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-144955 sayılı yazısı.

 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ilgi yazılarıyla CİMER sisteminde yapılan son yenilik ile

vatandaşların halihazırda yürütülen kamu politikaları hakkında katkılarının alınabilmesi amacıyla
"Yönetime Katıl" uygulaması başlatıldığını bildirmiştir.

Söz konusu uygulama ile CİMER'in sadece bir şikâyet merci olmadığı, aynı zamanda politika ve
prensip geliştirme noktasında ülke gündemine dair vatandaş görüş ve önerilerinin de alındığı ve
önemsendiği bir uygulama haline dönüşmesinin amaçlandığı bildirilmiştir.

İlgili evrak yazımız ekinde gönderilmekte olup konuya ilişkin duyurunun yapılması hususunda
bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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Hakkında

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Gelişen bilgi iletişim teknolojileri ile dilekçe ve bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştırmak
ve daha da önemlisi katılımcı demokrasinin etkin bir şekilde işlemini temin etmek üzere faaliyet gösteren
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), dünya genelinde elektronik başvuru alma sistemine geçen
öncü sistemler arasında yer almıştır.

Bu vizyon çerçevesinde CİMER sisteminde yapılan son yenilik ile vatandaşların halihazırda
yürütülen kamu politikaları hakkında katkılarının alınabilmesi amacıyla “Yönetime Katıl” uygulaması
başlatılmıştır. Söz konusu uygulama ile CİMER’in sadece bir şikâyet merci olmadığı, aynı zamanda
politika ve prensip geliştirme noktasında ülke gündemine dair vatandaş görüş ve önerilerinin de alındığı
ve önemsendiği bir uygulama haline dönüşmesi amaçlanmıştır.

Diğer taraftan, yeni uygulama kapsamında akademik camianın değerli görüşlerini CİMER
aracılığıyla iletebilmesini sağlamak ve bu yönde bir farkındalık oluşturmak amacıyla ekteki duyurunun
akademisyen ve öğrencilere iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Durmuş ERSOY
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı

Ek: Duyuru



 

  

 

 

                                                                        

 
 

 

 

Akademisyen ve üniversite öğrencilerimiz yürütülen kamu politikaları hakkındaki görüş ve 

tavsiyelerini CİMER üzerinden hayata geçirilen “Yönetime Katıl” uygulaması aracılığıyla devletin üst 

makamlarına iletebilecektir. Aktif katılımınızla siz de yönetime ortak olun.  
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