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I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvuran …, …Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığında V.H.K.İ. kadrosu ile
görev yapmakta iken, 2016 yılı Ocak ayında Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından, Belediyenin bağlı
kuruluşu olan … Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
emrine ve aynı tarihte … İlçesi … Şube Şefliğine veznedar olarak geçici olarak görevlendirildiğini,
söz konusu görevlendirmenin 2016 Kasım ayında yenilenerek … İlçesinde, 2017 Mart ayında ise
tekrar yenilenerek …İlçesine yapıldığını, 2016 Kasım ayında eşine … tanısının konulduğunu, refakat
izninden dönüşüne müteakip yazdığı ve asli görev yerine iade veya eşinin refakat ihtiyacı sebebiyle
ikametinin bulunduğu …İlçesinde görev yapma taleplerini içeren 14/07/2017 tarih ve 27119 sayılı
dilekçe ile …Su ve Kanalizasyon İdaresi adına yazmış olduğu 05/07/2017 tarih ve 25534 sayılı
dilekçelerin idareler tarafından cevaplanmadığını, şahsı adına yapılan görevlendirmeler ile maddi ve
manevi olarak sıkıntıya düştüğünü belirterek, 2016 yılından bu yana tarafına yapılmış olan geçici
görevlendirmelerden hesaplanacak yurt içi geçici görev yolluklarının faizi ile birlikte ödenmesini ve
özlük dosyamın bulunduğu Mali Hizmetler Daire Başkanlığındaki kadro görevine iade edilmesini
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

1/2

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.
Başvuruya ilişkin olarak Denetçiliğimizce … Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve … Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, …Büyükşehir
Belediye Başkanlığının 31/05/2018 tarih, 12078 sayılı cevabi yazısında özetle;
Başvuranın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde VHKİ
kadrosunda olup …Genel Müdürlüğünde görevlendirildiği ve … Şubesinde tahsildar olarak görev
yaptığı, görevlendirmelerin …Genel Müdürlüğünün personel talebine istinaden ihtiyaca göre
yapıldığı,
Başvurana geçici görevlendirme süresince geçici görev yolluğu ödenmediği hususunun Abone İşleri
Daire Başkanlığının 23/05/2018 tarih, 17707 sayılı yazısı ile bildirildiği,
Başvuranın asli kadrosuna iade edilmesi ve geçici görevlendirmelerden dolayı yurt içi geçici görev
yolluklarının faizi ile birlikte ödeneceğinin …Genel Müdürlüğünün 29/05/2018 tarih, 18710 sayılı
yazı ile bildirildiği,
Hususları belirtilmiştir.
5.
Yapılan inceleme neticesinde, başvuranın asli kadrosuna iade edilmesi ve geçici
görevlendirmelerden dolayı yurt içi geçici görev yolluklarının faizi ile birlikte ödeneceği hususu
…Büyükşehir Belediye Başkanlığının 31/05/2018 tarih, 12078 sayılı cevabi yazısından
anlaşıldığından, yukarıda anılan ilgili mevzuatı gereğince başvuruya ilişkin inceleme ve araştırmanın
sonlandırılmasına karar vermek gerekmiştir.
III. KARAR
Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde başvuruya konu talebin ilgili idare tarafından yerine
getirildiği anlaşıldığından Yönetmeliğin 33/A maddesi gereğince DOSTANE ÇÖZÜM kararı verildi.
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Kamu Denetçisi

2/2

