T.C.
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

ŞİKAYET NO

:03.2013/554

KARAR TARİHİ : 04/02/2014

RET KARARI

ŞİKAYETÇİ

: B.C.A’yı temsilen A.K

ŞİKAYET EDİLEN İDARE

:Milli
Savunma
Bakanlıklar/ANKARA

ŞİKAYETİN KONUSU

: Deniz Astsubay M.Y.O öğrenci adaylığına hak
kazanan oğluna sağlık muayeneleri sonucu verilen
askeri öğrenci olamaz raporunun haksız olduğu iddiası
ile oğlunun yeniden muayene edilerek askeri öğrenci
olma hakkının iade edilmesi istemine ilişkindir.

ŞİKAYET TARİHİ

: 06.08.2013

Bakanlığı

06100

I .USÛL
A. Şikâyet Başvuru Süreci
1) Şikayet başvurusu, 06.08.2013 tarih ve 6023 evrak kayıt sayısı ile Kurumumuz kayıtlarına
giren ve posta vasıtasıyla gönderildiği anlaşılan dilekçe ile yapılmıştır. Şikayet başvurusunun
karara bağlanması için 28/3/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 46 ıncı maddesinin birinci fıkrası ve İmza Yetkileri Yönergesinin 7 inci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca, şikayetin incelenmesine ve araştırılmasına
geçilmiş ve 02.2013/554 şikayet no.lu ret önerisiyle Kamu Başdenetçisine sunulmuştur.

B. Ön İnceleme Süreci
2) Yapılan ön inceleme neticesinde şikayet dosyasının Kamu Başdenetçisine sunulmasına engel
bir eksikliğin bulunmadığı tespit edilmiştir.

II. OLAY VE OLGULAR
A. Şikâyetçinin Konu Hakkındaki Açıklamaları ve İddiaları
3) Şikâyetçi, oğlu B.C.A'nın 10.07.2013 tarihinde 969969 aday numarası ile girdiği Deniz
Astsubay M.Y.O ikinci aşama sınavında başarılı olarak öğrenci adaylığına hak kazandığını
akabinde, 19.07.2013 tarihinde Hava Harp Okulu Komutanlığı Kasımpaşa Askeri Hastanesi
Yeşilyurt Polikliniğine randevu verildiğini, bu arada kendisinin 1019 Temmuz 2013 tarihleri
arasında farklı hastanelerden sağlık raporu aldığını ve söz konusu raporlarda askeri öğrenci
olmasına engel herhangi bir hususa rastlanılmadığının tespit edildiğini ancak, oğlu B.C.A ile
ilgili olarak randevu verilen adı geçen askeri hastanede yapılan muayenesi sonucunda birden
fazla sağlık problemi nedeniyle askeri öğrenci olamaz kararının verildiğini, söz konusu
rahatsızlıklar ile ilgili askeri hastane ve kamu hastanelerinde muayeneler yaptırdığını, bunun
sonucunda askeri öğrenci olmasına engel bir rahatsızlığının olmadığına ikna olduğunu
akabinde, oğlunun sağlık nedenleri ile askeri öğrenci olamaz kararı ile ilgili olarak 23.07.2013
tarihinde Kara Harp Okulu Geçici Sağlık Muayene Merkez Başkanlığı'na itiraz ettiğini, üç
konudaki itirazlarının kabul edildiğini fakat kardiyoloji polikliniğinin maksimum mintral
yetmezliği teşhisi ile bir kez daha askeri öğrenci olamaz raporu verdiğini, bunun üzerine oğlunu
GATA Haydarpaşa Asker Hastanesi'nde kardiyoloji bölümünde muayene ettirdiğini ve askeri
öğrenci olmasına engel bir hususun bulunmadığının tespiti sonrasında itiraz haklarının olması
durumunda, oğlu ile ilgili sağlık nedenleri ile askeri öğrenci olamaz kararına itiraz
edebilecekleri bilgisinin kendilerine verildiğini belirterek, mağduriyetlerinin giderilmesi ve
itiraz haklarının olmaması nedeniyle haklılıklarını ispatlayabilmek ve çocuğunun yeniden
muayene edilerek askeri öğrenci olma hakkının verilmesi hususunda, Kurumumuzdan gereğinin
yapılması talebinde bulunmaktadır.
B. İdarenin Şikâyete İlişkin Açıklamaları
4) Şikayetçinin velisi tarafından Kurumuza verilen 06.08.2013 tarihli şikayet başvurusuna
istinaden Kurumumuz tarafından Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilen 12.10.2013 tarih ve
45407 sayılı bilgibelge isteme yazısına istinaden, Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan
19.11.2013 tarih 43624358104055813/İnc.Ş sayılı yazısında; "B.C.A isimli aday öğrencinin
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrenci alımları 2'nci seçim aşamaları kapsamında 10
Temmuz 2013 tarihinde ön sağlık muayenesi ve bedeni yeterlilik testleri ile görüşme kuruluna
girdiği, yapılan test ve görüşme aşamalarında başarılı olduğu,
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu sağlık kurulu muayeneleri kapsamında 17 Temmuz 2013
tarihinde Hava Harp Okulu Komutanlığı Kasımpaşa Asker Hastanesi BBM/ASM ve Yeşilyurt
Polikliniği Hava Sağlık Muayene Merkezi Başkanlığına sevk edildiği, Deniz Astsubay Meslek
Yüksek Okulunda askeri öğrenci adaylarının sağlık muayeneleri Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık
Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre Genelkurmay Başkanlığı tarafından görevlendirilen
uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilmekte olduğu, Yönetmelik gereğince askeri okullara
girmek isteyen adayların tam sağlam olması gerektiği, "Askeri Öğrenci Olur" kararlı sağlık
raporu alabilmek için gerekli olan şartların Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği
Yönetmeliğinde belirlendiği, bu kapsamda, adı geçen adayın 17 Temmuz 2013 tarihinde Hava

