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Kamu hizmetlerinin sunumunda "Yöneıişim" ve "Yönetime katılnıa" kavranıları ön
plana çıkmış. her 1,önüyle hizmet kalitesinin artırılması önem kazanmışttr. Bunun hayata
geçirilebilmesi için vatandaşların yönetime ilişkin şikal,et. talep. göriiş ve öııerilerini kolayca
iletebilme|erine 1önelik iyi işleyen. hızlı ve etkin bir sistemin kuruIması. ı,iineıin-ıiıı başarısı
için olduğu kadar. deınokrasinin sağlıklı bir biçinıde işlemesi açısından da vazgeçiIınez bir
gerekliliktir. Şikayeı. ıalep" görüş ve önerilerin derhal işleme alınıp değeı.lendirilnresi.
sonuçlandırı lması ve ilgilisine süratle cevap verilmesi de avnı derecede önem iaşıııakladır.

l2 Ekiın 20l8 taı ih ve 20l 8/ l3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde: '.Kamu
hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen. çözüm iıreten. sonuç r,e ratandaş odakIı
devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin öncelikli
hedefl erindend ir. Kamu hizmetlerinde hantaIlığa sebebi",..et ı eren hususIarın ortadan
kaldırılması. milletimize hizmetlerin si.iratli ve en iyi şekilde sunulması. devleı ve millet
büti.inleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılı,ııası gerekmektedir. kanıu kı,ırum ve
kuruluşlarına vapılan lüııı başvuıulaıda. talebin soı,ıuç landırı]ması başka bir idaı,i ıııakamın
görev alanında kalsa dahi, başvurular anında incelenerek takip edilecek. taIebin ilk başvuru
yerinde neticelendirilnıesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlenıler lıakkında
gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek. başvuruların süratli ve doğru sonı.ıçlan<J ırı lması
aırıacıvla gerekli tüm tedbirler alınacaktır." deniInıektedir.

Buııa göre: Kamu Kurum ve KuruIuş|arıııda Cumhurbaşkanlığı İletim Merkezi
(Cİ 1\4ER ) başvurutarı l-ıakkında;

l- Cumhurbaşkaıılığı İletişinı Merkezi (CİMER) Kullanıcı ve Cevap Oııa1,|a.v ıcıların
vatandaşa en doğru cevabı ulaştırılmasında gereken özeni göstererek. vataırdaşların
taleplerini gerçekleştirnıe düzeylerini takip edeceklerdir.

2- İşlen'ı. süreç ve cevapların geciknıesinden kaynaklanacak oluşabilecek nıuhteınel hak
kar'ıplarının ve negatif algtnın önüne geçilnıesi en öneıırli hedefimizdir. Kı.ıruııı r,öneticileri:
sürecin takibi. gizIilik ve veriIen cevapların niteliği iIe ilgili sorunrlulı.ıklarının verine
getirilmesi ile beklemel,e alınan evraklar hakkında iş|eyiş ı,e süreç hakkında ara cevap
ıerilmesinin takibinden sorunıludurlar.

3- CiI!{ER sisteminde tanımlı personellerin atama. 1,er değiştirme. enıektilik. istifa etnıe
ve diğer sebeplerle görevinden ayrılan personelin yerine görevlend irilecek olan peı-sonel
*lj}u belge elcktronil imzalıdıı, imzalı surelinin aslını göımck için,/rDJ., ırı n,, e-i.,^/eıl, go ı. r. 6],failJlr!,fı1l.rra adresine
8ircrck(li:]jJi:J-!;,TZil-yu6+yN-d3FUGl.] l.{hSTNtdV) liodııılır }nztıllz.
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bilgilerinin ivedi olarak yetkili Kuruma zanıanında bildirilecektir.
4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında. 307l sa1,,ılı Di|ekçe Hakkının Kullanılması Kanunu

ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre y,asaI süresi içinde cevap ıerilerek.
kurumda sisteme tanım|ı yetkili amir tarafından yasal süresi içiırde onaylaıınıası
gerekmektedir. Söz konusu Kanunlarda belirtilen yasal süreler içinde ceıap v,e onay siiresi
geçtiği takdirde ilgililer hakkında yasal işlenı başlatılacaktıı..

Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
İlanen tebliğ olunur.

Dr.Zülkif DAĞ1-1
Vali
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