi Eğitim Planı gereğince hizmet içi eğitim
programlanna personelin katılımı sağlanarak, hizmet içi eğitim verilecektir.

7-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinmç Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına ilişkiıı Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelikte beIirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla
çoğaltılamaz, kullanılamaz, erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayınlamaz. Bu ıııadde
hükmüııe aykrrı olarak erişilen bilgi veya belgeleri ticari amaçla çoğaltanlar, kullananlar veya yayınlayanlar
hakkında kanunların cezai ve hukuki sorumluluğa ilişkin hükümleri uygulanır... şeklinde olup, madde
hükmü gereğince bilgi edinme hakkının kullanımına ilişkin yürütiilen işlemler İlçe Kaymakamı tarafindan
denetlenecektir.

8-Mulrtarların görev ve sorumluluklarr, köy lresapları, köy bütçeleri, köy orta mallarının idaresi,
gelirlerin tahsili ve harcamalarda dikkat edilecek lrususlar, tutulacak defterler ve evlendirme iş ve işlemleri
ile muhtar|arı ilgilendiren diğer konularda yıl içerisinde lıazırlanacak program doğrultusunda hizmet içi
eğitime tabi tutulacaklardır.

9- *5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu"nuıı 27.maddesi 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki Kanuıı, Resıni Yazışma Kurallarıııı Belirleyen Esaslar, Valilik ve Kaymakamlık
Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi ile İçişleri Bakanlığı İmza Yetkileri
Yönergesinin 15.maddesi hükümleri uyarınca Kaymakamlık İmza Yetkileri Yönergesinin hazırlanmasına
devam edilecektir.

10-5442 Sayılı İl İdaresi Kanuıru'nun 3l. maddesinde yer alan "Kaymakamlar, adli ve askeri daire
ve müesseseler dışında kalan bütün devlet daire ve müessese ve işletmeleriıi ve özel işyerlerini, özel idare,
belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve
denetlemeyi bizzat, veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz
genel müdürlilk mllfettişleri vasıtasıyla oıtaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya
ilgili müfettişleri marifetiyle denetler. Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini
düzenlemek ve denetlemekten sorumludur; kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın
işlemesini gözetim ve denetimi altında bulundurur." Hükmü gereğince gerekli denetimler yaprlacaktır.

11-*5442 sayılı İl İdaresi Kanunu"rıun 36.maddesinde yer alan, "Kayınakam, her yıl ilçenin
bucaklarıyla köylerinin en az yansını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder" hükmü gereğince köy devir-teftiş
işlemleri yapı lacaktır.
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12- *5442 sayllı İl İdaresi Kanunuıı"4O,maddesinde yer alan, "Kaymakam, lüzum gördüğü
zamaı|arda ilçe idare şube başkaniarıyla diğer memurları ve belediye ve ticaret ve ziraat odaları
başkanlarını çeşitli işler ve kanunlarıır tatbikatı üzerirıde görüşmek üzere heyet halinde toplar.

Toplantılar için yapılan çağrıya gelmemek vazifeden kaçıııma sayılır. Toplantıda alınan kararlar
valiye bildirilir" hükmüne uygun işlem tesis edilmeye devam edilecektir.

13- l593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu" 26.maddesi gereği, umumi Hıfzısıhlıa Meclislerinin,
olağanüstü durumlar hariç, ayda bir kez olağan olarak toplanması sağlanacaktır.

14-"5442 sayılı İl İdaresi Kanunu" 3l52 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilatve Görevteri Hakkındaki
Kanun" ve Valilik ve Kaymakamhk Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca
Görev Bölüınü yapılarak ve güncellenmesi sağlaırarak personele tebliğ edilecektir.

15-"İl ve İlçe İnsan Hakları Kuru|larının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında
Yönetmelik'in l2.maddesi gereğince karakol ve nezarethane denetleme formlarını inceleyerek varsa
aksaklıkların giderilmesihususunda ilgililere tavsiyelerde bulunulacaktır.