Harp Okulu Komutanlığı Kasımpaşa Asker Hastanesi BBM/ASM ve Yeşilyurt Polikliniği Hava
Sağlık Muayene Merkezi Başkanlığında yapılan muayenesinde;
a. Gradient yapmamış, yetmezlik oluşmamış bikuspit aorta, mitral kapak prolapsusu, patent
foramen ovale, inter atrialA42F8 MİNİMAL TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİ,
b. Bir veya her iki gözde 7 diyoptriye kadar olan (7 hariç) astigmatizmalar.
NOT: Mixt astigmatizmalarda iki eksen A7F2 MİYOPASTİGMAT,
c. (Değişik: 19/02/200202/3627 K.) Omurganın hafif derecedeki eğrilik veya şekil bozuklukları
MİNİMAL DORSOLOMBER SKOLYOZ, tanıları ile Türk Silahlı Kuvvetleri
Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince askeri öğrenci olmasına engel teşkil eden "Askeri
Öğrenci Olamaz" kararı alındığı,
B.C.A'nın sevk edildiği Hava Harp Okulu Komutanlığı Kasımpaşa Asker Hastanesi BM/ASM
ve Yeşilyurt Polikliniği Hava Sağlık Muayene Merkezi Başkanlığı tarafından hakkında verilen
karara itiraz hakkını kullanarak V inci Kontrol Sevk Hastanesi olan Ankara Mevki Asker
Hastanesi Kara Harp Okulu Sağlık Muayene Merkezine 23 Temmuz 2013 tarihinde başvurduğu,
1 inci Kontrol Sevk Hastanesi (itiraz muayenesi) için Ankara Mevki Asker Hastanesi Kara Harp
Okulu Sağlık Muayene Merkezinde yapılan muayenesinde de ilk muayenesinin yapıldığı Hava
Harp Okulu Komutanlığı Kasımpaşa Asker Hastanesi BBM/ASM ve Yeşilyurt Polikliniği Hava
Sağlık Muayene Merkezi Başkanlığında konulan ve yukarıda bahsi geçen tanıların tamamının
konulmuş ve bunlara ilave olarak "I34.0 MİTRAL KAPAK YETMEZLİĞİ (MİNİMAL)" tanısı
da konularak Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince askeri öğrenci
olmasına engel teşkil eden "Askeri Öğrenci Olamaz" kararı verildiği, A.A'nın başvuru
dilekçesinde belirtildiğinin aksine daha önce birinci kontrol muayenesinde konulan tanıların
ikisinden sağlam kabul edilmemiş olup tamamından tekrar elendiği, Ankara Mevki Asker
Hastanesi Kara Harp Okulu Sağlık Muayene Merkezinde yapılan itiraz muayenesinde konulan
tanıların
a. Astigmatizma,
b. İdiopatik skolyoz, diğer, torasik bölge (minimal dorsolomber skolyoz),
c. Mitral kapak yetmezliği (minimal),
ç Triküspid yetmezliği (minimal) olduğu,
B.C.A hakkında 24 Temmuz 2013 tarihinde sevk edildiği Ankara Mevki Asker Hastanesi Kara
Harp Okulu Sağlık Muayene Merkezinde sağlam kararı verilmiş olsaydı 2. kontrol muayenesi
hastanesi olarak farklı bir asker hastanesine sevkinin gerçekleştirilecek ve nihai sonuç olarak bu
hastanenin vermiş olduğu kararın geçerli kabul edilecek olduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri
Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi gereğince askeri öğrencilerin sağlık muayeneleri
kapsamında, ilk hastaneden alınan raporun olumsuz olması durumunda adaya itiraz hakkı
verilmekte ve aday bu hakkını kullanarak farklı bir hastanede muayene (1.kontrol muayenesi)
olabileceği, bu hastane raporunun olumlu olması durumunda adayın nihai kararın verilebilmesi
için üçüncü bir hastaneye (ikinci kontrol muayenesi) sevk edileceği, ikinci kontrol muayenesi
önceki iki muayene sonucu ile eşleşmesi durumunda bu kararın kesinleşeceği, ikinci kontrol

