TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)
SAYI

:

BAŞVURU NO

: 2019/11473

KARAR TARİHİ

: 15/08/2019
DOSTANE ÇÖZÜM KARARI

BAŞVURAN

:

BAŞVURUYA KONU İDARE : TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞVURUNUN KONUSU

: Atamasının geciktirildiği iddiası hakkındadır.

BAŞVURU TARİHİ

: 20/06/2019

I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvuran, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Hakkari Çalışma ve İŞKUR İl
Müdürlüğüne 16 Kasım 2018 tarihinde Sözleşmeli Büro Personeli olarak atandığını, 22 Kasım
2018 tarihinde ise Kurumca istenilen evrakları elden teslim etmesine rağmen, ancak gelinen
aşamada halen göreve başlatılmadığını belirterek, mağduriyetinin giderilmesi talebiyle
Kurumumuza başvuru yapmıştır.
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. Kurumumuzca gerçekleştirilen dostane çözüm girişimleri kapsamında, öncelikle Hakkari
İŞKUR İl Müdürü ile görüşme yapılarak bilgi edinildikten sonra, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Personel Daire Başkanı ile görüşme yapılarak konunun çözümü için bilgi alışverişinde
bulunulmuştur. Yapılan görüşmede; güvenlik soruşturması nedeniyle başvuranın
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göreve başlatılamadığı ancak gelinen aşamada başvurana ilişkin bilgilerin yetkili kurumlardan
gönderildiği başvuranın mağduriyetinin biran önce giderilmeye çalışılacağı belirtilmiştir. En
son 02/08/2019 tarihinde yapılan görüşmede de başvuranın göreve başlatıldığı bilgisi
verilmiştir.
5. Akabinde görev başlatılma konusundaki gecikme hakkında İdareden alınan bilgiler başvuran
ile paylaşılmış, 02/08/2019 tarihinde başvuran ile yapılan görüşmede de; güvenlik
soruşturmasının tamamlanarak göreve başlatılma yazısının yazıldığı bilgisi verilmiş,
05/08/2019 tarihinde de başvuran tarafından göreve başladığı bilgisi Kurumumuzla
paylaşılmıştır.
III. KARAR
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde başvuruya konu taleple ilgili
şikâyetin çözüme kavuşturulduğu anlaşıldığından Yönetmeliğin 33/A maddesi gereğince
DOSTANE ÇÖZÜM kararı verildi.

e-imzalıdır
Sadettin KALKAN
Kamu Denetçisi
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