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I. ŞİKAYETİN KONUSU
1. Kurumumuza yapılan başvuruda başvuran …; … mevkiinde ikamet ettiğini, 6360 sayılı On
Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabulü öncesinde köy tüzel
kişiliğine ait cami lojmanında ikamet ettiğini, Kanunun kabulünden sonra Silifke Belediyesi
bünyesine geçen lojman için kendisinden kira istenildiğini, son olarak ise kira sözleşmesinin
19/05/2018 tarihinde biteceği gerekçesi ile lojmanı tahliye etmesinin istenildiğini belirterek
mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.
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 İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
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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. Başvurunun dostane çözüme kavuşturulması sürecinde;
4.1. Silifke Belediye Başkanlığına hitaben yazılan 05/04/2018 tarih ve E:6024 sayılı yazımızda,
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin “Şikâyete konu talebin idarece yerine getirilmesi” başlıklı 27 nci maddesinde;
inceleme ve araştırma devam ederken Kamu Denetçiliği Kurumunun tarafları dostane
çözüme davet edebileceği, şikâyete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi
hâlinde dostane çözüm kararı vererek inceleme ve araştırmasını sonlandıracağı hükmü
kapsamında; oluşan mağduriyetin giderilmesi ve yeni mağduriyetlere sebebiyet
verilmemesi amacıyla başvuranın talebinin ivedilikle değerlendirilmesi hususları
belirtilmiştir.
4.2. Bahsi geçen yazımız üzerine, Silifke Belediye Başkanlığı’nın 11/04/2018 tarih ve E.8687
sayılı cevabi yazısından; şikayete konu … adresindeki meskenin İlçe Müftülüğünün talebi
üzerine Belediye Meclisinin 02/04/2018 tarih ve 2018/66 sayılı kararı gereği İlçe
Müftülüğünce cami lojmanı olarak kullanılması amacıyla 10 yıl süreyle tahsis edildiği,
Belediye tarafından herhangi bir tahliye işlemi yapılmayacağı anlaşılmıştır.
4.4. Bu doğrultuda başvurana 18/04/2018 tarihinde telefon ile ulaşılarak başvuru dosyası ile ilgili
yapılan çalışmalar ve elde edilen olumlu netice ile ilgili bilgi verilmiş olup, başvuran da
ilgimizden dolayı teşekkürlerini sunmuştur.
III. KARAR
5. Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre, anılan Yönetmeliğin 33/A maddesi
gereğince başvuru hakkında DOSTANE ÇÖZÜM KARARI verilmesine ve kararın başvurana
tebliğine karar verildi.

Yahya AKMAN
Kamu Denetçisi
Ek: Silifke Belediye Başkanlığı'nın 11/04/2018 tarih ve E.8687 sayılı yazısı(1 sayfa)
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