muayenesi ile daha önceki iki muayene arasında tanı olarak eşleşme olmaması durumunda ise
adayın Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Daire Başkanlığı tarafından GATA Profesörler
Kuruluna sevk edileceği ve bu kurulun kararının aday için geçerli olacağı, B.C.A’ya Hava Harp
Okulu Kasımpaşa Asker Hastanesi BBM/ASM ve Yeşilyurt Polikliniği Hava Sağlık Muayene
Merkezi ve Ankara Mevki Asker Hastanesi Kara Harp Okulu Sağlık Muayene Merkezinde
"Askeri Öğrenci Olamaz" kararı verildiği için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve Türk Silahlı
Kuvvetleri Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi gereğince ikinci bir itiraz hakkı
bulunmadığı, yürürlükte olan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına
göre B.C.A adlı aday öğrencinin askeri öğrenci olmasına engel rahatsızlıklarının olması ve iki
asker hastanesi tarafından da aynı teşhislerin konulması nedeniyle hakkında verilen kararın
askeri öğrenci olmasına engel teşkil ettiği, aday öğrencinin velisi tarafından yazılan dilekçede
1'inci Kontrol Sevk Hastanesi (itiraz muayenesi) olan Ankara Mevki Asker Hastanesi Kara Harp
Okulu Sağlık Muayene Merkezinde farklı bir tanıdan elendiğine dair iddia olunan hususun
yukarıda yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda asılsız olduğu hususları
belirtilmiştir.
C. Olaylar
5) Şikayetçi, oğlu B.C.A'nın Deniz Astsubay M.Y.O öğrenci adaylığına hak kazandığını,
yapılan sağlık muayeneleri sonucu "askeri öğrenci olamaz" raporu verildiğini, söz konusu
raporun yanlışlıkla ve haksız yere verildiğini iddia ederek, oğlunun yeniden muayene edilmesini
ve askeri öğrenci olma hakkının iade edilmesi talebi ile Kurumumuza yapmış olduğu
06.08.2013 tarihli şikayet başvurusuna istinaden Kurumumuz tarafından Milli Savunma
Bakanlığı'na 12.10.2013 tarih ve 45407 sayılı bilgibelge isteme yazısı gönderilmiş olup söz
konusu yazımıza istinaden, Milli Savunma Bakanlığı'ndan 19.11.2013 tarih
43624358104055813/İnc.Ş sayılı yazı alınmıştır.
D. Kamu Denetçisi Mehmet Elkatmış'ın İnceleme ve Araştırma Bulguları
6) Şikâyet konusu olay ile ilgili olarak ilgili Kamu Denetçisi tarafından şikayetçinin oğlu
B.C.A'nın Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda askeri öğrenci olabilmesi için gerekli olan
ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Sağlık Muayene Yönergesine istinaden Türk Silahlı
Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre yapılan sağlık muayeneleri sonucu
tespit edilen rahatsızlıklarının, askeri öğrenci olmasına engel bir durum teşkil etmediği
iddiasında bulunduğunu, Milli Savunma Bakanlığı'nın ise söz konusu rahatsızlıklar ile ilgili
olarak, Hava Harp Okulu Kasımpaşa Asker Hastanesi BBM/ASM ve Yeşilyurt Polikliniği Hava
Sağlık Muayene Merkezi ve Ankara Mevki Asker Hastanesi Kara Harp Okulu Sağlık Muayene
Merkezinde yapılan muayeneler sonucu verilen "Askeri Öğrenci Olamaz" kararlarının, konuyla
ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli kararlar olduğu ve söz konusu kararlara ilişkin, TSK Sağlık
Yeteneği Yönetmeliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi
gereğince şikayetçi velisinin itiraz hakkının bulunmadığını belirttiği ve bu hususlarının şikayet
konusu olayın esasını oluşturduğu tespit edilmiştir.

