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:
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I. ŞİKÂYETİN KONUSU
1. Başvuran ……………………..; İZMİR Foça ……………’nde paramedik kadrosunda 5
senedir görev yaptığını, İzmir Yeni Foça’da bulunan ve Foça Kaymakamlığı’nda
……………… olarak görev yapan ……….’nün ikamet ettiği lojmanın (…….) 2019 yılı lojman
listesinde yer verildiği ancak sonradan listenin güncellendiği ve söz konusu lojmanın listeden
çıkarıldığı, “lojmanın listeden çıkarılması” hususunda İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne verdiği
dilekçeye verilen cevapta “mezkur lojmanın listede sehven yayınlandığı, lojmanın 2018/1
komisyon kararı ile Foça Kaymakamlığı’na tahsis edildiği”nin belirtildiği,
2018/1 sayılı Komisyon Kararı’nda “2012/35 sayılı Bakanlık Genelgesi’nin 6. Maddesi
gereğince 1. basamakta olup bilfiil çalışan personelin başvurusu halinde söz konusu lojmanın
boşaltılması gerektiği”nin ifade edildiği,
06.09.2017 tarihli Komisyon Kararında ise: “Söz konusu lojman için müracat olduğunda
boşaltılması şartıyla lojmanın ………’ye tahsis edildiğinin” belirtildiği,
ifade ederek, mezkur lojmanın tahsis işleminin incelenmesini Kurumumuzdan 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
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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. olup,
4. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün 29.05.2019 tarih ve ….. sayılı cevabi yazısında; “Mezkur
lojmanın boşaltıldığı ve 24.05.2019 tarih ve 94362593 sayılı ‘talebin ilgili idare tarafından
yerine getirildiği’ni içeren mutabakat dilekçesinin başvuran tarafından Kuruma sunulduğu”
ifade edilmiştir. Dolayısıyla, başvuranın konuya ilişkin talebinin ilgili İdarece yerine getirildiği
anlaşılmaktadır.

III. KARAR
Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde başvuruya konu talebin ilgili idare tarafından
yerine getirildiği anlaşıldığından Yönetmeliğin 33/A maddesi gereğince DOSTANE ÇÖZÜM
KARARI VERİLDİ.
Diğer taraftan şikâyete konu talebin makul sürede çözüme kavuşturulmaması durumunda
başvuru koşullarını taşımak kaydıyla Kurumumuza yeniden başvuru yapabileceği hususunun
başvurucuya BİLDİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ.

e-imzalıdır
Sadettin KALKAN
Kamu Denetçisi
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