16- Jandarma Genel Komutanlığının 09.02.1983 gün İSrrl.+Ot1-1-83/PL.Ş.(100) sayılı emirleri
ekindeki" Askeri Firar, Bakaya, Yoklama Kaçağı. İzinsiz ve Saklıların Kayıt Takip ve Yakalanmaları ile
lraklarında yapılacak hukuki işlemlere ait yönerge (JY:200-20)"nin 3.bölümünün S.maddesi uyaflnca;
ilçe|erde, her yıl Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının ilk haftasında yapılması gereken askeri firar, bakaya
yoklama kaçakları ile ilgili toplantı düzenli olarak yapılacaktır.

17- Emniyet ve Asayiş işlerinde İl. İlçe ve Bucaklardaki Jandafma ve Eınniyet Ödevleriııin
Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretinin ve Aralarındaki Münasebeti Gösterir Yönetmelik'in
4.maddesi ile Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nin 146.maddesi gereği her gün saat
l 1.00'de asayiş saati uygulaması yapılacaktır.

l8- Emniyet ve Asayiş Planlarrnın Hazır\ama ve Uygulama Yönergesiniıı 2.bölüm 3lf ve g maddesi
hükümleri uyarınca planlarla ilgili olarak Kaymakam emir ve direktifinin alınarak dosyasma konu|ması ve
İlçe Jandarına teşkilatı ile ortaklaşa cezaevi, müdahale, emniyet ve tahliye planlarının hazırlanması
sağlanacaktır.

l9-"TaşınmazMal Zilyetliğine Yapılan Tecar.üzleriıı Önleıımesi Hakkındaki Kanunun Uygu|aına
Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik'in 62.maddesine göre Kaymakamlıklarca 309l sayılı Kaııuna ilişkin
soruşturma ve infaz işlerinde görevlendirilecek personelin, her yıl Ocak ayında hizmet içi eğitime tabi
tutul arak, son uç raporlarının dosyas ında saklanması sağlanacaktır.

2a- 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu'nun daha
iyi anlaşıla bilirliğini sağlamak amacıyla Ön İnceleme için görevlendirilen memurlara seminer verilecektir.

21-İlçe İdare Kurulunun haftanın bir günü çağrısız olarak toplanması için yılbaşlarında alınan karar
doğrulfusunda her hafta Çarşaınba günleri saat 11.30 'da toplanması sağlanacaktır.

22-İlçe Kaymakamı veya görevlendireceği bir personel tarafindan Köy Altyapılarının
Destek[enmesi içİn verilen kaynakların denetimi Çaycuma Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götiirme Birliği
Başkanlığı ve İl Özel İdare Yatırımlarınııı denetiınleri yapılacaktır.

23-Kamu kurum ve kuruluşlarrnca evrak döngüsü azaltılarak, gereksiz bürokratik formaliteler
kaldırılacaktır.

24- Kamu kuruın ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından Çalışaııların vatandaş odaklı kamu
yönetimi ve kamu yönetimi kültiirü anlayışırı öğrenmeleri ve sürek|i davranışlar haline getirmeleri
aınac ıyla düzenli eğitimlerinin planlaınas ı ve uygulanması yap ılacaktır.

25-Kamu görevlilerinin insan haklarına saygılı olmalan konusunda bilgilendirilmesi ve insaır
haklarına aykırı eylemlerin meydana gelmemesi hususunda daire amirlerince gereken tedbirlerin alınarak
uygulamanın takip edilmesi sağlanacaktır.
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F-Hizmet Standartlarr Hazırlanmasr:

1-Kurumlarca vatandaşa sunulan hizmetlerin standartları hazırlanacak, hizmetin başvurrı
aşamasında isteırilen belgeler, sonuçlanma süresi ve başvuru makaınları belirlenerek bu tablolar kurumun
vatandaşrn rahatça görebileceği yerine asılmasr sağlanacaktır.

2-Başvuruların kolaylaştırrlması, iş sunum yöntemlerinin basitleştirilmesi, vatandaşların yasal
zorunluluk olınadıkça büfiin işlerini ilçedeki kurumlarda bitirmesinin sağlanacaktır.

G-Kurumlar arasr İşbirliği yapılmasr:

Biitün kamu kaynaklannın kamu hizmetlerine sunulması esastır. Bazı kurumlarda kullanılmayaır
kaynaklar varken, diğer kurumlarda kaynak yetersizliği nedeniyle hizmetlerin aksamasına yer verilmeyecek,
kuruınlar arasında sürekli işbirliği ve bilgi alış verişi sağlaıracak, hizmetin aksatılmadaır yerine getirilmesi
için başka bir kuruında bulunan kaynaktan yararlanılması sağlanacaktır.

