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Saat : l4:00

Toplantınn Yeri :İlçe Fadıl DEMİnEr Halk Kütüphanesi

İlçemiz Kaymakamı Sayın Hüseyin Remzi KONAK tarafindan yapılan açılış konuşmasında; Bu
toplantının 5442 Sayı|ı İl İdare Kanununun 40. Maddesi gereğince görülen lüzum üzerine yapıldığını
söyledikten soma toplantı gündemi olan aşağıdaki maddelerin görüşülmesine geçildi.

cÜNuBıvı vılnunr,nnİ
1. Toplantıya katılan ilçe idare şube başkanları, oda başkanları ve kooperatif başkanları tarafindan

kurum ve kuruluşlarrnca 2019 yılı içerisinde yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgi sunumu
yapıldı.

2. İlçemizde yapılan Kutlama, Anma Gün ve kurumlarımızca yapılan etkinliklere katılım
sağlanacaktır.

3. Resmi Gazetenin günlük takibinin kurum amirlerince yapılması mevzuatta meydana gelen
yenilik ve değişiklik olması halinde bu değişikliğin personelle paylaşılması ve ayrlca Makama
bilgi verilmesi,

4. Kurumlanmız tarafından yatırım programları takip edilecek, yatırımlarla ilgili aksayan durum
ivedilikle Makama bildirilecektir.

5. Mesai takibinin kurum amirlerince yapılmasr, mesai ile ilgili herhangi bir olumsuz|uğa mahal
verilmeyecektir.

6. Kurum için önem arz eden evraklar ve ödemeler hakkında Makama kurum amiri tarafından
ayrrca bilgi verilecektir.

7. Yaz aylarında ve bayramlarda ilçemizde meydana gelen nüfus artışı yoğunluğu nedeniyle bilhassa iş
yoğunluğu yaşayabilecek kurum personellerinin yıllık izinlerinin kurum amirleri tarafından gözden
geçirilerek iş yoğunluğu dönemine göre yıllık izin planlaması yapılacaktır.

8. Kurumlarımız tarafından 2019 yılı brifingi hazırlanıp en geç 02.01.2020 tarihine kadar
Makama sunulacaktır.

9. Kaymakamlığımızca 5442Sayı|ı İl İdaresi Kanun'un 27.ve 32. maddeleri ve 29.11.20|9 tarihli
Sinop Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi doğrultusunda hazrrlanıp, 11.12.2018 tarihli ve l399
sayılı yazımız|a kurumlarınıza gönderilen Kaymakamlığımız İmza Yetkileri Yönergesi ile
verilen yetkilerin kullanılmasrndan ve yönergeye uygun hareket eilip edilmediğinin
kontrolünden birim amirleri sorumlu olacaktır.



l0.

II.

|2.

Tasarruf tedbirleri olarak;
a)Kırtasiyecilikle mücadele edilip işlemlerin en az evrakla çözüme kavuşmasr ve gereksiz

evraklarrn kesinlikle talep edilmemesine özen gösterilmesi,
b)Her ttirlü israftan kaçınılması; zaman, taşrt, krrtasiye, elektrik, su, bina, telefon, demirbaş

malzeme vb giderlerin en aza indirilmesi,

Kaymakamlığımzdan kurumlarımıza giden günlü ve periyodik evrakların takibi kurum
amirlerince takip edilecek ve gecikmeye mahal verilmeden Makama sunulacaktır.

Kurumda personelin bilgi seviyesini artırmak amacıyla kurum içi eğitim hizmetlerinin belirli
plan doğrultusunda yapılması ve makama soncundan bilgi verilmesi konularında görüşmeler
yapıldıktan soffa;

Toplantıya katılan kurum amirleri oda başkanları ve kooperatif başkanlarının sorun ve
ihtiyaçlarına değinildi ihtiyaç ve sorunları olan ilçe idare şube başkanları ihtiyaç ve sorunlarını sözlü
olarak belirttikten soma, ilçemiz Kaymakmamı toplantıya katılan ilçe idare şube başkanlarına teşekkür
ederek saat l5:50'da toplantıyı kapattı. ll.|2.20|9

oaĞııııvı:
İş bu tutanak, bir örneği bilgi için Valilik Makamına (İl Yazı İşleri Müdürlüğü) diğer

örneklerinin ise ilçemiz Kamu Kurum ve Kuruluşlarında aynen uygulamak izere tanzim
edilmiştir. l 1.12.2019

#ffih. KAN

Kaymakam Müdürü