III. HUKUKİ DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE
A. İlgili Mevzuat
7) 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 67 nci maddesinde, astsubay
kaynaklarının astsubay okulları olduğu, astsubay okullarının da astsubay hazırlama okulları ve
astsubay sınıf okulları olmak üzere ikiye ayrıldığı açıklanmış, 68 nci maddesinin(b) bendinde,
astsubay okullarına girişte aranacak nitelikler, öğrenim, eğitim süre ve şekilleri, öğrencilerin
azami öğrenim süresiyle görev ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususların yönetmelikle
düzenleneceği hükme bağlanmış, aynı maddenin (d) bendinde, öğrencilik niteliğini kaybettiren
haller sayılmıştır.
Sayılan haller arasında 4 numaralı alt bentte "sağlık kurullarınca verilecek raporlara göre askeri
öğrenci olarak öğrenimine devam imkanı kalmayanlar" ın öğrencilik niteliğini kaybedeceği
belirtilmiştir. Aynı maddenin (e) bendinde, (d) bendi gereğince öğrencilik niteliklerini
kaybedenlerin ilişiklerinin kesileceği öngörülmüş, (f) bendinde ise astsubay okulu
öğrencilerinin ilişiklerinin kesilmesi ve ilişkileri kesilenlerle ilgili diğer hususların yönetmelikle
düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 25 nci maddesinde;"Askerî öğrenci
adaylarının sağlık kurulu muayenelerinin tam teşekküllü asker hastahanelerinde veya Türk
Silahlı Kuvvetlerinde Sağlık Komutanlığınca sağlık kurulu muayenesi yapmaya yetki verilen
geçici veya daimi askeri sağlık muayene merkezi ya da heyetlerince yapılacağı, Türk Silâhlı
Kuvvetlerinin askerî okullarına alınacak öğrenci adaylarının, tam sağlam olması ve
diskromatopsi bulunmaması gerektiği, laboratuvar muayeneleri ve tetkikleri sonucunda; askerî
öğrenci olamaz raporu alanların askerî okullara alınamayacağı askerî öğrenci adayları hakkında
hastahanelerce verilecek ön raporlara, ön rapor tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz
edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