Tüm kurumlar Kayıt dışılığın aza|tıIması, kayıtlılığın özendirilmesi, yaprlacak denetim ile kayıt dışı
ekonomik faaliyetlerde bulunanların saptanması ve kayıt içine alınması yönündeki çalışmalara katılacaktır.

H-Yetki Devri:

Yetkinin, işi yapan ve sorunların çözümüıre en yakın birimlere aktarılması temel ilke olacaktır.
Yapılacak düzenlemelerle fonksiyonsuz havale işlemleri tamamen kaldırılacak, üst yöneticiler sadece
önemli konuları içeren evrakı havale edecek ve imzalayacaktır.

Yazışmalar, yazışmalarııı şekil ve içerik açısından 10lW1984 tarihli ve 3056 sayıh Kanunun 2 nci
ve 33 üncü maddelerine göre, Cumhurbaşkanlığı'rıca 09106/2020 tarihinde 2646 sayılı kararı gereği,
1010612ö20 tarih ve 31l5l sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Resmt Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik" i|e 5442 SayıIı [l İdaresi Kanununa göre uygun biçimde Çaycuma
Kaymakamlığı İmza Yetkileri Yönergesi doğultusunda yapılacaktır.

I-İşgücü kaybınrn önlenmesi:

Kamu persoııelinden en iyi şekilde yararlanmak amacıyla; işe gelmeme, sürekli izin ve rapor
krıllanma, çalışma saatlerine uymarTa, çalışma saatleri içinde iş yerinden geçici ayrılmalar, uzun süreli
ziyaretçi kabul etme ve ziyaretlere gitme, verilen işi zamanında bitirmeme gibi nedenlerden kaynaklanan
kayıplara rastlanmaktadır.

Bu tür kayıpların önlenmesi için, ilçe müdürleri günlük devam çizelgesinin düzgün futulması,
izinlerin hizmeti aksatmayacak şekilde yılbaşlarında planlanması, mazeret izinlerinin sadece yasal ve
zorunlu lrallerde kullaırdırılması, gün içiırde izin kullanmaların kısıtlanması, usulsüz alındığı şüphesi
uyandıran sağlık raporlarının üst sağlık kurumuna sevk edilmesinden sorumludur.

Resnıi kuruın ve kuruluşlarda uzun süreli gereksizziyaretçi kabulü ve ziyarete son verilecektir.

İ-Resmi taşıtların kullanımı:

Resmi taşıtların kullaııılmasında tasaıruf ilkesine uyulacaktır. Görev emri olmayan taşıtların göreve

çıkışı önlenecektir. Aracın çıkış ve dönüş kilometreIerinin tespitinin ve kontrolünden birim amirleri
sorumludrır.Araçlar sürekli çalışır vaziyetie bulundurulacak, araç si.irücüleri tarafindan kullanım hatalarının
en aza indirilmesi için gerekli bilgilendirme, uyarı ve takip yapılacaktır.
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J-Tasarruf Önlemteri:

l-Kamu hizınetlerine sunulaıı araç ve tüketim malzemeleriııin kişisel aınaçlar için kullanılmasına
izin verilmeyecektir.

2-Kamu kurumlarının genel ısrtma sistemine ek olarak, çalışma alanlarında elektrik sobası
kullanılınayacaktır.Enerjiniır verimli ve etkin kııllanılması yöııüırde Enerji ve Tabii Kayıraklar Bakanlığı
tarafindan www.eie.gov.tr internet adresinde yayımlanan tedbirler konusunda gerekli tedbirler alınarak
uygu lanması sağlanacaktır.

3-Aynı biı-ıada bulunan daireler ortak kullanabileçekleri tüketim ınalzemeleri ve tesisleri birlikte
kullanacakiardır.

4-Akaryakıt tasamıfu bakımından, aynı yerleşim biriminde göreve çıkacak kurumlar birlikte
harekete edecekler ve bu konuda işbirliği ve koordine sağlanacaktır.

