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BOLU BELEDiYE BASKANLT6I

dneni oe6enlrNDiRME sisrEMi y6rurRe esi

siniNci gOLUrvr

Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanrmlar ve Yetkiler

AMA9

Madde 1: Bu y6nerge ile gallganlarrmrzrn kendi birimlerinde yapttklan iglerle veya

Belediyenin tUm faaliyet alanlarryla ilgili 96riig ve 6nerilerinin alnarak dUzenli olarak

deierlendirilmesi, Belediyenin geligimine katkr sallayacak cinerilerinin alrnmasr ve

degerlendirilmesine yonelik kural ve ycintemlerin belirlenmesi ile 6neri delerlendirme
sistemi kapsamrnda gergeklegtirilecek igleri ytiriitecek ki5i ve kurullarrn gcirev, yetki ve

sorumluluklarrnrn diizenlenmesi amacla n m aktadrr.

KAPSAM

Madde 2: Bolu Belediyesi'nin ttim birimlerinde y0riitUlen faaliyetlerle ilgili konularda

Belediyemiz gak5anlarr (memur ve norm kadro kapsamrnda daimi iggi statiisllnde galrganlar

ile gegici iSgi statiist.inde qahsanlar) dan cinerilerin alrnmasr ve bu dnerilerin delerlend irilmesi,

delerlendirme sonucunda en befenilen 6neri sahiplerinin cidtj llend irmesi ve gerekli

uygulamalarrn hayata geEirilmesi cincesinde yapllmasl gereken iglemlerin ttimUnii kapsar.

HUKUKi DAYANAK

Madde 3: t3/O7 /2005 tarih ve 25874 sayrI Resmi cazetede yayrnlanarak yUri.irltife giren

5393 sayrlr Belediye Kanununun 41-. ve 49. maddeleri ile bu yasanrn 41. maddesine dayalr

olarak grkartrlan 24/lI/2O75 tarih ve 2015/326 sayrlr Meclis Kararr, memurlarla yaprlan sosyal

denge s6zlegmesi, iggilerle yaprlan toplu iS s6zlesmesi ve 5620 sayrl Kanuna tabi gegici iSCi

stattisiinde g6rev yapan personellerin performans ve oneri g6stermeleri durumunda
cid ii llendirilmeleri ile ilgili 09.02.2016tarih ve 2076/23Q sayrlr EncUmen Kararr.

TANIMLAR

Madde 4: Bu ydnergede gegen;

a) Bolu Belediyesi 6nerim Var Sistemi (BOLOS):BOLoS ytiriiti.ilen faaliyetler, kurum
igi igleyig, personel ve vatanda5 memnuniyeti, kurum imajr ve tantttmti kaynaklarrn kullanrmr

vb. konularda daha etkin ve verimli olabilmek amacr ile Bolu Belediyesi galrganlarrnrn

6nerilerini su nd u klan bir sistemdir.

b) Oneri DeEerlendirme Kurulu (6Df): BOLOS i.izerinde toplanmrg tum onerileri
delerlendirerek uygulanmasr higbir gekilde mUmkLin olmayan 6nerileri eleyecek, elde kalan

dnerileri srnrflandrrarak puanlayacak ve en iyi 10 oneriyi tespit ederek Nihai Deferlendirme
Kuruluna sunacak kuruldur. Sekretaryasr Yazr igleri Mildilrli.i!ii personeli tarafrnoan
yi.iriitUltir.

c) Oneri: Belediyenin faaliyetleriyle ilgili sunulmug, Belediyenin hedefleriyle uyumru,
sunulan hizmet ve yijriittilen faaliyeti iyilestirmeye ydnelik ve Bolos uzerinden takip edilip
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d eferlen d irilebilen, herhangi bir konu veya alan iizerinde yaprlmasr gereken de[i5iklik ya da

yeni uygulamalarr agrklayan ifadeler bUtiiniidi.ir.

d) Nihai Deferlendirme Kurulu (NDK): Oneri Defierlendirme Kurulu (oDK) ijyelerince

de$erlendirilmig ve puanlama sistemine gdre odi.illendirmeye layrk bulunmug 10 adet <ineriyi

inceleyerek bunlar arasrndan cid tillendirilecek 3 oneriyi belirleyen kuruldur. Nihai

Defierlendirme Kurulunun sekretaryasr Yazr igleri M i..id i.irli..i!i.i personeli tarafrndan yiirUtiiliir.

e! Puanlama Sistemi (PS): Belediye galrsanlan tarafrndan sunulmug cinerilerin hangi

kriterlere gcire deferlendirilecegini, en belenilen ve ddUllendirmeye layrk bulunarak Nihai

