TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)
SAYI

:

BAŞVURU NO

: 2019/6878

KARAR TARİHİ

: 29/08/2019

DOSTANE ÇÖZÜM KARARI
BAŞVURAN :
BAŞVURAN VEKİLİ / :
TEMSİLCİSİ
BAŞVURUYA KONU İDARE : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
BAŞVURUNUN KONUSU

: Mahkeme kararının uygulanması istemine ilişkindir.

BAŞVURU TARİHİ

: 28/03/2019

I. BAŞVURU KONUSU
1. ………….. Kurumumuza yaptığı şikâyet başvurusunda özetle, İstanbul İli, Milli Savunma
Bakanlığı …………………. Müdürlüğü emrinde sivil memur olarak görev yapan müvekkili
……………….ın, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet
Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirmek Suretiyle Atamalarına
İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi çerçevesinde eşinin görev yaptığı Konya'ya atanmayı talep
ettiğini; talebin zımnen reddi üzerine yürütmenin durdurulması istemiyle, işlemin iptali
hakkında açtıkları davada İstanbul ……. İdare Mahkemesinin ………….. tarih ve …………
Esas sayılı kararı ile Yürütmenin Durdurulmasına karar verildiğini, kararın İdareye 26.10.2018
tarihinde tebliğ edildiğini; yapılan yargılama sonunda İstanbul …… İdare Mahkemesinin
………….. tarih ……… Esas ve ………. Karar sayılı kararı ile müvekkilinin davasının
kabulüne, dava konusu idari işlemin iptaline karar verildiğini, kararın 21.12.2018 tarihinde
İdareye tebliğ edildiğini; iddia ve ifade etmekle, Mahkeme kararını uygulanmasının sağlanması
hususunda gereğini 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 İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin “Şikâyete konu talebin idarece yerine getirilmesi” başlıklı 27 nci maddesinde,
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inceleme ve araştırma devam ederken Kurumun tarafları dostane çözüme davet edebileceği;
Kurumun, şikâyete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi hâlinde dostane çözüm
kararı vererek inceleme ve araştırmasını sonlandıracağı düzenlenmiş olup, bahse konu
Yönetmeliğin “Dostane çözüm kararı” başlıklı 33/A maddesinde ise, şikâyet konusu talebin
ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikâyetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca
Kuruma bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı verileceği hüküm altına alınmıştır.
4.
Başvuranın yukarıda bahse konu iddia ve taleplerini içerir başvurusunun Kurumumuzca
incelenmesine karar verilmiş olup, 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu
Kanununun 18. maddesi hükümleri uyarınca şikâyet başvurusunun çözümü için Milli Savunma
Bakanlığı’ndan bilgi ve belge talep edilmiştir. İdarenin 26/06/2019 tarihli ve ………… sayılı
cevabi yazısında özetle,
“… a. Personelin Ek-1 'de gönderilen atanmama işlemine ilişkin olarak 27 Ağustos 2018
tarihinde İstanbul …..'uncu İdare Mahkemesinde Esas No: ……...E dava açmış olduğu,
b.
Bu karara İstinaden Ek-2'de gönderilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 16
Mart 2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığına atanma talebinde bulunulduğu ve
halihazırda bakanlık tarafından cevap verilmediği,
c.
Personelin Ek-l 'de gönderilen atanmama işlemine ilişkin olarak 27 Ağustos 2018
tarihinde İstanbul …..uncu İdare Mahkemesinde açmış olduğu Esas No: ……….E sayılı dava
neticesinde 12 Aralık 2018 tarihinde mahkeme tarafından "dava konusu işlemin iptaline
kararı” verdiği,
Bu kapsamda;
a. Anılan personelin İlgi ç) Kararname (669 sayılı KHK) gereği ilgi (c) yazı (Milli Savunma
Bakanlığı’nın 08.04.2019 tarihli ve 26536832-124.01sayılı yazısı) kapsamında Millî
Savunma Bakanlığı bünyesinde teşkil edilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) teşkilatına
dâhil edilen MSÜ Deniz Harp Okulu Komutanlığına naklen ataması gerçekleştirilerek ayrılış
işleminin 30 Nisan 2019 tarihinde yapılmıştır.” açıklamalarına yer verilmiştir.
5.
Yukarıda bahse konu cevabi yazının incelenmesinden, idarenin başvuranın atanma
talebini yerine getirmek üzere gerekli iş ve işlemlere başladığı, bu kapsamda Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı bünyesinde başvuranın Konya ilinde istihdam edilme olanağı olmadığından,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 16/3/2019 tarihli yazıları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na
atanması için talepte bulunulduğu, bu süreçte Milli Savunma Bakanlığı’nın yukarıda bahse
konu 08/04/2019 tarihli yazısı kurumlar arası nakil işlemi için Bakan Olur’unun alındığı
hususları tespit edilmiştir.
6.
Başvuranın Konya iline atanma işlemine ilişkin son durumu öğrenmek üzere 28.08.2019
tarihinde İdare ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş olup, 19.08.2019 haftasında Hazine
ve Maliye Bakanlığı ile bir görüşme gerçekleştirildiği, Eylül ayı itibarıyla atama işleminin
yapılmasının beklendiği, atamayı müteakip atama işlemine ilişkin bilgi ve belgelerin
Kurumumuza gönderileceği belirtilmiştir.
7.
Bu doğrultuda, idarenin başvuranın atanma talebini yerine getirmek üzere gerekli iş ve
işlemlere başladığı bu bağlamda idarenin Mahkeme kararını uygulama yönünde açık iradesinin
olduğu, ancak işlemlerin tamamlanmasının belirli bir zaman alacağı gözetildiğinde, yukarıda
yer verilen ilgili mevzuatı gereğince bu aşamada başvuru konusu talep hakkında “Dostane
çözüm kararı” vermek gerekmiştir.
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III. KARAR
Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre, anılan Yönetmeliğin 33/A maddesi
gereğince başvuru hakkında DOSTANE ÇÖZÜM KARARI verilmesine ve kararın başvuran
vekili ile başvuruya konu idareye tebliğine karar verildi.

e-imzalıdır
Yahya AKMAN
Kamu Denetçisi
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