S-Alım, satım, yaptırırra ve kiralamalarda Kamu İhale Yasası ve ilgili Yönetmeliklerle getirileıı
hüküınlere uyulacak, rekabetin ve uygun fiyatın sağlanması için önlem alınacaktır.

K-Yönetim geiiştirilmesi ve açıklık stratejisi:

Kurumlarııı gerçekleştireceği toplantılar, yasal giz|ilik özelliği buluırmadıkça halka açık olarak
yapılacak, toplantıda alınan kararlar ve toplantı sonuçları halka duyurulacaktır.Toplumu yakından
ilgilendiren kararlann alınmasında, kamu hizmetlerinin planlamasrnda ve yürütülmesi sırasında sivil toplum
kuruluşlarının, mahalle ve köy muhtarlarının, yerel yönetimin ve konusuna göre özel şirketlerin ve ilgili
kişilerin temsil edildiği, görüşlerinin alınabildiği ve inisiyatif kullanmalarına olaııak sağlayaıı bir
yapılaıımaya gidi lmesi gerekl id ir.

İlçe müdürleri Kaymakamlıkla eşgüdüm içinde bu çalışma biçimini uygulamak zorundadır.
Özellikle ihale gibi akçalı konularda, duluruların mutlaka en gelişmiş araçlarla yapılması, yasal kısıtlamalar
olmadığı durumlarda mutlaka herkesin girebileceği ve izleme iınkAııı oları yerlerde toplantr yapılınasr
sağlanınalıdır.

L-Bilgi alma hakkrnrn kullanılmasr stratejisi:

Bilgi Edinme Hakkı Kanunı-ında belirtilen esaslara eksiksiz uyulacaktır. Talepler yakından
izlenecek, dilekçe ve bilgi istenilen konuların analizleri yapılarak muhatabına belirtilen süre içinde cevap
verilmesi ve bilgiye erişim sağlanması eksiksiz uygulanacaktır.

M-Oda sisteminden salon sistemine geçiş yapılma§ı:

Mimari bakıından engel bulunmayan bütün binalarda mevcut oda sistemine dayalı çalışma düzeıri
değiştirilecek ve odalar birleştirilerek, motivasyon, verim ve denetimin artırılınasına yardımcı olaçak şekilde
yönetici ve personelin bir arada çalıştığı salon sistemine geçilecek, fiziki olarak salon sistemine
geçileıneınesi durunıunda ise, kapalı kapıların yarattığı güvensizlik ve söylenmelerin önüne geçilmek için
oda kapılarınrn mesai saatlerinde açık tutulması sağlanacaktır.

N-Performans Değerlendirmesi:

Kuruluşun stratejik amaç ve hedçfleriniı-ı yerine getirilmesi srrasında ulaşılan sonuçları ölçmek için
tespit edilecek perfbrmans kriterleri kuIlanılacaktır.

Kurum içinde personel arasıııda görev bölümü yapılarak, her bir personelin yapacağı iş|er
bçlirlenerek talimat şekline getirilecek ve ilgili personele tebliğ edilecektir.
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Performansın ölçülmesi:

Belirlenen performans kriterlerine göre yapılan ölçüm sonucunda; düşük performans
değerlendirmelerinde, performans düşüklüğünün nedeninin tespitine yönelik değerlendirmeler yapılarak,
personel görevlendirme, hizmet içi eğitim, motivasyon ve varsa kaynak gereksinimi belirlenerek alınacak
tedbirlerle sorunun giderilmesine çalışılacakfir.

Performansa dayalı denetimin öncelikli amacı, kamu hizmetinin en iyi şekilde sunulmasıırı
sağlamaktır.

Plan, kaınu kurumlarına duyurulacak, geliştirilerek siirekli uygulanacak ve kurum denetimlerinde
değerlendi ri lecektir.

O-Kurumlarrn alacağı çeşitli tedbirler;

1)Bilindiği .jzere, Aııayasamızın l7. nci maddesiı-ıe göre lıerkes yaşama maddi ve manevi varlığını
koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 56 ncı maddesi de Devlete, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı
iç inde sürdürmes i n i sağlama görevi verm iştir.

