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Geçmişe dönük 58 aylık maaşın tarafına
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I.ŞİKÂYETİN KONUSU
(1) 1993 yılında terör örgütünün saldırısına uğradığını belirten başvuran, saldırı sonucu %45 engelli
hale geldiğini ve tarafına 3.800,00 TL civarı ödeme yapıldığını, 01/08/2012 tarihinde çıkan kanun ile
terörden zarar görenlere aynı tarih itibarıyla %40 ve üzeri engelli duruma gelenlere aylık
bağlandığını, 23/01/2017 tarihli 684 sayılı KHK ile terörden zarar gören sivilleri de kapsayacak
şekilde aylık bağlanma hakkı getirildiğini, bu kapsamda 01/06/2017 tarihinde Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığına başvuru yaptığını ve başvuru tarihi esas alınarak tarafına aylık bağlandığını,
ancak 01/08/2012 tarihi ile 01/06/2017 tarihi arasındaki 58 aylık maaşın tarafına ödenmediğini iddia
etmekte olup geçmişe dönük 58 aylık maaşın tarafına ödenmesini talep etmektedir.
II. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE DOSTANE ÇÖZÜM SÜRECİ
(2)
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 tarih 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)
Kurumumuz tarafından, başvuruya konu iddiaların aydınlığa kavuşturulması ve talep hakkında
dostane çözüme ulaşılması amacı ile 6328 sayılı mezkûr Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı ile temasa girilmiş olup; adı geçen Başkanlıktan alınan yazıda;
(4.1) 25/01/2018 tarihli ve 537910 sayılı Genel Yazısı ile 5233 sayılı Kanunun geçici 5 inci
maddesinin yürürlüğe girdiği 12/07/2012 tarihinden önce terör eylemleri veya terörle mücadele
kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle malul olanların kendilerine de aynı Kanunun ek 1
inci maddesinde belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla, aynı maddede belirtilen usul ve esaslar
ile aylık miktarları üzerinden ve 5510 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen zamanaşımı
hükümleri dikkate alınarak 01/08/2012 tarihinden itibaren aylık bağlanması gerektiği
belirtildiğinden, 07/02/2018 tarihli ve 743401 sayılı işlemi ile ilgilinin aylık başlangıç tarihi
01/08/2012 şeklinde tadil edilerek 01/08/2012- 01/02/2018 tarihleri arasındaki 26.976,99TL
aylık ile 1.348.85TL ek ödeme tutarları tahakkuk ettirildiği belirtilmiştir.
(4.2) Ayrıca başvuran tarafından Kurumumuza gönderilen 22/03/2018 tarihli ek evrakta,
şikayet konusunun ilgili idare tarafından dostane bir şekilde çözüldüğü belirtilmiştir. Bu
itibarla başvuranın konuya ilişkin talebinin yerine getirildiği anlaşılmaktadır.
III. KARAR
(5) Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde; başvuruya konu talebin ilgili idare tarafından yerine
getirildiği anlaşıldığından, Yönetmeliğin 33/A maddesinde yer alan, “Şikâyet konusu talebin ilgili
idare tarafından yerine getirilmesi veya şikâyetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma
bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı verilir” hükmü gereğince Dostane Çözüm Kararı Verildi.
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