B. Şikayet Konusuna İlişkin Uygulamalar
8) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Dairesi Başkanlığının; Astsubay Sınıf Okuluna girişte
yapılan sağlık muayenesinde "miyopastigmat" olduğu saptanmakla beraber, sehven ön raporda
"Askeri öğrenci olur" denildiği için okula kaydı yapılan, idarece sevkedildiği kontrol
muayenesinde de askeri öğrenci olamayacağı saptanan davacının askeri öğrenci statüsüne son
verilmesinde hukuka aykırı bir yön görülmediğine ilişkin, 1998/990 E. 1999/652 K sayılı
20.10.1999 tarihli kararı ile" ….Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının gözlerinde
miyopastigmat hastalığının bulunup bulunmadığına ilişkindir. Davacının astsubay öğrenci
olarak okula başlamadan Gümüşsuyu Askeri Hastanesinden verilen ön raporda olduğu gibi
AnkaraGATA Sağlık Kurulunca verilen raporda da miyopastigmat tanısı konulduğu
görülmektedir.
Her iki hastanenin tanısında farklılık yoktur. Hatta Gümüşsuyu Askeri Hastanesinin ön ve asıl
raporlarında da tanı farklılığı bulunmamaktadır. Bu nedenle davacının gözünde miyopastigmat

hastalığı bulunduğu kesindir. Ne var ki ayni tanıya rağmen ön rapora "Askeri öğrenci olamaz"
denilmesi gerekirken kararın sehven "Askeri öğrenci olur" şeklinde yazıldığı kuşkusuzdur.
Astsubay Okulu öğrencilerinin hangi hallerde öğrencilik niteliklerini kaybedecekleri 926 Sayılı
Kanunun 68/d maddesinde belirlenmiştir. Anılan maddenin 4 numaralı alt bendinde sağlık
kurullarınca verilecek rapora göre askeri öğrenci olarak öğrenime devam imkanı
kalmayanlarında öğrencilik niteliğini kaybedeceği ifade edilmiştir.
T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 25/2 maddesi "Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri
Okullarına alınacak öğrenci adayları tam sağlam olmalı ve diskromatopsi bulunmamalıdır"
hükmünü getirmiştir. İdarenin astsubay nasbedeceği kişileri sınıf okullarına alırken titiz
davranması, seçime özen göstermesi, adaylar içerisinde daha iyi ve sağlam olanı seçmesinde
kamu yararı bulunduğu aşikardır.
Yukarıdaki açıklamalar karşısında astsubay sınıf okulu öğrencisi olma niteliğine sağlık
nedeniyle sahip olmadığı anlaşılan davacının okuldan çıkarılması konusunda tesis edilen
işlemin mevzuata ve hukuka uygun olduğu sonucuna varılmakla yasal dayanaktan yoksun
davanın reddine" karar verilmiştir.
C. Kamu Denetçisi Mehmet Elkatmış'ın Kamu Başdenetçisine Önerisi
9) İlgili Kamu Denetçisi Milli Savunma Bakanlığınca Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği
Yönetmeliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Sağlık Muayene Yönergesine uygun
şekilde yapılan sağlık muayeneleri sonucu şikayetçi hakkında düzenlenen "askeri öğrenci
olamaz " raporları karşısında B.C.A'nın Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna askeri öğrenci
olarak alınmaması işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığından şikayetin
redddedilmesini önermiştir.
D. Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk Yönünden Değerlendirme ve Gerekçe
10) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 25 nci maddesine göre; Türk Silâhlı
Kuvvetlerinin askerî okullarına alınacak öğrenci adaylarının, tam sağlam olmasının gerektiği,
askerî öğrenci adayları hakkında hastahanelerce verilecek ön raporlara, ön rapor tarihinden
itibaren 7 gün içinde itiraz edilebileceği, laboratuvar muayeneleri ve tetkikleri sonucunda; askerî
öğrenci olamaz raporu alanların askerî okullara alınmayacağı hususları düzenlenmiştir.
Şikayetçinin oğlu B.C.A'nın Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrenci alımları 2' nci seçim
aşamaları kapsamında 10.07.2013 tarihinde ön sağlık muayenesi ve bedeni yeterlilik testleri ile
görüşme kuruluna girerek yapılan testlerde ve görüşmelerde başarı olduğu ve akabinde Türk
Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmelik esaslarına göre sağlık muayenesi için 17.07.2013
tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt Polikliniği
Hava Sağlık Muayene Merkezine sevk edildiği, burada 19.07.2013 tarihinde uzman doktor
tarafından yapılan muayenesi sonucu askeri öğrenci adayında "minimal triküspit yetmezliği,
miyopastigmat ve minimal dorsolomber skolyoz " rahatsızlıklarının bulunduğu tespit edilerek
hakkında "askeri öğrenci olamaz" kararı verildiği, şikayetçinin itirazı üzerine bu defa aday
öğrencinin 1'inci Kontrol Sevk Hastanesi (itiraz muayenesi) olan Ankara Mevki Asker Hastanesi
Kara Harp Okulu Sağlık Muayene Merkezine sevk edildiği, burada yapılan muayene sonucu da