Deperlendirme Kurulu'nun de[erlend irmesine sunulacak 6nerilerin nasrl puanlanacaIrnr

gdsteren puanlama sistemi ve kurallarrdrr.

fl odiillendirme Sistemi (oS): Bolos iizerinden gelen ve tiim degerlendirme ve

puanlama si.ireglerinin tamamlanmasrnrn ardrndan Bagkanlrk makamrnrn onayrna sunulmug

en be$enilen dnerileri sunmug Belediye galrganlarrnrn ne 5ekilde odtillendirilecefini ortaya

koyan kurallardrr. Odiillendirme sistemi kurallan mevzuat gergevesinde, Belediye Bagkanr

ta rafrndan belirlen ir.

iriNci gOLUwT

Genel llkeler, Usuller ve Sorumluluk

ONERitERiN TOPLANMASI

Madde 5: Belediye ga|tganlarr www.bolos.bolu.bel.tr web adresinde Bolu Belediyesi Onerim

Var Sistemi'ne TC kimlik numaralarryla girig yaparak dnerilerini sistem Uzerinden

gci n d ereceklerd ir. Bir kigi istedifii kadar farkh cineride bulunabilir. Birden fazla cineri igin farklr

bagvurular yaprlacaktrr. 0neri olarak yazrlanlar fikayet niteliginde ise, <ineri sahibi ki5iden bu

Sikayeti ortadan kaldrracak cineriyi de yazmasr istenecektir. Valnrzca gik6yet igerikli formlar

deferlendirme dr5r tutulacaktrr. Onerim Var Sistemi i.izerinden gelen her 6neri, otomatik
olarak clneri numarasr alrr ve elektronik ortamda kavdedilir.

Madde 6: Bilgisayar kullanmayan veya yazr| ortamda g6rii5 ve 6nerilerini sunmayr tercih

eden Belediye galt5anlarr igin, kurumun farklr hizmet binalarrna oneri kutularr konulacak ve

bu gahganlarrn 6nceden tasarlanmrg formlara, isim belirtmeden sadece TC kimlik

numaralartnt yazmalarr ve beklenen formatta 6nerilerini belirtmeleri istenecektir. Kutularda

biriken 6neriler, her ay sonunda Oneri Delerlendirme Kurulu sekretaryasr tarafrndan

toplanarak 0nerim Var Sistemine girilecektir.

6nrRi orGsnuNDiRME KURULUNUN BEriRrENMEsi

Madde 7: Oneri Delerlendirme Kurulu Uyeleri altr kigiden olugur ve Belediye Bagkanr

tarafrndan belirlenir. Kurulda Tefti9 Kurulu Mtid0ri] bagkanlrlrnda Yazr igleri Mi..idtirii, Strateji
Geli5tirme Mtid0ri..i, insan Kaynaklarr Birim Sorumlusu ve iki Teknik Birim Personeli bulunur.
Belediye Bagkanr, gerek gdrdiiiii takdirde, kurul i.iyelerini deligtirebilir.
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NiHAi DE6ERLENDiRME KURUTUNUN BEtiRtENMEsi

Madde 8: Nihai Deperlendirme Kurulu, Belediye Bagkanr ve 2 Bagkan Yardrmclsrndan olugur.

Belediye Ba5kanr, kurulun dofal iiyesidir ancak gerek gcirdti[U takdirde, difer kurul Uyelerini

deIigtirebilir.

orurRilrniu DEGERTENDiRiTMESi

Madde 9: Onerim Var Sistemi'ne gelen oneriler, olugturulmu5 Oneri De[erlendirme Kurulu

tarafrndan incelenir. Oneri Delerlendirme Kurulu, cineri deferlendirme kriterleri ve
puanlama sistemi dofrultusunda delerlendirme yapacaktrr. Gelen oneriler igerisinde higbir
katma deier iiretmeyen ve igerifiinde gcizUm <inerisi olmayan 6neriler ile Sikayet nitelikli
olanlar delerlendirme d rgrnda tutulacakttr.

Madde 10: Oneri De[erlendirme Kurulu tarafrndan yaprlacak puanlama neticesinde en
ytiksek puanr alm15 10 adet 6neri Nihai De[erlendirme Kuruluna sunulacaktrr. Nihai

Deferlendirme Kurulu yeleri kendilerine gelen cinerileri Onerim Var Sistemi Uzerinoen
delerlendirecek ve deferlendirme asamasr tamamlanacaktrr. Nihai Delerlendirme Kurulu,
oneri delerlendirme kriterleri ve puanlama sistemi dolrultusunda de[erlendirme yapacaktrr.

