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ÖZEL DOSYA

NEDEN İZDES: AMAÇ VE 
HEDEFLERİ  

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkila-
tı ile bağlı kuruluşlarımızın arasında-
ki ilişki ve koordinasyonu artırmak, 
taşra birimlerimiz ile vatandaşları-
mız arasındaki iletişim kanallarını 
güçlendirmek, Vatandaşlarımızın 
hizmet noktasında beklenti ve ta-
leplerine hızlı ve etkin bir şekilde 
karşılık vermek, Taşra birimlerinin 
mevcut kurumsal yapılarını yeniden 
gözden geçirerek, modern kamu 
yönetimindeki güncel gelişmelere 
ve yeni hizmet sunum yöntemlerine 
uygun olarak örgütlenmelerine yö-
nelik öneriler geliştirmek amacıyla 
İZDES Projesi uygulanmaktadır.

İZDES süreçleri başlangıç olarak 2 
aşamada ele alınmıştır.

Birinci aşama kapsamında; 

1. Saha ziyaretleri tamamlanmıştır. 
6 kişilik ekipler oluşturularak 81 
ile çalışma ziyareti gerçekleştiril-
miştir. Bu çalışma kapsamında 
Bakanlığımız taşra birimlerine 

ilişkin aşağıda belirtilen başlık-
larda kurumsal kapasite araştır-
ması yapılarak veriler değerlen-
dirilmiştir.

a. Araç durumu

b. Bina durumu

c. Erişilebilirlik

d. Organizasyonel yapı

e. Bilgi Sistemleri alt yapısı

f. Birimler arası koordinasyon

g. Personel yapısı

h. Halkla ilişkiler ve tanıtım

i. Hizmet durumu

j. Güvenlik durumu

2. Hazırlanan raporlar ile hizmet 
sunum süreçleriyle ilgili aksayan 
noktalar belirlenmiştir.

3. İZDES yazılım programı geliştiri-
lerek bulgular elektronik ortama 
aktarılmıştır. Karşılaştırılmalı ola-
rak takip yapılabilmektedir

4. Sorunlara yönelik öneriler geliştiri-
lerek merkez ve bağlı birimlerimiz 
ile valiliklerimizle paylaşılmıştır.

5. Hazırlanan raporlar doğrultu-
sunda eksiklikler kurumsal baz-
da yerel ve merkezi düzeyde ay-
lık olarak takip edilmektedir. Bu 
kapsamda;

a. Valiliklerden aylık olarak ra-
por alınmaktadır,

b. Valiliklerden gelen raporlar 
doğrultusunda illerin sorun-
ları çözüm önerileri ile bera-
ber değerlendirilmektedir,

c. Gerçekleşen ve gerçekleş-
meyen bulgular genel ölçek-
te raporlaştırılmaktadır.

İkinci aşama kapsamında; 

Daha aktif, daha hızlı, daha şeffaf 
ve daha az maliyetle birebir ileti-
şim için; Sunulan hizmetlerden fay-
dalananları dinliyoruz, Yaşadıkları 
iyi tecrübeleri paylaşıyoruz, Kötü 
izlenimleri gideriyoruz. Memnu-
niyet prensiplerini belirleyerek, 
yönetim stratejileri hazırlıyoruz.  
Hizmetlerimizi vatandaş odaklı ola-
rak sunulması yönünde politikalar 
geliştiriyoruz.

İZLEME VE 
DEĞERLENDİRME 
SİSTEMİ
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İDARECİNİN SESİ / EYLÜL / EKİM

İçişleri Bakanlığı Olarak İZDES 
Projesinin İkinci Aşaması Olan 
‘’Vatandaş Odaklı Hizmet Sefer-
berliği’’ Çalışmaları Kapsamında, 
Şimdiye Kadar,

• Yaklaşık 1.850 Vatandaşımız ve 
Göçmen Misafirlerimizle Buluşma

• Yaklaşık 300 ev ziyareti

• 450’nin üzerinde STK, Meslek 
Odası, Okul Aile Birliği ve Muh-
tar Birlikleri Temsilcileriyle Top-
lantı yapılmıştır.

Ayrıca;

24.10.2018 tarihi itibariyle 20 ilimi-
ze çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş-
tir. (Sivas, Muğla, Hatay, Şanlıurfa, 
Eskişehir, Çanakkale, Van, Bolu, Bit-
lis, Erzincan, Batman, Samsun, An-
talya, Aksaray, İzmir, Ordu, Mardin, 
Mersin, Siirt, Çankırı)

Ziyaret edilen her il için bir değer-
lendirme raporu hazırlanmıştır. 

• Böylece, yerel düzeyde vatan-
daşlarımızın ve toplumun farklı 

kesimlerinin memnuniyet algısı-
nı ölçerek,

• Yönetim stratejileri hazırlayıp, 
hizmetlerimizi vatandaş odaklı 
ve daha etkin bir şekilde sunabi-
leceğiz. 

İZDES çalışmalarına devam edilecek 
olup, Yeni dönemde İZDES çalışma-
larının ilk aşamasında gerçekleştiri-
len 2 ayrı çalışma birleştirilerek Ba-
kan yardımcılarımızın başkanlığında 
oluşturulan ekiplerle aynı anda ger-
çekleştirilecektir. 