Bu çerçevede vataırdaşlarlrnızln sağlıklı yaşamasnı sağlaınak amacıyla adil, eşit. ulaşılabilir. etkin
ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunabilmek için başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı başarı ile
uygulanmaktadır. Sağ|ık kurum ve kuruluşlafinca hizmet sunumunda en ktiçtlk bir aksamaya müsaınaha
gösterilemeyeceği bilinmekle birlikte, son zaman|arda acil sağlık hizmetlerinin sunumunda
vatandaşlan ın ızın ııünferit mağduriyetl er yaşadığı gözl enmekted ir.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi Yöneticiliğince gerekli tçdbirler alınaçaktır.

2\03106120|l tarihli ve 633 sayılı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınıır Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükrnünde Karaınanneniır 2'nçi maddçsi ile; "Çocukların her türlü ilrınal ve
istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini
koordine etınek, çocuklara yönelik sosyal hizınet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu
kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak" görevi Aile ve
Sosyal Politikalar Bakan lığına veri lıni ştir.

Bu çerçevede Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendiıme Kurulu'nurı 20l2l9 sayılı Genelgesi gereği
Krırul tarafından alınan kararların il ve i|çe düzeyinde ı-ıygulanması, sonuçlarrnın izleıımesi ve
değerlendirilmesi amacıyla il ve ilçe kurulları kurulmasına Kurulca karar verilebilecektir. İl ve ilçe
kurullarının kimlerden oluşacağı, görevleri ile çaiışma usul ve esasları Kurul tarafindan belirlenecek, Aile
Çalışma ve Hizmetler Bakanlığınca alrnan kararlar Sosyal Hizmetleri İlçe Müdürlüğü'nce ilgili kurumIara
dulrrrulacaktır.

3)Bilindiği gibi kişileri ve gelecek nçsilleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak ve herkesin en
temel haklarından biri olan temiz hava soluyabilmesini sağlamak amacıyla, 4207 sayılı "Tütiin
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun" ytirürlüğe konulınuş ve 5727 sayılı
Kanunla da önemli değişiklikler yapılmıştır

Yapılan bu değişiklik ile l9 Teınmuz 2009 tarihinden itibaren; kahve|raııe, kafeterya, biralıane gibi
eğlence hizıneti verilen işletmelerde ve lokantalarda da, sigara içme yasağına uyum sağIanması yasal bir
zorun luluk haline gelmiş bı"ılunmaktadır.

Sigara yasağı ile ilgili uygu|amada, birliğin sağlaırınası ve herlıangi bir aksaklı.k yaşanmaması
amacıyla, Başbakanlıktarafurdan 16 Temrnuz2009tarih ve77290 sayılı Resmi Gazete de,2009 / l2 sayılı
* 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanmasl" ile ilgili bir genelge yayımlanmıştır.

Anrlan Genelge gereği İlçe Sağlık Müdürlüğü ve denetimle görevli zabıtave güvenlik kuvvetlerince
gerekli tedbirler alınacaktır.
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Ö- Çaycuma Kaymakamlığı Swot Analizi;

Çaycuma Kaymakamlığının iç yaplstnın güçlü ve zayıf yönleri ile görev yaptığı oılamdan
kaynaklanan fırsatlar ve tehditlerin be l irlenmes i nde;

İlçe idare şube başkanları (İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Yazı İşleri Müdürü,
İlçe Özel İdare Müdürü, İlçemalmüdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayaı-ıışma Vakfı Müdürü .1 İlçe Kayınakaınının başkanlığında zaman zarnan bir araya
gelerek halkıır kamıı kuruınlarına bakış açlsrnı ortaya koyabilınek için göriişme ve gözlem yöntemi de
kullanacak, alınarı kararlar Kaymakaml ı k Web sitesinden yayınlanacaktır.

P-Sonuç;

Bu Stratejik Plan, geliştirilerek sürekli uygulanacak olup
kuruluşları kendi stratejik planlarını hazırlayarak hizmete yönelik
yeniIeyeceklerdir. \l o l lzozı

ayrıça, İlçemizdeki resmi kamu kurum ve
vatandaş odaklı hizmet planlarını devamlı

i\^o>c(-,
Muharrem COŞGUN

Kaymakam
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