ilk muayenesinde tespit edilen rahatsızlıklarla birlikte ayrıca mitral kapak yetmezliğinin de
bulunduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. İlk hastaneden alınan rapor ile 1. kontrol muayenesi
sonucu alınan raporun uyumlu olması sebebiyle anılan Yönetmelik ve Yönerge kapsamında aday
öğrencinin itiraz hakkı ve başka bir hastahaneye sevk edilmeyi talep hakkı bulunmadığından,
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre B.C.A'nın tespit edilen
rahatsızlıklarının askeri öğrenci olmasına engel teşkil ettiği ve şikayetçinin iddia ettiği gibi
itirazlarının bir kısmının 1. kontrol muayenesi sonucu kabul edilmesinin söz konusu olmadığı
anlaşılmakla, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin yukarıda yer verilen kararında da belirtildiği
gibi idarenin astsubay nasbedeceği kişileri sınıf okullarına alırken titiz davranması, seçime özen
göstermesi, adaylar içerisinde daha iyi ve sağlam olanı seçmesinde kamu yararı bulunduğu
gözetildiğinde, B.C.A'nın askeri öğrenci olarak kabul edilmemesinde ve yeniden muayene
edilerek askeri öğrenci olma hakkının iade edilmesi taleplerinin Milli Savunma Bakanlığı'nca
reddedilmesine ilişkin idari işlemde, hukuka ve hakkaniyete aykırı bir husus bulunmadığı
sonucuna varılmıştır.
IV. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN YASAL MEVZUAT
A. Dava Açma Süresinin Yeniden Başlaması
11)14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 21 inci maddesinin
birinci fıkrası uyarınca, durmuş olan dava açma süresi gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden
itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır.
B. Yargı Yolu
12) 2709 Sayılı 1982 Anayasası'nın Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Başlıklı
40.maddesinin 2.fıkrasında, "Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve
mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır." hükmü yer almakta olup, 6328
sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, arta
kalan süre içinde idari işlemin iptali için Ankara İdare Mahkemesine yargı yolu açıktır.

V.KARAR
Açıklanan gerekçelerle; şikayetin REDDİNE,
Kararın şikayetçiye ve Milli Savunma Bakanlığı'na tebliğine,
Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi'nce karar verildi.
M.Nihat ÖMEROĞLU
Kamu Başdenetçisi

