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KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR
(Uzlaşmaya Varılması Nedeniyle)
ŞİKAYETÇİ

: E.H.Ö.

ŞİKAYET EDİLEN İDARE

: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

ŞİKAYETİN KONUSU

: … Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde Çevre
Mühendisi olarak çalışan şikayetçi, askerlik
borçlanmasının ve vekaleten yürüttüğü bir
takım görevlerin hizmet belgesinde yer
almasını ve 20.. yılında almış olduğu disiplin
cezasının özlük dosyasından silinmesini talep
etmektedir.
: 27.03.2015

ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ

Şikayet başvurusu üzerine yapılan ön inceleme sonucunda;
KARAR
28/3/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu
Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin "Şikâyete konu talebin idarece yerine getirilmesi" başlıklı 27 inci maddesinin
birinci fıkrasında, karar verilmeden önce şikâyete konu talebin ilgili idare tarafından yerine
getirilmesi hâlinde Kamu Denetçiliği Kurumunun inceleme ve araştırmasını sonlandıracağı,
bu halde aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca karar
verilmesine yer olmadığına dair karar verileceği; belirtilen Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde
ise şikayet konusunun insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere, kadın haklarına, çocuk
haklarına ve kamuyu ilgilendiren genel konulara yönelik olması durumunda inceleme ve
araştırmaya devam edilebileceği hükmüne yer verilmiştir.
27/03/2015 tarih ve 2015/1967 esas numaralı şikayet başvuru dilekçesinin incelenmesi
sonucunda müşteki E.H.Ö.'in … Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde Çevre Mühendisi unvanı
ile görev yaptığı, …. tarihli ve …. sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Askerlik
hizmetine ait hizmet borçlanması ile vekaleten yürütmüş olduğu şube müdürlüğü görevlerinin
hizmet belgesinde yer alması ve 20.. yılında almış olduğu iki adet kınama cezasının özlük
dosyasından silinmesi hususlarını talep ettiği ancak yazısına her hangi bir cevap verilmediği,
bu hususların düzeltilmesini talep ettiği anlaşılmaktadır.
Konuya ilişkin olarak … 2015 tarihinde idare ile uzlaşma sağlanması adına bir görüşme
yapılmış ve …. 2015 tarihinde müştekinin taleplerinin anlatıldığı bilgi ve belge isteme
yazımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmiştir. Bakanlık tarafından şikayetçinin

talebi yeniden değerlendirilerek çözüme kavuşturulmuş ve müşteki tarafından konunun idare
tarafından çözüldüğü bilgisi ile kurumumuza teşekkürlerinin sunulduğu bir eposta
iletilmiştir.
Bu durumda; Kurumumuz tarafından yapılan arabuluculuk girişimleri neticesinde,
şikayetçi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında uzlaşma sağlanması suretiyle, karar
verilmeden önce şikayete konu talep idare tarafından yerine getirildiğinden, yukarıda anılan
hükümler uyarınca şikayet başvurusu hakkında KARAR VERİLMESİNE YER
OLMADIĞINA karar verildi.
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