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… Üniversitesi Rektörlüğü

I. BAŞVURUNUN KONUSU
1) Kurumumuza 27/04/2018 tarihinde e-başvuru yoluyla yapılan başvuruda başvuran; 10 yıldır
taşeron şirket bünyesinde … Üniversitesinde çalıştığını, eski hükümlü olduğu gerekçesiyle 696 sayılı
KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçişinin yapılmadığını, söz konusu durumun mağduriyetine
neden olduğunu ifade ederek, sürekli işçi karosuna geçişinin yapılmasını 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 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 şikâyetinçözüme
kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı verileceği hükmüne
yer verilmiştir.
4)
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin "Ön incelemenin yapılması" başlıklı 19 uncu maddesinde, şikâyet başvurusunun,
inceleme ve araştırmaya geçilmeden önce ön incelemeye tabi tutulacağı hükmü yer almaktadır.
Bu doğrultuda yapılan ön inceleme neticesinde, şikâyet başvurusunun gerekli şartları taşıdığı
değerlendirilmiş olup, konuya ilişkin inceleme ve araştırmaya geçilmesine karar verilmiştir.

4.1. Konuya ilişkin inceleme ve araştırma süreci devam ederken, başvuranın Kurumumuza
gönderdiği 31/05/2018 tarihli ek dilekçesinde, şikayete konu hususun idare tarafından çözüldüğü ve
talebin olumlu neticelendiği bildirilmiştir.
4.2. Dolayısıyla, başvuruya konu talebin … Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yerine getirilerek
başvuranın istemi doğrultusunda kadroya geçiş işleminin yapıldığı ve mağduriyetin giderildiği
anlaşılmıştır.
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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