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2611 0/2018 tarihIi ve 2018/202 sayIiI Cwnhurba~kanhgl Karan iIe Mu~ il ine VaIi 
olarak atanarak 06/1112018 tarihinde goreve ba~laml~ bulunuyorum. 

Vatanda~lanmlZln huzur ve mutlulugu Devletimizin asli gorevleri arasmda Ir. Tum 
vatanda~lanmlzm her tiirlii hizmete en seri ve gecikmeksizin ula~lml , vatanda~ memnuniyeti 
biiytik onem arz etmektedir. 

Bu itibarla; 

1- Vatanda~lanmlzm kamu hizmetlerinden etkin ve seri yararlanmalanna yonelik her 
tiirlil tedbir ilc;:e Kaymakamlanmlz ile Kurumlanmlz tarafmdan bizzat bi rim 
amirlerince ahnacaktu. 

2- Aksamalar derhal Valilik Makamma bildirilecektir. 
3- Hizmet sunumunda istenen standartlara ve siirelere riayet edilecektir. Randevu ile 

c;:ah~an hizmetlerde (Pasaport gibi) belirlenen standart surelere uyulacak, 
gecikmeye mahal verilmeyecektir. 

4- Vatanda~lara giiler yiizlii davrandacak ve iyi muamele edilecektir. 
5- Vatanda~Iann hizmet aldlklan mekanlar ba~ta olmak uzere tUm mekanlar tertip ve 

duzen ic;:inde bulundurulacaktlr. 
6- Kamu personelimiz klhk klyafet dahil memuriyete yakl~lr bir tutum ve davra01~ 

ic;:inde olacaktlr. 
7- Kamu hizmetlerinde C;:lktl kalitesini arttlrmaya yonelik c;:abalara aglrhk verilecektir. 
8- Verilen emirler gecikme ve terahiye mahal vermeden, ikinci bir uyanya neden 

olmadan yerine getirilecektir. 
9- Kamu diizeninin korunmasl Devletimizin asli ve vazgec;:ilmez gorevlerindendir. Bu 

nedenle kolluk faaliyeti c;:erc;:evesinde kolluk kuvvetlerini destekleyici ve yardlmcl 
olucu her tiirlii tedbir diger birim amirlerince almacaktlf. 

10- ValiIik Makammca onceden bilinmesi gereken hususlar zamanmda, tam ve dogru 
olarak rapor ediIecektir. 

Kamu gorevlileri oIarak vatanda~lanmlZln hizmetinde oldugumuz bilinciyle hareket 
edilecek; Taraflmdan verilen emirIer derhal , gecikmeksizin yerine getirilecektir. 

Tiim mesai arkada~Ianma c;:ah~malannda ba~anlar diler; B irtilen hususlara riayet 
edilmesini onemle rica ederim. 

Duzbz 

KuhOr Mahistasyon Cad. Ataturk Bulv.HUkilmet Kon a!S1 Kat 2 Bilgi iyin : Serd al KARABUDAK 
TelefonNo (436)2 12 100 1 f aks No(436)2 12094 6 BUROMEM URU 
e-Posta : ozelburo@mus.gov.tT internet Adresi: ww w. icisleri .gov .lr Te l~ f(\n N~ · 

www.icisleri.gov.lr

