TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

SAYI

: 3136311982-101.07.07-E.6897

BAŞVURU NO

: 2017/13026

KARAR TARİHİ

:19/04/2018

DOSTANE ÇÖZÜM KARARI
BAŞVURAN

:

BAŞVURAN VEKİLİ / TEMSİLCİSİ

:

BAŞVURUYA KONU İDARE

:

BAŞVURUNUN KONUSU
BAŞVURU TARİHİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödemesi
gereken tazminatın ödenmediği iddiası hakkındadır.

:

28.10.2017

I. BAŞVURUNUN KONUSU
1.
Başvuran Ankara Barosuna … sicil numarası ile kayıtlı avukat olduğunu, müvekkilleri … ve
diğerlerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödemesi gereken bir tazminatla ilgili önce yasal
zorunluluk gereği olarak banka hesap numarasını ihtiva eden ve ödemenin 30 gün içinde yapılmasını
bildiren ihtar yapıldığını, 30 günlük süre boyunca ödeme yapılmayınca Kurum aleyhine Ankara 22.
İcra Müdürlüğü'nün E.2015/22612 sayılı dosyasında icra takibi başlatılmak zorunda kalındığını,
1.1. Takibin kesinleşmesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu’nun dirençli tutumunu
değiştirmediğini ve borcun ödendiği gerekçesiyle takibin iptali için dava açtığını, açılan
davanın kaybedilmesine rağmen icra borcunun küçük bir kısmı hariç halen icra dosyasına
borcun ödenmediğini, İcra ve İflas Kanunu 82 nci maddesi gereği, borçlu kurumun mallarının
haczedilememesi nedeniyle Kurumun dirençli tutumunun devam ettirdiğini, iddia ve ifade
ederek;
1.2. Bahse konu takip dosyasının alacaklısı görünen müvekkillerinin hakkı olan meblağı
ödemekten imtina eden Kurumdan ve Kurum sorumlularından bilvekale şikayetçi olduklarını
belirterek, müvekkillerinin mağduriyetin giderilmesi talebiyle Kurumumuza başvuruda
bulunmuştur.
II. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE DOSTANE ÇÖZÜM SÜRECİ

2.
14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun “Kurumun
görevi” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, Kamu Denetçiliği Kurumunun, idarenin
işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan
haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek,
araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevli olduğu düzenlenmiştir.
3.
28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği
Kurumu Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
“Şikâyete konu talebin idarece yerine getirilmesi” başlıklı 27 nci maddesinin birinci fıkrasında
inceleme ve araştırma devam ederken Kamu Denetçiliği Kurumunun tarafları dostane çözüme davet
edebileceği, ikinci fıkrasında şikâyete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi hâlinde
dostane çözüm kararı vererek inceleme ve araştırmasını sonlandıracağı, “Dostane çözüm kararı”
başlıklı 33/A maddesinde şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya
şikâyetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı
verileceği hükmüne yer verilmiştir.
4.
Şikayet konusu hakkında, Kurumumuzca gerçekleştirilen dostane çözüm girişimleri
kapsamında; 17/11/2017 tarih ve E. 14353 sayılı ile 16/01/2018 tarih ve E.821 sayılı bilgi belge
isteme yazılarımıza istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği’nden
alınan 04/12/2017 tarih ve E. 6096500 sayılı cevabi yazı ile aşağıda özetlenen 16/04/2018 tarih ve
E.2887182 sayılı yazıda da özetle:“…Av. …'nun başvurusu hakkında, ilgide kayıtlı yazınız üzerine
Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hukuk Servisinden alınan 12/04/2018 tarih. 2670530 sayılı
cevabi yazı ve ekleri yazımız ekinde gönderilmektedir.
4.1. Ekli yazıdan da görüleceği üzere, şikayete konu 1.063,00 TL ana para ve 1.069,93 TL yasal faiz
toplamı 2.132,93 TL nin Ankara 22. İcra Müdürlüğünün 2015/2262 sayılı dosyasına ödenmesi için
hazırlanan ödeme emri ve ekleri 03/04/2018 tarihli yazı ile Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezine
gönderilmiştir.” açıklamalarına yer verilmiştir.
5.
İdarenin yukarıda yer verilen cevabi yazısı ekindeki belgelerin tetkikinden; şikayet
konusuna ilişkin hazırlanan ödeme emri ve ekleri ile birlikte söz konusu belgelerin 03/04/2018
tarihli yazı ile Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezine gönderildiğine ilişkin yazının
bulunduğu tespit edilmiştir.
III. KARAR
Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde; anılan Yönetmeliğin “Dostane çözüm kararı” başlıklı
33/A maddesinin birinci fıkrasında yer verilen “Şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine
getirilmesi veya şikayetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma bildirilmesi hâlinde dostane
çözüm kararı verilir.” hükmü gereğince başvuru hakkında DOSTANE ÇÖZÜM KARARI
VERİLDİ.
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