TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)
SAYI

:

BAŞVURU NO

: 2019/5900

KARAR TARİHİ

: 20/08/2019
DOSTANE ÇÖZÜM KARARI

BAŞVURAN

:

BAŞVURUYA KONU İDARE : UŞAK DEFTERDARLIĞI
BAŞVURUNUN KONUSU

: Atanma talebi hakkındadır.

BAŞVURU TARİHİ

: 12/03/2019

I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Kurumumuza yapılan başvuruda başvuran, ………, Uşak Defterdarlığında VHKİ
kadrosunda çalıştığını, sol elinde parmak eksikliği ve parmaklarında anormal şekil eksikliği
mevcut olduğunu, % 45 Özürlü Sağlık Kurulu Raporu bulunduğunu, kişisel ihtiyaçlarını
karşılamada ve günlük yaşamında sıkıntı çektiğini, bu nedenle ailesinin yaşadığı İstanbul iline
yer değişikliği talebinde bulunduğunu, ancak personel eksikliği nedeniyle talebinin
reddedildiğini belirterek, İstanbul Defterdarlığına 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 edilmiş ve İdarenin uzlaşmaya olumlu yaklaşması neticesinde söz
konusu sorunun uzlaşma yoluyla çözüldüğü başvuran tarafından 19/08/2019 tarihli ve ………
dosya numaralı sayı ile kayıt altına alınan belgeyle Kurumumuz bildirilmiştir.
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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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