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: Sağlık Bakanlığı/ANKARA
: Sağlık Bakanlığının, personel alımlarında
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü
mezunları için çok düşük sayıda kadro açması
ve Bakanlık bünyesinde bu bölümden mezun
olanlar yerine, tıbbi dokümantasyon ve
sekreterlik kurslarından sertifika alanların
taşeron firmalar vasıtasıyla çalıştırılması
konusu

ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ
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KARAR
Şikayet başvurusuna ilişkin yapılan inceleme sonucunda, şikayet başvurucularının henüz
Kamuda "Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik" görevleri olmadığı, başka yerlerde bu
meslekte çalıştıklarının tespit edilemediği, dolayısıyla mesleki yönden bu statüyü
kazanamadıkları, kazanılmış hak ve bu hak kaybından söz edilemeyeceği, gelecekte
gerçekleşmesi meçhul bir kadrodan dolayı menfaat ihlalinden bahsedilemeyeceği, Sağlık
Bakanlığınca açıklandığı üzere Maliye Bakanlığının tahsis ettiği kadro kadar sınav
açabildikleri, 2510 kadro açığının olduğu, bu yıl 250 personel istihdam edilmesinin
planlandığı, Türkiye Kamu Hastanelerine bağlı kurum ve kuruluşlarında açıktan atama
yoluyla tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümlerinden mezun olanların istihdam edildiği,
bunun dışında herhangi bir eğitimle herhangi bir personelin bu branşlar için ayrılmış bulunan
kadrolarda istihdamının mümkün olmadığı bildirilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin 20/8/2012 tarih ve 65/128 sayılı kararında "özel hukuk ve kamu hukuku
alanlarında genel olarak, bir hak sağlamaya elverişli nesnel kanun kurallarının bireylere
uygulanması ile bu hakkın yeni kanundan önce yürürlükte olan kanunlara göre bütün sonuçları
ile elde edilmesi gerekir. Kazanılmış hak kişinin bulunduğu statüden doğan, kendisi yönünden
kesinleşmiş ve kişisel niteliğe dönüşmüş haktır" hükmünden de hareketle başvurucuların bu
anlamda belli bir statülerinin ve hak kayıplarının söz konusu olmadığı, menfaat ihlalinden söz
edilemeyeceği için incelenemezlik kararı verilmesi gerekmiştir.
28/3/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği
Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci
maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına karşı, menfaati
ihlal edilen gerçek ve tüzel kişilerin Kamu Denetçiliği Kurumuna şikâyet başvurusunda
bulunabileceği ancak, şikâyetin insan hakları, temel hak ve özgürlükler, kadın hakları, çocuk
hakları ve kamuyu ilgilendiren genel konulara yönelik olması hâlinde menfaat ihlali
aranmayacağı belirtilmiştir.
Ayrıca, başvurunuzun insan hakları, temel hak ve özgürlükler, kadın hakları, çocuk hakları ve
kamuyu ilgilendiren genel konulara yönelik olmadığı anlaşılmıştır.
Bu çerçevede;
Yukarıda açıklanan gerekçeler ve dosya kapsamına göre, anılan Yönetmeliğin 20 nci
maddesinin birinci fıkrası gereğince menfaat koşulu tespit edilemeyen başvurunuzun
İNCELENEMEMESİNE,
Kararın şikayet başvurucularına ve Sağlık Bakanlığına tebliğine, Kamu Denetçiliği
Kurumuna yaptığınız bu başvuruyla birlikte durmuş olan dava açma süresinin, bu kararın
tebliğinden itibaren yeniden işlemeye başlayacağı hususunun bildirilmesine,
Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi'nce karar verildi.
M.Nihat ÖMEROĞLU
Kamu Başdenetçisi