Madde 11: Oneri Defierlend irmeleri yrlda 2 defa, Ocak ve Temmuz aylarrnda cinceki 6 ay
boyunca gelen 6nerilerin d efierlendirilmesi 5eklinde yaprlacaktrr. On Delerlendirme Kururu
her ytltn Ocak ve Temmuz aylannrn ilk 15 gUni.i igerisinde kendi belirledikleri bir tarihte
toplanarak, toplandrklarr ayrn sonuna kadar de[erlend irmesin i tamamlayacak ve Nihai
Delerlendirme Kurulu'na sonuglarr Nihai De[erlendirme Kuruluna ileteceklerdir. Nihai
Defierlendirme Kurulu ise 15 gun igerisinde kendi delerlend irmesin i yaparak sonuglarr
agrklayacaktlr.

DEGERLENDiRME KRiTERTERiNiN BEtiRLENMEsi
Madde 12: oneri Def,erlendirme Kurulu uyeleri agalrda yer alan 4 ana kriter ve buna ballr alt
kriterlere gcire gelen tiim cinerileri def,erlend irirler.

Kriter 1 - Uygulamaya Koyma SUresi ve uygulama Kolaylrfir: onerinin kabul edilmesr
durumunda ne kadar siire igerisinde ve ne kadar kolaylrkla hayata gegirilebilecefine ycinelik
kriterdir.Onerinin hemen uygulanabilir olmasr tercih sebebidir. uygulamaya Koyma stiresi
kriterinin puanlama igerisindeki afrrhpr %15'dir.

Kriter 2 - Kaynak Gereksinimi:0nerinin gergekle5tirilmesi igin ne kadar i5 giicti, maddi
kaynak, vb. ihtiyacr olduIuna ycinelik kriterdir. onerinin kaynak gereksinimi olmaksrzrn
gergeklegtirilebilir olmasr tercih sebebidir. Kaynak gereksinimi kriterinin puanlama
i gerisi nd eki aprrltpt o/o20' dir.

Kriter 3 - Sonuglartn SUrekliliii:Onerinin gergeklegtirilm esi durumunda elde edilen olumru
sonuglarrn ne kadar siire ile gegerli olacaf,rna ycinelik kriterdir. Onerinin sonuglalnrn sUrekli
olmasr tercih sebebidir. Sonuglarrn silreklili[i kriterinin puanlama igerisindeki afrrh[r %25,dir.



Kriter 4 - Sonuglarrn Deieri: Onerinin gergeklesmesi durumunda, elde edilen sonuglann

kuruma olan somut veya soyut faydasr/katkrsrnrn ne dUzeyde oldufuna yrinelik kriterdir.

Sonuglarrn deleri kriterinin puanlama igerisindeki a$rltlt %4O' dir,

ODULLENDIRME

Madde 13: Oneri Deperlendirme Kurulu sonrasrnda Nihai De[erlendirme Kurulu tarafrndan

de[erlendirilen ve 6dUllendirmeye layrk bulunan 10 adet cineri Nihai Delerlendirme
Kuruluna sunulur. Nihai Defierlendirme Kurulu da kriterleri dikkate alarak deferlendirmesi
yapar ve ilk 10 oneri arastndaki kesin srralama belirlenmig olur. De[erlendirme srrasrnda

hangi cinerinin kimden geldifi asla bilinmez. 0dUllendirme kurallarr, mevzuatrn sundulu
imk6nlar gergevesinde Belediye Bagkanr tarafrndan belirlenir. Odiiller te5ekkUr, takdir
belgesi ve para 6diili.i olacaktrr. Belediye Bagkanr gerek g6rdi.iEi.i takdirde, 6di.illeri yine

mevzuatrn tanrdrir imk6nlar gergevesinde deligtirebilir.

UgUrucU eOlUwr

Onerilerin Uygulanmasr, Ytiriirliik ve Yi.iriitme

OTENiITNiT UYGULANMASI

Madde 14: BOLOS'ten gelen ve Nihai Delerlendirme Kurulu tarafrndan uygulanmasrna karar
verilen oneriler, Bagkanhk talimatryla Belediye birimlerine y6nlendirilir. Belediye Birimleri,
rjnerilerin uygulamaya gegirilmesinden sorumludur. oneri konusunun birden fazla birimi
ilgilendirmesi durumunda, cinerilerin takibinden ve uygulanmasrndan birimler mi;teselsilen
sorumludur.

YURURLUK ve yURUTTUe

Madde 15: Bu Ydnerge

a) U9 brilUm ve On be5 maddeden olugmugtur.

b) Belediye Bagkanr tarafrndan onaylandrprnda y0r0rlti[e girer.

c) Yonerge hiikiimlerini Belediye Bagkanr yUriitUr.

C) Bu yonerge 70/0212016 tarihinde n itibaren yL;rLirliipe girecektir.


