TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)
SAYI

:

BAŞVURU NO

: 2019/10765

KARAR TARİHİ

: 02/08/2019
DOSTANE ÇÖZÜM KARARI

BAŞVURAN

:

BAŞVURUNUN KONUSU

: Atanma talebi hakkındadır.

BAŞVURU TARİHİ

: 30/05/2019

I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Kurumumuza yapılan başvuruda başvuran, Ağrı İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrinde 4857
sayılı İş Kanunu’na tabi engelli işçi kontenjanında sürekli işçi olarak çalıştığını, annesi ve kız
kardeşinin bakıma muhtaç olması ve ailevi sorunları nedeniyle, ayrıca kendi rahatsızlığı
nedeniyle ailesinin ikamet etmekte olduğu Elazığ İline atanmak istediğini, herhangi bir yol
harcırahı veya yolluk talep etmediğini belirterek, Elazığ iline naklen atanmayı 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 şikâyetin çözüme
kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı verileceği
hükmüne yer verilmiştir.
4. Başvuruya ilişkin olarak, ilgili İdare ile yapılan yazışmada başvuru konusunun uzlaşma ile
çözülmek istendiği ifade edilmiştir. İdarenin uzlaşmaya olumlu yaklaşması neticesinde söz
konusu sorun uzlaşmayla çözülmüş ve başvuranın Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandığı
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Milli Eğitim Bakanlığının 22/07/2019 tarihli ve ………….. sayılı yazısıyla Kurumumuza
bildirilmiştir.
III. KARAR
Yukarıda belirtilen gerekçe ve dosya kapsamına göre, “Şikâyete konu talebin idarece yerine
getirilmesi” sebebiyle Yönetmeliğin 33/A maddesi gereğince DOSTANE ÇÖZÜM kararı
verildi.

e-imzalıdır
Sadettin KALKAN
Kamu Denetçisi
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